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Abstract 

 

This is a qualitative study aiming to find out how and why teachers work with art, music and 

movement in the English subject in the early years. In this study we have conducted a background 

study of previous research and as a starting point and as a point for reference we have relied on 

education policy documents like The Common European Framework of Reference for Languages 

and the Swedish curriculum for the English school subject. Our research has consisted of 

interviews with six teachers and ten observation occasions in a total of three different primary 

schools. Our result show that there seems to be a consensus in both theory and praxis when it 

comes to integrating art, music and movement in learning and teaching of English in the early 

school years. The use of methods including art, music and movement in early language learning 

seems to promote the language development for all students but especially for young learners that 

require extra support for their language development.  
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1. Inledning och bakgrund 

Under vår tid på lärarprogrammen, har vi fått möjligheten att se hur lärare planerar, 

strukturerar och genomför undervisning i olika ämnen. I engelskundervisningen har vi 

blivit varse om att det finns en skillnad gentemot andra ämnen, bland annat på grund av 

att engelskämnet inte har några mål och någon nationell avstämning i årskurs 3 som 

många andra ämnen har. Detta tycks ha fått till följd att en del skolor inte verkar lägga 

fokus på engelskundervisning i årskurs 1-3, vilket känns olyckligt inte bara med tanke 

på barns nyfikenhet och lust för språk utan även för den viktiga språkutvecklingen som 

inte riktigt får ta fart i de åldrar när den har en så positiv grogrund. När eleverna 

kommer upp i årskurserna 4-6 så har vi sett att lärarna i engelska förlitar sig till stor del 

på läromedelspaket med dess arbetsböcker, textböcker, cd-skivor och 

lärarhandledningar. Hur planering och undervisning ser ut i engelska jämfört med andra 

skolämnen är, enligt oss, väldigt intressant att undersöka. Förutom intresset för själva 

lärandet och undervisningen i engelska har skribenterna också ett gemensamt intresse 

för estetiska lärprocesser som bild, musik och rörelse.  

 

Utifrån våra intressen och våra förställningar om språkinlärning och undervisning i 

andraspråket engelska ville vi därför undersöka ämnet närmare och se hur 

språkinlärningen och undervisningen ser ut i skolpraktiken. Använder lärare sig av 

musik, bild och rörelse som strategier i engelskundervisningen och av vilka anledningar 

använder eller inte använder lärare sig av strategier? Vi vill också undersöka vilka 

effekter musik, bild och rörelse i andraspråksinlärningen i engelska kan ha på elevernas 

intresse för ämnet och även på elevernas språkutveckling.  

 

Vi undersöker i detta arbete hur verksamma lärare i årskurserna 1−6 arbetar med 

engelskundervisningen. Hur stor del av arbetspassen går åt till läroboksarbete och vad 

dessa läroböcker behandlar. Vi utgår ifrån att undersöka vad språkforskningen och 

styrdokumenten säger om andraspråksinlärning och försöker få en samlad syn på  hur de 

aktuella skolpolitiska dokumenten uttrycker att undervisningen bör se ut och vad den 

ska behandla.  Vi undersöker också hur musik, bild och rörelse kan bidra till affektiva 

förbättringar för eleverna, med andra ord om deras självbild, självförtroende och 

engagemang kan utvecklas på ett positivt sätt med hjälp av estetiska strategier i 

engelskundervisningen. Vi avser också att undersöka hur lärarna ser på sin 

engelskundervisning och hur de motiverar varför de planerar och bedriver sin 

undervisning på det sätt de gör. Dessa utsagor kommer vi att ställa mot vad vi faktiskt 

ser i våra lektionsobservationer. 

 



6 

 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av bild, musik och rörelse för 

inlärning i engelska i de tidigare skolåren, årskurserna 1-6. Med musik avses i detta 

arbete sånger, ramsor och rytm. Med bild menas bildstöd och bildskapande i språkliga 

situationer och med rörelse menas kroppsrörelser, rörelselekar, drama och rollspel. Vi 

avser även att undersöka hur dessa faktorer kan stödja barns lärande i andraspråket 

engelska och hur och varför lärarna använder sig utav dessa lärandestrategier i 

andraspråksinlärningen. Slutligen vill vi även undersöka hur läromedel i engelska 

inkluderar bild, musik och rörelse.  

 

1.2 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning och hur integrerar lärare bild, musik och rörelse i tidigare 

års engelskundervisning?  

 Hur beskriver lärare förekomsten av bild, musik och rörelse i sin 

engelskundervisning? 

 Förekommer bild, musik och rörelse i läromedel ämnat för engelska för de 

tidigare åren? 
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2. Litteraturgenomgång  

2.1 Forskningsöversikt av hur barn lär sig ett andraspråk  

Forskningsgenomgången för andraspråksinlärning i engelska fokuserar i denna studie på 

de tidigare åren, med vilket menas årskurserna 1-3 och 4-6. Allt eftersom lärande och 

undervisning i engelska har krupit lägre nedåt i åldrarna så har språkforskningen mer 

och mer börjat intressera sig för hur barn lär sig engelska som ett andra- eller tredje 

språk under sina första skolår. Språkforskning under 2000-talet ser enbart fördelar med 

att börja lära sig ett andra- eller tredjespråk tidigt. Gun Lundberg (2011) menar att det 

finns ett flertal fördelar med tidigare språkundervisning, bland annat genom att yngre 

barn har lättare att härma språket med dess ord och språkljud och att yngre barn är 

nyfikna på språk och på kulturen där språket talas.  (Lundberg, De första årens engelska, 

2011, ss. 27-28) Vidare skriver Lundberg att barn uppskattar lek, rytm, rim, sång, sagor, 

drama – med andra ord allt som underlättar språklärande. (Ibid. s. 24) Karyn Sandström 

(2011) lyfter också fram ramsor, sånger, rörelselekar och drama som effektiva verktyg 

för lärande av ett andra språk och säger att hon är övertygad om att dessa arbetssätt 

verkligen gynnar andraspråkslärandet. (Sandström, 2011, s. 9)   

Detta stämmer väl överens med Anna-Maria Pinter (2006) som i sin forskning säger att 

barn lär sig språk lättare eftersom de är mer känsliga för ljud och rytm i andraspråket 

och att detta kan bidra till att barn i själva verket lär sig språk lättare än vuxna. (Pinter, 

2006, s. 29) Pinter menar att det finns flera anledningar till varför barn i de yngre 

åldrarna har goda förutsättningar för tidig andraspråksinlärning i engelska. Några av 

dessa är att barnen snabbt kan utveckla en bas av kommunikativa förmågor i engelska 

genom att härma och använda sig av hela kroppen, samt att det är lättare att motivera 

barn genom att integrera lek, rytm, musik, bild och drama i språkundervisningen så att 

eleverna blir naturligt engagerade i att lära språk. På så vis är det lättare att lägga grund 

för barnens kognitiva kunskaper, vilket innebär utvecklandet av förståelse, kunskap och 

information, liksom utvecklandet av barnens intresse för och kunskaper om 

engelskspråkiga kulturer. (Pinter, 2006, s. 38) Ytterligare en aspekt som Pinter lägger 

stor vikt vid är Learning to learn, vilket innebär att barnen får lära sig att reflektera över 

sina egna kunskaper och sitt lärande och att de genom självvärderingar blir varse om 

vad de behöver träna mer på. (Ibid. s. 99) Pinter (2006) uttrycker att det är viktigt för 

barn som utvecklar ett andraspråk att deras modersmål inte negligeras under 

utvecklingsperioden. Att integrera språken med varandra är en framgångsrik väg till 

språklärande och språkutveckling. (Pinter, 2006, s. 31)  Denna tanke stöds av Gunilla 

Ladberg som menar att språken stödjer varandra och att fler språk är en rikedom. 

(Ladberg, 2003) 

Att inkludera många sinnen i undervisningen sägs av flertalet forskare vara positivt för 

barns språkinlärning. Lundberg skriver att yngre barn har ett öppet förhållningssätt till 

språk och att användningen av alla sinnen resulterar i att språket sätter sig i hela 
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kroppen. (Lundberg, 2011) Johanna Karlsson (2005) menar att användning av sinnena 

bidrar till ett förbättrat långtidsminne av det som inlärts. (Karlsson, 2004, s. 15) Gunilla 

Ladberg (2003) menar att en del av den pragmatiska kompetensen, hur vi använder våra 

språkkunskaper, är kroppsspråket, eftersom vi inte bara talar med ord, utan med hela 

kroppen. (Ladberg, 2003, s. 60)  Detta understryks också i Lundbergs 

aktionsforskningsstudie där hon menar att gester och kroppsspråk är viktiga vid 

instruktioner på målspråket från läraren. (Lundberg, 2007, s. 92) Förutom att 

understryka och framhäva det som sägs med kroppsspråk och minspel används också 

Total Physical Response, TPR, i språkundervisning i tidigare åldrar, vilket innebär höra-

göra-övningar. Den sortens övningar kan tillfredställa barnens behov av rörelse genom 

att läraren ger ett kommando och eleverna responderar med rörelser . Om läraren säger 

på engelska att barnet ska hoppa och barnet utför just den rörelsen, så blir det tydligt att 

barnet har förstått kommandot. (Lundberg, 2007, s. 115) Lundberg beskriver detta 

genom att ”TPR hjälper läraren att läsa av gruppens språkförståelse och skapa sig en 

uppfattning av vad som är lätt eller svårt för eleverna”. (Lundberg, 2011, s. 33)  

Sång och musik kan också aktivera hela kroppen eftersom musik och rörelse hänger så 

intimt samman. Många av de sånger som finns att tillgå på engelska för yngre barn är så 

kallade rörelsesånger där man sjunger och agerar samtidigt.  Barnen får på detta sätt 

skapa sångens innehåll och handling och detta bidrar till att de minns språket, orden och 

fraserna bättre.  Anders Burman menar att barnen via sång och musik i engelskan får 

chansen att dramatisera, leka, dansa, mima, måla, illustrera m.m. och att detta aktiverar 

elevernas sinnen och  är ett framgångsrikt sätt att uppnå variation och därmed 

engagemang i undervisningen. Han uttrycker att sånger bör repeteras många gånger för 

att de ska hamna i långtidsminnet och han uttrycker att detta är ett effektivt sätt att lära 

och att förankra det nya språket. (Burman, 1996, s. 46) Språk har en egen melodi, även 

kallat prosodi, och detta är enligt Ladberg det första som barnen möter av språket. Hon 

menar att vissa ljud är svårare att lära sig att producera än andra (Ladberg, 2003, s. 34) 

Ulf Jederlund håller med om detta och framhäver vår känsla för rytm i talspråket, 

toningsmönster, intonation och betoning, vilka alla har stor betydelse för 

språkutvecklingen och att detta gärna kan påverkas med hjälp av stimuli från musik. 

(Jederlund, 2011, s. 13) Dessa tankar lyfts även fram i en engelsk metodbok, där 

författarna säger: Singing is an excellent way for children to learn and memorize words 

and phrases and to develop familiarity with the sound and structure of the language. 

(Willis & Paterson, 2008, s. 7)  

 

Ladberg skriver om att bilder kan stödja eleverna i att minnas ord och fraser och att 

samtala om en bild kan bidra till dialoger, vilket är ett bra sätt att förankra språk på 

(Ladberg, 2003, ss. 60-61). Både Lundberg och Pinter lyfter fram bilden som ett oerhört 

viktigt redskap i tidig språkundervisning. Bilder som redskap för inspiration och som 

stöd för förståelse har varit vanligt förekommande i metodböcker för engelska och 

likaså bilderböcker. Lundberg skriver om bilderböckernas magi i 

engelskundervisningen och lyfter fram hur bilderna kan stödja det språkliga flödet och 
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berättelsen så att barnen vågar gissa sig till ord och uttryck som de kanske ännu inte 

förstår. (Lundberg, s.81) Karyn Sandström ägnar en hel metodbok för 

andraspråkslärande till just bilderböcker och berättar att hon själv baserar sin 

språkundervisning på barnböcker (Sandström, 2011, s. 8)  

I dagens samhälle har lärare och elever tillgång till ett stort utbud av rörliga bilder och 

digitala medier av olika slag. Denna typ av material framhävs som befrämjande att 

inkludera i undervisningen enligt en undersökning från Umeå Universitet. (Erixson, 

Marner, Scheid, Strandberg, & Örtegren, 11/2011) I både den Europeiska 

Referensramen för språk, läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet samt kursplanerna för engelska och moderna språk framhävs olika former 

av medier som en del av vad som ska och bör ske i språkundervisningen och att dessa 

medier är intresseväckande för eleverna eftersom det är något som de är vana vid att 

möta på fritiden. I kommentarmaterialet för kursplanen i engelska står det att kursplanen 

”betonar vikten av att ta vara på språket i omvärlden, till exempel i olika medier.” 

(Skolverket, 2011b, s. 6) Kursplanen betonar detta eftersom forskning och 

undersökningar, genomförda av Skolverket, påvisar att detta ökar motivationen för 

språklärande.  

2.2 Gemensam Europeisk referensram för språk och Lgr 11 

Den Gemensamma Referensramen för Språk (GERS) är utarbetad av enheten för 

moderna språk inom Europarådet som har tagit fram en gemensam referensram för 

språkundervisning, lärande och bedömning. Målet för detta arbete har bland annat varit 

att ”[…] utveckla en språklig repertoar där alla olika språkfärdigheter har sin plats.” 

(Skolverket, 2007, s. 5) Enligt den generella synen på språkundervisningen är 

tillämpningen av referensramen handlingsorienterad, med vilket menas att språk ska 

läras in och användas i kommunikation mellan människor. (Ibid. s.9) Vi har valt att 

behandla detta europeiska styrdokument tillsammans med de nationella styrdokumenten 

eftersom läroplanen, Lgr 11, samt kursplanen för engelska till övervägande delar bygger 

på den europeiska referensramen. GERS ligger till grund för inte bara de svenska 

kursplanerna i engelska och moderna språk, utan även för kursplaner för språk i en stor 

del av Europas länder. Den europeiska referensramen för språk (GERS) grundar sig i 

aktuell språkforskning som, liksom läroplanen, Lgr 11, sätter själva lärandet i fokus. 

Referensramen möjliggör för lärare och elever att bedöma språkutveckling utifrån 

fastlagda skalor. Dessa bedömningsskalor är uppbyggda utifrån vad språkinläraren kan 

göra med språket i olika situationer och detta sätt att bedöma språkutveckling utgår från 

den handlingsorienterade syn på språklärande och språkanvändning som kännetecknar 

hela referensramen. I denna funktionella språksyn betraktas de som lär sig ett språk som 

sociala aktörer vilka utför olika handlingar och därmed använder sin kompetens på ett 

strategiskt sätt för att nå ett visst resultat. Med andra ord så innebär språkanvändning 

någon form av handling i möten med människor, där den kommunikativa, språkliga 

kompetensen möjliggör för språkanvändarna att agera inom olika områden, även kallat 

domäner. Med begreppet språklig strategi menas ett organiserat, målinriktat och reglerat 
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handlingssätt som en individ väljer att när den utför en uppgift som denne konfronteras 

med. (Skolverket, Gemensam europeisk referensram för språk, 2007, ss. 9-10)  

Referensramens användning av begreppet språkliga strategier härrör ifrån sjuttiotalets 

språkforskning där fokus förändrades från att tidigare ha handlat om hur språklärare lär 

ut språk till hur elever lär sig språk. I språkforskningen används begreppet strategi i 

betydelsen av en medvetet tillämpad plan för att nå framgång i det man företar sig 

(Nässtrand, 1987) Den rådande kursplanen i engelska, Lgr 11, lyfter fram språkliga 

strategier i det centrala innehållet för såväl årskurserna 4-6 samt 7-9. I syftet för 

kursplanen i engelska ingår strategier som en av de fem övergripande förmågor som 

eleverna ska utveckla genom undervisningen i engelska: använda språkliga strategier för 

att förstå och göra sig förstådd. (Skolverket, 2011a, s. 30) I kommentarmaterialet till 

kursplanen utvecklas resonemanget kring språkliga strategier och här poängteras att 

språkliga strategier ska med fördel ingå i undervisningen redan från starten i årskurs ett i 

form av kroppsspråk och mimik. När det egna språket inte räcker till ska eleverna kunna 

ta till språkliga strategier som kroppsspråk och minspel för att kompensera för språkliga 

brister. Dessa strategier kan förhindra att kommunikationen avstannar. (Skolverket, 

2011b) 

GERS skriver att för att uppnå en kommunikativ språklig kompetens krävs flera 

komponenter som kan bearbetas enskilt eller i samspel med varandra. Dessa språkliga 

kompetenser är lingvistisk, sociolingvistisk och pragmatisk kompetens. (Skolverket, 

2007, s. 13) Lingvistisk kompetens innebär att kunna använda sig av och förstå språkets 

system. Dessa språkliga system byggs upp med hjälp av lexikal kompetens, som innebär 

att bygga upp ett ordförråd vars ord man behärskar och hur dessa kan sammansättas 

grammatiskt korrekt samt hur orden och dess bokstäver stavas, ser ut och låter. (Ibid. 

s.106-114) Den sociolingvistiska kompetensen innefattar hur språket används i olika 

sammanhang, exempelvis olika regionala skillnader som dialekter och hur vardagliga 

uttryck kan skilja sig åt i olika situationer och situationer. Denna kompetens berör även 

hur språket skiljer sig beroende på i vilken kontext det talas, att det är olika inom 

exempelvis politiken, skolan, mellan vänner och i hemmet. (Ibid. 115-118) Den 

pragmatiska kompetensen innebär hur språket kan ge olika budskap beroende på hur 

man talar eller uttrycker sig i tal och i skrift. En sådan kompetens innefattar 

meningsuppbyggnaders följd för att producera ett förståeligt sammanhängande språk 

liksom att producera ett sammanhängande språk utifrån kontexten. (Ibid. s.119) 

Att kunna använda den kommunikativa språkliga kompetensen innebär att lära sig vissa 

nivåer av språket och hur dessa nivåer kan uppnås genom tillämpning av olika strategier 

för lärande Dessa strategier finns inom muntlig och skriftlig produktion samt reception. 

Reception innebär att lyssna och förstå och att läsa och förstå. (Ibid. s.71) Alla dessa 

strategier kan förekomma enskilt, i interaktion med andra eller icke-verbalt. (Ibid.s.87)  

2.3 Affektiva faktorer i andraspråksinlärning 

Att lära sig språk och att använda språk i handling innebär enligt den gemensamma 

referensramen, GERS, att hela människan är involverad. De affektiva faktorer som 
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behandlas i referensramen är bland annat självkänsla, engagemang och motivation. 

(Skolverket, 2007, s. 157) Motivation och intresse behandlas i referensramen utifrån att 

dessa affektiva faktorer bidrar till att eleven lyckas bättre med sitt lärande i språk om 

denne är engagerad och motiverad. Motivationsforskningen inom 

andraspråksinlärningen har enligt Enever vuxit sig stark under de senaste decennierna 

och det kan sägas råda konsensus om att motivationen spelar en mycket viktig roll för 

språklärandet och språkutvecklingen. (Enever, 2011) 

I aktuell språkforskning betonas även det språkliga självförtroendet och flera forskare 

menar att en positiv självbild kan vara avgörande för att vilja och våga lära sig språk 

och framförallt för att använda språket i handling. Lundberg skriver att när lärandet i 

språk utgår från elevernas lust, intressen och rörelsebehov så grundläggs det språkliga 

självförtroendet. (Lundberg, De första årens engelska, 2011, s. 24) Detta understryks av 

Anna-Maria Pinter som menar att barn i de yngre åldrarna lättare lär sig språket genom 

en rolig undervisning som inte är för svår, utan att eleverna kan förstå utan större 

hinder. (Pinter, 2006, s. 18) Andra aspekter som spelar in för det språkliga 

självförtroendet är att det är viktigt med en trygg och tillåtande språkmiljö utan hånfulla 

kommentarer från klasskamrater samt tydliga ramar runt språkundervisningen. Om 

läraren pratar på målspråket och använder sig av kroppsspråk, sånger, bild och annat 

material kan detta vara effektiva verktyg i skapandet av en trygg arbetsgång. (Lundberg, 

De första årens engelska, 2011, s. 61) För att materialet som används under 

undervisningstillfället inte ska vara främmande för barnen uttrycker Lundberg att det är 

positivt för eleverna att få möjlighet att känna, ta och upptäcka materialet trots att det 

inte är ett lektionstillfälle i engelska. Detta kan ske genom en engelsk hörna, English 

corner eller en English box. (Lundberg, 2011, s. 67) Vidare uttrycker hon att skapandet 

av ett tryggt och språkutvecklande klimat i klassrummet med hjälp av den fysiska 

miljön bidrar till en tillåtande miljö för eleverna och deras språkutveckling. Att det är 

viktigt att låta eleverna få pröva sig fram och därför bör inte språkliga misstag 

korrigeras individuellt av läraren när hela klassen hör på, utan responsen från läraren 

bör endast vara positiv. (Ibid. s. 66) Detta understryks även av Pinter som menar att 

förekomsten av motiverande strategier i undervisningen handlar om både den fysiska 

klassrumsmiljön liksom den mentala miljön. Pinter betonar vikten av en tillåtande och 

motiverande miljö för utveckling av elevernas självförtroende och självkänsla. 

Samarbete elever emellan är en faktor som Pinter menar kan bidra till en positiv 

inlärningsmiljö, liksom att tillverka material och skapa förväntningar i 

språkundervisningen. (Pinter, 2006, s. 37)  Detta framhävs också av Anders Burman 

(1996) som uttrycker att ”Framgångar bygger upp självförtroendet. Du ska både 

stimulera, uppmuntra och invänta. Även det språkliga växandet har sin givna tid.” 

(Burman, 1996, s. 17)  

Användningen av sinnena på olika sätt i undervisningen sägs kunna bidra till att de 

affektiva faktorerna. Musik sägs av Burman simulera barnen att få en rolig undervisning 

genom glädje och gemenskap. (Burman, 1996, s. 47) I en metodbok från England menar 

författarna att integreringen av musiska aktiviteter i olika ämnen kan bidrar till 
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engagerade studenter. (Fallin & Gregory Tower, 2011, s. 1) Det understryks tydligt i 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi att barn har hundra språk, men berövas nittionio av 

dem. Detta menar grundaren av den pedagogiska filosofin, Loris Malaguzzi, är för att 

skolan många gånger ber barnen att tänka utan händer, handla utan huvud, lyssna utan 

att tala och inte överraskas i vardagen. Barnen har många delar av sig själva som de inte 

får uttrycka och använda sig av i skolan och kulturen i samhället avlägsnar huvudet från 

kroppen. Malaguzzi menar att barnen behöver använda kroppen, dess olika 

sinnesstämningar och uttryck för att inte berövas sina egna individuella personligheter. 

(Jonstoij & Tolgraven, 2001, s. 53) I kommentarmaterialet till kursplanen i engelska 

sägs att ”ett av huvudsyftena med undervisningen i engelska är att eleverna ska öka sin 

tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer för skilda syften” 

(Skolverket, 2011b, s. 8) Användningen av olika strategier och metoder för att öka 

elevernas självförtroende och självtillit är således viktigt för lärare att förstå. Att 

använda strategier för att inkludera mångsinnesrepresentation kan då bidra med detta.  

2.4 Det sociokulturella perspektivet 

Den europeiska referensramen för språk, GERS, betonar, liksom Lgr 11, ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv förtydligas vidare i kursplanerna för 

engelska och moderna språk. Med det sociokulturella perspektivet menas i lärande och 

undervisning för språk att eleverna förutom språket även lär sig om de kulturer och de 

platser där språket talas. I kursplanen för engelska ingår vardagsliv och 

levnadsförhållanden där engelska talas, i det centrala innehållet för årskurserna 1-6. Det 

sociokulturella perspektivet innehållet utvidgas ytterligare i årskurserna 7-9 till att även 

omfatta sociala relationer och traditioner i områden där engelska används. I begreppet 

sociokulturell kunskap inbegrips i referensramen interpersonella relationer, värderingar 

och attityder, kroppsspråk och sociala konventioner. (Skolverket, 2007) Elever lär sig 

språk i en social kontext, genom språkliga, interaktiva handlingar. Det blir därför viktigt 

att i språkundervisningen behandla exempelvis hälsningsseder, artighetsfraser, 

kroppsspråk, minspel, pausering, turtagning och andra sociokulturella faktorer som gör 

att eleverna kan förstå och göra sig förstådda, bidra till samtal, berika kommunikationen 

och fungera i vardagliga situationer och handlingar där språket används. (Skolverket, 

2011a) Det sociokulturella perspektivet på språklärande används både för att berika 

social tillhörighet och socialisation. 

 

Lev Vygotskij som lever i de rådande nationella styrdokumenten, menar att våra 

individuella kompetenser härrör från olika former av interaktioner med andra 

människor. Människor lär sig först tillsammans med andra, det som de sedan kan göra 

själva. Vårt inre tänkande har föregåtts av yttre tänkande med andra. (Vygoskij, Cole, 

John-Steiner, Schribner, & Souberman, 1978, s. 90) Olga Dysthe (2003) refererar till 

Vygotskij och menar att det finns centrala och vitala aspekter angående synen på lärande 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Lärande är i grunden socialt och Dysthe menar att 

läroprocessen, vilken kunskap som tas upp och hur den tas upp är beroende av 
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interaktionen som sker människor emellan i miljön de befinner sig i.(Dysthe, 2003, 

s.42-43) Leif Strandberg (2006) refererar också till Vygotskij och skriver att: ”Våra 

individuella kompetenser härrör från olika former av interaktioner med andra 

människor. Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera kan göra själv. 

Mitt inre tänkande har föregåtts av yttre tänkande med andra.”. (Strandberg, 2006, s. 

11) Dysthe anser att lärande är distribuerat, situerat, medierat och huvudsakligen socialt 

samt att språket är essentiellt i processer för lärande. Vidare skriver hon att lärande och 

kunskapsinhämtning sker genom deltagande och samverkan med andra i en 

praxisgemenskap. (Dysthe, 2003, ss. 42-43)(s.41-42) Detta lyfter även Leif Strandberg 

fram och beskriver situerat lärande som att den situation i vilken kunskap utvinns blir 

central för vad som lärs. Lärandet påverkas med andra ord av vilka sociala och fysiska 

kontexter som lärandet sker i. (Strandberg, 2006, s. 42) Han exemplifierar detta på 

följande sätt: ”Det är lättare att lära sig till bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är på 

en öde ö.”.(Ibid. s.12) 

 

Att lärande är distribuerat förklarar Dysthe som att: ”Kunskapen är distribuerad bland 

människor inom en grupp; exempelvis känner de till och är skickliga på olika saker som 

alla är nödvändiga för en helhetsförståelse.” (Dysthe, 2003, s. 44). Vidare menar Dysthe 

att faktumet att kunskapen är distribuerad leder till att ett socialt lärande är nödvändigt. 

Angående det medierade lärandet ser Dysthe språket som människans viktigaste 

medierande redskap och förklarar medierat lärande som hur människor socialiserar och 

samverkar samt hur verktyg används, vilket hon exemplifierar via redskap som film, 

video och böcker och att dessa ska ses som informationskällor. (Ibid. ss. 45-46) 

Strandberg beskriver medierat lärande som att vi ständigt använder oss av hjälpmedel 

och att vår relation till världen kan ses som medierande, då vi aldrig möter världen 

direkt. Som hjälp vid problemlösning har vi, mellan oss och världen, vad Strandberg 

kallar medierande artefakter, vilket är vad Dysthe väljer att benämna med verktyg. 

Vidare talar Dysthe (2003) om lärande som deltagande i praxiskunskap och menar att: 

”Vi lär genom handlingsgemenskap, genom att delta som handlande människor 

tillsammans med andra.” (Dysthe, 2003, s. 47) 

 

Gunn Imsen (2006) jämför olika synsätt på läro- samt utvecklingsprocesser med fokus 

på de sociokulturella filosoferna Jean Piagets och Lev Vygotskijs tankar gällande 

processerna. Imsen (2006) menar att Piaget förespråkade aktivitet i läroprocessen och i 

synnerhet aktivitet gällande ”hantering, undersökning och omgestaltning av ting i den 

fysiska yttervärlden.” (Imsen, 2006, s. 327) Vidare nämner hon lek som ytterligare en 

form av aktivitet från Piagets teori. Imsen (2006) menar vidare att Vygotskij ser språket 

som redskapet för inlärning och att han även ser språket som en form av aktivitet i sig. 

Vidare menar hon att Vygotskij sätter fokus på en annan typ av aktivitet, där fokus 

snarare ligger på den språkliga interaktionen som sker i en social kontext. Gällande 

Vygotskij menar Imsen (2006) att aktivitet visar sig i flera former, men att alla har det  

gemensamt att det är det sociala samspelet som interagerar individen och miljön och att 
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utveckling och lärande sker just på grund av detta sampel. (Imsen, 2006, s. 327) Pauline 

Gibbons (2009) nämner även hon Lev Vygotskij i sin språkforskning och menar att han 

ser kognitiv utveckling som ett resultat av samarbete och målinriktade aktiviteter i 

skolan.(s.27) Språkinlärning är inte heller enbart psykologisk driven, utan bör ses som 

en process som är socialt inbäddad. Hur läraren arbetar, vilka metodval läraren gör samt 

hur denne stöttar sina elever har en vital inverkan på hur eleverna kan lyckas. (Gibbons, 

2002, s. 28) 

 

Dewey menar i likhet med Piaget att i barns utveckling bör den aktiva sidan komma 

före den passiva, men att barn tvingas ta en receptiv roll och agera passivt. Detta bör 

inte vara fallet menar han, och skriver vidare att: ”Uttryck kommer före intryck. 

Muskelutvecklingen föregår sinnesutvecklingen. Rörelser kommer före medvetna 

sinnesintryck. (Dewey, citerad i” (Hartman, Lundgren, & Hartman, 2004, s. 53). Dewey 

tror istället på att aktiviteter skall vara expressiva eller konstruktiva.(Ibid. s.51)  

 

 

En vidare syn på språk 

Elisabeth Malmström (2006) talar om en vid betydelse av språk och nämner 

pragmatismens upphovsman Charles Sanders Pierce och faktumet att han ger en 

ekvivalent kunskapsteoretisk rang mellan den visuella bilden och den verbala texten. 

Malmstöm (2006) menar att om synen på språk utvidgas kan uttryck i skapande 

aktiviteter ses som varierande dimensioner av språk och kommunikation, de skapande 

aktiviteterna hon pratar om är text, bild, rörelse och musik. Vidare kan detta jämföras 

med den strama språksynen där text endast skildras till det verbala. (Malmström, 2006, 

s. 13) Med en vidare syn på språk kan individen få större förståelse för sig själv, vilket 

blir individstärkande. De mångsinnesrepresentativa undervisningsmetoderna kan även 

fungera transformativt och förändra individen då det begär mer av individen. 

Malmström (2006) menar även att lärande har diverse dimensioner som kan komplettera 

varandra.(Ibid. s.14) 
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Med figuren ovan beskriver Malmström (2006) en mer vidgad syn på språk, där text 

inte dominerar kommunikationen som ett snävare perspektiv på språk. Det skrivna 

språket och det talade språket får här lika stort utrymme som kroppsspråk, musikspråk 

och bildspråk. (Malmström, 2006, s. 13)  

 

Dewey menar att vi tappar stora delar av värdet i språk- och litteraturstudier då vi 

bortser från den sociala faktorn samt att språk nästan uteslutande behandlas som ett 

uttryck för tankar i pedagogikböcker. Han menar att språk främst bör ses som något 

socialt och något som kommuniceras, ett instrument för att såväl förmedla som att ta del 

av andra individers tankar och känslor. ( Hartman, Lundgren & Hartman, 2004, s.52) 

 

Figur 1 Malmströms figur: Vid betydelse av språk (Malmström, 2006, s. 13) 
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3.  Metoder och material  

 

Syfte med detta arbete har varit att genomföra en kvalitativ forskningsstudie. Metoderna 

som utgör kärnan av arbetet och som resultatet bygger på är intervjuer, observationer 

samt en analys av de läromedel vilka användes hos de lärare som vi har observerat. 

Läromedelsanalysen gjordes för att få kunskap om hur och i vilken utsträckning de 

läromedel som används av lärarna i studien involverar estetiska strategier för lärande 

och undervisning i engelska. Vi har varit i kontakt med totalt tre skolor i vilka vi 

observerat sammanlagt tio lektioner och intervjuat sex lärare. Vi har valt att använda tre 

olika metoder, s.k. triangulering för att få så mycket underlag som möjligt i vårt ämne. 

Vi tänker att läraren givetvis kan göra mycket mer än vad vi ser under ett tillfälle med 

observation och därför har vi gett lärarna möjlighet att få sina röster hörda. 

Läromedelsanalysen ser vi som ett viktigt komplement eftersom just engelskämnet har 

en så hög användningsfrekvens av textböcker, övningsböcker och lärarhandledningar.  

3.1 Arbetsprocess 

När vi inte har haft möjlighet att träffas fysiskt på grund geografiska avstånd har vi 

använt ett digitalt verktyg för att kunna skriva och redigera arbetet samtidigt och även 

haft videokonferenser. Vår strävan har varit att vi alltid ska ha samma möjlighet att 

arbeta med arbetet, även om vi inte sitter i samma rum. Båda skribenterna är lika 

ansvariga för arbetets planering, uppläggning, genomförande och analys. Vi har båda 

genomfört fyra observationer och två intervjuer på en skola vardera samt dessutom 

genomfört två observationer och två intervjuer tillsammans på en tredje skola.  

 

3.2 Observation 

Stukát skriver om användningen av osystematisk observation, vilket är den sorts 

observation vi valde att arbeta med. Han menar att det gällande osystematisk 

observation inte bara gäller att titta och lyssna utan att man innan bör ha avgränsat vad 

man vill observera och ställa sig själv frågor för att hitta fokus som man vill lyfta fram.  

(Stúkat, 2005, ss. 50-51) Observationerna har vi förberett genom att utarbeta ett 

observationsschema med kolumner där vi kan anteckna det vi ser.(se bil.) Det vi 

observerar är om någon typ av lärandestrategi används gällande bild, drama, musik, 

rytm och rörelse. Under observationerna satt vi längst bak i klassrummet och 

antecknade det vi såg utifrån förutbestämda punkter. Med hjälp av rubrikerna i 

observationsschemat ville vi snabbt och strukturerat kunna skriva ner inslag av 

varierande och skapande arbetssätt under de observerade lektionerna. Stukát skriver 

även att resultatet av en observationsundersökning ofta är konkret och lätt att begripa 
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vilket gör det till ett stabilt underlag för ett fortsatt resonemang och tolkning.(Ibid. s.49) 

Vi ansåg att detta var relevant för vår studie. Målet var att efter observationerna ha 

tillgång till empiri som påvisar hur och i vilken omfattning lärare i årskurserna 1-6 

använder sig av bild, musik eller rörelse i undervisningen och hur och när de gör detta. 

3.3 Intervju 

Stukát skriver att det finns flertalet sätt att utföra forskningsintervjuer på och att 

resultatet av forskningen blir djupare ifall de intervjuade får öppnare frågor eller 

”spelrum” som han kallar det. (Stúkat, 2005, s. 37) Vi avsåg att genomföra en kvalitativ 

studie för att försöka få syn på lärarnas resonemang och tankar i syfte att få en djupare 

förståelse. Därför använde vi oss av öppna frågor för att få öppna svar och på så vis 

minimera risken för att svaren blir liknande eller färgade, på grund av intervjueffekten. 

Vi  har avsett att uppträda på ett sådant sätt att den som intervjuas varken medvetet eller 

omedvetet får förförståelse av vad som förväntas av denne, eftersom detta skulle kunna 

bidra till att svaren blir ensidiga och osanna. (Ibid. s.38). Istället för strukturerade 

intervjuer gjorde vi istället ostrukturerade intervjuer, där frågorna är öppna och 

metodiken i sig gör det möjligt att nå djupare i svaren, vilket i sin tur kan öka 

förståelsen.(Ibid. s.39) Under de sex intervjutillfällena som utfördes i studien 

genomförde vi två tillsammans och två vardera individuellt på de tre skolorna. Varje 

intervju utfördes på samma sätt med samma frågor (se bilaga), där vi tillsammans eller 

individuellt utförde intervjun med läraren samtidigt som vi spelade in intervjun för att vi 

sedan enkelt skulle kunna transkribera densamma. De angivna frågorna har tolkats av 

informanterna utan vidare förklaring, förutom vid ett tillfälle där vi fick frågan om vad 

som menades med estetiska strategier. På denna fråga svarade vi att det handlade om 

hur man integrerar musik, bild och rörelse i engelskundervisningen. Vi gjorde 

pedagogerna medvetna om ämnet och frågorna innan, samt de etiska principerna, vilka 

var informations-, konfidentiaitets-, nyttjande- samt samtyckskraven. (Stúkat, 2005, 

ss.131-132) 

 

3.4 Läromedelsanalys 

Vi har analyserat de läromedel som används av lärarna som vi observerade. Syftet var 

att  vifå kunskap om hur läromedel använder estetiska strategier för lärande och 

undervisning i engelska. Resultatet av läromedelsanalysen har vi sedan kunnat jämföra 

med vad vi sett under observationstillfällena samt hört under intervjutillfällena. 

Vi följde Stukáts idé om att göra diagram i procentform av förekomsten av estetiska 

lärprocesser i läromedlen. Enligt Stukát är tabeller och figurer ”ett ofta effektivt och 

slagkraftigt sätt att presentera sina resultat”. (Stúkat, 2005, s. 72) Procentsatserna är 

framtagna genom att vi har delat antalet uppgifter inom en viss kategori med sidantalet.  
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3.5 Etiska aspekter 

Inför varje observationstillfälle har vi meddelat lärarna om informationskravet i enlighet 

med Stukát. Vi kommer att använda figurativa namn i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Vi meddelade också att vi endast avsåg att titta på hur lektionen 

går till och vilka inslag som förekommer vad gäller lärande och undervisning i engelska 

och att den information vi skulle finna skulle falla under nyttjandekravet och endast 

komma att användas i vår undersökning. Inför observationstillfällena skickade vi ut 

förfrågan via e-post till lärare på de tre skolor vi hade avsett att genomföra 

undersökningen på. De lärare som ställde upp samtyckte till att bli observerade och 

eventuellt intervjuade och var medvetna om informations-, konfidentialitets-, nyttjande- 

och samtyckeskraven. (Stúkat, 2005, ss. 131-132) 
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4. Resultat 

 I detta resultat avser vi att visa vår insamlade empiri. Denna empiri har insamlats i tre 

olika former, genom observation, intervju samt läromedelsanalys. Läromedlen som 

analyseras är de läromedelsmaterial som används av de lärare som vi har observerat. 

4.1 Presentation av observationerna och intervjuerna 

 

Intervjuerna och observationerna har skett på tre skolor. En lärare i de yngre årskurserna 

och en i de äldre årskurserna har intervjuats på vardera skolor som besökts. Vid två 

skolor har två observationer i de tidigare åldrarna och två i de äldre åldrarna genomförts 

och på en skola har endast en observation i vardera åldersgrupp skett. Det har 

sammanlagt varit 6 stycken intervjuer och 10 stycken observationer. 

 

4.1.2 Presentation av lärarna 

”Anna” är verksam inom 1-3  ”Marianne” är verksam inom 4-6 

”Peter” är verksam inom 1-3  ”Petra” är verksam inom 4-6 

”Elin” är verksam inom 1-3  ”Simon” är verksam inom 4-6 

”Mia” är verksam inom 1-3  ”Lars” är verksam inom 4-6 

 

Samtliga lärare som har observerats och intervjuats har genomgått lärarutbildning, dock 

har inte alla av dem kompetens i engelska med avseende på de nya 

legitimationsreglerna som införts, se nedan. Mia och Lars är inte intervjuade och Peter 

och Simon har observerats vid två olika tillfällen. 

 

Anna har gått 1-6 lärarutbildning samt förskollärare. Har ingen utbildning inom 

engelska. 

Peter är utbildad idrottslärare 1-7 samt fritidspedagog. Har ingen utbildning inom 

engelska. 

Elin är utbildad 1-7 i svenska och samhällsorienterade ämnen, 22,5 högskolepoäng med 

engelska. 

Mia är utbildad lågstadielärare inom alla ämnen samt har kompetens för mellanstadiet i 

idrott och engelska med 60 högskolepoäng. 

  

Marianne är utbildad 1-7 i svenska och samhällsorienterade ämnen, 22,5 högskolepoäng 

engelska.  

Petra är utbildad 1-7 i matematik och naturorienterande ämnen, 22,5 högskolepoäng 

engelska. 

Simon är utbildad 1-7 i svenska, matematik och samhällorienterandeämnen..  
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Lars är utbildad 1-7 i svenska och samhällsorienterade ämnen, 22,5 högskolepoäng 

engelska. 

4.2 Hur och varför integrerar lärare bild, musik och rörelse som 
strategier för lärande i de tidigare åldrarnas 
engelskundervisning? 

4.2.1 Lärare verksamma inom 1-3 

Observationerna inom 1-3 har alla på olika sett gett olika syn på hur ett lektionstillfälle 

inom ämnet engelska kan se ut. Av de fem lektionerna som observerades använde sig 

lärarna av mångsinnesrepresentation i inlärningen. I tre av de observerade lektionerna i 

klass 1-3 användes musik och ramsa, där eleverna fick sjunga med sångtexterna eller 

använda  ramsan som inlärningsstrategi. Peter använder även musik, fast endast auditivt 

genom att eleverna får lyssna på cd-skivor. 

Inledningarna av lektionerna fokuserar ofta kring en vidare syn på språk för 

kunskapsinlärning, eller ett material som eleverna får lägga fokus på. Ett sociokulturellt 

lärande sker och under alla lektioner förekommer en dialog mellan lärare och elever. De 

observerade lärarna har som syfte att aktivera eleverna istället för att endast läraren ska 

tala och eleverna lyssna. Rörelse sker i större utsträckning under tre av lektionerna. Mia 

använder sig av rörelser då hon inkorporerar sång och rörelse under sin lektion. Anna 

och Elin låter eleverna gå runt i klassrummet och ställa frågor till varandra.  

Skapande bildmoment används genom att eleverna får rita och måla eller tala om i alla 

observationerna i de tidigare åldrarna förutom Annas. Peter bygger sina lektioner runt 

ett arbete som eleverna själva får skapa med skapande bild för att variera arbetssätten. 

Elin inkorporerar illustrationer på klädesplagg i en talövning där eleverna får röra sig 

runt och ställa frågor på engelska om vad de har på sig, för att sedan visa bilden. Mia 

använder sig av illustrationer med tillhörande förklaring på bokstäver, som hon hänger 

på tavlan och går igenom med eleverna. 

Anna, som undervisar i årskurs tre, inkluderar ofta olika sinnesrepresentationer i sin 

undervisning. När hon beskriver hur en ordinär engelsklektion är talar hon om tematiskt 

arbete och vilka metodval hon gärna använder under lektionens gång.  Hon väljer 

generellt en sång eller ramsa som passar till temat hon jobbar med för att följa upp det 

med någon typ av lek. Om arbetet pågår om frukter tar Anna även in lek om detta på 

såväl engelsklektionen, som introduktion av dagen eller på idrottsundervisningen. Hon 

anser själv att hon har lärt sig engelska genom mångsinnesrepresentativa strategier som 

t.ex. musik, ramsan och bild och att detta är anledningen varför hon själv har valt att 

använda detta som en central del i sin egen undervisning, eftersom hon inte har någon 

utbildning i engelska. Detta eftersom hon anser att alla sinnen bör vara delaktiga vilket 

bidrar till en förbättrad inlärning. Anna menar också att hon gärna tar samma tema i 

svenskundervisningen, eller något annat ämne till engelskan för att detta ska vara bekant 

för eleverna. 
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Elin undervisar i årskurs två och anser att en enkel engelskundervisning, strukturerad på 

ett sådant sätt att alla känner att de får lyckas, är optimalt. Sång och ramsa är  något hon 

alltid försöker integrera i lektionstillfället. Hon upprepar gärna ord och ber eleverna 

härma dessa och använder en ramsa eller sång under varje lektionstillfälle. Detta så att 

eleverna får muntliga övningar varje lektion trots att dessa är korta. Elin nämner att hon 

tror att mångsinnesrepresentation är positivt för inlärningen för att det är ett lekfullt sätt 

att lära sig engelska. Dessa sätt inkluderar rörelser på olika vis, vilket Elin anser är 

positivt för elevernas koncentration. Att sjunga eller använda en ramsa bidrar till att 

eleverna får lära sig fraser och ord som de annars inte hade lärt sig, men genom att nöta 

dessa använder till och med eleverna begreppen under rasterna. Under 

observationstillfället spelade Elin upp en cd-skiva med låten Sally’s wearing a red dress 

där eleverna, enligt henne, kanske inte förstått alla ord, men ändå fått med sig den frasen 

och förstår den efter nötning av sången. Slutligen menar Elin att: Det är ett lekfullt sätt 

att lära sig engelska. Det jag läser när man läser utvärderingar och inför 

utvecklingssamtal är att det är i stort sett 100 % som säger att det är så roligt att ha 

engelska. Så de är väldigt positiva.”. 

 

Peter som undervisar i årskurs två startar ofta sina lektioner genom att låta eleverna höra  

honom tala engelska om ämnet som ska behandlas, vilket för deras fokus mot själva 

engelskan och ämnet i sig. Efter detta använder han sig flitigt av digitala hjälpmedel där 

han via klassens interaktiva tavla brukar visa kortare filmsnuttar eller redovisa 

PowerPoints för eleverna. Han nämner att det handlar om att arbeta med det som 

arbetats med i helklass och göra detta på ett roligare sätt i mindre grupper. Eftersom 

Peter inte använder sig av något läromedel använder han sig av Utbildningsradions 

koncept Go YoYo Go! som är både en TV-serie och ett ljudmaterial med sånger och 

sångtexter. Han menar att han formar lektionerna själv eftersom han inte är bunden av 

ett läromedel men att han dock arbetar med det som finns tillgängligt och i fokus för 

tillfället. Som exempel för detta är att arbeta med jul och påsk när dessa högtider sker 

för att bygga intresse för engelskan i de tidigare åldrarna och ge dem en 

begreppsbakgrund.  Peter använder sig av mycket skapande metoder då han undervisar, 

han sätter fokus på bild, filmvisning och till vis del musik eftersom han tycker att det är 

roligt att använda sig av varierade metoder och inkludera sinnena i undervisningen. 

Detta trots att Peter själv inte anser att musik är hans starkaste sida. Han anser dock att 

eleverna har dragit nytta av musiken för att de som har svårt att koncentrera sig 

fortfarande hänger med och får stimulans. Att arbeta endast med glosor och texter anser 

Peter skulle döda intresset för engelska för många elever, eftersom alla lär sig olika och 

är mer eller mindre mottagliga för vissa strategier och därför vill han ge alla olika 

inlärare möjligheten att lära sig på deras främsta sätt.   

 

Mia undervisar i årskurs två och undervisningstillfället som observerades hade åtta 

aktiviteter som var relativt korta. Arbetspassets grundidé var att eleverna skulle lära sig 
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de fonetiska ljuden av alfabetet, ordningstal samt att gå igenom en text i läromedlet. 

Eleverna fick under arbetspasset en blandning av rörelser till sång och ramsor samt 

körläsa efter läraren.   

Hon använder både sång och ramsa som medel för att träna elevernas muntliga 

framställning i helklass. Mia menar att hon använder mycket av dessa medel för att hon 

tycker att det är ett roligt inslag och positivt för eleverna att uttrycka sig via en vidare 

syn på språk och engagera sinnena. I ena hörnet av klassrummets väggar har hon en 

English corner med några av sångerna som sjöngs under lektionen samt ord och fraser 

för att dessa ska finnas tillgängliga utöver engelsklektionerna. Hon menar att det är 

viktigt för eleverna att få lite engelska nu och då och därför använder hon sig av 

engelska vid fler tillfällen än de schemautsatta lektionerna, som exempelvis vid 

introduktion av dagens arbetsschema och extra insatta sånger och ramsor här och där 

under skoldagen. 

4.2.2 Lärare verksamma inom 4-6 

Petra som undervisar i årskurs sex talar om det nya läromedlet som skolan köpt in, 

Magic 6, och nämner att fokus ligger på att arbeta med detta, såväl textbok som 

övningsbok. Den klassiska engelsklektionen innefattar därför inte mycket av en vidare 

syn på språk. Petra nämner att en vanlig engelsklektion är att de lyssnar på en text, går 

igenom den, pratar om den, sedan går igenom glosläxan och tränar på glosorna. Sedan 

ska eleverna läsa igenom textavsnittet de lyssnat på för att sedan kunna återberätta 

texten och svara på hennes frågor. Hon ser mångsinnesrepresentativa strategier för 

lärande som ett tillfälle till variation, något som eleverna kan stimuleras med då de blir 

rastlösa. Samtidigt kan övningsboken under  vissa tillfällen helt sättas åt sidan för arbete 

med t.ex. låttexter för variationens skull och för att undervisningen inte ska bli 

monoton. Petra använder en vidare syn på språk i mindre omfattning ju äldre eleverna 

blir. Hon nämner att under tiden hon undervisat i såväl årskurs tre och fyra, har hon 

använt sig av strategier som engagerar fler sinnen, samt metoder, som teater och bild 

och diskussion kring dessa. Detta avtar dock ju äldre eleverna blir. Hon anser att 

variation är nyckeln för att undervisningen ska vara positiv för elever med svårigheter 

och att variationen kan ske genom varierande strategier. 

 

Marianne undervisar i årskurs fyra men har erfarenhet från förskoleklass till årskurs sju. 

Hon har en klar struktur på sina veckor och har tre engelsklektioner i veckan, varav en 

fastställd som glosträning, vilket hon ser som nödvändigt för att bygga ett starkt 

ordförråd. De andra två lektionerna fokuseras på att arbeta med uppgifter samt muntliga 

övningar som utgår från deras textbok. Marianne använder sig av skapande strategier 

för inlärning och nämner att hon kan använda sång i undervisningen, vilket oftast är 

sånger från arbetsböckerna som ofta enligt henne är av skiftande kvalitet. Marianne 

anser att en vidare syn på språk kan främja lärandet och ser variation i undervisningen 

som betydelsefull för att nå alla elever. Hon anser att man ska blanda in det i 

undervisningen och att eleverna på så vis kan komma ihåg bättre genom exempelvis 
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sång eller med stöd av bilder.  Marianne nämner detta då hon säger att: Jag tror ju på 

att man ska blanda lite grand, absolut. En del tar ju åt sig kanske mycket ifrån sång och 

lär sig och på det viset kommer ihåg det bättre för att man får in det i en sång. Jag tror 

mycket på att koppla till bilder för har man gjort det så kan man komma ihåg mer för 

att man kommer ihåg för att man har den här bilden framför sig. 

Simon som undervisar i årskurs fyra startar ofta sina lektioner med att läsa för sina 

elever för att träna deras hörförståelse, vilket han anser är essentiellt för att utvecklas 

inom engelskan. Valet av bok gör han noga och han nämner Robinson Kruse som 

exempel då han vill mena att det är av betydelse att eleverna känner igen berättelsen 

samt att den är lättläst så att de enkelt kan hänga med och fokusera på uttalet. Han anser 

också att flitigt arbete måste läggas på grammatik och glosor för att elevernas ordförråd 

inte är tillräckligt omfattande ännu. Simon menar dock att han inte är låst vid 

skönlitteratur utan också tycker om att arbeta med en vidare syn på språk, vilket blev 

tydligt under observationen. Simon jobbar ofta med charader i klassen och utöver det 

lyssnar även klassen på musik och sjunger låtar tillsammans. Han berättar även om ett 

projekt han gjorde med en årskurs sex ifjol där de hade en musikal som kopplade både 

svenska som engelska. Han använder dessa metoder för att förbättra elevernas 

kommunikativa förmågor på ett varierat sätt som är intressant och roligt för eleverna. 

Detta gör han genom att blanda arbete i övningsboken med mångsinnesrepresentativa 

metoder och en vidare syn på språk för att alla elever har olika preferenser. Simon 

uttrycker att han är väldigt positiv till arbetssätt som involverar flera sinnen för att 

variationen är essentiell för att alla elever ska lära sig. 

 

Lars undervisar i årskurs fem och hade under sitt lektionstillfälle en klassisk lektion 

utifrån läromedlet. Först fick eleverna höra texten i helklass från en cd-spelare och följa 

med i deras textböcker. Sedan fick de öva att läsa texten med en klasskompis samt  

översätta den till svenska. Efter detta fick eleverna sedan göra fyra förbestämda 

uppgifter i sina övningsböcker. Övningarna som eleverna fick göra handlade om verb i 

preteritum då eleverna fick ändra om verb i presens till preteritum. Läraren var 

observant och gick runt i klassrummet och lyssnade på eleverna och hjälpte dem vid 

behov. På så vis fick han möjligheten att lyssna på en del uttal och hur eleverna använde 

sin muntliga framställning samt hur de övade upp sina lingvistiska förmågor. Lars 

använde varken bild, musik eller rörelse för att uppnå den muntliga framställningen med 

dess uttal eller den lingvistiska förmågan att böja verb i preteritum. 

4.3 Kan bild, musik och rörelse som strategier för lärande främja 

inlärningen för elever med särskilda behov? 

4.3.1 Lärare verksamma inom 1-3 

Anna, som undervisar i trean menar att en vidare syn på språk gynnar elever som har ett 

behov av extra stöd inom skolan, och nämner att de behöver använda alla sinnena och 
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kroppen för att lära sig. Detta gynnar alla elever, oavsett om de behöver stöd eller inte.  

Elin menar att hon generellt inte använder sig av skrivning då hon undervisar i tvåan 

utan att det underlättar för såväl henne som lärare som för eleverna då lektioner 

utformas på så sätt att eleverna får fokusera på att lyssna, prata, sjunga och röra på sig. 

Vidare nämner hon att de elever som har koncentrationssvårigheter under en fyrtio 

minuters lektion kräver minst tre olika moment under lektionen för att upprätthålla 

koncentrationen och intresset. För elever med koncentrationssvårigheter menar Elin 

därför att det kan vara betydelsefullt att ha flera moment i en lektion, att en lektion kan 

bestå av flera olika intryck, såsom sång, talövningar och rörelserelaterade övningar. 

Peter nämner att han kan se att eleverna som har det svårt ändå får med sig något, de 

kanske inte kan stava till orden eller uttala dem rätt i alla lägen men de får med sig sakta 

men säkert. Han nämner att när de inte får chansen att stimuleras av något de finner 

lustfyllt kan de helt tappa fokus: Samma elever kan istället drömma sig bort en hel 

lektion, då de inte orkat koncentrera sig på något de inte känner att de förstår, som 

bara ger dom dåligt självförtroende. Gällande elever med koncentrationssvårigheter 

anser han att det kan vara viktigt med månsinnesrepresentativa strategier då dessa elever 

behöver få röra sig och aktiveras. Att intresset för ämnet byggs upp anser Peter vara 

essentiellt för att kunna undervisa dessa elever, precis som alla andra, vilket är en bra 

anledning till att undervisa med metoder som eleverna generellt stimuleras av och finner 

lustfyllda. 

 

Både Anna och Peter menar att ett vidgat språk kan gynna elever i behov av diverse stöd 

då det aktiverar såväl sinnen som kroppen generellt, men nämner även att andra elever 

kan ha detta som stöd för vidare utveckling. Anna menar att detta är nödvändigt, något 

som behövs, och hon säger att: De behöver använda sinnena och de behöver använda 

kroppen för att lära sig.    

Mia använder sig av mångsinnesrepresentativa metoder under en stor del av hennes 

undervisningstillfälle och hade i klassen ett antal elever med koncentrationssvårigheter 

samt med läs- och skrivsvårigheter. Valet av att använda strategier som aktiverar 

eleverna, som bild, musik och rörelse har hon troligtvis gjort utifrån sin klass och dess 

elever.  Elin har valt att använda varierande strategier och flertalet moment under 

engelskans lektionstillfällen för att eleverna med behöv av stöd i de klasser hon 

undervisar i inte ska bli uttråkade och tappa fokus. Att använda alla dessa strategier har 

därför varit ett aktivt val av henne. 

4.3.2 Lärare verksamma inom 4-6 

Marianne som undervisar i fyran menar att det är positivt då barnen via en vidare syn på 

språk kan skapa sinnesbilder som de senare kan se tillbaka på. Detta exemplifieras 

genom att hon under intervjun sa att: Jag tror mycket på att koppla till bilder för har 

man gjort det så kan man komma ihåg mer för att man kommer ihåg för att man har den 

här bilden framför sig. Detta var även en generell inställning till bild för henne, 

gällande elever vare sig de hade svårigheter eller inte. Petra som undervisar i sexan 
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menar att det absolut gynnar  både elever med och utan behov av extra stöd att använda 

flera sinnen, detta trots att Petra själv uttrycker att hon avstår från att använda 

mångsinnesrepresentativa strategier ju högre upp i åldrarna hon undervisar. Hon har 

själv elever i sin klass med svårigheter och talar om att varierade strategier som 

innefattar bl.a. bild, musik och rörelse är positivt för dessa men avviker från detta i och 

med elevernas ålder.  Lars har också han elever med behov av extra stöd i sin klass men 

har under undervisningstillfället vi observerade inte några moment med musik, bild 

eller rörelse. En av eleverna i Lars klass gick under undervisningstillfällena i engelska 

ut ur klassrummet och hade lektionen själv med en fritidspedagog som arbetade i 

klassen som resurs. 

 

Simon menar att mångsinnesrepresentativa strategier givetvis kan bidra till förbättrad 

inlärning men att det beror på vilken problematik man pratar om. Gällande elever med 

läs- och skrivsvårigheter har han märkt att de ofta har en bra hörförståelse samt en god 

förmåga att uttrycka sig verbalt utöver deras självklara svårigheter i såväl läs- som 

skrivuppgifter. Simon säger att han fångar upp eleverna genom variation och att om 

man bara skulle jobba med bok och text skulle det bli jobbigt för dem. Att variera sig 

underlättar. Han säger om detta att: Variation berikar ju och det kan va lite intressant 

att komma till en lektion och man vet ju inte riktigt vad man ska göra, utan idag lämna 

böckerna och ta bara med er pennan så blir alla; ”OJ OJ, vad ska vi göra nu då?”. Så 

det gör ju också att man redan där liksom har ett intresse för dem när de kommer in i 

klassrummet då det inte är som vanligt att ta med sig engelskböckerna utan variera 

också på det viset. Då har man dem även mer på tårna märker jag. 

Han understryker dock att man inte kan ta bort detta helt eftersom han tror att eleverna 

anser att de lär sig och får en meningsfull undervisning via en vidare syn på språk och 

andra strategier för variation. Han menar också att elever med koncentrationssvårigheter 

kan gynnas av strategier som involverar sinnena och andra metoder som kan användas 

runt dessa. Han nämner betydelsen av att ge eleverna chansen att röra på sig under 

lektionstillfällen och att övningar som motverkar att eleverna tappar fokus, som 

charader, drama och att gå runt och samtala med sina klasskamrater kan bidra till detta. 

Motivationen är även viktig, och känslan av meningsfullhet och han menar att: Sen får 

man ju inte ta bort det helt men jag tror också att de känner att de lär sig och att ämnet 

blir meningsfullt. För annars tror jag att de liksom skulle slå huvudet i väggen och då 

skulle engelskan bli det tråkigaste ämnet du hade.. 

4.5 Läromedelsanalys 

 

Vissa av de läromedel som använts har bestått av både övningsbok, textbok samt 

lärarhandledning. Under diagrammen kommer vi sedan att formulera i textform vad 

diagrammen visar eller om det endast är ”övrigt” innehåll. Med övrigt menar vi alla 

övningar och skeenden i alla delar av boken som har använts på skolorna som vi haft 
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observationer och intervjuer. Detta avsnitt avser att visa skillnad på läromedels innehåll 

vad gäller bild, musik och rörelse för lärande och är indelat i läromedel för årskurs 1-3 

samt 4-6.  

4.5.1 Läromedel för årskurs 1-3 

4.5.1.1 Right on F-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right On F-2 (Nihlén & Robinson Ahlgren, 2006) är ett läromedel som inte har något 

annat material än en lärarhandledning med tillhörande CD-skiva. Detta läromedel är 

menat att användas i grupp med gruppövningar. Eftersom detta läromedel är riktat mot 

förskoleklass till årskurs två har läromedlet en spännvidd över de åldrarna då eleverna i 

stora drag inte kan stava och skriva själva och detta kanske är anledningen till att det 

inte finns någon övrig del i cirkeldiagrammet. Den övriga delen representerar alla 

uppgifter och övningar som inte innefattar estetiska strategier över huvudtaget så som 

enskilt arbete i arbetsbok, skriva berättelser och liknande.  

 

4.5.1.2 Magic årskurs 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Right On F-2 Lärarhandledning 
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Magic 3 är uppdelat i tre böcker en övningsbok, en textbok samt en lärarhandledning 

(Robling, Watcyn-Jones, & Westman, 2012). Lärarhandledningen innehåller till största 

del övriga aktiviteter 81 % av undervisningen. Det är 10 % sång, 2 % bild samt 7 % av 

delarna i lärarhandledningen som har aktiviteter som innefattar dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I elevernas textbok i Magic 3 (Roblin, Westman, & Wacyn-Jones, 2012)är det 93 % av 

uppgifterna som innefattar övrigt i form av flytande text att läsa, gloslistor och 

tillhörande visuella illustrationer till dessa. I denna bok är det endast 4 % av boken som 

innefattar sångtexter för att kunna följa med i den till bokens hörande cd-skiva och 

internetanvändning samt 2 % som är rörelsebetonade aktiviteter.  
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Figur 3 Magic 3 Textbok 

I övningsboken för Magic 3 (Roblin, Watcyn-Jones, & Westman, Magic! 3 Workbook, 

2012) innefattar den större delen av övningsboken vars uppgifter till 88 % är sådant som 

inte består av estetiska strategier för lärande. Dock är 12 % av uppgifterna som 

innefattar estetiska strategier övningar som innefattar rörelse. 

 

 

Figur 5 Magic 3 Sammanställning 

I denna sammanfattning kan man tydligt se hur estetiska strategier för lärande används i 

Magic 3 med lärarhandledning, övningsbok och textbok. Läromedlet är baserat på att 

eleverna får var sin användare på studentlitteraturs hemsida och kan göra glosträning, 

övningar och få texten uppläst och följa med i texten som bearbetas. Det finns också en 

glosbok med övningssidor från svenska till engelska samt engelska till svenska som 

eleverna får för att kunna träna på glosläxor hemma liksom en cd-skiva med textbokens 

texter upplästa så eleverna kan följa med i sin textbok. Det är inte stor procentuell del av 

Magic 3 som använder sig av estetiska strategier. Det är under 20 % av undervisningen 

som enligt detta läromedel ska bestå av andra strategier än att följa med i texten, lyssna, 

skriva ord, texter och fraser.  

Figur 4 Magic 3 Övningsbok 
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4.5.1.3 Write årskurs 3 

Writes övningsbok (Berge, 2011) innehåller mestadels övriga aktiviteter. Nästan en 

tredjedel av boken innefattar dock bild aktiviteter, som att måla en bild till tillhörande 

text, fylla i färg och liknande. Det är en stor del som är kreativt lagd inom estetiska 

strategier för lärande dock endast bild.  

 

 

 

Figur 6 Write åk 3 övningsbok 
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4.5.2 Läromedel årskurs 4-6  

4.5.2.1 Good Stuff åk 4 

Läromedlet Good Stuff är uppdelat i textbok, övningsbok, lärarhandledning med 

tillhörande cd-skiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lärarhandledning (Keay, Malmborn, & Schutz, 2005)är det med lite av vardera 

av de estetiska strategierna. Det är dock ändå störst del med övrigt. Minst procentandel 

är drama på endast 1 procentenhet medans rytm, sång, bild och rörelse har vardera 3 

procent närvaro i lärarhandledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Good Stuff åk 4 Lärarhandledning 

Figur 8 Good Stuff åk 4 Textbok 
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I textboken för Good Stuff (Keay, Coombs, & Hoas, 2005)är det trots att det är en 

textbok mycket musik och rytm involverat samt en liten del med rörelse. Det är nästan 

en tredje del av bokens innehåll som dessa strategier innefattas av. Det är dock ingen 

kreativ bild eller något om drama med i denna bok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I övningsboken för Good Stuff (Schutz, Keay, & Malmborn, 2005) är det överlag 

”övriga” inlärningsmetoder som sker. Det är dock 12 procentenheter med kreativ bild 

som strategi. Det är tydligt att i övningsboken är det ord, fraser och skrivandet som 

fokus läggs på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Good Stuff åk 3 Övningsbok 

Figur 10 Good Stuff åk 4 Sammanställning 
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I denna sammanställning av Good Stuff kan man se att läromedlet använder sig av sång, 

rytm, bild och rörelse till viss del. Det är dock inga dramaövningar över huvudtaget i 

detta läromedel. Den största delen av läromedlet är baserat på strategier som inte 

innefattar estetiska strategier där 84 procent av läromedlet baseras på annat. De 16 

procentenheterna som innefattar estetiska strategier är största delen sång och bild.  

 

4.5.2.2 Spotlight åk 4 

En av skolorna som observerades och intervjuades använde knappt läromedel, det enda 

läromedlet som användes var Spotlight för årskurs fyra och endast dess övningsbok.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotlights övningsbok (Ecker Hoas & Haythorpe, 2008) är nästan helt och hållet en 

övningsbok med andra strategier än estetiska Det lilla estetiska som används är kreativ 

bild som att fylla i bilder, måla utifrån egen fantasi eller att måla genom att följa 

instruktioner. Att endast använda övningsboken och dess innehåll kan bli väldigt 

enformigt eftersom det är så låg procentandel som bidrar till fler sinnen.  

 

Figur 11 Spotlight åk 4 Övningsbok 
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4.5.2.3 Magic årskurs 5 

Magic för årskurs 5 är liksom Magic för årskurs 3 uppdelat i tre böcker. 

Lärarhandledning, övningsbok och textbok med tillhörande cd-skiva och 

internetinloggning till studentlitteraturs hemsida. 

I lärarhandledningen (Watcyn-Jones, Smed-Gredin, Hedencrona, & Ringström, 2010) 

för Magic 5 är det endast två procentenheter som är sång och resten är andra strategier 

för lärande. Detta är en ytterst liten del av lärarhandledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textboken (Hedencrona, Smed-Gredin, & Watcyn-Jones, 2009) för läromedlet följer 

samma tankesätt som lärarhandledningen. Det är endast tre procentenheter med sång 

och en procentenhet med kreativt bild. Det är liksom i lärarhandledningen en ytterst 

liten del av strategierna som innefattas som är estetiska.  
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Figur 12 Magic åk 5 Lärarhandledning 

Figur 13 Magic åk 5 Textbok 
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I övningsboken,(Watcyn-Jones, Hedencrona, & Smed-Gredin, Magic! 5 Workbook, 

2009), finns det inte en enda uppgift som har någonting att göra med estetiska strategier 

för lärande. 100 % av diagrammet innefattar övrigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Magic årskurs 5 är sammanställningen att 98 % av läromedlet hamnar i kategorin 

övrigt. Det är endast två procentenheter som innefattar sång. Det är väldigt lite överlag i 

Magic för årskurs 5 som involverar estetiska strategier för lärandet både i grupp och 

enskilt.  
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Figur 14 Magic åk 5 Övningsbok 

Figur 15 Magic åk 5 Sammanställning 
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4.5.2.4 Magic åk 6 

Precis som Magic för årskurs 3 och 5 är läromedlet uppbyggt med tre böcker; textbok, 

övningsbok samt lärarhandledning, den tillhörande cd-skivan till textboken och 

användarinloggning på Studentlitteraturs hemsida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lärarhandledningen (Hedencrona, Smed-Gredin, Watcyn-Jones, & Andersson, Magic! 

5 Lärarmaterial, 2011) för Magic 6 är det inget av det som behandlas som innefattar 

estetiska strategier för lärande. Hela hundra procent är dedikerat till övriga strategier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liksom i lärarhandledningen för läromedlet ingår det inte heller en enda procentdel  i 

textboken (Hedencrona, Smed-Gredin, & Watcyn-Jones, 2010) som behandlar ett vidare 

språkbegrepp. 

 

 

 

Figur 16 Magic åk 6 Lärarhandledning 

Figur 17 Magic åk 6 Textbok 
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Liksom i lärarhandledningen och textboken finns det ingenting i övningsboken, 

(Watcyn-Jones, Hedencrona, & Smed-Gredin, Magic! 6 Workbook, 2010), som 

innefattar estetiska strategier för inlärningen. Alla dessa tre böcker tillsammans 

innehåller alltså ingenting som har med vidare språkbegrepp att göra. Därför kommer 

ingen efterföljande sammanställt diagram för hela Magic 6 att uppvisas.  Det enda som 

finns är audiovisuellt och visuellt som skulle kunna kopplas till ett vidare språkbegrepp. 

Det är talad text som läses upp så att eleverna kan följa med i texten samt glosorna som 

kan tränas med hjälp av spel på hemsidan.  

 

4.5 Sammanfattande slutsatser och analys 

4.5.1 Hur och varför integrerar lärare musik, bild och rörelse som strategier för 

lärande i tidigare års engelskundervisning?  

 

Lärarna som undervisar i 1-3 i denna studie har alla i sina undervisningstillfällen använt 

sig av bild, musik och rörelse som strategier för lärande.  De menar att undervisning 

som blandar sådana strategier bidrar till att eleverna kan få med sig fraser och ord utan 

att egentligen veta hela dess innebörd och språkliga struktur. Lärarna menar att 

engelskundervisningen genom dessa sätt är ett roligt och kreativt sätt att lära sig språket 

på. Största fokuset för undervisningen är att den muntliga framställningen ska öka och 

förbättras. Lärarna verkar inte vilja krångla till det och använda sig av skrift eftersom 

eleverna fortfarande lär sig att skriva på modersmålet svenska. De lägger också 

tyngdpunkt vid att undervisa eleverna i det som de redan är bekanta med på 

modersmålet. Detta kan ske genom att återknyta ett tema från något annat ämne till 

Figur 18 Magic 6 Övningsbok 
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engelskan liksom att använda engelska inom ett annat ämne. Att använda estetiska 

strategier som bildstöd i fysisk eller i digital form är något som används av alla lärarna. 

De anser att eleverna behöver detta bildstöd för att lära sig lättare. Under 

lektionstillfällena väljer de också att ha någon aktivitet där eleverna får använda sig utav 

rörelse i form av att gå runt och prata med sina klasskompisar, röra sig till ramsor, 

sånger och lekar. Detta för att de anser att eleverna i denna ålder har ett större behov av 

att röra på sig för att upprätthålla fokus under en hel lektion. Det återkopplas till att 

lärarna verkar lägga största fokus under årskurs 1-3 på muntlig framställning och 

kommunikativa förmågor oralt genom att ha aktiviteter som främjar detta samt att 

engagera eleverna för att de inte ska tappa fokus och intresse för språket.  

Att lärarna då gärna väljer att använda estetiska strategier i form av muntliga rörelse- 

aktiviteter samt visuell- och audiovisuell reception kan därför ses som logiskt.  

 

Lärarna som undervisar i årskurs 4-6 verkar anse att musik, bild och rörelse som 

strategier för lärande är positivt för elever med behov av extra stöd. De lägger mer fokus 

på alla de kommunikativa färdigheterna som tas upp i kursplanen i engelska, som den 

lingvistiska, den sociolingvistiska och pragmatiska kompetensen samt muntlig 

framställning, som ska involveras under engelsklektionerna. Under 

observationstillfällena och intervjuerna syns det tydligt att de flesta av lärarna lägger 

fokus på de lingvistiska och sociolingvistiska kompetenserna om hur språket blir 

uppbyggt och uttrycks i olika sammanhang främst i skriftlig form. Detta syns tydligt 

under de flesta av observationerna där lärarna har, vad vi kallar, klassiska 

lärobokslektioner där läraren i helklass låter eleverna lyssna på text och följa med i sina 

textböcker med stöd från illustrationer till texten som de kan samtala kring, för att sedan 

bearbeta texten enskilt eller med någon klasskamrat. Aktiviteterna på lektionerna består 

i att arbeta enskilt i övningsboken eller träna på glosor som de ska ha i läxa. Lärarna 

menar att de använder sig av musik, bild och rörelse som strategier för lärande och vissa 

av dem gör det mer konkret, antingen som ett tydligt inslag av lektionstillfället eller som 

någonting att ta en paus från de traditionella lektionerna där läromedlet är i fokus. 

Strategierna verkar främst tas in som en rolig aktivitet i undervisningen för att 

underlätta för eleverna att hålla uppe koncentrationen på de traditionella 

läromedelslektionerna.  

4.5.2 Hur ser förekomsten av musik, bild och rörelse ut i läromedel i engelska för de 

tidigare åren? 

Läromedel för årskurs 1-3 innehåller en del aktiviteter och övningar som blandar 

estetiska strategier för lärande, främst aktiviteter inom områdena bild och sång. Endast 

en mindre del av de estetiska strategierna är rörelse och rytm. Ingen aktivitet i någon av 

dessa tre läromedel har haft strategier för lärande som har involverat drama.  

Läromedel för årskurs 4-6 innehåller däremot övervägande s.k. övriga inlärnings- 

strategier och väldigt lite inom det estetiska fältet. Det är ytterst lite sång, rytm och bild 
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som involveras av vissa av läromedlen. Magic 6 innehåller ingenting utav  bild, musik 

eller rörelse.. 

 

Det är tydligt att läromedlen för årskurs 1-3 använder en del musik, bild och rörelse som 

strategier, dock främst sång, rytm, musik och rörelse. Dessa strategier innehar en relativt 

stor del av läromedlet, närmare en tredjedel i två av tre läromedel. När vi sedan 

analyserar läromedlen för årskurs 4-6 framträder ett helt annat upplägg, utan eller med 

ytterst få estetiska uttryck. Det är i läromedlet för årskurs fyra som det fortfarande finns 

kvar en relativt stor del, närmare 20 procentenheter som fortfarande behandlar estetiska 

strategier. I läromedlen från årskurs fem och uppåt, är ingenting av detta kvar. Man kan 

säga att det finns en slags övergångsperiod mellan årskurs tre och fyra för bild, musik 

och rörelse, innan dessa lärandestrategier försvinner för gott. Betydelsen av bild, musik 

och rörelse som strategier för lärandet tycks helt enkelt inte platsa i djungeln av allt det 

andra som lärarna och läromedelsförfattarna vill ha med i undervisningen. Det finns 

intressant nog inget stöd i styrdokumenten för att plocka bort estetiska lärprocesser ur 

engelskundervisning från årskurs fyra utan detta beslut tycks fattas av andra, utanför 

styrdokumentens ramar.  
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5.  Diskussion  

Den generella synen på språkundervisningen är enligt den europeiska referensramen för 

språk, GERS, handlingsorienterad. Det innebär att språk ska läras in och användas i 

kommunikation mellan människor. Referensramen uttrycker således att språklärningen 

ska handla om vad man kan göra med språket i olika situationer och att språkinlärare lär 

sig språk genom att verka som sociala aktörer som utför handlingar och använder sin 

kompetens på ett strategiskt vis. (Skolverket, 2007, ss. 9-10) Eftersom GERS och Lgr 

11 betonar ett sociokulturellt lärande innebär det att de betonar att inlärningen sker 

tillsammans i gemenskap med andra. Vygoskijts välkända sociokulturella teori menar 

att våra individuella kompetenser utformas i interaktion med andra människor, för att 

först lära sig med hjälp av andra och sedan enskilt. Dysthe (2003) vidhåller att lärandet 

främst är socialt och handlingsorienterat och att språket är en viktig faktor i processen 

för lärande eftersom kunskapen är distribuerad bland alla människor som ingår i den 

gruppen som lär sig.  

 

Med andra ord innebär det att hela människan ska vara involverad och att det påverkar 

de affektiva faktorerna som självkänslan genom motivation och engagemang. Det 

språkliga självförtroendet påvisas av flera forskare vara en viktig aspekt i 

språkinlärningen. Lundberg (2011) hävdar att det språkliga förtroendet är avgörande för 

elevernas språkinlärning. Språklärande sker enligt Pinter (2006) genom att ha en rolig 

undervisning och en sådan kan bestå av en variation av olika strategier och metoder. 

Användning av flera olika strategier och att inkludera mångsinnesrepresentation i 

gemenskap med andra, anses av flera forskare vara positivt för inlärningen och för att 

stärka elevernas språkliga självförtroende. I den pedagogiska filosofin Reggio Emilia 

hävdar de att barn är födda med hundra språk men berövas nittionio av dem när barn 

inte får använda sig av hela kroppen och alla sinnena. Detta understryks också av 

Malmström (2006) som menar att om synen på språk får större vidd kan detta bidra till 

att uttryck av skapande aktiviteter kan ses som varierande dimensioner av språk och 

dess kommunikation. Att användningen av mångsinnesrepresentation förbättrar 

självförtroendet i en stimulerande och uppmuntrande miljö poängteras också av Burman 

(1996, s. 17). Användningen av språket i olika situationer kräver att det språkliga 

självförtroendet hos inläraren är starkt. Dewey formulerar att: ”Uttryck kommer före 

intryck. Muskelutvecklingen föregår sinnesutvecklingen. Rörelser kommer före 

medvetna sinnesintryck (Dewey, citerad i (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004, s. 53)  

 

Verksamma lärare, speciellt i årskurserna 4-6, använder sig främst av läromedel vilket 

innebär att det främst pågår ett enskilt lärande utan anknytning till att lära sig i 

gemenskap med andra. Dewey hävdar att barns utveckling främst bör utgå från ett aktivt 

lärande snarare än ett passivt. Att läroplanens centrala innehåll endast är i ett hänvisande 
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syfte i årskurserna 1-3 medan det i årskurserna 4-6 är mer bindande med kunskapskrav i 

årskurs 6, verkar bidra till en stressad miljö för såväl lärare som elever. Lärarna som 

undervisar i årskurserna 4-6 verkar därför förlita sig  på läromedel i stor utsträckning. I 

vår undersökning har vi sett att dessa läromedel knappt eller inte alls använder sig av 

bild, musik och rörelse som strategier för lärande. Detta bidrar till att undervisningen, 

när den utgår från läromedel, inte inkluderar den trygga, roliga och lustfyllda 

inlärningen som bidrar till att elevernas självförtroende ökar. Trots att forskningen 

påpekar att barn lär sig lättare i ett sammanhang som är tryggt, stimulerande och 

engagerade, verkar mångfalden av lärarna endast inkludera trygghet i den meningen att 

det är tryggt för eleverna att arbeta med samma strategier och på samma sätt varje 

lektion och endast ta in strategier som bild, musik och rörelse som paus och 

underhållning under årskurserna 4-6.   

 

Lärare, främst i årskurserna 4-6, bör enligt denna undersökning, inte endast utgå från 

läromedlen i sin engelskundervisning eftersom läromedlen främst betonar ett enskilt, 

passivt, läroboksarbete framför ett aktivt handlande i gemenskap med andra. Att inte 

engagera eleverna som handlande och aktiva individer kan få till följd att 

språkkunskaperna inte utvecklas lika positivt och inte heller lusten och intresset för att 

lära sig språk. Lärare som är verksamma i årskurserna 1-3 bör också ha detta i åtanke 

när de planerar och undervisar. Eleverna är aktiva individer, de behöver handla i 

gemenskap med andra för att utveckla sina språkkunskaper och sitt självförtroende, så 

att de kan och vågar kommunicera i olika språkliga situationer. Det är tydligt att lärarna 

talar för mångsinnesrepresentation och lärande i grupp i denna undersökning men trots 

detta är det också tydligt att lärarna inte riktigt har handlingsberedskap och övertygelse 

om detta. En del av lärarna menar att de tar till mångsinnerepresentation som paus och 

underhållning från de traditionella lektionerna och andra menar att de använder sig av 

dessa strategier eftersom barnen inte har tillräckliga kunskaper i modersmålet. 

Omskrivningarna tycks vara många och det blir tydligt att lärarnas utsagor till viss del 

står i motsättning till det som sker i undervisningen gällande årskurserna 4-6 och att 

lärarna i  dessa årskurser främst använder läroboken som arbetsmetod eftersom de 

annars inte tror att de behandlat alla delar i kursplanen.  

Lärarna som är verksamma i årskurserna 1-3 tycks använda mångsinnesrepresentation 

med anledning av att barnen inte kan skriva på modersmålet ännu och för att eleverna 

inte orkar koncentrera sig hela lektionstillfället eller kanske på grund av att deras egen 

utbildning inom skolämnet engelska är minimal. Trots att lärarna i årskurserna 1-3 

använder sig mer av mångsinnesrepresentation verkar detta främst vara för att eleverna 

inte kan skriva ännu och att det inte är möjligt att bredriva någon annan sorts 

undervisning. Det tycks vara brister, som lyfts av lärarna, som är anledningen till varför 

de använder mångsinnesrepresentation. Brist i ämneskunskapen, brist hos eleverna eller 

brist i en för ambitiös kursplan kan antas vara förklaringar utifrån lärarhåll, men trots 

allt lyfts det fram flera positiva anledningar till varför elever lär sig bättre tillsammans 

och genom att använda flera sinnen i skolpolitiska styrdokument och i språkforskning.  
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