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Förord 

 

Vi vill tacka alla de lärare som ställt upp på intervjuer. 

Utan er hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This study is about the use of textbooks in teaching English as a second language and about teachers’ 

attitudes and opinions of using textbooks during lessons. The aim of the study is to receive a deeper 

understanding of the use of textbooks in English teaching and to learn about why teachers choose 

whether to use the textbook approach or not. The study contains an analysis of the textbooks the 

teachers in our study used. The analysis shows the actual content and the types of texts together with 

the design and the structure of the textbooks. We have also conducted an analysis of materials that 

accompany the textbooks in forms of workbooks and the guides for teachers. This part of the 

analysis shows what kind of competencies the exercises in the workbooks promote and whether they 

are consistent with the Swedish curriculum for English. We have also interviewed 10 teachers and 

one special needs teacher to get a view of their thoughts around their teaching of English and the use 

of textbooks in children’s education. We have also performed a short observation to see what kind of 

exposure to the English language the children had in their classrooms. Our study shows that a lot of 

teachers use the textbook as a base for their teaching of English. They explain that they use the 

textbook to find relevant content to which they add their own ideas or material from other sources to 

complement the textbooks. The analyses of the textbooks show that when it comes to content the 

textbooks seem to fulfill the intentions of the curriculum. The competencies that the exercises in the 

workbook promote, especially for years 4-6, were mainly the written production. As a contrast to the 

textbooks for years 1-3 where the oral production and interaction was the most promoted 

competencies. This study concludes that the teaching of English has not gone through any radical 

changes even though we now have a new curriculum for English. The textbooks are still more 

focused on written production instead of the communicative aspects that has been promoted in the 

new curriculum. However the newer textbooks show a greater understanding for the new curriculum 

and have more exercises that promote the communicative aspects of the English language. A 

conclusion of this study is that the teaching of English has changed since our time in school; 

however the change can be said to be processing slowly. 
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1 Inledning och bakgrund 
Vi har valt att studera läromedel, läromedelsanvändning i engelska och hur lärare 

resonerar kring detta för årskurserna 1-6. Med begreppet läromedel menar vi i första 

hand i denna studie: en resurs för lärande och undervisning, något som traditionellt 

berör främst läroböcker, läseböcker och övningsböcker (Nationalencylopedin, 2012). 

Anledningen till att vi har valt att skriva vårt examensarbete med särskilt inriktning mot 

engelska beror på att vi själva har gått en kurs i engelska där vi fått mycket konkreta tips 

på hur undervisning kan se ut på en mängd olika sätt. Idag betonas den kommunikativa 

delen av språkkunskaperna i europeiska och nationella styrdokument, vilket utgör en 

kontrast till våra personliga och utbildningsmässiga erfarenheter av att 

språkundervisning fortfarande handlar om att lärare använder traditionell textläsning 

och glosinlärning. Det vi själva kommer ihåg av engelskundervisningen från vår egen 

skoltid är att vi ofta arbetade mycket med glosor och hade skriftliga glosförhör. Vi har 

under vår skoltid läst ganska intetsägande texter utan verklighetsanknytning i textböcker 

med tillhörande övningsböcker samt sjungit några sånger ifrån samma textbok.  

Elever idag har en stor exponering av engelska genom att de kommer i kontakt med 

språket även utanför skolan. Många kan således mycket mer engelska än de är medvetna 

om. Trots den stora exponeringen av engelska som eleverna utsätts för utanför skolan 

låter många lärare läroböckerna styra undervisningen varpå denna inte tillvaratar 

elevernas förkunskaper (Skolinspektionen, 2011). Vår erfarenhet är även att en del av de 

elever som blir undervisade på ett mer traditionellt läroboksbaserat sätt i skolan tappar 

både motivation och intresse för språket i fråga. Textboksanvändning i undervisningen 

av engelska har därför, för oss men även för våra elever, sällan upplevts som intressant 

eller motiverande. Vår förhoppning innan vi genomförde den avslutande 

verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen var att användningen av textböcker i 

engelskundervisningen skulle ha minskat. Dock kan vi som snart färdigutbildade lärare 

med stöd i vår empiriska erfarenhet och aktuell forskning inom området, se att 

läroboksanvändningen än idag är dominerande i engelskundervisningen.  Det är 

fortfarande samma typ av textböcker och övningsböcker sedan vi själva gick i skolan 

som dominerar i många klassrum. En undersökning som är utförd av Skolverket visar 

på att tre av fyra lärare använder läromedel i form av läroböcker vid nästan varje lektion 

i engelska (Skolverket, 2006). 

Trots den dominerande läroboksanvändningen visar andra undersökningar utförda av 

Skolverket att svenska barn blir allt bättre och bättre på det engelska språket 

(Skolverket, 2004). Under ett studiebesök i Leeds, Storbritannien fick vi frågan om hur 

det kommer sig att svenskar kan vara så bra på engelska. Vårt svar blev att dels studerar 

vi engelska under hela skoltiden och dels omges vi utav mycket engelska genom musik, 

tv, film, spel och datorer. Det vi har lärt oss utanför klassrummet har ofta stått i 

motsats till det ämnesinnehåll vi arbetat med där. Allt eftersom vi som elever fått större 
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utrymme för att tala engelska eller använda språket i mer verklighetsförankrade 

situationer genom att se på tv och spela spel har textboken ofta fungerat som ett forum 

för att översätta engelska till svenska eller tvärtom. Ofta har det handlat om meningar 

som haft väldigt lite att göra med vardaglig, språklig kommunikation. I vissa fall har 

även textboken behandlat ämnen som vi som elever, under den egna grundskoletiden, 

känt att vi redan behärskat varpå den inte varit individualiserad med hänsyn till de 

kunskaper eleverna redan besitter i engelska. I en undersökning som utfördes av 

Skolverket framkom att 55 % av eleverna uppfattade att de lärt sig engelska via 

undervisning i skolan. Resterande 45 % av eleverna ansåg att de lärt sig genom att bli 

exponerade för engelska via media och övriga källor. (Skolverket, 2004) En liknande 

studie som genomfördes av Skolverket 2012 visar samma sak (Skolverket, 2012). 

Som vi tidigare nämnt är svenska elever erkänt bra på engelska. Denna kompetens beror 

dels på den väldiga exponering av det engelska språket som eleverna utsätts för 

dagligen genom populärkultur. En annan anledning till svenska elevers framgång inom 

det engelska språket är att språken ligger nära varandra. Med nära varandra menar vi att 

de båda språken är lika varandra i uppbyggnad och struktur, språken har därmed ett litet 

language distance. David Crystal skriver i ”The Cambridge Encyclopedia of Language” 

om att den strukturella närheten mellan språk ofta har setts som en viktig faktor för 

inlärningen av ett främmande språk. I de fall det främmande språket är likt 

modersmålets struktur påstås det att inlärningen av det främmande språket kommer att 

ske enklare än i de fall det främmande språket och modersmålet är väldigt strukturellt 

olika varandra. (Crystal, 1987) Hart Gonzalez, Lucinda och Stephanie Lindemann 

(1993)  har undersökt hur långt ifrån engelskan är från 43 andra språk där svenska ligger 

på den allra närmsta och lättaste delen av skalan vilket även Barry Chiswick och Paul 

Miller skriver om. Nämligen att svenska och engelska är de språk som har minst 

avstånd från varandra i strukturell uppbyggnad och därför blir lättare att lära sig. 

(Chiswick & Miller, 2005)  

Sammanfattningsvis önskar vi med denna studie att synliggöra fördelar och nackdelar 

gällande den faktiska användningen bakom läromedel samt tankar kring detta. Vi 

vill skapa reflektion kring de läromedel som lärare använder och varför de använder 

dem. Som lärare är det viktigt att kunna analysera det läromedel som används samt att 

kunna koppla läromedlets innehåll till det centrala innehållet i kursplanen såväl som att 

möta eleverna efter deras behov. Alla elever har olika förutsättningar och 

olika förförståelse i ämnet engelska varpå detta även blir av största vikt att arbeta med 

för att de skall kunna utvecklas. 

 

1.1 Problemformulering 

Vår uppfattning av undervisningen i engelska är att lärare till stor del använder 

läromedel i form av text- och arbetsböcker. Lärarna eller eleverna läser i textboken och 

svarar sedan på uppgifterna i arbetsboken. Ofta handlar dessa uppgifter om att lära sig 
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glosor eller att översätta glosor eller meningar. Vi vill med hänsyn till denna 

föreställning fördjupa oss i och undersöka hur läromedel är utformade samt belysa 

lärares uppfattning av läromedel och sin egen undervisning. Vår uppfattning kring hur 

undervisning i engelska ser ut är baserad på egna erfarenheter från vår egen skoltid samt 

erfarenheter hämtade från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som lärarstudenter 

vid Umeå Universitet.  Givetvis finns det både bra och mindre bra exempel på 

läromedelsanvändning där vår uppfattning, med hänsyn till avsikten med denna studie, 

främst grundar sig i våra negativa erfarenheter. Vi anser dock att det givetvis är tillåtet 

för lärare att använda olika former av läromedel i olika situationer och sammanhang 

beroende på de mål som läraren avser att uppnå med sin undervisning.  

 

1.2 Syfte 

Det generella syftet med vår studie var att belysa hur lärare använder läromedel i 

engelskundervisning i årskurserna 1-6. Vi avsåg därför att undersöka vilka typer av 

läromedel som lärare använder i sin undervisning i engelska och av vilken anledning. Vi 

valde att fokusera på läromedel i engelska för att kunna jämföra studiens resultat med 

våra tidigare föreställningar och erfarenheter av undervisning i engelska i skolan samt 

tidigare forskning inom ämnet. Vi avsåg även att belysa hur lärare resonerar kring sin 

egen undervisning i engelska med hänsyn till läromedel och hur elevernas exponering 

av engelska i den fysiska klassrumsmiljön ser ut. Utöver ovanstående klargörande kring 

lärares resonemang avsåg vi även att utföra en läromedelsanalys på de läromedel vi kom 

i kontakt med i studien för att försöka klargöra vilka förmågor i styrdokumenten som 

läromedlen främjar och vad texterna/uppgifterna har för karaktär och struktur. 

 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna var därför:  

 Vilka läromedel använder lärare i engelska i vår studie och hur används dessa 

enligt lärarna?  

 Vilket innehåll har de läromedel som lärarna använder, hur är de utformade samt 

hur väl stämmer de överrens med kursplanen i Lgr 11 

 Hur ser elevernas engelskspråkiga exponering ut i klassrummet?  

 Hur resonerar lärarna kring sin egen undervisning med hänsyn till läromedel och 

undervisningsinnehåll? 
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2 Teoretisk bakgrund 
Under denna rubrik kommer vi att lyfta fram forskning, rapporter och styrdokument 

som är relevanta för vår studie. Här beskrivs därför innehållet i den gemensamma 

europeiska referensramen för språk (GERS) samt läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) med kursplanen för engelska samt dess 

kommentarmaterial. Vi kommer att beskriva forskning kring användandet av läromedel 

i språk- och engelskundervisning och i diskussionsdelen kommer vi att resonera kring 

källkritik och andra aspekter gällande litteraturen i vår studie.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Gun Lundberg skriver i sin bok ”De första årens engelska” om att det är viktigt att 

läraren är en språklig förebild för eleverna i det engelskspråkiga klassrummet. Hon 

lyfter vidare fram att läraren måste skapa ett klassrumsklimat som främjar en 

engelskspråkig kommunikation mellan eleverna där de inte behöver oroa sig för 

språkliga fel då de kommunicerar. Enligt Lundberg bör därför undervisningen i 

engelska syfta till att eleverna får tala med varandra och utveckla en förståelse istället 

för att fokusera på delar av språkets struktur, som till exempel grammatik. Lundberg 

anser även att det ofta talas för mycket svenska under engelsklektionerna vilket på lång 

sikt kan missgynna eleverna då de går miste om att utveckla sin hörförståelse såväl som 

kopplingar mellan det engelska språket och dess egentliga budskap. (Lundberg, 2011) 

 

Skolinspektionen har granskat engelskundervisningen för elever i årskurserna sex till 

nio och resultatet visar att elever generellt sett saknar utmanande aktiviteter i 

engelskundervisningen. Skolinspektionens rapport styrker Gun Lundbergs syn på 

engelskundervisningen då resultatet visar att många lektioner stor del hålls på svenska 

istället för på målspråket varpå eleverna får liten möjlighet till att utveckla sin 

kommunikativa engelska. Många elever blir exponerade samt deltar i kommunikativa 

aktiviteter i engelska utanför skolmiljön genom till exempel medier av olika slag. 

Eleverna känner dock att de är mer säkra utanför skolmiljön än i skolmiljön när de 

förväntas interagera och kommunicera med andra på engelska. Skolinspektionen pekar 

därför på att det är av stor vikt att undervisningen syftar till att skapa en brygga mellan 

elevernas exponering av engelska i skolmiljön och deras närmiljö för att skapa ett mer 

naturligt kommunikativt förhållningsätt till det engelska språket. (Skolinspektionen, 

2011) 

 

2.1.1 Läromedel och undervisning 

Historiskt sett är det den Svenska staten som har varit den styrande faktorn för 

utformningen av undervisningen och de läromedel som använts i skolan. Det beror till 

stor del på att staten försökte, genom styrning på detaljnivå, åstadkomma en likvärdig 

och enhetlig skola. Styrningen genomfördes ofta genom att beskriva hur undervisningen 

skulle se ut i läroplaner och kursplaner. I kommentarmaterialet fanns det dessutom 

förslag på ”lämpliga” läromedel. Staten gav således ramar för undervisningens innehåll 
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såväl som dess utformning. Undervisningens innersta syfte var att överföra kunskaper 

från en generation till nästa. Formatet för hur denna kunskap förpackats och överförts 

har ofta varit läroböcker. Denna form av kunskapsförmedling är en tradition som har 

gamla anor inom skolväsendet i Sverige.  Enligt Skolverket lever traditionen att 

använda läroböcker till stor del kvar i dagens moderna skola när det handlar om både 

form och innehåll i undervisningen.  (Skolverket, 2006) 

Som vi nämnt ovan var staten väldigt involverad i läromedelsanvändningen. I och med 

kommunaliseringen av skolan blev staten inte längre lika involverad i formerna för att 

få eleverna att nå de utsatta kunskapsmålen.  Anne–Christine Svensson Juhlin påpekar 

att lärare fått en större frihet att själva granska och ta ställning till vilka läromedel som 

de väljer eller bortser ifrån i undervisningen (Svensson Juhlin, 2000). Skolverket anser 

att en stor del av ansvaret ligger på lärarutbildningen eftersom den syftar till att 

förbereda lärarstudenterna att kritiskt granska läromedel och dess kvalité i sin framtida 

yrkesutövning (Skolverket, 2012). Detta styrker även Harrie Johnssons tankar om att det 

idag är upp till läromedlens producenter och konsumenter att avgöra kvalitén på de 

läromedel som används i skolans undervisning (Johnsson, 2009). 

Tidigare forskning och läromedel har grundat sig på Lpo 94 - läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Skolverket, 2006). 

Dock har vi fått en ny läroplan i form av Lgr 11 – Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011. I och med denna har kursplanerna övergått 

från att vara lokalt beskrivna i grundskolans tidigare år till att vara nationellt styrda. 

Lärare har även fått ett centralt innehåll att förhålla sig till för att skapa en likvärdig 

skola för alla.  (Skolverket, 2011) 

Staten styr inte längre vilka läromedel som lärare ska använda i sin undervisning. Enligt 

Skolverket verkar det däremot som att användningen av sponsrade läromedel ökar. De 

beskriver att en studie som genomförts av lärarförbundet år 2009 visar på att cirka 60 % 

av de undersökta lärarna använde sponsrade läromedel i sin undervisning. Användandet 

av sponsrade läromedel i undervisningen anser Skolverket vara problematisk då de ofta 

har en dold agenda vilket i sin tur ställer högre krav på ett kritiskt förhållningssätt hos 

både lärare och elever. (Skolverket, 2012) 

Svensson Juhlin skriver om att en viktig aspekt i valet av läromedel, med hänsyn till ett 

kritiskt förhållningsätt, blir hur lärare och elever dels ska hitta och dels förhålla sig till 

de läromedel som slutligen hjälper dem att uppnå de mål som finns beskrivna i läro- och 

kursplanerna (Svensson Juhlin, 2000). Läroboksanvändningen enligt Boel Englund 

beskrivs inte alltid vara det mest effektiva sättet att vidarebefordra ett kunskapsinnehåll 

efter elevernas skilda förutsättningar och behov, men att läroböckerna fortfarande har en 

stark ställning i vår nutida skola (Englund, 1999:4, 2006). Läroboken beskrivs enligt 

Skolverket ha en legitimerande funktion för lärarnas arbete då de känner sig säkrare på 
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att eleverna ska uppnå uppsatta mål som beskrivs i styrdokumenten om de använder 

läroböcker i sin undervisning. 

 

Läroboken har således en legitimerande funktion i lärarnas arbete: så länge de följer en lärobok 

upplever de att de kan vara säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll och 

principer. (Skolverket, 2006, s.11) 

 

I Skolverkets undersökning av läromedel beskriver 98 % av lärarna att de instämmer 

med att det är viktigt att använda olika typer av läromedel i undervisningen.  I samma 

undersökning visade det sig även att tre av fyra lärare valde att använda läroböcker som 

läromedel nästintill varje lektion. Det var dessutom mer vanligt att lärare använde 

läroböcker oftare i sin undervisning i årskurs fem än i årskurs nio. I språkundervisning i 

engelska visade Skolverkets undersökning att det vanligaste läromedlet var 

förlagsproducerade läroböcker. (Skolverket, 2006) En artikel från 1985 skriver John 

Maxwell att 90 % av lärare på gymnasieskolan formar sin undervisning efter läroboken 

(Maxwell, 1985). Bo Lundahl påpekar även att det numera blir allt vanligare att 

språkundervisningen i de yngre åldrarna baseras på läroböcker (Lundahl, 2001). 

Undersökningen kring läromedlets roll i undervisningen visade dock att i de fall lärare 

använde fler läromedel, som exempelvis film, dramatiseringar och spel, än enbart 

läroböcker hade det en positiv inverkan på deras elevers intresse för engelskämnet.  

(Skolverket, 2006) 

En ytterligare undersökning vid namn ”Engelska i åtta europeiska länder” från 

Skolverket beskriver svenska elevers syn på undervisning i engelska. Där ger 

undersökningen en tydlig bild av att eleverna ofta uppfattar undervisningen som 

traditionell, lärarledd och läromedelscentrerad. Den läromedelscentrerade 

undervisningen visade sig även vara baserad på ett gemensamt läromedel som lärarna 

valt att följa noggrant. (Skolverket, 2004) Läroböcker i språkundervisning används 

flitigt redan i de lägre årskurserna i grundskolan, vilket ställer krav på att eleverna har 

goda läskunskaper för språkanvändning och språkinlärning. I de lägre åldrarna däremot 

använde lärarna i en högre grad även andra typer av läromedel i sin undervisning som 

till exempel bilder, spel, filmer än enbart läroboken för att eleverna ska få ta del av ett 

mer nyanserat språkbruk. (Skolverket, 2006) Barn i högre årskurser däremot anser att 

ämnesövergripande arbete, dramatisering och aktiviteter i form av rollspel är sällan 

förekommande arbetssätt i undervisningen (Skolverket, 2004).  

Boel Englund talar i sin artikel ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande” om 

anledningen till varför läroboken anses ha en så stark ställning i den svenska 

undervisningen. Hon har sammanfattat resultatet och uppfattningar från forskning i fem 

punkter: 

1. Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll 
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2. Läroboken har en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll, både 

tankemässigt, alternativt ideologiskt och praktiskt 

3. Läroboken underlättar utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för 

lärarna 

4. Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, 

men sannolikt också för eleverna 

5. Läroboken har en disciplinerande roll 

 

Första punkten visar på att lärare använder sig av läroböcker för att garantera att 

eleverna tillgodogör sig läroplaner och kursplanernas innehåll och mål. Andra punkten 

handlar om att lärarna känner sig tryggare i att använda en lärobok för att skapa en 

sammanhållning av studierna för eleverna där alla elever får ta del av samma innehåll. 

Eftersom elevernas utveckling ska kontrolleras och deras kunskaper utvärderas ser 

lärare användningen av läroböcker som en måttstock för hur de skall kunna gå tillväga 

för att bedöma eleverna. Lärarna känner att det är praktiskt att ha en bok att hänvisa till 

vid utformning och genomförandet av arbetet med att utvärdera elevernas kunskaper, 

vilket utgör punkt tre på Englunds lista. I och med läroboksanvändningen underlättas 

även lärarnas arbete i stort när alla lärare arbetar på samma sätt samt när de känner sig 

osäkra på sina egna ämneskunskaper, vilket Englund sammanfattat som en egen punkt 

på listan. I övrigt nämns också att lärarna inte behöver spendera tid på att producera 

egna läromedel. Slutligen innebär läromedlens disciplinerande roll att eleverna blir 

sysselsatta och lär sig vad det innebär att arbeta, läsa läxor och gå i skolan. (Englund, 

1999) 

 

2.1.2 Fördelar och nackdelar med läroböcker 

Enligt Skolverket finns det många fördelar med läroböcker. En fördel med att följa en 

bestämd lärobok är att eleverna ges möjlighet att genom ett strukturerat arbetssätt träna 

sina färdigheter.  En ytterligare fördel med att använda läromedel är att läraren slipper 

lägga ner tid på att producera egna uppgifter. Läroböcker hjälper även läraren att få en 

tydlig struktur på undervisningen. (Skolverket, 2012) Andra fördelar som Englund 

påpekar gällande läroböcker är att det ofta är relativt enkelt att individualisera 

undervisningen med hjälp av olika nivåer på uppgifter och text (Englund, 1999). 

Skolverkets syn är att läromedelsförfattare generellt är väldigt lyhörda när det kommer 

till förändringar i läroplan och kursplaner samt aktuell samhällsdebatt. Läroböckerna är 

idag dessutom utformade enligt det centrala innehållet och målen som eleverna ska 

uppnå.  (Skolverket, 2012) 

De nackdelar som nämns i forskningen enligt Englund är att undervisningen kan bli fast 

vid ett bestämt innehåll och en viss form av kunskap. Läroboken kan även hindra 

läraren från att använda de metoder som i verkligheten stämmer bäst överens med 

elevernas behov och förkunskaper. Englund lyfter därför även fram att det finns en risk 
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att lärare i större utsträckning litar blint på att läroboken tar upp allt som eleverna 

förväntas kunna enligt kursplanerna, vilket i många fall inte stämmer överens med 

verkligheten. (Englund, 1999) Enligt Skolverket kan elevernas arbete med gamla 

läroböcker även påverka elevernas kunskapsutveckling negativt då de inte alltid 

överensstämmer med aktuella kurs- och läroplaner (Skolverket, 2012). 

Som vi tidigare nämnt ansågs individanpassningen efter nivåer kunna vara en fördel, 

men det kan även vara en nackdel enligt Skolverket då elever medvetet kan välja att 

visa på en lägre kunskapsnivå. Eleven kan således besitta en faktisk nivå som är högre, 

men väljer en enklare väg för att slippa anstränga sig. En ytterligare risk är att lärarens 

förväntningar på eleven blir för låga.  (Skolverket, 2006) 

Minh Thi Thuy Nguyen beskriver i sin artikel att engelska läroböcker har blivit starkt 

kritiserade för att inte erbjuda eleverna ett autentiskt kommunikativt språkanvändande 

(Nguyen, 2011). Nguyen skriver även om Anne Burns syn på läromedel där hon anser 

att läroboksförfattarna bör lägga större vikt på det kommunikativa med hänsyn till vissa 

barns begränsade språkliga exponering, det vill säga att eleverna ofta inte kommer i 

kontakt med det vardagliga och för eleverna mer användbara engelska språket. (Burns i: 

Nguyen, 2011) 

 

2.1.3 Lärares förhållning till läromedel 

Vi har tidigare berört att en undersökning publicerad av Skolverket har visat att 

läromedel kan fungera som riktningsgivare i undervisningen. Det vill säga att 

läromedlen talar om för lärare vilket innehåll som ska behandlas, vilka mål 

undervisningen ska riktas mot samt vilka uppgifter eleverna ska arbeta med.  

(Skolverket, 2006) Läromedlen som riktningsgivare i undervisningen är även någonting 

som de intervjuade lärarna i en undersökning från Skolverket beskriver. Lärarna i denna 

undersökning beskriver att läroboken ofta är basen i undervisningen och att planering 

såväl som utförande styrs av läromedlens innehåll. Lärarna framhävde dock att deras 

egentliga ambition med språkundervisningen handlade om att vara kommunikativ och 

syftade till att eleverna skulle utveckla kommunikativa strategier eller arbeta gruppvis. 

(Skolverket, 2004) Många lärare enligt undersökningen ”Läromedlens roll i 

undervisning” anser att läroboken har ett starkt inflytande över engelskundervisningen 

och att det således styr undervisningens riktning allt för mycket. De känner därför att 

deras egentliga intentioner blir svåra att genomföra och att undervisningen inte blir 

individanpassad då läroboken inte fungerar för alla elever.  (Skolverket, 2006) 

Av de undersökta lärarna och dess val av lärobok visar samma undersökning från 

Skolverket att valet av lärobok skedde genom ett enigt beslut mellan lärarna på skolan 

om vad de ansåg vara det ”bästa läromedlet”. Kriterier som lärarna utgick ifrån var läro- 

och kursplaner, ekonomin samt hur väl nivån överrenstämde med eleverna och ämnet. 

Lärarna hade dock ingen i förväg bestämd ram för hur de skulle välja och bedöma de 
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läromedel som de valde mellan. (Skolverket, 2006) Svensson Juhlin menar på att lärare 

som saknar relevant yrkeskompetens upplever att läroboken fungerar som en garanti för 

att eleverna skall tillägna sig de mål som beskrivs i kursplanerna (Svensson Juhlin, 

2000). Jere Edward Brophy skriver om lärarens inflytande på undervisningens innehåll i 

sin studie och menar att erfarna lärare kan se läroboken som ett forum för att välja 

relevant ämnesinnehåll.  

Teachers  who can draw upon past  experience in teaching a subject and who  are comfortable  in 

their knowledge  of the subject  matter  may feel  confident  in treating textbooks  merely as 

collections  of topics from  which  to  pick and  choose. (Brophy, 1982, s.2) 

Rachel Lee och Ann- Marie Bathmaker drar en liknande slutsats gällande lärares 

inflytande på undervisningen och skriver att erfarna lärare som känner sig trygga med 

sin ämneskunskap inte är lika styrda av läroboken i sin undervisning (Lee & Bathmaker, 

2007). 

Ett enkätresultat från Skolverkets undersökning kring läromedlets roll i undervisningen 

visar att lärare som arbetat i mer än tio år använder läroböcker som läromedel nästan 

varje lektion i jämförelse med lärare som arbetat i högst tre år. Resultatet visade att de 

lärare som arbetat längre använde läroboken mer gentemot de lärare som inte arbetat 

lika länge. Enkätresultatet visade även att när eleverna fick större inflytande i 

planeringen av undervisningen minskade läroboksanvändandet. (Skolverket, 2006) Boel 

Englund skriver om att lärare tycks vara beroende av lärobokens innehåll i sin 

undervisning, vilket kan påverka elevernas möjlighet till inflytande negativt. En 

ytterligare aspekt som Englund belyser är att övningsböcker och arbetsböcker styr 

undervisningen hårdare än andra typer av läromedel som till exempel skönlitterära verk 

eller filmer. Även arbetsformerna påverkas då undervisningen då ofta följer 

läroböckernas förslag på upplägg.  (Englund, 1999) 

 

2. 2 Pedagogiska teoretiker och deras teorier 

Under den här rubriken beskriver vi tre stora inlärningsteorier, Burrhus Frederic 

Skinners behaviorism, Lev Vygotskijs sociokulturella teori samt John Deweys 

pragmatiska syn på lärande. Dessa tre teorier ligger till grund för synen på lärande och 

undervisning i dagens skola varpå de blir relevanta för vår studie i hur lärare resonerar 

kring läromedel och undervisning. De teorier vi beskrivit kan dock ses som föråldrade, 

trots deras påverkan på den svenska skolan och den syn på kunskap och lärande som 

speglas i styrdokumenten. 

 

2.2.1 Vygotskij och sociokulturell teori 

Lev Vygotskijs teori kallas för den sociokulturella teorin. Han trodde att inlärning sker i 

samspel med andra och att barn således ingår i både kulturella och sociala sammanhang.  

I hans inlärningsteori betonas vikten av livserfarenhet för att en individ ska kunna 

utvecklas. (Vygotskij, 1997) Gunn Imsen beskriver att den sociokulturella synen på 
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inlärning handlar om att all intellektuell utveckling och tänkande har sin utgångspunkt i 

social aktivitet. Vidare beskriver hon att utveckling i enlighet med Vygotskijs tankar 

sker genom att en individ först kan utföra något tillsammans med andra för att sedan 

kunna göra det själv, vilket kallas för den proximala utvecklingszonen. (Imsen, 2006, 

Vygotskij, 1997) 

Ann Frisén och Philip Hwang beskriver att den proximala utvecklingszonen skapas 

genom att barn eller individer blir utmanade med uppgifter som ligger ett steg över 

deras egen utveckling men inte allt för långt ifrån deras nuvarande utvecklingsnivå. 

Kraven får dock inte vara för stora och de vuxnas uppgift är att stötta barnen så att det 

som ligger inom deras proximala utvecklingszon blir någonting som de kan lyckas med 

och åstadkomma tillsammans med en individ som är mer erfaren. Vidare beskriver de 

vad den proximala utvecklingszonen kan komma att innebära med hänsyn till 

handledning och de vuxnas roll. Hwang och Frisén påpekar att det är de vuxnas eller 

lärarnas roll att väcka intresse, ställa frågor utan givna svar samt ge återkoppling till 

eleverna.  (Hwang & Frisén, 2012) 

Vygotskij riktade mycket uppmärksamhet mot den form av samarbete som sker mellan 

lärare och elever i undervisnings- och lärandeprocessen.  Undervisning och lärande är 

centrala begrepp i hans teori då Vygotskij såg skolan som ett av de viktigaste sociala 

sammanhang som var specifikt inriktade på att forma och omforma individers tänkande. 

(Vygotskij, 1997) Hwang och Frisén beskriver liksom Vygotskij att om läraren tar 

tillvara på de olikheter som finns hos elever, och skapar ett elevsamarbete i klassrummet 

så gynnas elevernas lärande med hänsyn till deras proximala utvecklingszon. De elever 

som innehar stora kunskaper inom ett ämne eller ett område kan agera som hjälplärare 

och stödja de elever som inte besitter dessa kunskaper. På ett sådant sätt skapas 

möjligheter för att eleverna kan dels hjälpa varandra och dels utmanas i sitt kunnande då 

både informell och formell undervisning är viktiga förutsättningar för barnets sociala 

och kulturella utveckling. (Hwang & Frisén, 2012, Vygotskij, 1997) 

Med hänsyn till undervisning och språk beskriver Imsen att Vygotskij såg språket som 

det viktigaste verktyget för att skapa en utvecklingsprocess. Att utveckla språket 

beskrivs således som ett steg för att utveckla tankens byggklossar. Något som blir 

viktigt i undervisningen med hänsyn till språk är att undervisningen är anpassad efter de 

individer som läraren möter för att de ska kunna utvecklas. Dock får undervisningen 

inte vara utanför det områden som eleven har möjlighet att kunna behärska. (Imsen, 

2006) Med hänsyn till progression i undervisningen lyfter Vygotskij själv fram att det är 

viktigt att nivån ska vara så pass rimlig att eleverna känner sig utmanade. "Det handlar 

om att ställa eleven på egna ben, låta honom gå och falla, tåla smärtan efter stötar och 

välja riktning."  (Vygotskij, 1926 i:Kroksmark, Tomas (red.), 2011, s.462)  
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Enligt Imsen bygger den sociokulturella teorin på att inlärningen av ett främmande 

språk är beroende av elevens språkliga mognad på modersmålet. Något som eleven 

därefter kan då dra nytta av i form av överföringar av modersmålet till det nya språket. 

(Imsen, 2006) Vygotskij menar att undervisning i ett främmande språk kan bidra till att 

eleverna kan öka sin medvetenhet om modersmålet genom att jämföra de båda språket. 

En sådan jämförelse kan slutligen bidra till att eleverna lär sig att se modersmålet 

som ett system bland andra, samtidigt som det bidrar till att främja tankeprocessernas 

utveckling. (Vygotskij, 1997) 

 

2.2.2 Dewey och pragmatismen 

Filosofen John Dewey har enligt Tomas Kroksmark haft en stor påverkan på den 

svenska moderna skolan med sitt pragmatiska sätt att se på utbildning och kunskap. 

Med pragmatism menas att utbildningen ska syfta till att eleverna tillägnar sig 

kunskaper som har en praktisk nytta. Deweys tankar och idéer kring undervisning 

beskrivs vidare ha haft ett stort inflytande över våra svenska läroplaner Det ledord som 

främst förknippats med Dewey är learning by doing. (Kroksmark, Tomas (red.), 2011) 

Dewey såg variation och interaktion som främjande för elevers utveckling. Vidare 

beskriver Dewey att kommunikation är ett centralt moment i utbildningen för att främja 

både samhällelig och individuell utveckling. (Dewey, 1997) 

Dewey såg även vikten av att använda sinnena i undervisningen där kroppen ska vara en 

kunskapskälla samt att undervisningen bör involvera arbete med alla våra sinnen för att 

hålla barnens intresse vid liv. Deweys nämner att hans ledord inte ämnar ersätta 

läroboksstudierna utan syftar till att vara ett inslag i undervisningen för att bibehålla 

barnens intresse. 

Läraren och boken är inte längre de enda undervisarna; händer, ögon, öron, ja hela kroppen är 

kunskapskällor. Läraren blir igångsättaren och boken stället där man kontrollerar. Ingen bok eller 

karta kan ersätta den personliga erfarenheten. De kan inte träda istället för en verklig resa... 

”Learning by doing" betyder naturligtvis inte att hantverk och liknande sysslor ska ersätta 

läroboksstudier. Men det bidrar i hög grad till att hålla barnets uppmärksamhet och intresse vid liv, 

om man låter eleverna arbeta praktiskt, så ofta som man har en möjlighet till det.  (John Dewey & 

Evelyn Dewey ur Framtidsskolor, s. 59 i: Hartman, 2005 s.232)  

Det praktiska perspektivet på lärande och undervisning beskriver Sven Hartman vara ett 

av de äldsta perspektiven vi vet om när det kommer till inlärning. Historiskt sätt 

handlade det praktiska perspektivet om att en människa lärde sig någonting varpå 

mästaren lärde sin lärling som sedan blev mästare själv och då gick kunskapen i arv från 

en generation till nästa. (Hartman, 2005) 

Dewey lade stor vikt vid att eleven själv måste vara delaktig i sin inlärningsprocess då 

han ansåg att inlärning inte sker genom yttre påveverkan utan genom att eleven får 

uppleva och samla erfarenheter från upplevda situationer. Det är först när eleven förstår 
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sambandet mellan handling och verkan som denne lär sig.  Dewey beskriver att det är 

viktigt att upplevelser och experiment tydligt kan kopplas till elevens egen världsbild, 

intressen, förförståelse samt vilken nytta den givna kunskapen ska göra. Det viktigaste 

Dewey ansåg att eleven kan lära sig är hur de lär sig. Han beskrev därför att skolans 

uppdrag var att förbereda eleverna inför framtiden samt att lära dem hur de tar tillvara 

på sina kunskaper och hur de kan använda dem praktiskt. (Dewey, 1997) 

Att förbereda barn för ett framtida liv innebär att man låter barnen förfoga över sig själva. Det 

betyder att man fostrar dem så, att de har full tillgång till hela sin kapacitet (Dewey, 1897 i: 

Kroksmark (red.), 2011, s.380) 

 

När det kommer till språkstudier anser Lars Malmström i enlighet med Dewey, att den 

kommunikativa och sociala aspekten ofta glöms bort när det kommer till språkinlärning. 

Språk är till för att användas och då användas som ett verktyg för att lära sig om andra 

människor och deras tankar och känslor. (Malmström, 1980) Att lära sig om andras 

perspektiv anser Dewey gör språkstudierna mer levande och därmed motiverande för 

eleverna. En sådan motivation gör att kunskapen blir mer intressant för eleven samt 

lättare att konkretisera och därmed lättare att ta till sig. (Dewey, 1997) 

  

2.2.3 Skinner och behaviorismen 

Gunn Imsen beskriver att grunden i den behavioristiska teorin är att allt vi gör styrs 

genom respons och stimuli. Vårt beteende styrs av hur vi lärt oss respondera på olika 

sorters stimuli. Ett stimuli kan vara allt från en viss situation till beröm och responsen är 

hur vi reagerar på stimulit. Enligt Imsen ser behavioristerna människor som oskrivna 

blad där rätt stimulering i teorin kan innebära att vem som helst kan lära sig vad som 

helst. (Imsen, 2006) Den behavioristiska teorin står således i kontrast till 

den sociokulturella teorin där Lev Vygotskij hävdar att alla individer formas av dess 

kulturella och sociala omgivning (Vygotskij, 1997). 

Imsen beskriver vidare att en huvudprincip med hänsyn till behaviorismen och Skinners 

teori om stimuli och respons är att allt beteende påverkas av de konsekvenser som dessa 

beteenden får (Imsen, 2006). Roger Säljö beskriver att B.F Skinner, till skillnad från 

John Watson var mer intresserad av att förstärka och betona enbart det positiva 

beteendet. Det negativa beteendet ignorerades således och det positiva belönades medan 

Watson använde både belöning och straff som betingningsmetod. (Säljö, Roger (red.), 

2000)   

Säljö beskriver vidare att Skinners modell för lärande i olika utbildningssammanhang 

historiskt sett fick ett genomslag även i våra svenska skolor (Ibid.). Läromedlen byggde 

på att elever fick läsa en text, som ett stimulus, och avge ett svar, respons och 

konstruerades så att eleverna sedan kunde få positiv förstärkning av läraren om svaret 

var rätt. Ger eleven ett felaktigt svar så beskriver Skinner att den positiva förstärkningen 

från läraren skulle utebli för att skapa en betingning. (Skinner, 1968) Enligt Arne 
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Maltén lever ett behavioristiskt synsätt fortfarande kvar i dagens skola i form av betyg 

och bedömning av elever. Maltén ställer sig kritiskt till de lärare som har ett 

behavioristiskt förhållningssätt och beskriver att tankar kring elever som passiva 

varelser är ett föråldrat synsätt med hänsyn till dagens skola. (Maltén, 1997)   

Med hänsyn till språkinlärning beskriver Maltén att en behavioristisk syn att använda 

sig av modellinlärning. Att använda sig av modellinlärning inom dagens skola innebär 

att läraren agerar som en förebild för eleverna för att dessa i sin tur skall tillägna sig ett 

varierat och "korrekt" sätt att bruka språket på. (Maltén, 1997)  

Imsen skriver om att det finns många situationer kan framkalla rädsla eller ångest hos 

elever i skolan. Med hänsyn till behaviorismen och betingning lyfter hon vidare fram att 

en sådan rädsla kan vara en effekt av sårande eller kränkande kommentarer från läraren. 

Om en elev således utsätts för obehag vid upprepade tillfällen kan det befästas en rädsla 

för att göra bort sig ytterligare inför klasskamraterna i form av en betingning. (Imsen, 

2006) Enligt Skinner blir eleven därigenom rädd för att få en negativ förstärkning och 

försöker att i allra största mån undvika sådana känslor (Skinner, 1968). 

Lars-Åke Kernell beskriver i sin bok "Att finna balanser" hur en traditionell lärares 

undervisning ofta kunde se ut. I en sådan traditionell undervisning beskriver Kernell att 

läraren berättade hur eleverna skulle bete sig samt införde läxor och läxförhör som ett 

medel för att markera misstro mot eleverna varpå betyg blev ett verktyg för att 

disciplinera eleverna. Med en sådan typ av undervisning påpekar Kernell att eleverna 

inte lär sig för bruksvärdet, att kunna använda sina kunskaper i den verkliga världen 

utan för bytesvärdet, den positiva förstärkningen i form av stjärnor och beröm. (Kernell, 

Lars- Åke (red.), 2010) Skinner skriver själv kring lärares undervisning och påpekar att 

de barn som sitter i sina bänkar och fyller i sina arbetsuppgifter i huvudsak agerar 

på detta sätt för att undslippa obehag i form av lärares missnöje, kritik, dålig betyg eller 

samtal till föräldrarna (Skinner, 1968). 

 

2.3 Gemensam europeisk referensram för språk 

I användarinformationen för den gemensamma europeiska referensramen för språk 

beskrivs att publikationen inte är en bibel för hur språkundervisning ska se ut gällande 

mål eller vilka metoder som bör användas. En gemensam europeisk referensram för 

språk är framtagen för att förbättra kvalitén på kommunikation mellan européer. 

Hädanefter har vi i denna studie valt att förkorta namnet på denna referensram till 

GERS. GERS är framtagen av Europarådet vars övergripande mål är "[…]att uppnå en 

större enighet bland sina medlemmar" vilket genomförs "[…]genom gemensamma 

åtgärder på det kulturella området" (Enheten för moderna språk, 2009, s.2) 

I GERS beskrivs ett tydligt fokus på den kommunikativa aspekten av språk och 

språkanvändning för att uppnå en större kulturell enighet bland europarådets 
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medlemmar. Anledningen till uppkomsten av den kommunikativa språksynen i GERS 

är för att europarådet vill öka rörligheten och kontakten mellan de europeiska länderna. 

Framtagandet av referensramen strävar efter att alla europeiska medborgare ska ha 

möjlighet att lära sig ett eller flera språk utöver sitt modersmål för att kunna 

kommunicera med andra inom den europeiska gemenskapen. De kunskaper som 

Europarådet tycker är särskilt viktiga är förmågan att hantera vardagliga situationer, 

utbyta information med personer som inte talar samma språk som en själv samt skapa 

en djupare förståelse för andra kulturer än sin egen.  

GERS stödjer metoder som hjälper ung som gammal att öka sina kunskaper i ett valt 

språk för att de ska få en större möjlighet att påverka sin omvärld och därmed bidra till 

ett demokratiskt samhälle. De råd som ges i GERS kanske inte passar för alla i all 

undervisning men det en lärare väljer att plocka bort beskrivs kanske kunna passa någon 

annan under andra förutsättningar. GERS har en grundsyn som är handlingsorienterad 

vilket innebär att de ser människor som lär sig ett språk som sociala aktörer som under 

vissa omständigheter och sammanhang måste klara av att utföra olika typer av uppgifter 

varav vissa är språkrelaterade. Det handlar alltså inte bara om att kunna ett språk i teorin 

utan man måste även kunna använda språket praktiskt.    

I GERS betonas även förmågan att vara flerspråkig, som Nationalencyklopedin 

beskriver som att kunna använda och behärska flera språk (Nationalencyclopedin, 

2013). Med flerspråkighet menar dock GERS att eleven inte behöver behärska ett eller 

flera språk på samma nivå som sitt modersmål utan att man utvecklar sin språkliga 

repertoar och kan kommunicera med andra med hjälp av flera olika språk. Exempelvis 

kan en person använda sig utav sina kunskaper i flera olika språk för att förstå ett okänt 

språk genom att gå till sitt internationella ordförråd och hitta betydelsen för ett visst ord 

i en annan skepnad. För att främja denna flerspråkighet måste alla språkliga färdigheter 

tränas och för att det ska vara möjligt måste språkinlärningen vara varierad och 

mångsidig.   

För att utveckla en kommunikativ språklig kompetens krävs det enligt GERS att 

eleverna får träna på alla komponenter som ingår i den kommunikativa kompetensen. 

De olika komponenterna aktiveras på olika sätt genom reception, interaktion, 

produktion och mediering. Reception och produktion är primära processer som är 

nödvändiga för interaktion. Receptiva aktiviteter är till exempel tyst läsning och att 

lyssna på utsändningar i media. Produktion kan ske både skriftligt och muntligt genom 

till exempel presentationer och undersökningar. Interaktion sker mellan individer som 

antingen muntligt eller skriftligt gör ett informationsutbyte där de växlar mellan 

reception och produktion. Mediering är då man översätter och tolkar den information 

som ges vid receptiva, produktiva och interaktiva aktiviteter. 
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2.4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 

Lärares undervisning är styrd av de styrdokument som finns tillgängliga. Med hänsyn 

till undervisning i engelska handlar detta om läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt kursplanen i engelska. Kursplanerna i alla 

skolans ämnen återfinns och ingår som ett kapitel i sig för Lgr 11. I kursplanen beskrivs 

ämnets syfte och roll i undervisningen, centralt innehåll samt kunskapskrav för olika 

betyg i årskurs sex och uppåt. 

Kursplanen i engelska beskriver att lärare ska ha en kommunikativ och funktionell 

grundsyn på språklärande. I kommentarmaterialet till kursplanen i engelska står det att 

all undervisning i de tidigare åldrarna bör vara muntlig. Vidare beskrivs att kursplanen 

tar sin utgångspunkt i det praktiska användandet av språket och har stort fokus på de 

kommunikativa språkliga förmågorna såsom, reception, produktion och interaktion. 

Dessa begrepp speglas även i kursplanens centrala innehåll för alla åldrar. Kursplanen i 

engelska tar således sin utgångspunkt utifrån Europarådets gemensamma referensram 

för språk, GERS, när det handlar om den kommunikativa språksynen. I denna språksyn 

ses även språket som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.  

Kursplanen i engelska betonar att det måste finnas en balans i språkarbetet vilket 

innebär att undervisningen bör innehålla både ett arbete med språkets grammatiska 

struktur såväl som kommunikativa aktiviteter. 

 

Betoningen av språkets struktur ska samtidigt balanseras mot forskningsresultat som visar att man 

lär sig språk effektivast genom att få uttrycka sig och sträva efter att förstå och kommunicera, inte 

genom att studera separata byggstenar i språket. (Skolverket, 2011, s.6) 

 

Kursplanen i engelska med medföljande kommentarmaterial belyser ytterligare att det är 

viktigt att eleverna får erfara språket och ta tillvara på det språk som eleverna kommer i 

kontakt med i sin omvärld. Ställningstagandet kring elevernas kultur och exponering av 

engelska beskrivs vara grundat i forskning såväl som i Skolverkets egna undersökningar 

kring intresse och lärande. När eleverna således får ta del av ett intresseväckande och 

levande språk från olika sammanhang ökar både motivationen och lärandet.  

Med hänsyn till den kommunikativa språksyn som beskrivs i kursplanen betonas även 

vikten av att eleverna slutligen skall kunna vara framgångsrika deltagare i en värld med 

många internationella kontaktytor. Vidare belyses det faktum att det engelska språket 

och kulturyttringar från den engelskspråkiga världen genomsyrar vårt svenska samhälle 

samt att det ses inom en mängd skilda områden såsom politik, ekonomi, musik och 

underhållning.  

I läroplanen för grundskolan beskrivs det även att det är skolans uppdrag att förmedla 

ett internationellt perspektiv till eleverna genom att ge dem ett vidare perspektiv på de 
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olika samhälls- och kulturyttringar som eleverna är omgivna av. Språkämnet engelska 

anses ge både en bakgrund till samt ett vidare perspektiv på de olika kulturerna som är 

representerade i samhället.   

Med tilltro till sin förmåga att kommunicera på engelska kan eleverna möta nya människor och 

platser och lämna invanda språkliga miljöer. Trygghet och språklig säkerhet gör att man kan vara 

den man är på fler än ett språk. (Skolverket, 2011, s.8) 

Med hänsyn till den kommunikativa språksynen som kursplanen i engelska valt att 

fokusera på belyser den även att det inte enbart handlar om att använda talad engelska. 

Eleverna måste även därför tillägna sig kunskap om att kunna anpassa språket till olika 

situationer, syften eller mottagare vilket innebär att eleverna även ska utveckla en 

skriftlig förmåga i engelska.  

I kursplanen beskrivs även vikten av att läraren knyter an till elevernas 

förkunskaper, erfarenheter och behov i undervisningen för att skapa meningsfulla och 

funktionella sammanhang. Kursplanen beskriver även att meningsfulla och praktiska 

kunskaper är någonting som forskning om lärande även påvisat som viktigt. Många 

elever har dessutom med sig kunskaper i språk från världen utanför skolan. Även här 

belyser kursplanen i engelska att forskning visat på att elevers effektivitet i tillägnandet 

av språk är beroende av elevernas möten med språket i sammanhang som de finner vara 

begripliga och intresseväckande. 

Den generella synen på språk och lärande i kursplanen är att språket ska ses i 

ett socialt perspektiv då det används och utvecklas i gemenskap med andra människor.  

Det är dessutom av vikt att språket ligger på en sådan nivå för barnen att den innebär 

vissa språkliga utmaningar för dem.   

I Lgr 11 beskrivs att undervisningen i engelska ska syfta till att både stödja och 

utveckla elevernas lärande. Det anses därför vara centralt att eleverna får förutsättningar 

för handledning och stöd genom att använda olika hjälpmedel för lärandet. Om eleverna 

således får träna på att använda olika medier i den språkliga undervisningen får de enligt 

styrdokumenten tillgång till ett levande och dynamiskt språk att bearbeta och slutligen 

tillägna sig. 

 

2.5  Sammanfattning av forskning och teoretisk bakgrund 

Sammanfattningsvis vill vi framförallt lyfta fram följande aspekter från vår teoretiska 

bakgrund: Gällande läromedel och läromedelsanvändning visar forskning att det är 

väldigt vanligt att lärare väljer att lägga upp sin undervisning kring ett läromedel. Med 

läromedelsanvändning finns det både fördelar och nackdelar där en av anledningarna till 

att lärarna valt att utgå ifrån ett läromedel är för att de anser att de kommer att uppfylla 

läro- och kursplanernas mål för undervisningen. Den forskning som vi presenterat i 

bakgrunden beskriver lärares användning av läromedel i undervisningen på ett mer 
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generellt plan än för enbart engelskundervisningen men vi kan se tendenser på liknande 

resultat gällande språkundervisning i engelska genom de resultat som presenterats i 

bland annat Skolverkets rapporter. Användningen av läromedel i undervisningen har en 

stark ställning i dagens skola varpå det blir viktigt för lärare att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till läromedlen. (Skolverket, 2004, 2006)  

 

De pedagogiska teoretikerna som vi beskriver har alla haft en inverkan på dagens skola. 

Vygotskij och Dewey har numera störst inverkan på undervisningens upplägg då 

samspel med andra och praktiskt kunnande betonas i läroplanerna idag. Skinner och 

hans behaviorism påverkar också den svenska skolan då många gamla traditioner 

fortfarande lever kvar dels genom att elever ibland känner sig rädda för att misslyckas i 

klassrummet och dels genom föreställningar om hur undervisning ska bedrivas. Rädslan 

för att misslyckas har en inverkan på elevernas agerande i klassrummet och därmed 

även på undervisningen. 

 

Ur GERS och Lgr 11 vill vi lyfta fram de perspektiv som bör ligga till grund för 

språkundervisning i dagens skola. Vi ser ett tydligt fokus på de kommunikativa 

förmågorna där det viktiga med språkinlärningen inte ska vara de grammatiskt riktiga 

språket utan möjligheten att kunna kommunicera med andra på ett funktionellt sätt. I 

dessa styrdokument beskrivs även vilket innehåll som undervisningen bör ha sin 

utgångspunkt ifrån.  
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3 Metod 
Nedan följer en redogörelse av vilka metoder vi använt oss av i vår studie samt hur vi 

gått tillväga för att samla in den empiri som studien baserats på. I val av metod har vi 

reflekterat över vårt syfte och våra frågeställningar. Vi nämner begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet kortfattat, dessa begrepp kommer vi fördjupa oss i 

ytterligare i diskussionskapitlet (se kap.5) där vi även diskuterar urvalet till studien. 

 

3.1 Val av metod 

Vi har använt ett vetenskapligt förhållningssätt i denna studie. Studien är dessutom av 

en kvalitativ art. För att samla vår empiri har vi dels valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer med yrkesverksamma lärare i årskurserna ett till och med sex. Vi har även 

valt att genomföra en läromedelsanalys. För att få ett tydligt resultat har vi själva 

utarbetat en mall (se bilaga 2) för analysen. Vi utförde även en kortare observation av 

elevernas exponering av engelska i klassrummet. Anledningen till att vi har tre olika 

metoder i vår studie, så kallad triangulering, är för att vi ska få ett djupare resultat med 

en större tillförlitlighet. Reliabiliteten i vår studie ligger i att vi har fastställda 

mätinstrument som är inbyggda i våra metoder, exempelvis ger mallen för 

läromedelsanalysen litet utrymme för personliga åsikter kring det valda läromedlet. 

Validiteten bekräftas genom att vi hela tiden utgått från vår studies syfte när vi utformat 

mallarna för våra olika metoder.  Dock kan det vara värt att nämna att våra resultat till 

liten grad kan ha påverkats av att vi inte berör alla aspekter av språkinlärning i våra 

mallar samt att vissa aspekter från intervjuerna kan vara svåra att analysera, jämföra 

eller mäta. Vår studie kan vidare vara svår att generalisera över en större grupp, 

exempelvis alla lärare i Sverige, då de intervjuade lärarna alla kommer ifrån samma 

geografiska område. Staffan Stukát påpekar att i de fall lärare hör till ett litet geografisk 

område finns det en risk att den lokala traditionen och kulturen kan påverka lärarna 

(Stukát, 2011). 

 

3.1.1 Kvalitativ intervju 

Vi har valt en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse för lärares tankar och 

resonemang kring deras läromedelsanvändande. En kvalitativ studie innebär enligt Jarl 

Backman att forskaren studerar ett fenomen i dess naturliga miljö och försöker tolka 

intrycken för att ge mening till sina frågeställningar (Backman, 1998). Kvalitativa 

intervjuer syftar enligt Anne Ryen till samma sak. Det vill säga att få syn på den 

intervjuades tankar, erfarenheter och åsikter kring det bestämda syftet, i det här fallet 

läromedelsanvändning i engelskundervisning. (Ryen, 2004) När vi genomfört våra 

intervjuer har de fått formen av en panelintervju. En panelintervju innebär enligt Jan-

Axel Kylén att det är flera som intervjuar en respondent. Under sådana förhållanden är 

det därför en person som har huvudansvaret för att hålla intervjun medan den andra 

lyssar, antecknar och kan komma med fördjupande frågor. (Kylén, 2004) Tanken bakom 

valet av denna intervjustruktur grundades i att vi båda ville vara närvarande vid 



23 

intervjutillfällena dels för att vi skulle ha samma erfarenheter men även för att hjälpa 

varandra att styra intervjuerna i liknande riktningar. Eftersom intervjuerna var av 

kvalitativ art var intervjufrågorna öppna frågor där intervjuade fick frihet att berätta om 

sina erfarenheter, tankar och åsikter. Sonja Kihlström påpekar att användandet av öppna 

frågor gör att intervjuaren inte kan påverka de svar denne kommer att få (Kihlström, 

2007). En problematik gällande intervju som metod enligt Stukát kan vara att läraren 

förskönar bilden av sig själv och sin undervisning och/eller svarar som de tror att vi vill 

att dem ska svara (Stukát, 2011).  För att vi däremot skulle få en stabil empiri att basera 

vår studie på kändes intervju som metod mest relevant med hänsyn till studiens syfte att 

undersöka och belysa lärares tankar kring läromedelsanvändandet i 

engelskundervisningen. 

 

3.1.2 Läromedelsanalys 

För att enkelt kunna analysera de olika läromedlen har vi konstruerat en mall för 

analys.(se bilaga 2) När vi konstruerade mallen utgick vi ifrån GERS och Lgr 11 

gällande de förmågor som eleverna bör utveckla för att nå uppsatta mål samt de 

ämnesinnehåll som förespråkas i ovanstående dokument. Läromedelsanalysen är 

indelad i tre delar, första delen behandlar textbokens innehåll och texttyper, andra delen 

behandlar övningsbokens aktiviteter och vilka förmågor som främjas med hjälp av 

aktiviteterna och den avslutande delen belyser lärarhandledningens flexibilitet. Det vill 

säga huruvida det finns alternativa arbetssätt, övningar och annat extramaterial för att 

bland annat kunna individualisera undervisningen. Med läromedelsanalysen vill vi, som 

Martyn Denscombe beskriver, få syn på hur läromedlen är uppbyggda samt vilken 

språksyn och vilka förmågor som kommuniceras i läromedlet (Denscombe, Martyn 

(red.), 2009).  

 

3.1.3 Observation 

Den observation som vi genomfört var begränsad då vi enbart undersökte elevernas 

exponering av engelska i deras fysiska klassrum. För att dokumentera resultatet 

fotograferade vi klassrumsmiljön. I observationen undersökte vi om det fanns något 

engelskt material i form av planscher, böcker eller kulturella föremål som till exempel 

flaggor eller modeller av kända föremål/byggnader.  Med observationen som metod 

avsåg vi i denna studie att försöka synliggöra hur stor exponering av engelska eleverna 

får i klassrummet. 

 

3.2 Urval 

Vi valde att intervjua tio lärare i årskurserna ett till och med sex på kommunala 

grundskolor i Umeåområdet samt en specialpedagog. De lärare vi intervjuade var de 

som hade tid att ställa upp på intervjun samtidigt som de befann sig på praktiskt avstånd 

för att vi skulle kunna genomföra intervjuerna, något som Jan Trost beskriver som ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Lärarna som intervjuats har alla olika erfarenheter av 

engelskundervisning, behörighet och olika lång arbetslivserfarenhet. Spridningen 
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mellan lärarna gör att det är möjligt att få en förhållandevis bred bild av hur 

engelskundervisning kan se ut i de valda årskurserna.  

 

Det bör nämnas att de flesta lärarna i studien på något vis är bekanta med oss genom 

bland annat verksamhetsförlagd utbildning och vikariat på skolorna. Vi inser att det kan 

innebära en risk för att resultatet i vår studie påverkas genom att studien skulle kunna 

bli subjektiv. På grund av relationen mellan intervjuaren och den intervjuade skulle 

engelskundervisningen därför kunna beskrivas som aningen mer positivt eller mer 

negativt än verkligheten. På grund av dessa omständigheter har vi valt att göra så 

kallade panelintervjuer där den av oss som inte har en personlig relation till den 

intervjuade kan vara huvudansvarig för intervjun.  

 

Läromedlen som vi analyserar är de läromedel som används av lärarna i studien samt 

två äldre läromedel som vi av valt att analysera för att kunna jämföra mot de läromedel 

som lärarna i vår studie använder. Vi har analyserat flest läromedel för årskurserna 4-6 

eftersom tidigare undersökningar från Skolverket visar att det är betydligt vanligare att 

lärare använder sig av läromedel för dessa årskurser (Skolverket, 2006). 

Observationerna utfördes i de ovannämnda lärarnas klassrum. Anledningen till att vi 

valt tre metoder är som vi tidigare nämnt, för att få en så djup bild som möjligt kring hur 

de utvalda lärarna resonerar kring engelskundervisningen, exponering av engelska i 

klassrummet och de läromedel som de använder.  

 

3.3 Genomförande 

 

3.3.1 Genomförande av intervjuer och bearbetning av data 

Vi kontaktade lärarna via mail eller telefon och bestämde tid och plats för intervjun. En 

av intervjuerna genomfördes dock per telefon helt och hållet på grund av sjukskrivning. 

Vid kontakten informerade vi lärarna om syftet med studien samt vilken sekretess vi 

arbetar mot. Vid själva intervjutillfället påminde vi lärarna om att deras svar kommer att 

avidentifieras och att vi har tystnadsplikt gällande deras identitet. Vi tillfrågade även 

den intervjuade om det var något problem att vi var två som intervjuade då Kylén 

påpekar att en intervjuad kan känna sig utsatt i fall det finns två intervjuare (Kylén, 

2004). Vi förklarade även tanken bakom upplägget. Innan själva intervjun presenterade 

vi oss, syftet med studien och intervjumallen med de frågor vi utgick från. Under 

intervjun spelade vi in samtalet med hjälp av en diktafonapplikation på en mobiltelefon. 

Intervjun tog sin utgångspunkt i det frågeformulär som vi utarbetat innan intervjuerna 

för att få en tydlig riktning på intervjun (se bilaga 1). Efter intervjun transkriberades 

inspelningen för att vi i analysen skulle kunna hitta relevant material samt likheter och 

skillnader i lärarnas svar. 
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3.3.2 Genomförande av läromedelsanalys och bearbetning av data 

Som vi tidigare skrivit har vi konstruerat en mall för läromedelsanalys. Vid 

konstruerandet utgick vi från den gemensamma europeiska referensramen för språk - 

GERS och Lgr 11. Vi började med att undersöka vilket innehåll som ska förmedlas 

enligt ovanstående styrdokument för undervisningen och lärande. I analysen 

generaliserade vi textböckernas innehåll efter fem kategorier nämligen personlig 

identitet, fritid, mat och dryck, platser och övrigt. I textböckerna undersökte vi även 

vilken typ av text som presenterades utifrån nio kategorier, skönlitterärt, tidningsartikel, 

instruktion, dialog, serie, beskrivande text, skylt, meddelande, fakta och övrigt. I 

övningsböckerna undersökte vi vilka typer av aktiviteter som erbjöds och vilka 

förmågor som tränades. För att kunna analysera läromedlen utgick vi från GERS fyra 

övergripande förmågor: reception, produktion, interaktion och mediering varpå vi sedan 

specificerade dessa kategorier ytterligare för att få syn på muntliga respektive skriftliga 

aktiviteter. I analysen av lärarhandledningarna till valda läromedel har vi undersökt 

möjligheter till att modifiera undervisningen med hjälp av informations och 

kommunikationsteknik, hädanefter benämnt som IKT, individualisering, extra uppgifter, 

ett nyanserat språkbruk i form av ett språkligt arbete med bland annat bild, sång och 

drama samt övriga tankar/aspekter som kan vara relevanta för analysen. (Se bilaga 2 för 

specificering av kategorierna) 

 

Vi utförde en pilotstudie av vår mall i syfte att kontrollera mallens genomförbarhet. I 

pilotstudien använde vi oss utav ett läromedel som vi vet används i engelskundervisning 

i de berörda årskurserna. I testet av läromedlet mot mallen framkom det att vi behövde 

göra några små förändringar i specificeringarna av kategorierna. När vi sedan utfört en 

analys av ett läromedel har vi utgått från vår mall och markerat antalet texter och 

aktiviteter i tabeller i respektive kategori. Vissa aktiviteter eller uppgifter som berör 

flera förmågor har fått en markering för varje förmåga som avsetts att eleven ska 

använda och utveckla. När vi analyserat texterna i textböckerna har vi markerat enbart 

en gång efter det innehåll eller den texttyp som återgavs. Data som framkom överfördes 

till de diagram som vi redovisar i resultatdelen. Dessa diagram har vi sedan jämfört mot 

varandra för att nå en slutsats kring läromedlens innehåll och uppbyggnad.  

 

3.3.3 Genomförande av observation och bearbetning av data 

Observationerna skedde i anslutning till intervjubesöken då vi bad om att få undersöka 

valda lärares klassrumsmiljö och fotografera rummet. I fotografierna syns enbart 

material och således ej barn eller lärare för anonymitetens skull. Vi valde att fotografera 

för att i efterhand kunna analysera miljön och dess innehåll. För att kunna jämföra 

skolorna använde vi oss utav en checklista. (Se bilaga 3) Resultatet av datainsamlingen 

sammanställdes och analyserades utifrån vår studies syfte, att undersöka och försöka 

synliggöra elevernas exponering av engelska i klassrummet. 
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    3.3.4 Genomförande av analys   

I den sammanfattande analysen så sammanställde vi resultaten vi fått genom 

intervjuerna, läromedelsanalysen och observationen för att få en helhetsbild av hur 

engelskundervisningen ser ut med hänsyn till våra forskningsfrågor. Vi vägde sedan 

våra resultat mot vad som presenterats i tidigare forskning och de tre pedagogiska 

teorierna för att jämföra huruvida läromedlen och undervisningen i engelska stämmer 

överrens med den forskning och de perspektiv som vi presenterat i studiens teoretiska 

bakgrund (se kap.2). 

 

3.4 Avgränsningar 

Eftersom vi utbildar oss till lärare i de tidigare årskurserna har vi valt att inrikta oss på 

årskurserna ett till och med sex. Vi har även valt att enbart hålla oss till ämnet engelska 

och lärare som undervisar i ämnet. Vi har intervjuat tio stycken lärare samt en 

specialpedagog för olika årskurser inom nämnda avgränsning. I analysen av elevernas 

exponering av språket har vi undersökt de engelska inslagen i klassrummet och jämfört 

den engelskspråkiga exponeringen med exponeringen av det svenska språket som vi 

återfann i elevernas klassrum. I läromedelsanalysen har vi främst fokuserat på 

läromedlens struktur, aktiviteter och de förmågor som tränas i läromedlens 

arbetsböcker. 

 

3.5 Etiska aspekter 

I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer är det främst tre punkter som vi utgått ifrån i 

denna studie. Vetenskapsrådet beskriver att nedanstående punkter är av oerhörd vikt i 

mötet med personer i förhållande till forskning eller studier av kvalitativ art. Först och 

främst är det informationskravet, det vill säga att de deltagande i studien ska veta vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. I enlighet med dessa råd har vi i kontakten med 

lärarna informerat dem om syftet med studien och vad deras uppgifter kommer att 

användas till. För de andra lyfte vi fram samtyckeskravet, som innebär att deltagarna i 

studien måste samtycka till att medverka. De intervjuade lärarna är alla vuxna och gav 

sitt samtycke till deltagande. Den sista punkten är konfidentialitetskravet som innebär 

att de uppgifter som deltagarna lämnar till studien inte ska kunna identifieras av någon 

utomstående. (Vetenskapsrådet, 2011) Dessa krav informerade vi alla deltagarna om 

innan intervjun påbörjades. Vi har därför även avidentifierat alla lärarna och preciserar 

inte ort eller skola närmare än Umeåområdet. Uppgifterna och ljudinspelningarna är 

sekretessbelagda och således bara tillgängligt för författarna till studien. 

Ljudinspelningarna från intervjuerna och fotografierna från klassrummet kommer att 

lagras fram till dess att studien har blivit godkänd och därefter kommer de att raderas då 

vi vill minimera risken att deltagarna blir identifierade vid oförutsedda händelser som 

till exempel stöld av mobiltelefon eller dator. Transkriberingarna av intervjuerna 

kommer däremot att sparas i enlighet med uppställda krav då de avidentifierats och 

ligger till grund för studiens resultat. 
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4 Resultatredovisning och analys 
Här nedan kommer en resultatredovisning av vår insamlade empiri. Vi tar vår 

utgångspunkt i våra forskningsfrågor och har delat upp dessa i mindre kategorier för att 

våra resultat ska bli överskådliga och lätta att tyda. 

 

4.1 Vilka läromedel använder lärare i engelska i vår studie och 

hur används dessa enligt lärarna? 

Här nedan redovisar vi vilka läromedel som lärare i vår studie använder. Vi har även 

analyserat två äldre läromedel för att jämföra med de läromedel som lärare i vår studie 

använder sig av för att se om det finns någon skillnad mellan dem. Vi redovisar även de 

intervjuade lärarnas tankar och reflektioner kring hur de används i undervisningen samt 

hur de intervjuade lärarna resonerar kring sin undervisning. 

 

4.1.1 Presentation av läromedel 

Right on! F-2 är ett basläromedel för förskoleklass till och med årskurs två med 

lärarhandledning, cd-skiva och handdocka. Läromedlet fokuserar på övningar med lek, 

sång och ramsor. Right on! F-2 är uppbyggt i teman och undervisningen sker utan 

elevböcker. Kopieringsunderlag finns att tillgå i lärarhandledningen och till hjälp för 

undervisningen finns handdockan Morris som läraren själv väljer hur de vill arbeta med. 

Resurs till läromedlet är en cd-skiva med inlästa sånger och ramsor samt instrumentala 

versioner. Läromedlet utgavs år 2006 av Liber förlag. (Nihlén & Robinson Ahlgren, 

2006) 

 

Right on! 3 för årskurs tre har textböcker, arbetsböcker, lärarhandledning, cd-skiva och 

fortsätter där Right on! F-2 slutade. Här har eleverna en textbok och en arbetsbok som 

också är tematiskt uppbyggda. I Right on! 3 läromedlet är det ett fortsatt stort fokus på 

sånger, ramsor och spel. Lärarhandledningen ger lektionsförslag och innehåller bland 

annat hörmanus och kopieringsunderlag. Eleverna ges möjlighet till att självutvärdera 

genom att färglägga bilder utifrån deras egen uppfattning av sina kunskaper. Läromedlet 

utgavs 2006 av Liber förlag. (Nihlén, et al., 2006) 

 

Happy 4 för årskurs fyra har textböcker, arbetsböcker, lärarhandledning samt en 

webbdel och cd-skiva. Happy är ett läromedel som är indelat i teman där varje tema har 

tre olika svårighetsgrader. Varje tema har dessutom mål att arbeta mot. Basaktiviteterna 

i arbetsböckerna utgår ifrån grundläggande grammatik, hörövningar, glosträning och 

muntliga övningar. Övriga svårighetsgrader riktar sig mer mot skriftliga färdigheter och 

läsförståelse. Lärarhandledningen innehåller lektionsförslag och kopieringsunderlag 

samt en översikt av målen i arbetsböckerna. Det finns även en elev – och lärarwebb där 

allt material finns samlat digitalt och elever och lärare har möjlighet att komma åt 

information och uppgifter hemifrån samt via skolans datorer. Till läromedlet hör även 
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en cd-skiva med inlästa texter. Happy 4 utgavs år 2009 av Gleerups förlag. (Sutcliffe, et 

al., 2009) 

 

Happy 5 för årskurs fem har textböcker, arbetsböcker, lärarhandledning, webbdel och 

en cd-skiva. Läromedlet bygger vidare på tidigare bok i samma serie, Happy 4 och är 

uppbyggt på samma sätt som den. Det vill säga att text och arbetsböcker är tematiskt 

indelade med texter på tre olika svårighetsgrader. Aktiviteterna handlar även här om 

grundläggande grammatik, hörövningar, glosträning och muntliga övningar. Som vi 

tidigare nämnt riktar sig även det här läromedlets övriga svårighetsgrader mer mot 

skriftliga färdigheter och läsförståelse. Lärarhandledningen innehåller lektionsförslag 

och kopieringsunderlag samt en översikt av målen i arbetsböckerna. Det finns en elev- 

och lärarwebb med allt material samlat som blir åtkomligt både hemifrån och i skolan. 

Cd-skiva följer även med Happy 5 läromedlet där det finns inlästa texter från 

textböckerna samt hörövningar. Läromedlet utgavs av Gleerups förlag år 2010. 

(Sutcliffe, et al., 2010) 

 

Lighthouse 6 för årskurs fem har textböcker, arbetsböcker, lärarhandledning och cd-

skiva. I textböckerna presenteras olika typer av texter, som till exempel dialoger eller 

beskrivande texter. I arbetsböckerna finns övningar som tränar språklig struktur och 

grammatik. Arbetsböckerna tränar förmågorna lyssna, läsa, tala, skriva. På cd-skivan 

finns texterna från textböckerna och inlästa hörövningar. I lärarhandledningen finns tips 

på hur lärare kan planera sina lektioner samt facit till arbetsböckerna. Läromedlet utgavs 

2008 av Gleerups förlag. (Bowen & Söderlund, 2008) 

Magic! 6 för årskurs sex har textböcker, arbetsböcker, lärarhandledning cd-skiva och en 

webbdel. Textböckerna och arbetsböckerna är indelad i sex teman som var för sig 

innehåller texter och övningar av olika slag. Till varje tema ingår även kortare 

skönlitterära noveller som eleverna kan arbeta vidare med. Läromedlet har en webbdel 

som är tillgänglig för eleverna hemifrån och i skolan via internet där allt material finns 

att tillgå. Utöver denna webbdel finns det ett gloshäfte där ord från kapitlen kan tränas. 

Ljudfiler finns att tillgå via webbdelen men även via cd-skiva vid behov. Läromedlet 

Magic! 6 blev utgivet år 2010 av Studentlitteratur. (Hedencrona, et al., 2010) 

Lift off 3 för årskurs sex har textböcker, arbetsböcker, cd-skiva och lärarhandledning. 

Textböckerna består av blandade texter som till exempel dialoger, skönlitterära texter 

och faktatexter. Textböckerna tar även upp några fonetiska tecken och språkstrukturer. I 

arbetsböckerna finns det övningar som knyter an till textböckernas texter samt olika 

grammatiska övningar. I lärarhandledningen finns det kopieringsunderlag och facit till 

arbetsböckerna. Det finns även förslag på lekar och sånger som läraren kan använda i 

undervisningen. Cd-skivan innehåller inlästa texter från textböckerna samt hörövningar 

till arbetsböckerna. Lift off 3 utgavs 1998 av Gleerups förlag. (Bowen & Söderlund, 

1998) 
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 Tabell 1 Läromedel som använts hos de intervjuade lärarna 

Läromedel                                                                                                          Antal lärare 

Right on! F-2                                                         3 

Right on! 3                                                         2 

Happy 4                                                         1 

Happy 5                                                         1 

Magic! 6                                                         2 

Inget läromedel                                                         1 

 

Av de intervjuade lärarna i vår studie använde majoriteten av lärarna i årskurserna 1-3 

läromedelsserien Right on! i sin undervisning. Bland lärarna som undervisade i 

årskurserna 4-6 däremot fanns det en större spridning. Läromedlet Happy för både 

årskurs fyra och årskurs fem användes inom samma skolområde vilket även gällde för 

de lärare som använde Magic! 6. En av lärarna som undervisade i årskurserna 1-3 

använde inget läromedel utan konstruerade sitt eget material. Specialpedagogen vi 

intervjuade hade under sin tid som verksam klasslärare använt sig av Lighthouse i 

undervisningen. Därför har vi i vår läromedelsanalys valt att undersöka även det 

läromedlet som ett av de äldre läromedlen som vi tidigare nämnt. Lift off 3 användes i 

skolor under tiden vi själva gick i skolan och därför är den intressant att analysera med 

hänsyn till vår personliga uppfattning och tidigare forskning kring läromedel i engelska. 

En ytterligare aspekt som därför blir intressant för vår studie är hur den förhåller sig till 

nyare läromedel i form av struktur och innehåll. 

 

4.1.2 Hur ser lärarnas undervisning ut? 

En majoritet av lärarna, nio av tio, påpekade i intervjuerna att de hade läromedlet som 

en bas för sin undervisning. Samtliga av dessa utgick ofta ifrån de texter eller bilder 

som återfanns i textböckerna eller lärarhandledningen som de sedan formade sin 

undervisning kring. De lärare i vår studie som använde läromedel som bas för sin 

undervisning använde alla delar av sina läromedel i form av textböcker, övningsböcker, 

lärarhandledning, cd-skivor och webbdelar. Dessa lärare tog även stöd av läromedlet då 

de planerade sin undervisning efter förslag på aktiviteter som getts i 

lärarhandledningarna. Som vi tidigare nämnt är det läromedel som användes i 

årskurserna 1-3, Right on! F-2 och 3, utformade som en lärarhandledning med ett visst 

kopieringsunderlag. I årskurs tre tillkommer även textböcker för eleverna. En majoritet 

av dessa nio lärare påpekade även att det var en fördel att använda läromedel som en 

stomme i sin undervisning för att vara säkra på att barnen skulle få ta del av ett relevant 

kunskapsinnehåll samt nå målen i engelska. Lärarna som använde läromedel som en 

stomme för planeringen av undervisningen utgick därför från det innehåll som fanns i 

det läromedel som de använde för de olika årskurserna. Detta stämmer väl överrens med 

Skolverkets tidigare undersökning kring läromedlets legitimerande roll i undervisningen 

(Skolverket, 2006). 
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Den lärare som inte använde läromedel i sin undervisning arbetade tematiskt och 

ämnesöverskridande. Anledningen till att denna lärare valde att arbeta utan läromedel 

beskriver denne vara möjligheten att ta tillvara på elevernas intressen samt att kunna 

möta dem efter deras kunskapsnivå. Specialpedagogen däremot, beskrev att under 

dennes tid som klasslärare berodde arbetssättet mycket på vilket material som användes 

just då. Ibland utgick de från utbildningsradions program, i fortsättningen förkortat UR, 

och ibland från traditionella läromedel som beskrivs här i studien.  

 

Trots att nio av tio lärare i vår studie använde sig av läromedel som en bas för sin 

undervisning betonade åtta av tio lärare såväl som specialpedagogen att de blandade 

material. Det kunde exempelvis vara att de tog in UR-program, filmer eller 

populärmusik. Några av dessa lärare skapade även eget material som de använde för att 

komplettera läromedlet i de fall de kände att någonting saknades eller att eleverna 

behövde mer tid för att öva på ett moment. 

 

Nio av tio lärare i vår studie betonar även vikten av att arbeta kommunikativt i 

engelskundervisningen. Lärarna lyfter fram att det är viktigt att arbeta för att eleverna 

ska utveckla sin språkliga förmåga genom olika metoder i undervisningen. De betonar 

därför vikten av att eleverna kan kommunicera med andra, att de vågar prata och kan 

förstå andra. Samtliga lärare för årskurserna 1-3 nämner att huvuddelen av deras 

undervisning sker muntligt via sånger, ramsor och lekar. Tre av fyra lärare för 

årskurserna 4-6 nämner att undervisningen ska ge tillfälle att använda språket muntligt. 

Samtliga lärare för årskurserna 4-6 nämner även att de arbetar för att eleverna även ska 

få ta del av andra delar av språkutvecklingen såsom att skriva och att läsa. 

Specialpedagogen beskriver att det är viktigt att eleverna blir exponerade för det 

engelska språket på varierade sätt genom att ge dem tillfällen att ta del av engelska via 

medier såsom radio och tv-program. Denne beskriver även att vissa elever kan behöva 

stöd i form av grundläggande grammatik och någon form av läromedel för att tydliggöra 

undervisningens struktur och innehåll för eleverna. Exempelvis kan elever och föräldrar 

gå tillbaka i boken för att se tidigare lektionsinnehåll och få en översikt av vad de gjort 

och vad de lärt sig.  

 

Hälften av de intervjuade lärarna påstod att de använde sig av den så kallade 

sandwichmetoden i sin undervisning. Den innebär i korthet att läraren först säger en 

mening på engelska och sedan översätter den meningen till svenska för att sedan fylla 

på med en ny mening på engelska. Anledningen till att lärarna säger sig arbeta med den 

metoden är för att öka förståelsen för det som sägs samt att de känner att eleverna ibland 

inte hänger med i undervisningen om den enbart sker på engelska. De övriga lärarna 

påpekar att de i allra största mån har ambitioner att försöka prata engelska under sina 

engelsklektioner. En lärare nämner att denne använder sitt kroppsspråk för att försöka 

förklara vad denne menar i de fall eleverna inte förstår vad som sägs på engelska. 
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4.2   Vilket innehåll har de läromedel som lärarna använder, hur 

är de utformade samt hur väl stämmer de överrens med 

kursplanen i Lgr 11? 

Här nedan följer beskrivningar av hur de läromedel vi analyserat i studien är 

uppbyggda. Vi har undersökt textinnehåll, texttyper samt vilka förmågor uppgifterna i 

arbetsböckerna främjar. Vi har också analyserat lärarhandledningarna. Läromedlen har 

vi sedan jämfört med den kommunikativa språksynen som förespråkas i Lgr 11 och 

GERS. När vi analyserar förmågor som arbetsböckerna främjar använder vi nio begrepp 

i denna studie, muntlig produktion, muntlig interaktion, muntlig mediering, visuell 

reception, audiovisuell reception, reception, skriftlig interaktion, skriftlig produktion 

och skriftlig mediering. Med begreppet produktion menar vi att eleverna producerar 

något, antingen muntligt eller skriftligt. Med interaktion menar vi att eleverna får 

interagera med varandra på något sätt. Reception innebär att eleverna blir exponerade av 

språket genom läsning (visuell reception), hörövningar (reception) eller hörövningar 

med en text att förhålla sig till (audiovisuell reception). Mediering innebär att eleverna 

översätter engelska till svenska eller tvärtom. Se bilaga 2 för ytterligare information 

kring de olika kategorierna. För texterna har vi enbart markerat en gång för det innehåll 

samt den texttyps som återgavs.  

 

4.2.1 Right on! F-2 

Right on! F-2 har som vi tidigare påpekat inga textböcker eller arbetsböcker utan enbart 

en lärarhandledning. Vi har därför analyserat texterna, uppgifterna och de teman som 

återfinns i lärarhandledningen. Det är dessa uppgifter som ligger till grund för analysen 

av läromedlet. Värt att notera är att resultatet jämfört med de andra läromedlen därför 

inte riktigt kan likställas då de haft någon form av textböcker samt arbetsböcker. 
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Figur 1 Antal aktiviteter/texter efter ämnesinnehåll för de aktiviteter och texter som återfanns i 

lärarhandledningen för Right on! F-2 samt textboken för Right on! 3. 

 

Som kan utläsas enlig figur 1 fokuserar Right on! F-2 på att barn ska lära sig engelska 

som handlar om deras personliga identitet och vardag. Även kategorin platser har fått 

relativt stort utrymme i läromedlet. (Se bilaga 2 för specificering av kategorierna) 

  

 
Figur 2 Antal texttyper i lärarhandledningen för Right on! F-2 samt textbok för Right on! 3 

 

I stapeldiagrammet i figur 2 finns inte Right on! F-2 representerat på grund av att 

underlag saknats. I läromedlet Right on! F-2 finns det inga elevtexter i 

lärarhandledningen. Det som däremot återfanns var sångtexter och ramsor. Dessa har vi 
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dock räknat in till aktiviteter i läromedlet då dessa inte varit tillgängliga för eleverna i 

textform. 

 

 
 Figur3 Förmågor som tränas med aktiviteter i lärarhandledningen för Right on! F-2  

 

Enligt figur 3 är den muntliga produktionen i form av sånger, ramsor och andra 

talövningar den absolut största delen som läromedlet fokuserar på i enlighet med de 

aktiviteter som presenterats i lärarhandledningen. Därefter följer muntlig interaktion i 

form av lekar och reception i form av hörövningar och kommandolekar. Det finns 

enbart ett par aktiviteter som fokuserar på att träna läsning och skriftlig förmåga. 

Lärarhandledningen beskriver ingen användning av informations- och 

kommunikationsteknik, det vill säga IKT, i undervisningen. Den beskriver inte heller 

hur lärare kan arbeta med läromedlet för att individualisera och det finns inga 

extrauppgifter att tillgå, dock finns det kopieringsunderlag till de aktiviteter som 

beskrivs i handledningen. En bredare språksyn däremot, det vill säga hur man kan 

arbeta med språk genom estetiska processer såsom bild och musik, finns väl beskrivet. 

Cd-skiva med ljudspår till sångerna och ramsorna medföljer läromedlet såväl som noter 

till vissa av sångerna. 

 

4.2.2 Right on! 3 

Right on! 3 har en textbok och en arbetsbok till eleverna. Ämnesinnehållet i textboken 

presenteras i figur 1 där det ställs emot ämnesinnehållet för lärarhandledningen i Right 

on! F-2. I figur 1 kan man se att även i det här läromedlet är kategorin personlig 

identitet, precis som i Right on! F-2, den kategori som Right on! 3 fokuserar mest på 

gällande texternas innehåll. Därefter följer texter om platser och texter om fritid.  

 

I figur 2 kan vi se att den texttyp som är mest förekommande i Right on! 3 är kategorin 

övrigt. Att kategorin övrigt är dominerande beror på att sångtexter och ramsor har 
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hamnat inom ramen för denna kategori (för ytterligare specificeringar se bilaga 2). Följt 

av kategorin övrigt återfann vi mycket kortare texter som var uppbyggda som dialoger. 

 

 
Figur 4 Förmågor som tränas i arbetsboken för Right on! 3  

 

Den munliga interaktionen och produktionen genom sånger, ramsor och dialoger med 

klasskamrater är de förmågor som tränas mest genom olika aktiviteter i arbetsboken. 

Tätt följt av den skriftliga produktionen i form av kortare ord och meningar och 

receptionen genom olika slags hörövningar. 

 

Precis som i Right on! F-2 saknar Right on! 3 anvisningar om hur lärare kan använda 

sig av IKT i sin undervisning och det saknas även uppslag på hur läraren kan 

individualisera undervisningen. Däremot finns det kopieringsunderlag till extrauppgifter 

och självutvärdering. Den bredare språksynen är även här väl representerat. Till detta 

läromedel medföljer det en cd-skiva med ljudspår samt noter till utvalda sånger. 

 

4.2.3 Happy 4 

I figur 5 har vi presenterat texternas ämnesinnehåll i textboken från samtliga 

analyserade läromedel för årskurserna 4-6. I denna grupp har alla läromedel samma typ 

av struktur med textböcker, arbetsböcker och lärarhandledning.  
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Figur 5 Antalet texter efter ämnesinnehåll i elevernas textböcker för årskurserna 4-6 

 

I Happy 4 är det kategorin fritid som har fått störst utrymme i texterna. Följt av 

kategorierna personlig identitet, platser och övrigt. En intressant aspekt av textinnehållet 

i Happy 4 är att kategorin mat och dryck fått större utrymme här än i något av de andra 

läromedlen. (Se bilaga 2 för specificering av kategorierna) 

 

 
Figur 6 Antal texttyper i elevernas textböcker för årskurserna 4-6 

 

I Happy 4 är majoriteten av texterna olika former av dialoger. Beskrivande texter är 

även en texttyp som finns väl representerat i detta läromedel. I de resterande 
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kategorierna är de flesta texttyperna representerade av enbart någon eller några texter 

vardera. 

  

 
Figur 7 Förmågor som tränas i arbetsboken för Happy 4 

 

Aktiviteterna i arbetsböckerna är till största delen av sådan form att de tränar den 

skriftliga förmågan hos eleverna. Skriftlig mediering i form av aktiviteter med någon 

form av översättning är den näst största kategorin bland aktiviteterna. All muntlig 

aktivitet, muntlig produktion och muntlig interaktion, som är representerad i 

arbetsböckerna tar upp ungefär lika mycket plats som den skriftliga medieringen i detta 

läromedel. Visuell reception i form av läsning ökar i Happy 4 läromedlet i jämförelse 

mot de analyserade läromedlen för årskurserna 1-3 men trots denna ökning tar läsningen 

fortfarande inte upp någon större andel av aktiviteterna. Till läromedlet finns det en 

elev- och lärarwebb och således stöd för användning av IKT i undervisningen. Texterna 

i textboken är uppdelade i tre olika svårighetsgrader och därför finns det möjlighet för 

läraren att individualisera undervisningen. Dessutom finns det olika extrauppgifter och 

kopieringsunderlag för att ytterligare förstärka en individualisering. Däremot saknas det 

förslag på hur läraren kan arbeta med ett nyanserat språkbruk. 

 

4.2.4 Happy 5 

Precis som i Happy 4 är det kategorin fritid som är det dominerande ämnesinnehållet i 

textböckerna. Därefter kommer kategorierna personlig identitet, platser och övrigt på 

ungefär lika stort utrymme vardera. (Se figur 5) Även när det kommer till texttyper i 

textboken för Happy 5 får den liknande resultat som Happy 4, det vill säga att det är 

dialogerna som dominerar. Intressant är att den skönlitterära kategorin har fått ett större 

utrymme i detta läromedel i jämförelse med föregående bok i samma serie, det vill säga 

Happy 4. Happy 5 är också det enda läromedlet av de analyserade som har texttypen 

tidningsartikel representerad. (Se figur 6) 

 

Happy 4 

Muntlig produktion 

Muntlig interaktion 

Muntlig mediering 

Visuell reception 

Audiovisuell reception 

Reception - Lyssna 

Skriflig interaktion 

Skriftlig produktion 

Skriflig mediering 



37 

 
Figur 8 Förmågor som tränas i arbetsboken för Happy 5 

 

Den skriftliga produktionen har fortfarande störst utrymme i aktiviteterna i 

arbetsböckerna, precis som i Happy 4. Däremot har de muntliga aktiviteterna, 

produktion och interaktion fått ett större utrymme än den skriftliga medieringen denna 

gång. Fortfarande har receptionen, läsa och lyssna, enbart några få aktiviteter. 

Lärarhandledningen och övrigt material/resurser som hör till läromedlet är utformat på 

samma sätt som i Happy 4. Det finns därför en möjlighet att använda IKT, 

individualisera och att använda extrauppgifter i undervisningen. Ett nyanserat språkbruk 

är dock fortfarande inte representerat. 

 

4.2.5 Magic! 6 

I Magic! 6 är ämnesinnehållet i texterna mest centrerat kring olika platser och kulturer. 

Följt av kategorierna personlig identitet och fritid som har lika stort utrymme vardera. 

(Se figur 5) När det kommer till de olika texttyperna är de beskrivande texterna den 

vanligaste texttypen, följt av förhållandevis lika stora delar av skönlitterära texter, 

faktatexter och dialoger. Värt att notera är att läromedlet innehåller fler texter i 

serieformat än något av de andra läromedlen. Det finns även fler faktatexter än i de 

andra läromedlen. (Se figur 6) 
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Figur 9 Förmågor som tränas i arbetsboken för Magic! 6 

 

I arbetsböckerna för Magic! 6 är det ganska spridda aktiviteter. Störst utrymme har 

dock, som i de tidigare läromedlen vi beskrivit ovan, den skriftliga produktionen. Den 

muntliga interaktionen har fått en betydande plats i detta läromedel då det beskrivs i 

läromedlet att eleverna ska prata med varandra. Även läsningen, här representerad av 

den visuella receptionen, har fått en relativt stor del av aktiviteterna i läromedlet. 

Intressant med Magic! 6 är att medieringen har en mindre roll än i de andra läromedlen 

som analyserats. I Magic! 6 förekommer det även att eleverna får en text att förhålla sig 

till samtidigt som de ska lyssna på ett ljudspår och lösa någon form av uppgift. Denna 

typ av aktivitet är som vi tidigare nämnt en definition av den audiovisuella receptionen.  

 

Till Magic! 6 läromedlet finns det en elev – och lärarwebb där allt material till 

läromedlet finns samlat. Elev- och lärarwebben medför att läromedlet ger läraren 

möjlighet att använda sig av IKT i sin undervisning. I läromedlet förekommer det även 

tips på sökbara fraser som kan användas vid sökningar via informationsdatabaser på 

internet. Som i serien Happy har Magic! 6 texter av olika svårighetsgrad samt extra 

skönlitterära böcker kopplade till läromedlet. Magic! 6 har dessutom fler extraövningar 

och annat kopieringsunderlag än de andra läromedlen som bidrar till att läraren kan 

individualisera undervisningen. Det finns även förslag på olika teman och hur läraren 

kan arbeta med dessa. Som i de tidigare beskrivna läromedlen som är anpassade för 

årskurserna 4-6 är ett bredare språkbruk inte representerat på något sätt. 

 

4.2.6 Lighthouse 6 

I Lighthouse 6 är kategorin platser den kategori som är mest representerad i texternas 

ämnesinnehåll. På andra plats kommer kategorin fritid följt av personlig identitet.  (Se 

figur 5) Gällande texttyper i läromedlet Lighthouse 6 finns det en majoritet av 

beskrivande texter. I övrigt är texttyperna förhållandevis balanserade mellan 

kategorierna övrigt, fakta, dialog och skönlitterärt. (Se figur 6) 
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Figur 10 Förmågor som tränas i arbetsboken för Lighthouse 6 

 

I Lighthouse 6 läromedlet är aktiviteterna i arbetsboken dominerade av olika typer av 

skriftliga uppgifter. Den skriftliga medieringen omfattar en ganska stor del av 

aktiviteterna. Notera att i Lighthouse 6 fanns hörövningarna i textboken i stället för i 

arbetsboken, dessa hörövningar finns därför inte medräknade i ovanstående figur då den 

bara visar på aktiviteter i arbetsboken. Underlag för att bedöma och analysera 

lärarhandledningen saknas, eftersom att det inte gått att få tag på detta via lärare eller 

tillgängliga bibliotek inom Umeå kommun. 

 

4.2.7 Lift off 3 

I Lift off 3 visar figur 5 att övrigt är den största kategorin gällande texternas innehåll, 

vilket beror på att dikter ingår kategorin övrigt eftersom att vi fann det svårt att 

kategorisera dikternas innehåll inom ramen för vad som ingår i de fyra andra 

övergripande kategorierna. I Lift off 3 återfanns ett avsnitt med bara dikter varpå 

kategorin övrigt visar sig vara en stor del av ämnesinnehållet. Resterande kategorier 

fördelade sig över kategorin fritid som kom på andra plats och kategorierna platser och 

personlig identitet. (Se figur 5) Gällande texttyperna i läromedlet var den dominerande 

texttypen den beskrivande texten. I jämförelse med de andra läromedlen är det värt att 

notera att Lift off 3 har betydligt mer av texttypen meddelande än de andra. Ett fåtal av 

texterna är av typerna fakta, dialog och serie medan de resterande kategorierna inte är 

representerade. (Se figur 6) 
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Figur 11 Förmågor som tränas i arbetsboken för Lift off 3 

Förmågan att skriftligt producera är det som dominerar aktiviteterna i arbetsböckerna 

för Lift off 3. Den skriftliga medieringen omfattar precis som i tidigare läromedel vi 

analyserat en förhållandevis stor del av aktiviteterna. I övrigt kan nämnas att de övriga 

kategorierna är förhållandevis jämnt fördelade. Lärarhandledningen ger läraren ett fåtal 

extrauppgifter som kopieringsunderlag. Det finns ingen beskrivning på hur lärare kan 

använda sig av IKT i undervisningen och möjligheten att individualisera undervisningen 

blir begränsad då det inte finns material att tillgå utöver textböcker och arbetsböcker. 

Däremot, till skillnad från övriga analyserade läromedel i årskurserna 4-6, finns det 

förslag på hur läraren kan arbeta med ett mer nyanserat språkbruk med hjälp av sånger, 

ramsor eller liknande. 

 

4.2.8 Överrensstämmelse med kursplanen i engelska i Lgr 11 

Läromedlens överensstämmelse mot läro– och kursplaner i engelska har vi delat upp i 

två kategorier, dels läromedel för årskurserna 1-3 och dels för årskurserna 4-6. 

Anledningen till att vi har gjort en uppdelning av årskurserna är för att fokus för 

undervisningen, i enlighet med det som beskrivs i Lgr 11, ser olika ut beroende på 

årskurs. I årskurserna 1-3 är det mycket fokus på det verbala då kursplanen beskriver att 

all undervisning ska vara muntlig. Däremot i årskurserna 4-6 beskriver Lgr 11 att 

eleverna ska ha en balans i arbetet med språkets olika delar, det vill säga att utöver den 

muntliga undervisningen ska eleverna ha en möjlighet att utveckla sin engelska så att de 

kan anpassa den efter mottagare och situation. De ska med andra ord kunna både tala, 

skriva, lyssna på och läsa det engelska språket. (Skolverket, 2011) 

 

De analyserade läromedlen för årskurserna 1-3, det vill säga Right on! F-2 och 3 visar 

sig stämma överens med kursplanens kommunikativa språksyn. Aktiviteterna som 

presenteras i läromedlet enligt figurer 3 och 4 visar på att det är fokus på de muntliga 

språkliga förmågorna, produktion, interaktion och reception. Läromedlet Right on! F-2 
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är nästintill utan skriftliga aktiviteter, vilket även stämmer överens med kursplanens 

intentioner om att all undervisning i engelska ska bedrivas muntligt för dessa årskurser. 

(Skolverket, 2011) I Right on 3 visar figur 4 att den skriftliga delen fått större plats i 

aktiviteterna trots att kursplanerna säger att all undervisnings ska ske muntligt. 

Läromedlet Right on! F-2 samt 3 beskriver läromedelsförfattarna att de utgår ifrån att 

eleverna lär sig språk genom learning by doing som tillhör John Deweys ledord för 

undervisning (Dewey, 1997). 

 

Kursplanen nämner att undervisningen ska knyta an till elevernas förkunskaper, 

erfarenheter och behov och att nivån på språket ska ligger på en sådan nivå att eleverna 

kan känna en utmaning. En sådan utmaning kan liknas vid den proximala 

utvecklingszonen som Vygotskij beskriver i sin sociokulturella teori (Vygotskij, 1997). 

Right on! F-2 och 3 har ett innehåll som tydligt kan kopplas till elevens livsvärld och 

intressen. (Se figur 1) Däremot finns det, som vi tidigare nämnt, inte beskrivet hur 

läraren kan indiviualisera undervisningen samt öka eller minska svårighetsgraden för 

eleverna vid behov. Enligt Skolverket ska arbetet med ett varierat språkbruk få eleverna 

att ta del av ett mer dynamiskt och levande språk vilket Right on! F-2 och 3 till stor del 

anammar genom aktiviteter som både inkluderar bildskapande, musik och drama. 

(Skolverket, 2011) 

 

Right on! serien stämmer väl överens mot kursplanen i engelska och dess 

kommentarmaterial genom ett tydligt fokus på de kommunikativa språkliga förmågorna 

samtidigt som de styrdokumenten förordar en kommunikativ undervisning.  Trots den 

kommunikativa språksynen är Right on! serien inte direkt kopplad till Lgr 11 utan är 

skriven utifrån den tidigare kursplanen i engelska, Kursplan 2000.  

 

För de läromedel som vi analyserat och som riktar sig mot årskurserna 4-6 kan vi utifrån 

figurerna 7-11 utläsa att de muntliga aktiviteterna har fått en mindre roll än vad den 

hade för läromedel som riktar sig mot de tidigare åldrarna. Läromedlen stämmer dock 

väl överrens med att eleverna ska få ta del av ett balanserat arbete med det engelska 

språket, det vill säga att de arbetar med språket på olika sätt för att kunna anpassa det 

efter olika situationer, syften samt mottagare. Den kommunikativa språksynen för dessa 

åldrar handlar därför, enligt Skolverket, inte enbart om att erfara eller producera talad 

engelska i undervisningen utan att även ta del av texter från olika medier. (Skolverket, 

2011) Dock kan noteras att vårt resultat visar att den skriftliga produktionen i många 

fall får den övervägande och tyngre delen i elevernas arbetsbok istället för att stå i en 

jämn balans med att prata, lyssna och läsa. Dominansen av den skriftliga produktionen 

är särskilt tydlig bland de äldre läromedlen, se figurer 10 och 11, än de nyare. Magic! 6 

är det läromedel som enligt figur 9 visar sig vara mest balanserat i förhållande till de 

aktivitetstyper som förekom i arbetsböckerna. Magic! 6 är även det enda av de 

läromedel vi analyserat som har en uttalad koppling till Lgr 11. Trots att Happy – serien 

är av senare utgivningsår så finns ingen koppling till den nya kursplanen i Lgr 11.  
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Alla läromedel för årskurserna 4-6 som vi analyserat utgår från elevens livsvärld genom 

att i texterna referera till intressen och den personliga identiteten. En sådan anknytning 

till elevernas livsvärld stämmer väl överrens med Lgr 11 syn på undervisningsinnehållet 

i engelska. Dessutom förekommer mycket platser vilket kan kopplas till den 

kommunikativa språksynen då kursplanen uttryckligt beskriver att eleverna ska tillägna 

sig kunskaper om olika kulturer och traditioner i engelskspråkiga länder. (Skolverket, 

2011) 

 

De nyare läromedlen, det vill säga, Magic! 6 och Happy serien är lättare att 

individualisera utifrån elevernas förförståelse och behov eftersom läromedlet och 

undervisningen går att anpassa efter olika nivåer genom olika textsvårigheter och 

extrauppgifter. Läromedlens progression stämmer väl överrens med Lgr 11 såväl som 

Vygotskijs syn på att elever har olika förutsättningar och således behöver olika mycket 

språklig utmaning (Vygotskij, 1997). För Lighthouse 6 och Lift off 3 finns inte dessa 

möjligheter i lika stor utsträckning. 

 

En ytterligare aspekt som stämmer överrens med kursplanen i engelska är att eleverna i 

de nyare läromedlen, det vill säga Magic! 6 samt Happy serien får ta del av hjälpmedel i 

form av en webbdel för att tillägna sig ett levande och dynamiskt språk. Det finns inga 

sådana hjälpmedel att tillgå för de äldre läromedlen Lighthouse 6 och Lift off 3. 

Däremot har Lift off 3 förslag på hur lärare kan använda hjälpmedel i form av 

bildskapande och musik för att eleverna ska få ta del av ett mer nyanserat språk. Denna 

form av hjälpmedel saknas helt för de övriga läromedlen för årskurserna 4-6 varpå de 

därför inte stämmer helt överrens med användandet av olika medier eller mer elevnära 

aktiviteter i engelska som eleverna bör få ta del av enligt läroplanen. (Skolverket, 2011) 

 

4.3 Hur ser elevernas engelskspråkiga exponering ut i 

klassrummet? 

Vid de kortare observationerna av de intervjuade lärarnas klassrum framkom det i vårt 

resultat att majoriteten av alla klassrum vi observerade inte gav eleverna någon större 

form av engelskspråkig exponering. Det vi fann var att varje klassrum utom två innehöll 

mellan ett till två föremål som bidrog till exponeringen av engelska. Det rörde sig dock 

om enstaka ordlistor, böcker, lappar med veckodagar, väder och månader och föremål i 

form av flaggor och handockor. De planscher vi återfann var på alfabetet med förslag på 

ett ord på varje bokstav. I ett fåtal av klassrummen för årskurserna 1-3 fanns även 

handdockan Morris och en låda med engelska föremål och kort. Majoriteten av 

klasserna hade dock daglig engelska i form av genomgång av datum och väder på 

morgonsamlingen. De två klasser som inte hade någon form av engelskspråkig 

exponering var en årskurs två samt en årskurs sex på två olika skolor. Värt att notera är 

att klassrummet för denna årskurs sex var beläget i en tillfällig modul med liten väggyta 

för klassen att nyttja. I relation till den exponering vi noterade att eleverna hade i 



43 

svenska uppfattade vi att det var en stor skillnad. Elevernas svenskspråkiga exponering 

tog upp större delen av det material som fanns tillgängligt i klassrummet. Det fanns 

böcker, planscher samt övrigt material som bidrog till att den svenskspråkiga 

exponeringen i förhållande till den engelskspråkiga var betydligt rikare eftersom det 

fanns mer material för eleverna att tillgå. Enligt vår insamlade empiri fanns det därför 

en större möjlighet för eleverna att själva plocka fram material att arbeta med gällande 

det svenska språket än för det engelska språket.  

 

4.4 Hur resonerar lärarna kring sin egen undervisning med 

hänsyn till läromedel och undervisningsinnehåll? 

Under denna rubrik avser vi att redogöra för lärarnas egna tankar kring sin undervisning 

med hänsyn till fördelar och nackdelar med deras arbetssätt såväl som användandet av 

läromedel i undervisningen. Vi redovisar även hur de tänkt gällande valet av 

undervisningsinnehåll. 

 

4.4.1 Hur lärarna resonerar med hänsyn till läromedel 

En av de största fördelarna som de intervjuade lärarna inklusive specialpedagogen ser 

med att använda läromedel i sin egen undervisning är att de sparar tid genom att de inte 

behöver skapa eller söka reda på material då det redan finns färdigt att hämta i 

lärarhandledningarna. En ytterligare fördel som många lärare nämnde var att de ansåg 

att läromedlen de använde gav stöd till eleverna genom att det fanns en tydlig struktur i 

böckerna samtidigt som de blev utmanade. Dessa lärare kände att de kunde anpassa 

undervisningen efter vad eleverna behövde. Många lärare ansåg även att läromedlen 

hade förslag på roliga aktiviteter som tilltalar eleverna. Värt att notera här är att flertalet 

av de intervjuade lärarna blandar uppgifter från läromedlet med sitt egna material för att 

möta eleverna på deras nivå. Många lärare lyfter även fram att ytterligare fördelar med 

att använda läromedel i undervisningen är att de själva får ett stöd och en röd tråd att 

förhålla sig till när de planerar sin undervisning. En lärare lyfter fram att i de fall en 

lärare inte känner sig trygg i engelskämnet är det en fördel att använda läromedel 

eftersom det ger ett bra stöd. Lärarna såg därför läromedlen som böcker som skapade en 

struktur både för dem själva samt för eleverna. I jämförelse med Boel Englunds fem 

punkter på vad tidigare forskning kring läromedel och läromedelsanvändning visat 

bekräftar lärarna i vår studie detta resultat när de nämner att läroboken skapar struktur 

(Englund, 1999). De lärare som använde läromedel som hade en webbdel ansåg även att 

en fördel med läromedlet var att eleverna kunde arbeta och öva på uppgifter även 

hemifrån.  

 

De nackdelar som lärarna däremot såg med att använda läromedel i undervisningen 

handlade om att läraren kan känna sig låst och därför känna en stress över att hinna med 

alla texter och aktiviteter som läromedlet presenterar. Med hänsyn till denna form av 

stress ansåg de därför att läromedlen ofta var för omfattande i förhållande till timplanen 



44 

för engelska i de olika årskurserna. Lärarna lyfte även fram att om en lärare blir för låst 

vid ett läromedel är det svårare att anpassa undervisningen efter eleverna samtidigt som 

undervisningen kan bli enformig. De nämnde att undervisningen ofta kan bli mer 

spontant och intresseväckande om lärare arbetar utan ett läromedel. Någon lärare lyfte 

fram att en del läromedel har för liten progression i förhållande till det som eleverna 

behöver. Två lärare lyfter fram att ett krav för att kunna använda läromedel på ett bra 

sätt är att läraren är påläst och vet vilka aktiviteter som främjar vad. Samt att läraren 

därför måste vara särskilt välplanerad för att kunna använda läromedel i undervisningen 

på ett kreativt och praktiskt sätt. Att använda läromedel i undervisningen på ett 

välplanerat sätt kan ses i förhållande till att en del av lärarna tidigare har gjort lokala 

pedagogiska planeringar för att lyfta fram vad eleverna ska arbeta med, hur de ska 

arbeta med det samt vad de förväntas lära sig. Med den nya läroplanen får lärarna ett 

färdigt centralt innehåll att förhålla sig till i engelska, något som skulle kunna bidra till 

att en risk med att lärare använder läromedel är att de tror att eleverna tillägnar sig alla 

de kunskaper och det innehåll som beskrivs i den nya läroplanen. Om lärare ser på 

läromedel som kunskapsgaranterande skulle det kunna innebära att lärare inte planerar 

sin undervisning lika grundligt som de gjort tidigare utan förlitar sig på läromedlet och 

dess förslag på aktiviteter. Som Englund tidigare nämnt fanns denna risk redan när 

lärarna arbetade med läromedel efter den gamla kursplanen i engelska, Kursplan 2000. 

(Englund, 1999) 

 

Den intervjuade läraren som inte använde ett läromedel däremot lyfter fram att, precis 

som de övriga lärarna, att lärare som inte använder ett läromedel lättare kan anpassa 

undervisningen efter eleverna. Denne såg därför fördelar i att kunna välja ämnen fritt 

efter elevernas intressen och livsvärld samt aktuella händelser. En nackdel denne lärare 

däremot nämner med sitt arbetssätt är att det är tidskrävande eftersom läraren måste 

skapa sitt eget material från grunden. Nackdelen med att arbeta fritt, gällande 

tidsaspekten stämmer således överrens med fördelen som lärare såg med att använda 

läromedel då de nämnde att de sparade tid på att inte behöva söka efter material själva. 

Några lärare nämnde att de saknade en rimlig progression i de läromedel som de 

använde. De ansåg att progressionen i en del fall inte stämde överrens med den 

progression som vissa elever behövde. Med anledning av att möta eleverna efter deras 

nivå kan vi se en fördel med att lärare arbetar mer fritt för att anpassa undervisningen 

efter eleverna då de kan skapa material på egen hand för att nå en mer individanpassad 

progression. 

 

Vi frågade även de intervjuade lärarna inklusive specialpedagogen i vår studie om hur 

de skulle vilja utforma sitt drömläromedel i engelska. Majoriteten efterfrågade ett större 

uppslag av aktiviteter och en större variation på aktiviteterna. De ville ha mer förståelse 

och praktisk användning av engelska i övningarna som till exempel fler hörövningar 

och talövningar. Många efterfrågade även stöd i form av en webbdel och media-filer 

samt förslag på hur de kan använda aktuell media i undervisningen som till exempel 
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populärmusik och film, för att undervisningen ska blir mer elevnära och 

intresseväckande. En stor del av lärarna för årskurserna 4-6 efterfrågade dessutom en 

bredare syn på språk där de får förslag på hur de kan arbeta med det engelska språket 

med hjälp av drama, bild och musik. Några lärare lyfter fram att de önskar en ökad 

progression i sitt drömläromedel eftersom de anser att många elever kan mycket mer 

engelska än läromedlen för de tidigare åldrarna tar tillvara på. Ett fåtal lärare önskade 

även att arbetsboken och textboken var en och samma bok för att skapa en tydlig 

struktur för eleverna i deras arbete genom att de slipper bläddra i olika böcker för att 

hitta svar eller svara på frågor. Specialpedagogen lyfter fram att denne skulle önska 

förslag på spännande introduktioner av lektioner och teman för att undervisningen ska 

bli intresseväckande. Nedan följer en del av specialpedagogens svar på frågan om hur 

denne skulle designa sitt drömläromedel:  

[…]roligare lärarhandledningar med förslag på ”happenings”, exempel på hur 

man kan inleda lektioner så man slipper hitta på bra inledningar själv hela tiden. 

 

4.4.2  Hur lärarna resonerar med hänsyn till undervisningsinnehåll 

De intervjuade lärarna i vår studie inklusive specialpedagogen anser att det är viktigt att 

anpassa undervisningen efter de elever som ingår i elevgruppen och deras intressen. 

Innehållet tycker de flesta därför ska vara elevnära och handla om elevernas livsvärld 

och användbara kommunikativa kunskaper, till exempel användbara fraser på engelska. 

En ytterligare aspekt som lyfts fram av flertalet lärare i intervjuerna är att 

engelskundervisningen ska vara rolig och meningsfull för eleverna. Merparten av 

lärarna lyfter fram att de arbetar tematiskt, både de som arbetar med samt utan 

läromedel. Dessa teman anser en del av lärarna bör kopplas dels mot elevernas livsvärld 

såväl som mot målen och det centrala innehållet i Lgr 11. Värt att notera är att större 

delen av de intervjuade lärarna valde att prata kring metoder samt former för 

undervisning istället för lektionsinnehållet. En anledning till att lärarna möjligtvis 

pratade mer om metoder istället för undervisningsinnehåll under intervjuerna skulle 

kunna bero på att de numera har ett centralt innehåll att förhålla sig till i den nya 

läroplanen, Lgr 11. Med hänsyn till ovanstående drar vi därför en slutsats att lärarna 

kanske hellre resonerar kring hur undervisningen ska bli mer intresseväckande och 

kunskapsgivande för eleverna än vad undervisningen ska handla om. Gun Lundberg 

påpekar i sin bok att eftersom undervisningens innehåll, vad och varför besvaras på ett 

ytligt plan i kursplanen för engelska bidrar läroplanen till att läraren får mer tid att 

fundera på metoder för undervisningen (Lundberg, 2011). 

 

4.5 Analys av resultat 

Ovan har vi försökt att beskriva våra resultat efter de forskningsfrågor som utgått från. I 

denna del ska vi nu koppla samman dessa resultat till en helhet och väga det mot den 

tidigare forskning som vi beskrivit i studiens teoretiska bakgrund. Vi har valt att 

disponera denna analys utifrån våra forskningsfrågor och underrubriker för att skapa en 

tydlig struktur i vår analys. Självfallet kommer analysen av frågorna gå in i varandra, 
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vilket är naturligt då denna studie syftar till att försöka ge en helhetsbild av hur 

engelskundervisning kan se ut idag och hur väl den stämmer överrens mot 

styrdokumenten och forskning kring läromedlens roll i undervisningen. 

 

4.5.1 Vilka läromedel använder lärare i engelska i vår studie och hur 

används dessa enligt lärarna?  

Som vårt resultat pekar på använder en stor del av lärarna i vår studie inklusive 

specialpedagogen någon form av läromedel i form av läroböcker i sin undervisning i 

engelska. Vårt resultat gällande läromedelsanvändningen stämmer väl överens med 

Skolverkets tidigare undersökning från 2006 kring läromedlets roll i undervisningen 

som menar på att de vanligaste läromedlen är förlagsproducerade läroböcker som lärare 

använder på nästintill varje lektion (Skolverket, 2006). Variationen på dessa läromedel 

var inte så stor, flera av de intervjuade lärarna använde sig av samma läromedel 

oberoende av vilken skola de arbetade på. Precis som Boel Englund beskriver i sin 

artikel kände många av våra intervjuade lärare att läromedlet har en legitimerande roll 

då de kände att om de utgår ifrån läromedlet bör eleverna nå uppsatta mål. Englund 

skriver vidare om att läroboken har en sammanhållande roll som lärarna i våra 

intervjuer påpekar genom att beskriva läromedlet som en stomme och utgångspunkt för 

undervisningen. En del av lärarna i studien nämnde även att de sparar tid genom att 

använda ett läromedel vilket även Englund skriver om i sin artikel, att läromedel 

underlättar för lärare både när det gäller utvärdering av elever och vid planering av 

undervisning. (Englund, 1999) Vad många av lärarna i studien dock påpekade i 

intervjuerna var att de blandar material och läromedel i sin undervisning genom att de 

plockade in exempelvis program från Utbildningsradion eller att genom att de 

producerade sitt eget material. Skolverket påpekar att om lärare blandar material och 

metoder i undervisningen visar det sig ha en positiv inverkan på elevers intresse för 

engelska (Skolverket, 2006). Lärare som känner sig trygga nog att våga blanda upp 

innehållet i läroboken med annat material kan se läroboken mer som ett forum för att 

hitta relevant ämnesinnehåll som J. E Brophys studie om läromedel beskriver (Brophy, 

1982). Den bredare språksynen i form av bland annat bild och musik är betydligt 

starkare presenterat i läromedlen och förespråkat av lärarna för årskurserna 1-3 än för 

årskurserna 4-6. Den tydliga beskrivningen av ett mer nyanserat språkbruk i 

lärarhandledningarna samt hos de intervjuade lärarna skulle kunna bero på att det 

uttryckligen står i kommentarmaterialet till Lgr 11 att undervisning i engelska i de tidiga 

åren i största möjliga mån ska bedrivas muntligt (Skolverket, 2011). 

 

Vårt resultat i allmänhet stämmer väl överens med den tidigare forskning som vi 

presenterat trots att den forskningen kring läromedel och undervisning i engelska utgått 

ifrån den äldre läroplanen, Lpo 94 och Kursplan 2000. Att det inte skett någon större 

förändring kring lärares undervisning trots den nya läroplanen, Lgr 11 har vi därför inte 

funnit något belägg för vilket skulle kunna bero på att användandet av läromedel i form 

av läroböcker enligt Skolverket har en lång tradition inom den svenska skolan 
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(Skolverket, 2006). Att förändra en tradition är något som tar tid och de studier som vi 

presenterat gällande läromedel är förhållandevis nya varpå vi inte förväntade oss någon 

större skillnad i vår studie gentemot den tidigare forskningen. Vi tror även att 

anledningen till den begränsade variationen på läromedel i skolorna kan bero på ett 

centralt beslut mellan lärare på skolan med hänsyn till det mest ekonomiskt fördelaktiga 

som att köpa in läromedel i större kvantiteter, till exempel flera klassuppsättningar med 

material. Denna syn har både vi och Skolverket då deras undersökning om läromedlets 

roll visade att lärare valde läromedel med hänsyn till bland annat skolans ekonomi 

(Ibid.). En lärare i vår studie lyfter även fram att denne enbart använder ett specifikt 

läromedel i engelska eftersom denne påstås ha blivit tillsagd att använda det: 

”Jag har väll blivit lite tillsagd att dom tycker att jag ska använda den, 

uteslutande, men jag tycker inte riktigt att det räcker, utan jag känner att jag 

måste komplettera den.” 

 

4.5.2 Vilket innehåll har de läromedel som lärarna använder, hur är de 

utformade samt hur väl stämmer de överrens med kursplanen i Lgr 11 

Vårt resultat kring läromedlens utformning visar att de läromedel som lärare använde 

för årskurserna 1-3 fokuserar på ett muntligt och nyanserat arbete med det engelska 

språket. Läromedlen Right on! F-2 och 3 visar sig ha ett uttalat fokus i 

lärarhandledningen på John Deweys teori genom att de hänvisar till hans ledord 

learning by doing. Lgr 11 och kommentarmaterialet till kursplanen i engelska påpekar 

även att engelska för elever i de tidigare årskurserna ska vara muntlig och praktisk. Vi 

ser därför en koppling mellan Deweys tankar kring undervisning och läroplanens 

intentioner för den engelskspråkiga undervisningen i de tidigare åldrarna. Trots att 

läromedlet Right on! F-2 och 3 inte är producerat utifrån Lgr 11 stämmer dess 

utformning och pedagogiska syn på språkinlärning mot den kommunikativa språksynen 

som beskrivs i GERS och läroplanen. Att läromedelsserien Right on! har ett 

kommunikativt fokus finner vi vara anmärkningsvärt trots att Bo Lundahl påpekar det 

negativa med att läroboksanvändningen kryper allt längre ner i åldrarna (Lundahl, 

2001). Anledningen till att vi finner läromedlet anmärkningsvärt är att läromedelsserien 

tydligt fokuserar på att eleverna ska få ta del av aktiviteter där muntlig produktion och 

interaktion tar störst plats i undervisningen. 

Läromedlen som användes av våra intervjuade lärare för årskurserna 4-6 hade inte en 

lika stark koppling till den kommunikativa språksynen som beskrivs i Lgr 11 och 

GERS. Här fanns det ett starkare fokus på att eleverna skulle arbeta med språket på flera 

olika sätt som till exempel grammatik, läsa och skriva. En anledning till den mer 

balanserade synen som är beskriven i läromedlen för årskurserna 4-6 skulle kunna vara 

att målen för årskurs sex omfattar fler aspekter av det engelska språket än det muntliga. 

(Skolverket, 2011) Vi ser därför att det är naturligt att det blir en större variation på 

aktivitetstyperna i elevernas arbetsböcker med hänsyn till ett mångsidigt språkbruk. 

Elevernas syn på undervisning i engelska visar enligt Skolverkets undersökning att de 
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ofta upplever undervisningen som traditionell och läroboksstyrd (Skolverket, 2004). 

Med anledning av elevernas syn tror vi att det ofta kan bli ett allt för stort fokus på de 

skriftliga aktiviteterna i olika läromedel för årskurserna 4-6. Vår läromedelsanalys för 

de läromedel som användes av de intervjuade lärarna i de nämnda årskurserna styrker 

den syn som eleverna beskriver. Eftersom de skriftliga aktiviteterna får en sådan 

övervägande roll tolkar vi våra resultat som att läromedlen till viss del står i kontrast till 

den kommunikativa språksynen som beskrivs i Lgr 11 och GERS. I en undersökning 

från Skolverket beskriver eleverna att ovanliga arbetsformer i engelskundervisningen är 

aktiviteter som fokuserar på en bredare språkanvändning (Skolverket, 2004). I vår 

läromedelsanalys kan vi med hänsyn till denna undersökning utläsa en viss bekräftelse 

av elevernas syn då ett nyanserat språkbruk inte är beskrivet för något läromedel för 

årskurserna 4-6 utom ett, Lift off 3 som var det äldsta av de läromedel vi analyserade.  

Vi uppfattar Lgr 11 som ett styrdokument som tar sin utgångspunkt ifrån Vygotskijs syn 

på undervisning och lärande, den så kallade sociokulturella teorin, då läroplanen liksom 

Vygotskij beskriver att människor lär sig i samspel med andra. I läroplanen beskrivs att 

eleverna ska känna sig språkligt utmanade trots deras olika förutsättningar samtidigt 

som Vygotskijs teori handlar om att det elever först lär sig att uppnå med andra kan de 

sedan uppnå själva. (Skolverket, 2011, Vygotskij, 1997) Den koppling vi således ser är 

att både läroplanen och Vygotskij själv förordar att människor lär sig i samspel med 

andra och att våra analyserade läromedel har ett tydligt fokus på enskilda skriftliga 

uppgifter. I många av de läromedel vi analyserat för årskurserna 4-6 har vi inte sett 

någon större uppmuntran till interaktion eleverna emellan. Läromedlens uppbyggnad 

kan därför likställas mer med den behavioristiska teorin där eleverna kan svara rätt eller 

fel på uppgifterna och spenderar merparten av tiden med att sitta och arbeta med det 

engelska språket enskilt. Att eleverna i böckerna får bekräftelse på om de gjort 

uppgifterna rätt eller fel tänker vi oss kan bidra till att eleverna inte vågar kommunicera 

i det engelskspråkiga klassrummet. Skinner själv påpekar att elever som arbetar mycket 

med att fylla i arbetsböcker och sitter i sina bänkar gör detta för att undvika kritik och 

obehag. Med hänsyn till behaviorismen tror vi att ett allt för intensivt och enformigt 

läroboksanvändande kan bidra till att elever inte vågar kommunicera muntligt på 

engelska i en större utsträckning eftersom de till slut blir rädda för att göra fel och 

därmed känna obehag på grund av detta. Den stora andelen skriftliga aktiviteter som 

vårt resultat visar återfinns i många läromedel stämmer överrens med de fyll i övningar 

som Skinner beskriver vara förekommande aktiviteter inom skolans värld. (Skinner, 

1968) 

När det kommer till läromedlens ämnesinnehåll, för alla årskurser finner vi att de 

stämmer väl överrens med det centrala innehållet som beskrivs i kursplanen för 

engelska, det vill säga att innehållet ska vara elevnära och handla om intressen, 

personer, platser och vardagsliv. Skillnaden i ämnesinnehåll för läromedel som riktar 

sig till 1-3 eller 4-6 är att läromedel för årskurserna 4-6 har ett större fokus på 
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främmande platser och medföljande engelskspråkiga kulturer. I läromedlen för 1-3 finns 

platser beskrivna, dock upplever vi att det saknas ett kulturellt perspektiv i de läromedel 

vi analyserat. Det centrala innehållet som Lgr 11 därför förespråkar stämmer därför inte 

helt överrens med det ämnesinnehåll som presenteras. Läromedlen för årskurserna 4-6 

däremot tar tillvara på att eleverna utvecklar en kulturell förståelse i en allt högre grad. 

Gun Lundberg påpekar liksom Lgr 11 vikten att eleverna ska vara framgångsrika 

deltagare i en värld med många internationella kontaktytor. Vidare påpekar Lundberg 

att det är viktigt att redan från början av elevernas språkundervisning ge dem 

möjligheter att utveckla sin förståelse för olika kulturer genom att bland annat prata om 

och jämföra egna och andras levnadsvillkor. (Lundberg, 2011)  

 

4.5.3 Hur ser elevernas engelskspråkiga exponering ut i klassrummet?  

Vid våra observationer framkom det att exponeringen av engelska i klassrummen var 

ytterst sparsam och begränsad. Vi finner det därför märkligt att klassrumsmiljön har så 

lite engelskt material då vi i vardagen exponeras för det engelska språket på väldigt 

många olika sätt bland annat genom media. Skolinspektionen skriver om att det är 

viktigt att undervisningen och skolmiljön bör gå hand i hand med elevernas vardagliga 

liv och att den exponering av engelska som sker i klassrummet bör bli en naturlig del av 

elevernas vardag samtidigt som den knyter an till deras förkunskaper i engelska 

(Skolinspektionen, 2011). Enligt en av Skolverkets undersökningar anser 45 % av 

eleverna att de lärt sig engelska via andra källor än skolan (Skolverket, 2004). Med 

anledning av elevernas exponering av engelska utanför skolmiljön menar vi på kan 

hjälpa lärare i deras undervisning. Liksom Skolinspektionen ser vi därför att lärare 

måste lära sig att ta tillvara på elevernas förkunskaper och erfarenheter av det engelska 

språket på ett bättre sätt för att eleverna ska se det praktiska värdet av språket 

(Skolinspektionen, 2011).  

Ytterligare en aspekt gällande det vi tidigare berört handlar om att många elever inte 

vågar prata engelska i skolan. Gun Lundberg lyfter fram i sin bok att en av många 

anledningar till att elever inte vågar prata engelska i klassrummet kan bero på att de är 

rädda för att göra fel eller att de vill vara säkra på att det de säger ska vara korrekt. Kan 

eleverna inte bedöma huruvida det de tänker säga är korrekt eller inte väljer de hellre att 

vara tysta. (Lundberg, 2011) Minh Thi Thuy Nguyen lyfter fram kritik mot läroböcker i 

engelska när det kommer till att använda språket på ett kommunikativt sätt. Författaren 

menar att språket som presenteras i läroböckerna inte blir autentiskt och därför 

oanvändbart för eleverna utanför klassrumsmiljön. (Nguyen, 2011) 

Vi är överens med Skolinspektionen och Nguyen om att det måste till ett mer nyanserat 

språk i undervisningen, det vill säga att man kan använda det engelska språket på ett 

mer vardagligt vis, genom att plocka in elevernas engelskspråkiga exponering utanför 

skolan in i klassrummet och därigenom ge eleverna en rikare möjlighet till 

språkexponering där innehållet speglar elevernas livsvärld ytterligare. Liksom John 
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Dewey förespråkar, menar vi att det är viktigt att förbereda eleverna inför framtiden 

genom att ge dem mer praktiskt användbara kunskaper (Dewey, 1997). 

4.5.4 Hur resonerar lärarna kring sin egen undervisning med hänsyn 

till läromedel och undervisningsinnehåll? 

Vi fann i resultaten av intervjuerna att många lärare såg flera fördelar med att använda 

läromedel men hade även stor insikt i att de även behövde plocka in idéer och material 

utöver läromedlet och dess innehåll för att kunna anpassa undervisningen efter sin 

elevgrupp. Resultatet visade även på att de lärare vi intervjuade hade en god insikt i 

styrdokumenten då de påpekade hur språkundervisning i de tidigare åldrarna skulle 

bedrivas med hänsyn till just styrdokumenten utifrån att merparten av undervisningen 

syftar till att vara muntlig och praktisk för dessa årskurser. Detsamma gällde för lärare i 

årskurserna 4-6 då de lyfte fram att det var viktigt att eleverna får ta del av språkets alla 

olika aspekter. De nackdelar som lärare lyfte fram med att använda ett läromedel i 

engelska stämde överens med den forskning som vi beskrivit i den teoretiska 

bakgrunden.  De intervjuade lärarna påpekade, liksom Englund, att undervisningen kan 

bli låst vid ett bestämt innehåll. Lärarna i vår studie uttalade att en positiv aspekt med 

att använda läromedel är att de kände att de fick med allting som eleverna behöver 

kunna. Både Englund och Svensson Juhlin skriver att det finns en risk med att se på 

läromedel som kunskapsgaranterande, eftersom läromedel inte alltid tar upp allt som 

eleverna förväntas kunna enligt kursplanen. (Englund, 2006, Svensson Juhlin, 2000) 

Dock kan vi inte dra några sådana slutsatser att påståendet skulle vara aktuellt för 

lärarna i vår studie, då majoriteten av dem påpekade vikten av att använda även annat 

material för att anpassa undervisningen efter eleverna och deras behov.  

Ytterligare en nackdel som lärarna i vår studie nämnde är att läromedlen ofta är för 

omfattande och att lärare då skulle kunna känna en stress över att hinna med allt 

material i textböckerna och arbetsböckerna. Dessa nackdelar stämmer överrens med den 

syn som presenteras i Skolverkets undersökning kring läromedlens roll i 

engelskundervisningen där många lärare anser att läroboken har ett starkt inflytande 

samtidigt som det finns en risk att den styr undervisningens riktning för starkt. 

(Skolverket, 2006)  

Lärarna i vår studie lyfte fram att de i dagens läromedel saknar en större variation av 

övningar som främst fokuserar på att utveckla elevernas reception och muntliga 

produktion. De lyfte även fram att de grammatiska övningarna bör finnas med i texter 

även för de tidigare årskurserna. Här ser vi därför att lärarnas förhållningssätt till 

elevernas förmågor i engelska har en annan riktning gentemot de förmågor som Lgr 11 

och GERS beskriver för årskurserna 1-3. De intervjuade lärarna i vår studie efterfrågade 

även en minskning av antalet texter i läromedlen såväl som förslag på hur de kan 

använda media och populärkultur såsom filmer och musik i undervisningen. Som vi 

tidigare nämnt kring undervisningens innehåll bör utgångspunkten för undervisningen 
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vara elevens livsvärld och ett övergripande sammanhang istället för delar av språkets 

struktur. (Enheten för moderna språk, 2007, Skolverket, 2011)  

Flertalet av lärarna uppgav under intervjuerna att de använde den så kallade 

sandwichmetoden i undervisningen. Som vi tidigare nämnt innebär denna metod att 

läraren först säger en mening på svenska för att sedan översätta denna mening på 

engelska eller tvärtom. Lärarna uppgav att skälet till att arbeta med denna metod var att 

de kände att det utvecklade elevernas förståelse. Gun Lundberg däremot anser att det 

talas för mycket svenska i den engelska undervisningen. Vidare lyfter hon fram att 

elever egentligen missgynnas av att lärare väljer att översätta engelska till svenska då de 

går miste om att utveckla hörförståelse genom att förstå kopplingar mellan språk och 

budskap.  Hon beskriver ytterligare att elever även går miste om möjligheten att lära sig 

förstå ett budskaps helhet utan att kunna alla de engelska orden. Eleverna bör istället 

lära sig att förstå budskapet genom redan kända ord och det givna sammanhanget. 

(Lundberg, 2011) Kritik kan därför lyftas mot användandet av denna metod i 

undervisningen. Lärarna i vår studie nämnde dock att de har ambitionen att försöka 

prata så mycket engelska som möjligt under undervisningstillfällena. I en tidigare 

undersökning av Skolverket lyfter lärare fram att de försöker implementera den 

kommunikativa språksynen i klassrummet. (Skolverket, 2006) Med avseende på det 

resultat vi fått samt lärarnas egna reflektioner verkar det dock inte ha skett någon större 

förändring i lärarnas förhållningssätt till användningen av det engelska språket i 

undervisningen.  

 

4. 6  Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis kan vi med hänsyn till vårt resultat och vår analys hävda att 

språkundervisningen i engelska inte har genomgått någon radikal förändring i riktning 

mot de intentioner som beskrivits i den tidigare forskning vi presenterat. Däremot 

verkar det ha skett en utveckling från den tid då vi själva gick i skolan. 

Läromedelsaktiviteterna verkar ha en större variation av övningar i kontrast till vår egen 

upplevelse av glosförhör och olika grammatiska ifyllnadsövningar. Undervisningen 

tycks dessutom ha ett tydligare kommunikativt fokus idag samtidigt som läromedlen har 

intentioner att väcka elevernas intressen genom ett elevnära ämnesinnehåll. Dock har 

läromedlen för årskurserna 4-6 ett starkt fokus på att utveckla elevernas skriftliga 

förmågor istället för att förespråka ett mer balanserat arbete med språket vilket styrks av 

denna studies läromedelsanalys. Tidigare forskning pekar på att läroboken ofta är den 

styrande faktorn för innehåll och metoder i undervisningen. Visserligen påpekade 

lärarna i vår studie att de använde läromedlet som en stomme för undervisningen men 

de visade även på ett kritiskt förhållningssätt gentemot läromedlet då en del av dem 

lyfte fram att de valde att komplettera läromedlet för att få en heltäckande undervisning. 

Läromedlens struktur visar att läromedel fortfarande kan vara enformiga i den mån att 

det visade sig vara ett starkt fokus på de skriftliga aktiviteterna för årskurserna 4-6. När 

lärarna för dessa årskurser reflekterade kring undervisningen i engelska nämnde de att 
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det saknades ett bredare synsätt på språk i läromedlen som till exempel aktiviteter där 

bild och drama ingår. Lärarna saknade även ett större utbud av kommunikativa övningar 

av olika slag i de läromedel de använde idag. 
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5 Diskussion 
Som vi redovisat tidigare i studien kan vi inte se några större skillnader mellan den 

engelskundervisning som beskrivs i tidigare forskning och hur undervisningen ser ut i 

vår studie idag. Vi kan inte heller finna några avgörande belägg till varför 

undervisningen skulle ha förändrats drastiskt trots införandet av en ny läro- och 

kursplan. Anledningen till att vi inte ser någon drastisk förändring skulle kunna bero på 

att det är en kort tidsperiod sedan den tidigare forskningen som vi presenterat i vår 

studie utfördes och den enda skillnaden som vi anser skulle kunnat ha påverkat 

undervisningen är tillkomsten av den nya läroplanen Lgr 11. Visserligen förutsätter en 

ny läroplan en förändring av skolväsendet i stort men synen på språk i den nya 

kursplanen är förhållandevis lik den språksyn som förespråkades redan i Kursplan 2000 

där språk, lärande och identitetsutveckling anses vara nära förknippade:  

 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana 

språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad 

arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- 

och kommunikationsteknik samt för framtida studier. (Skolverket, 2000, s.1) 

 

Läroplanen Lgr 2011 är så pass ny att de förändringar som beskrivs gällande språksynen 

och lärares förhållningssätt möjligtvis inte har implementerats då det tar tid för lärare att 

sätta sig in i ett nytt styrdokument och genomföra förändringar i undervisningen. De 

lärare som vi intervjuat visar dock på att de har god teoretisk insyn i den nya 

läroplanens språksyn och centrala innehåll och att de medvetet anpassar sin 

undervisning efter detta. 

 

Som vi påpekat tidigare stämmer däremot lärmedlen sämre överens med den nya 

läroplanen, främst vad gäller de aktiviteter som presenteras i elevernas övningsböcker 

för årskurserna 4-6. Vi ser en tydlig trend av många skriftliga övningar samt övningar 

med någon form av översättning mellan svenska och engelska, så kallad mediering. 

Skriftliga övningar kan vi dock finna belägg för i både Lgr 11 och föregående kursplan, 

Kursplan 2000 då det är beskrivet att eleverna ska få erfara språk på ett mångsidigt sätt. 

Däremot kan vi inte finna någon motivering till den mediering som återfinns i 

läromedlen för årskurserna 4-6. Lgr 11 talar snarare för att den typen av övningar bör 

undvikas då fokus för språkinlärningen handlar om att eleverna ska tillägna sig 

förståelse av sammanhang och färdigheten att kunna kommunicera med varandra. De 

läromedel vi analyserat förutom Magic! 6 är förvisso inte direkt kopplade till den nya 

läroplanen vilket vi tror kan bero på att de läromedel som används av lärarna i vår studie 

dels inte har hunnit bli uppdaterade mot den nya läroplanen och dels har skolorna 

möjligtvis inte hunnit köpa in nyare läromedel. Inköp av läromedel är även en 

ekonomisk fråga för många skolor då det kostar att köpa in ett helt nytt läromedel med 

nya textböcker, övningsböcker, webblicens och dylikt i jämförelse med att enbart köpa 

in nya övningsböcker till de textböcker som skolan redan använder.  
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Muntlig och skriftlig mediering, i form av till exempel sandwichmetoden, kan vi ha 

förståelse för att den används av lärare eftersom många lärare i vår studie säger att 

använder översättning för att eleverna ska förstå det som presenteras för dem i så stor 

utsträckning som möjligt. Vi tror att anledningen till att många lärare i vår studie valt att 

översätta engelska till svenska under muntliga aktiviteter kan bero på att de dels vill öka 

förståelsen och men även för att de finner det svårt att förklara specifika ord på andra 

sätt än att översätta ordagrant. Strategier som att använda kroppsspråk, miner och att 

omskriva på engelska kan kännas både svårare och mer tidskrävande att använda för 

lärarna. Som vi tidigare nämnt stjälper läraren eleven genom att använda denna 

översättningsmetod då eleverna går miste om möjligheten att utveckla sin förmåga att 

lyssna aktivt och tolka budskap med hjälp av kroppsspråk och andra strategier. 

(Lundberg, 2011) I relation till lärarutbildningen ser vi att användandet av 

kroppsspråket för att förmedla ett budskap inte lyfts fram tillräckligt mycket vilket kan 

vara en anledning till att många lärare ser svårigheter istället för möjligheter med att 

arbeta med kroppsspråket, framförallt i engelskundervisningen.  

 

En anledning enligt Gun Lundberg till att använda sig av engelska så mycket som 

möjligt i engelskundervisningen är att läraren fungerar som en språklig förebild i 

klassrummet. Vi tror liksom Lundberg, samt en lärare i vår studie, att om läraren vågar 

prata och inte hakar upp sig på mindre språkliga fel utan istället fokuserar på att 

eleverna ska förstå varandra skapas ett gott klassrumsklimat för engelska språket. (Ibid.) 

 

En lärare nämnde efter intervjun att de flesta idéer denne använde sig av i sin 

undervisning hade hon fått under en fortbildningsdag på universitetet. Med anledning av 

lärarens kommentar tror vi att det är viktigt med kontinuerlig fortbildning för att ge 

lärare nya konkreta idéer om metoder och undervisningsinnehåll. En ytterligare fördel 

med en sådan fortbildning är att lärare från olika skolor får möjlighet att träffas och 

utbyta idéer med varandra om undervisningsupplägg och innehåll. Idén med 

kontinuerlig fortbildning för lärare i engelska kan vi motivera genom tidigare forskning 

som visar att det är vanligt att äldre lärare i större utsträckning än yngre använder 

läromedel för undervisningen varpå vi tror att fortbildning kan bidra till nya 

infallsvinklar gällande metodval och aktiviteter (Skolverket, 2006, Englund, 1999). 

Yrkesverksamma lärare som får fortbilda sig tror vi kan få en mer varierad undervisning 

om får tips på hur de kan gå ifrån att enbart arbeta med engelska utifrån olika sorters 

läroböcker. 

 

I denna studie har vi ställt oss själva samma frågor som vi har ställt till lärarna under 

intervjuerna. På frågan som gällde utformningen av ett drömläromedel kan vi hålla med 

många lärares resonemang som vi presenterat i denna studie. Vi efterfrågar liksom dessa 

ett bredare perspektiv på språk, det vill säga förslag på aktiviteter som inkluderar bild, 
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drama och musik även för de äldre årskurserna. Vi vill dock inte arbeta traditionellt med 

äldre sånger utan vill ha mer inslag av populärkultur såsom modernare musik, filmer, 

datorspel och serier vilket vi tror kan öka elevernas intresse för ämnet engelska och ge 

dem ett användbart språk. Ett sådant arbetssätt stämmer även bättre överrens med 

Skolinspektionens rapport som visar på att lärare måste arbeta för att skapa en brygga 

mellan elevernas skolengelska och den vardagliga engelskan de exponeras för, som i till 

exempel tv-serier (Skolinspektionen, 2011). För att få in det kulturella perspektivet som 

beskrivs i Lgr 11 vore det en dröm att kunna ta med eleverna till olika engelskspråkiga 

länder, dock inser vi att en språkresa med yngre elever kan vara en omöjlighet att 

genomföra i praktiken. Däremot finns det numera andra möjligheter att tillgå för att 

skapa språkliga upplevelser hos eleverna, som exempelvis att ta med dem på virtuella 

resor med hjälp av internetbaserade karttjänster, internetbaserade telefontjänster med 

webbkamera och en digital interaktiv skrivtavla. Eftersom vi numera anser oss vara 

förhållandevis insatta i vad styrdokumenten säger om engelskundervisning skulle vi i 

vårt drömläromedel även önska att det fanns förslag på teman som inkluderade så 

kallade happenings som specialpedagogen beskrev i form av intresseväckande 

introduktioner, grupparbeten, dramatiseringar, lekar och spel. Vi vill därför gå ifrån den 

traditionella synen på vad ett läromedel är och istället arbeta med det engelska språket 

på fler sätt än genom textböcker, arbetsböcker och lärarhandledningar.  

 

I våra drömmar för lärande och undervisning i engelska skulle vi även vilja se att det 

ingick någon form av kontinuerlig fortbildning för lärarna för att de ska få nya idéer och 

förslag på arbetssätt. Efter att ha genomfört denna studie och presenterat vårt 

drömläromedel måste vi dock påpeka att det inte behöver vara fel att läromedel för att 

använda för att elever ska tillägna sig det engelska språket. Det handlar mer om hur 

läraren förhåller sig till läromedel, engelskämnet och lärarens förmåga att vara en 

språklig förebild för eleverna. Vi tror därför att det är viktigt för lärare att våga ha 

engelskundervisningen på engelska för att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Om 

läraren inte törs ta för sig eller göra misstag tror vi inte heller att eleverna kommer att 

våga kommunicera. Vi skulle dessutom med hänsyn till resultatet kring elevernas 

exponering av engelska i klassrummet vilja se en förändring. I klassrummen på så vis 

önskar vi därför att det engelska språket får en större plats genom fler böcker, planscher 

och material som finns synligt och tillgängligt för eleverna. Vi tänker oss därför att vi 

kan ha ett engelskt hörn i vårt klassrum med ord och fraser, som byts ut med jämna 

mellanrum, och olika föremål eller bilder i syfte att stärka elevernas engelskspråkiga 

exponering. Vi tror att språket kan bli mer autentiskt och meningsfullt för eleverna om 

det knyts an till de dagliga företeelserna i klassrummet istället för att språket enbart 

behandlas under schemalagda lektionerna i engelska. 

 

Sammanfattningsvis så stämmer vårt resultat i den här studien och vår egen syn på 

språk och hur vårt drömläromedel skulle utformas inte helt överrens. Vi efterlyser 

därför ett läromedel med ett starkare fokus på en bredare språkanvändning genom 
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exempelvis bild, drama och musik samt en tydlig anknytning till den vardagsengelska 

som eleverna stöter på. Lärarnas syn på undervisning och språk stämmer däremot till 

stor del överrens med vår egen språksyn. Vi tänker oss att vår gemensamma språksyn i 

engelska möjligtvis beror att den nya läroplanen är relativt lätt att förstå och därför 

lättare att konkretisera och hänvisa till i engelskundervisningen än tidigare kursplaner i 

engelska. 

 

5.1 Metoddiskussion 

I denna studie valde vi att basera resultatet på tre olika metoder, så kallad triangulering, 

för att få en bredare bild av hur undervisningen ser ut i skolan idag. Det som kan 

påverka resultatet i val av metod är att intervju som metod gör det svårt att dra direkta 

och generella slutsatser utifrån de urval vi haft i studien vilket medför att resultatet inte 

kan generaliseras över en större grupp som till exempel alla lärare i Sverige. Ytterligare 

en svaghet med våra intervjuer är att lärare och människor i allmänhet inte vill hamna i 

dålig dager och därför svarar utifrån de svar som de tror att vi förväntar oss. Dessutom 

har vi bara intervjuat lärare som är utbildade och vi kan därför ana att de har därför en 

god uppfattning om vad som förväntas vara det önskade svaret på de frågor som vi 

ställt. De frågor som vi ställt har inte alltid varit ordagrant samma frågor för alla lärare 

utan har anpassats efter rådande situation och därför kan det vara problematiskt att 

kategorisera och jämföra lärarnas svar så att de blir rättvist återspeglade i denna studie. 

Frågorna som vi ställt har naturligtvis haft en tydlig koppling till vår intervjumall men 

kan ha blivit färgade av värdeladdade ord och exempel. Problematiken med att lärarna 

vill ställa sig i god dager skulle kunna överbryggas genom att göra observationer av 

engelsklektioner för att se hur lärare agerar under en lektion och sedan jämföra 

agerandet mot de svar de gett under intervjuerna. Anledningen till att vi inte utförde en 

observation av lärarnas undervisning var på grund att de inte hade tid att ta emot oss 

under en längre tid än de cirka 20 min som intervjuerna maximalt tog att genomföra. 

Dessutom är det inte säkert att vi skulle fått något annat resultat på grund av att lärarna 

då skulle veta vad vi kom för att observera och kunna anpassa sin undervisning efter 

det. En problematik med observation av lektioner med hänsyn till eleverna är att vi då 

hade behövt föräldrarnas tillåtelse för en observation i enlighet med de etiska principer 

som förespråkas enligt Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådet, 2011)  

 

Med hänsyn till föräldrars tillåtelse valde vi att enbart observera klassrumsmiljön istället 

för lektionstillfällen. För att lärarna inte skulle vara förberedda på denna observation 

frågade vi om lov att observera deras klassrum under intervjun. Anledningen till den 

sena förfrågan var för att de inte skulle kunna förändra sitt klassrum till förmån för dem.  

 

Vid läromedelsanalyserna utgick vi från en egenkonstruerad mall för att få ett 

jämförbart resultat. Dock är det svårt att konstruera kategorier som fungerar för alla 

läromedel då de kan se väldigt olika ut i både struktur och innehåll. Kategorin övrigt 

blev i många fall större än förutsett och skulle därför kunna ge ett något skevt och icke 
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jämförbart resultat läromedlen emellan. Däremot ger läromedelsanalysen trots en något 

skev bild på grund av kategorin övrigt en förhållandevis övergripande bild av 

läromedlens uppbyggnad. Vi tänker oss att en vidareutveckling av mallen därför skulle 

kunna ge en mer statistisk riktig och nyanserad bild av läromedlen med hänsyn till 

exempelvis etnicitet, social klass eller genus. Även här har vi inte analyserat tillräckligt 

många läromedel för att det ska kunna generaliseras över en större grupp läromedel. 

Analysen vi genomfört gäller således enbart för de läromedel som analyserats. 

 

5.2 Diskussion av den teoretiska bakgrunden 

Vi har valt våra teorier och tidigare forskning med hänsyn till att vi ville ge en bild av 

hur undervisning av språk sett ut tidigare såväl som kunna koppla undervisningens form 

och innehåll till läromedlet som traditionsbärare i undervisningen. De teorier vi 

beskrivit kan som vi tidigare nämnt, ses som föråldrade. Dock ligger de alla till grund 

för hur den svenska skolan ser ut idag samt vilken syn på kunskap och lärande som 

speglas i styrdokumenten. Visserligen hade vi enbart kunnat presentera 

styrdokumentens syn på kunskap och lärande men i denna studie ville vi ge en djupare 

bild av hur denna syn vuxit fram samt hur den färgat lärares arbete och undervisning i 

klassrummet. Dessa teoretiker har även färgat läromedlens uppbyggnad och struktur 

varpå vi ansåg dem vara relevanta för vår studie. Tidigare forskning som vi presenterat 

kring läromedel och undervisning gäller främst för läromedel i allmänhet inte bara i 

engelskämnet vilket kan ge en skev bild av hur läromedel används. 

Läromedelsanvändningen i engelska behöver därför inte vara jämställd med den 

forskning vi presenterat kring läromedel och dess påverkan på undervisning. En 

ytterligare aspekt med forskningen kring läromedel är att den täcker en större 

åldersgrupp än den vi begränsat vår studie till. Forskningen tar därför upp hur läromedel 

används även på gymnasienivå vilket kan ses som ickerelevant för vår studie. Dock har 

vi med även med vissa aspekter av denna forskning eftersom vi ville påvisa att 

användningen av läromedel har följt ett visst mönster och ofta har använts i 

undervisning för alla skolans årskurser.  

 

Vi stödjer oss till stor del på Skolverket och deras undersökningar. I viss mån skulle det 

dominerande stödet som Skolverkets studier utgjort för denna studie kunna kritiseras då 

det är en och samma organisation som är ansvariga för de undersökningar som vi använt 

samt det resultat som presenteras ur rapporterna. Dock anser vi att Skolverket är en 

stark och relevant källa att stödja denna studie på då Skolverket är den centrala 

förvaltningsmyndigheten för det svenska skolväsendet. De globala källorna vi 

presenterar i studiens teoretiska bakgrund kan även ses som ickerelevanta för det 

svenska skolväsendet. Dock anser vi att de globala källorna ger en mer nyanserad bild 

av hur läroböcker återfinns och används även inom andra länders skolsystem och 

således bekräftar läromedlens legitimerande roll för undervisningen på en mer global 

nivå. Artiklarna som vi har använt i denna studie är nästintill uteslutande akademiska 

artiklar från olika lärosäten världen över och bör därför vara av sådan standard att de 
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kan räknas som tillförlitliga källor. Många av källorna vi använt i denna studie är 

dessutom publicerade av förlag med tydlig inriktning på akademiska texter och 

forskning vilket medför att de därför är tillförlitliga att använda i denna studie. Mycket 

av den forskning som de internationella artiklarna beskriver har vi även funnit stöd för i 

Skolverkets rapporter och underlag kring läromedlets roll i den engelska undervisningen 

i Sverige. 

 

5.3  Diskussion kring resultatredovisning och analys 

Gällande vårt resultat har studien hög validitet då vi utgått från vår studies syfte när vi 

kategoriserat och analyserat studiens resultat. Resultatet vi fått är relevant för vår studie 

då vi fått svår på våra frågeställningar och således fått en djupare insikt i hur 

undervisning i engelska kan se ut idag samt hur läromedel används och kan vara 

utformade. Reliabiliteten i vår studie, som vi tidigare nämnt, handlar om att vi haft 

mätinstrument i form av mallar för att vi skulle kunna få jämförbara resultat. Dessa 

mallar gav således litet utrymme för att resultatet skulle kunna bli subjektivt och 

formade efter våra personliga åsikter. Däremot skulle vårt resultat kunna ses vara färgat 

av våra åsikter i den mån att vi kan ha kategoriserat läromedlen olika trots mallen då 

läromedlet i vissa fall visat sig innehålla element som kan gå in under flera olika 

kategorier. I dessa fall var vi tvungna att överväga vart vi skulle placera markeringen 

eller om texten eller uppgiften skulle få flera markeringar för alla de områden som de 

berörde. Det skulle kunna medföra att vår analys av läromedlen till viss del kan skilja 

sig från andras analys av samma läromedel med samma mall i fall studien av något skäl 

skulle återupprepas. 

 

Vissa av resultaten från intervjuerna har vi generaliserat och tolkat för att kunna dra 

slutsatser angående lärares syn på engelskundervisning och läromedelsanvändning. En 

sådan generalisering ger även utrymme för att en viss del av vår tolkning av resultatet vi 

fått och analysen skulle kunna ses som subjektivt.  

 

Urvalet vi gjort kan även ha haft en inverkan på vårt resultat och vår analys. Som vi 

tidigare nämnt har vi haft en koppling till de intervjuade lärarna sedan tidigare varpå vår 

tolkning av intervjuerna samt resultatet och intervjun skulle kunna kritiseras som 

subjektivt även här. För att studien skulle ha fått ett starkare och mer objektivt resultat 

hade vi kunnat göra ett annat urval än de lärare vi valde att intervjua såväl som fler för 

att få ett mer generaliserbart resultat. Dock hade vi svårt att hitta lärare som vi inte hade 

någon personlig anknytning till som var villiga att ställa upp på intervjuer. 

 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

I vår studie har vi nått slutsatsen att majoriteten av lärarna har använt sig av läromedel i 

undervisningen och att de då använt dem främst som ett stöd. De läromedel som de 

använt har vi redovisat ovan i vår resultatdel. Läromedlen är utformade så att 

årskurserna 1-3 fokuserar mer på kommunikation genom muntliga övningar i form av 
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sånger, ramsor och lekar medan läromedel för årskurserna 4-6 fokuserar till större del på 

en skriftlig produktion ofta i form av olika typer av ifyllnadsövningar. Vår studie visar 

på att läromedlen till stor del stämmer överrens med den kommunikativa språksynen i 

Lgr 11. Vi vill dock påpeka att den, i många fall, övervägande andelen skriftliga 

aktiviteter i läromedlen för årskurserna 4-6 inte kan motiveras med hänsyn till den 

balanserade språksyn som styrdokumenten förmedlar. Undervisningen för dessa 

årskurser skall istället syfta till att de får ta del av mer jämställda aspekter av 

förmågorna läsa, lyssna, skriva och tala. Exponeringen av engelska i elevernas klassrum 

var väldigt begränsad till några få föremål där exponeringen av engelska vanligtvis 

skedde genom en genomgång av vardagliga fraser på morgonsamlingen. Här visar vårt 

resultat således att det finns utrymme för förbättring som stödjer Skolinspektionens 

rapport som visar på att lärare måste skapa en brygga mellan elevernas exponering av 

det engelska språket hemifrån och engelskan i skolan. Lärare anser att de i huvudsak 

använder läromedel som en stomme för undervisningen där de också kan ta in övrigt 

material för att komplettera läromedlet. Lärarna i vår studie anser även att det är viktigt 

att eleverna får ta del av talad engelska samt utvecklar förståelse för språket. Många 

lärare i vår studie använder sig av sandwichmetoden i undervisningen som senare 

forskning har visat vara en mindre effektiv metod. Valet av innehåll för lektionerna 

väljer många lärare dessutom utifrån läromedlet som de använder för att på så sätt spara 

tid. 

 

Med hänsyn till vårt forskningsresultat samt det faktum att många lärare är införstådda 

med vad som sägs i Lgr 11 och inte känner sig låsta i sin undervisning drar vi slutsatsen 

att det skett en förändring sedan vi själva gick i skolan. Dock verkar denna förändring 

ske förhållandevis långsamt då läromedel som lärare i vår studie använt haft ett starkt 

fokus på att utveckla de skriftliga förmågorna. Därför ser vi även en risk med att 

läromedlet kan motverka lärarnas intentioner att ha en kommunikativ undervisning. 

Utrymme för att undersöka metoder för undervisning ytterligare skulle således kunna 

vara en vidareutveckling av vår studie. 

 

5.5  Vidareutveckling av studien 

Nya tankar och frågeställningar som har väckts hos oss under tiden som vi utfört denna 

forskningsstudie handlar om läromedelsutveckling. En vidareutveckling av denna studie 

skulle således kunna vara att ta reda på hur läromedelsförfattare ser på läromedel och 

hur de tänker och resonerar kring dess uppbyggnad och form. Andra möjligheter som 

utgångspunkt för ytterligare forskning skulle dessutom kunna handla om den 

engelskspråkiga exponeringens avsaknad i klassrummet då vår studie visar att elevernas 

exponering av det engelska språket är oerhört begränsat i deras klassrum. Därför finns 

det möjligheter även här att ta reda på bakomliggande orsaker och eventuella 

konsekvenser på avsaknaden av språklig exponering i klassrummen. En lärare i vår 

studie nämnde även att denne lärt sig mer om hur undervisningen i engelska bör se ut av 

en fortbildningsdag på universitetet än under sin utbildning vilket får oss att tänka att 
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det vore intressant att ta reda på vilken påverkan fortbildning och grundutbildning av 

engelska har på lärare och deras undervisning och jämföra denna påverkan med lärare 

som saknar behörighet. Vidare skulle vi finna det intressant om någon skulle välja att 

utföra en liknande studier som denna för att se om fortsatta studier skulle ge ett liknande 

resultat som det vi fått. Som vi tidigare skrivit skulle en ytterligare utveckling dessutom 

kunna handla om hur lärares undervisning förändras över tid med hänsyn till de 

läromedel de använder och den språksyn som förespråkas i GERS och Lgr 11. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuformulär 

Bilaga 2 – Mall för läromedelsanalys 

Bilaga 3 – Observationslista gällande elevernas engelskspråkiga exponering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 - Intervjuformulär 

Kort presentation - Vem är du? Var undervisar du? Hur länge har du arbetat som lärare? 

Behörig i engelska? 

  

1.    Berätta hur en vanlig engelsk lektion ser ut i din klass?  

-          Innehåll och metoder? 

-          Vilket/vilka läromedel? 

-          Vad är den pedagogiska tanken med lektionen? 

 

 

2.    Hur tänker du kring användandet av läromedel i din undervisning? 

 

 

3.    Ser du några fördelar med ditt arbetsätt? 

 

 

4.    Ser du några nackdelar med ditt arbetsätt? 

 

 

5.    Hur skulle ditt drömläromedel se ut? 

  

Med begreppet läromedel menar vi i första hand i denna studie: en resurs för lärande 

och undervisning, något som traditionellt berör främst läroböcker, läseböcker och 

övningsböcker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Mall för läromedelsanalys 

1. Innehåll i textbok 

- Ämne 

- Texttyp 

 

2. Aktiviteter i arbetsboken 

- Produktion 

- Reception 

- Interaktion 

- Mediering 

 

3. Lärarhandledningen 

- IKT 

- Individanpassning 

- Extrauppgifter 

- Alternativ språkanvändning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Ämnesinnehåll i textboken enligt fyra övergripande kategorier 

Ämnesinnehåll för läromedel –  

Personlig 

identitet 

Fritid Mat & dryck Platser Övrigt 

     

 

Specificering av kategorier 

 Personlig identitet - Jag är, jag kan, jag har, jag tycker om, jag ser ut, min familj, 

vardagsliv, hus, kroppsdelar, kommunikation 

 Fritid – Underhållning, resor, intressen, sport, vänner, shopping 

 Mat och dryck – Restaurang, beställa, tjänster 

 Platser – Länder, väder, språk, kultur, utbildning, miljö, attraktioner, rymden 

 Övrigt – Transport, horoskop, högtider/helger, sagor, dikter 

 

1. Texttyp enligt nio kategorier 

Texttyp för läromedel –  

Skönlitterärt Tidningsartik

el 

Instruktio

n 

Dialog Seri

e 

Beskrivnin

g 

Skylt Meddelande 

 

 

Fakta 

         

Övrigt 

 

 

 

Specificering av kategorier 

 Skönlitterärt – Saga, novell, berättelse, bok/filmsammanfattning 

 Tidningsartikel – Krönika, recension, nyheter 

 Instruktion – Manual, recept 

 Dialog - Samtal 

 Serie  

 Beskrivande text - av platser, personer, miljö, upplevelser, profil 

 Skylt – Vägskyltar, reklam, annons 

 Meddelande – Brev 

 Fakta – Faktatext 

 Övrigt – Frågor, horoskop, sångtext, alfabetet, glosor/fraser, grammatik, ramsor, 

spel 



 

2. Aktiviteter i arbetsboken 

Produktion i läromedel –  

Muntlig produktion  

 Skriftlig produktion  

 

Specificering av produktion 

 Muntlig produktion – Tala, sjunga 

 Skriftlig produktion – Skriftliga aktiviteter 

Reception i läromedel - 

Reception genom lyssnande  

Visuell reception  

Audiovisuell reception  

 

Specificering av reception 

 Reception genom lyssnande – Lyssningsaktiviteter, samtal, radio, meddelanden 

 Visuell reception – Läsning 

 Audiovisuell reception – Följa med i en text som läses högt, film, CD-rom 

 

Interaktion i läromedel -  

Muntlig interaktion  

Skriftlig interaktion  

 

Specificering av interaktion 

 Muntlig interaktion – Språkanvändaren är omväxlande talare eller lyssnare 

tillsammans med en eller flera samtalspartners. 

 Skriftlig interaktion – Brev, utbyte av anteckningar 

 

Mediering i läromedel –  

Muntlig mediering  

Skriftlig mediering  

 

Specificering av mediering 

 Muntlig mediering – Tolkning och översättning av språk i vardagliga situationer 

t ex guidade turer, skyltar, menyer. 

 Skriftlig mediering – Exakta översättningar 



 

3. Lärarhandledningen 

 Står det hur IKT kan användas i samband med läromedlet? 

 Står det hur läraren kan arbeta med läromedlet för att individanpassa? 

 Finns det förslag på extrauppgifter? 

 Finns det förslag på uppgifter som rör alternativ språkanvändning? (ex.bild, 

musik, drama m.m.) 

 

Lärarhandledning för läromedel -  

 IKT Individualisering Extrauppgifter Alternativ 

språkanvändning 

Övrigt 

Ja      

Nej      

 

 

Övriga tankar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Observationslista gällande elevernas engelskspråkiga 

exponering 

 

Skola:                  Årskurs:  

Planscher Engelska ord Daglig 

engelska 

Föremål Övrigt 

X eller blankt     

Antal föremål     

 

Skola:                  Årskurs:  

Planscher Engelska ord Daglig 

engelska 

Föremål Övrigt 

     

     

 
Specificering av kategorier: 
Planscher – Finns det bilder på engelska föremål eller objekt samt bilder som eleverna 

själva gjort i ämnet engelska? 

 

Engelska ord – Finns det engelska ord som sitter vid fysiska föremål i klassrummet 

(Exempelvis: Lamp, chair, ceiling) 

 

Daglig engelska – Används engelska dagligen? (Exempelvis: morgonsamling - What 

day is it, what’s the weather like) 

 

Föremål – Finns det en englishbox, handdockor, flaggor, avbildningar av monoment 

eller övriga kända platser/byggnader? 

 

Övrigt – Finns det böcker på/om engelska samt engelsk kultur? Finns det filmer, cd-

skivor eller dylikt? 

 


