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Abstract
The aim of this study was to explore how young students can be taught during their first year of
learning English towards the A1 level according to The European Framework of Reference for 
Languages, and how the students understand their own learning. The study was carried out in two 
different classes but with the same teacher, who is qualified to teach English to young learners. The 
result is based on the analysis of a total of twelve observations of English lessons in two classes in 
school year one and eight group interviews with the students. Recurrent ingredients through all 
lessons were activities such as listening to teacher talk, watching films or film clips, singing songs 
and doing rhymes, using drama activities, talking about the meaning of learning English, practicing 
guessing competence and learning new vocabulary. The teacher consistently talked about and taught 
different strategies for language learning. The findings of the study showed that the students seemed 
to be aware of the profits of learning a new language, English, and also of how to use different 
strategies for language learning. 

Nyckelord: Engelskundervisning, Europeisk språknivå A1, Receptiva och produktiva 
språkförmågor, språkligt självförtroende
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1 Inledning
Engelskämnet i skolans tidigare år har i Sverige varit och är ett omdebatterat område. I 
grundskolan finns det tre s.k. behörighetsgivande ämnen, svenska, matematik och 
engelska, men bara två av dessa är självklara från årskurs ett. Starten för engelskan 
varierar från kommun till kommun och sker antingen i årskurs ett, två eller tre. Medan 
engelskämnet startar allt längre ned i åldrarna i Europa och världen i övrigt så tycks 
diskussionen om när engelskan ska starta ha avstannat i Sverige. Kommunerna har 
friheten att bestämma själva när starten för engelska ska ske. Det känns intressant att 
ställa sig frågan om hur det kommer sig att vi har så otydliga nationella ramar för 
engelskämnet i Sverige, då kraven på engelskkunskaper, under de senaste decennierna 
bara ökat på grund av internationella utbyten. Information, kommunikation, 
arbetsrelationer och kultur över landsgränser förutsätter ett internationellt språk 
(Skolverket, 2011a). 

Debatten om engelskämnet grundar sig bland annat i oliktänkande om hur språk lärs in i 
tidiga åldrar, och om språkundervisning ens bör startas tidigt. En del lärare och 
språkvetare påstår att engelskan kan ha en negativ påverkan på läs- och skrivinlärning 
och att det därför vore lämpligt att fokusera på de förmågorna innan engelskan införs. 
Samtidigt menar andra att tidig språkundervisning inte alls är negativt för modersmålet, 
utan att flerspråkighet till och med kan öka den språkliga medvetenheten och 
uppmärksamheten på hur språk fungerar. Faktum är att tanken om att språk föder språk 
idag är stor bland språkforskare i världen, och ändå har engelskämnet fortfarande till 
viss del en tillbakadragen roll i de tidigare årskurserna. (Lundberg, 2011)

Kanske kan en anledning till att engelskan inte har samma utrymme i skolans tidigare år 
som svenska och matematik, vara att det faktiskt inte finns några tydliga nationella 
bestämmelser om engelskämnets införande. Kursplanen för ämnet i Lgr 11 skulle trots 
allt kunna tolkas som en rekommendation för att starta engelskundervisning redan i 
årskurs ett. Det centrala innehållet som beskrivs i kursplanen för årskurs 1-3 är ett 
innehåll samtliga elever ska ha mött innan slutet av årskurs tre och förutsätter därför en 
tidig start (Lundberg, 2011). Förutom kursplanens riktlinjer finns den gemensamma 
europeiska referensramen för språk1, GERS, som kursplanerna utgår ifrån. 
Referensramen är under årtionden framarbetad av Europarådet och beskriver lärandet av 
språk med en kommunikativ språksyn. Referensramen bör vara det huvudsakliga 
dokument som lärare som bedriver språkundervisning ska använda sig av, med 
läroplanen som komplement (Skolverket, 2009a).

Att engelskan inte har samma tydliga roll som svenska och matematik i årskurs ett är 
inte det enda som debatterats i ämnet. Hur undervisning i engelska ska bedrivas är 

                                               
1 Den gemensamma europeiska referensramen för språk kommer fortsättningsvis i arbetet att kunna 

benämnas GERS.
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heller inte självklart. Vad är egentligen lämpliga sätt för elever i unga åldrar att lära sig 
språk på? Trots att den övergripande forskningen idag ställer sig positiv till tidigt 
språkundervisning, är inte endast den tidiga starten i sig någon garanti för framgång. En 
tidig start måste kombineras med en kompetent lärare som bedriver högkvalitativ 
undervisning. Unga språkinlärare lär sig inte på samma sätt som äldre, vilket gör det 
väsentligt för läraren att ha kompetenser för hur just språkinlärning för unga bör 
utformas. Undervisningen för yngre elever bör bygga på en helhetssyn på språk. Den 
bör vara kommunikativt styrd, där eleverna får möjlighet att lära språk via att se, höra 
och känna språket i kroppen samt att undervisningen ska beröra ämnen som ligger dem 
nära. Läraren är ansvarig för att skapa kommunikativa och interaktiva lärandesituationer 
under trygga former, där eleverna får möjligheter att gissa sig till förståelse baserat på 
vad de redan kan. På detta sätt kan eleverna bygga upp ett språkintresse och ett språkligt 
självförtroende som är så viktig för ett fortsatt lärande i språk. (Pinter, 2006 & 
Keaveney & Lundberg, 2014) 

Att lärare i engelska enligt studier har fördel av att vara utbildade för ämnesområdet 
känns kanske självklart, men faktum är att engelskämnet har varit valbart på svenska 
lärarutbildningar från 1987 fram till 2011. En risk med bristen på lärarkompetens är att 
undervisningen kan bli alltför läroboksstyrd och baserad på äldre läroplaner. Hur ska en 
för ämnet outbildad lärare kunna genomföra en lämplig undervisning som inte blir 
stereotyp eller automatisk? Lärare på fältet verkar också uppleva dessa svårigheter och 
kanske är det därför som många uttryckt ett behov av kompetensutveckling i just
engelska. (Lundberg, 2007)

Av egna erfarenheter har engelskundervisningen i grundskolan till stor del varit just 
statisk och läroboksstyrd och inte alls särskilt kommunikativ. Även via den 
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har jag erfarit att lärare upplever 
engelskan som ett ämne man inte känner sig helt säker att undervisa i. I motsats till 
uppfattningen om att engelskan som ämne har haft, och fortfarande på många håll i 
Sverige har, en tillbakadragen roll i de tidigare åren, har jag också under 
lärarutbildningen mött klassrum där engelskan har en betydande roll. Det känns därför 
spännande och lärorikt att få möjlighet att studera och framför allt försöka lyfta fram 
och synliggöra vad som faktiskt händer och vilka konsekvenser undervisningen kan få i 
ett klassrum där engelskan får ta plats, uppfattas som viktigt och bedrivs av en lärare 
med formell behörighet. Vad gör läraren, hur lär eleverna, vilka övningar och 
hjälpmedel används för förståelse och hur uppfattar eleverna själva engelskan, sitt 
lärande av språket och vilken vikt spelar deras språkliga självförtroende?
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1.1 Syfte och frågeställningar

1.1.1 Syfte

Syftet med studien är att studera engelskundervisning och lärande i två klasser (med 
samma lärare i engelska) där läraren har formell behörighet, och därigenom försöka 
synliggöra hur elever i årskurs ett kan lära sig engelska i riktning mot den europeiska 
språknivån A1.

1.1.2 Frågeställningar 

Vilka språkliga aktiviteter innehåller vanligtvis lektionspassen i engelska?

Vilken påverkan kan de språkliga aktiviteterna ha på elevernas utveckling av receptiva 
och produktiva förmågor i engelska?

Hur uppfattar eleverna engelskundervisningen och hur sätter de ord på sitt lärande?
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2 Forskningsöversikt

2.1 Den europeiska referensramen för språk och kursplanen för 
engelska i årskurs 1-3

I och med vår tids ökade internalisering och internationella utbyten har ett behov av ett 
gemensamt språk, engelska, vuxit. På grund av intresset om ett gemensamt språk har 
även gemensamma riktlinjer för språkanvändning och språkinlärning börjat efterfrågas. 
I Europa har den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS, framarbetats 
av Europarådet (Skolverket, 2009a). GERS är en tydlig, heltäckande och konsekvent 
referensram för språkinlärning och den utgår från en allmän uppfattning om vad som 
menas med språkanvändning och språkinlärning. Den grundsyn referensramen tillämpat 
är kommunikativ och handlingsorienterad och anser att människor som använder eller 
lär sig språk är deltagare i sociala kontexter som kräver språkliga aktiviteter 
(Skolverket, 2009a). Lundberg (2011) beskriver referensramens språksyn som just 
kommunikativ. Att själva användandet av språk är fokus och att språk i första hand ska 
läras som ett verktyg för interaktion, information och kommunikation. Det mest centrala 
i en kommunikativ språksyn är förmedlingen av budskap, medan grammatiska 
kunskaper kan komma sedan (Ibid). 

I användarbeskrivningen för GERS görs tydligt att referensramen ska ligga till grund för 
hur språkundervisning bör se ut gällande mål och metoder. För att den kommunikativa 
förmågan ska utvecklas förklaras i GERS att elever bör få möjlighet att öva den genom 
att delta i kommunikativa språkövningar. En fördel med kommunikativa aktiviteter är 
att de förutsätter reception (lyssna, läsa, förstå), produktion (muntlig och skriftlig) och 
interaktion. Exempelvis kan estetiska övningar och lekfull språkinlärning göras till 
kommunikativa övningar som stärker lärandet. Fördelar med estetiska övningar är att de 
kan vara både produktiva och receptiva, och omfattar exempelvis att sjunga sånger och 
ramsor, lyssna, läsa och skriva berättelser eller framföra pjäser. (Skolverket, 2009a)

Läroplanen ger via kursplanen för engelskämnet, riktlinjer om hur utformandet av 
engelskundervisning kan se ut och vad den ska innehålla. Den svenska kursplanen i 
engelska, är likt andra länders kursplaner i språk, framarbetad med grund i GERS. För 
innehållet i engelska finns tre huvudrubriker. Dessa är reception, produktion och 
interaktion och beskriver det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 1-3 i Lgr 11. 
Kommunikationens innehåll ska enligt kursplanen vara ämnesområden som är bekanta 
för eleverna. Intressen, personer och platser samt vardagsliv och levnadssätt i olika 
sammanhang och områden där engelska används. GERS beskriver just reception, 
produktion och interaktion som de mest centrala delarna vid inlärning av språk, därför 
finner vi också huvudrubrikerna i kursplanen för engelskämnet i Sverige. (Skolverket, 
2009a & Skolverket, 2011a)  
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Som ett ursprung till kursplanen finns alltså GERS. GERS har gjort en indelning av 
språknivåer med tre baskategorier och sex basnivåer för att beskriva vad 
språkanvändare kan. Under baskategorin Basic language user finns basnivåerna A1 och 
A2, och är aktuella för elever i grundskolan årskurs 1-3. Nivåerna för elever i 
grundskolan är de två första stegen i nivåtrappan där A1 gäller främst i årskurs ett. För 
unga inlärare och nivåerna A1 och A2, är främst aktiviteter för reception, lyssna och 
förstå, men även egen muntlig produktion och interaktion vad som bör behandlas först. 
Medan reception, vad gäller läsa, och produktion i skrift är senare steg i språkinlärandet.
Se bilaga 1och 2 för förklaring av vilka kompetenser GERS menar att A1-nivån 
innebär. (Skolverket, 2009a & Keaveney & Lundberg, 2014)

2.2 Centralt innehåll för ämnet engelska åk 1-3
Den svenska kursplanen för engelska bygger på tre begrepp, kunskapsområden, 
hämtade från GERS, och beskrivs i det centrala innehållet. För årskurs 1-3 är dessa 
kunskapsområden: Kommunikationens innehåll (vad elever ska prata om och lyssna 
till), Lyssna och läsa (reception), Tala skriva samtala (produktion). För årskurserna 1-3 
ska tyngdpunkt för att utveckla en kommunikativ förmåga ligga på att lyssna, förstå, 
tala och samtala. (Skolverket, 2011b). 

2.2.1 Kommunikationens innehåll

Kommunikationens innehåll innebär vilka ämnesinnehåll och sammanhang elever ska få 
lyssna till och prata om. I det praktiska arbetet kommer kunskapsområdena reception 
och produktion att interageras i detta kunskapsområde. För de allra tidigaste åren 1-3 
bör undervisningen behandla de mest närliggande områdena för eleven, så som 
familjen, kamrater och intressen, i åk 4-6 går innehållet att bygga på med vardagliga 
situationer och händelser. Övergripande är det av vikt att elever kan relatera innehållet i 
undervisningen till sin egen verklighet, detta eftersom all typ av förförståelse har 
betydelse för hur språkinlärningen blir. (Skolverket, 2011a, & Skolverket, 2011b) 

2.2.2 Receptionens innehåll

Det här kunskapsområdet handlar om hur en elev förstår och tolkar det man läser eller 
lyssnar till. Receptionens innehåll beskriver vad engelskundervisningen ska bestå av 
och i de tidigaste årskurserna 1-3 syftar det till att utveckla hörförståelse (Skolverket 
2011a). Punkterna för vad receptionens innehåll ska bestå av enligt Lgr 11 är följande:  

- Tydligt talad engelska och texter från olika medier

- Enkla instruktioner och beskrivningar

- Olika former av enkla samtal och dialoger

- Filmer och dramatiserade berättelser för barn

- Sånger, ramsor, dikter och sagor

- Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter
(Skolverket, 2011a, s.31)
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Förutom detta innehåll kan undervisningen kombineras och kompletteras med olika 
slags lekar, bilder, böcker så som i andra ämnen (Lundberg, 2011).

2.2.3 Produktionens innehåll

För att tala skriva och samtala (produktion och interaktion) skall innehållet i 
undervisningen bestå av enkla presentationer, enkla beskrivningar och meddelanden 
samt sånger ramsor och dramatiseringar. Redan från början är det fördelaktigt att elever 
får möjlighet att prova använda språket i eget tal. Det finns ett starkt samband mellan att 
få riklig med engelsk input genom att lyssna och att producera genom tal. För att elever 
själva ska kunna producera språk krävs att de får lyssna till varierad input som de kan ha 
som språklig förebild för att sedan själva våga prata. Ju mer input, desto mer output. 
(Lundberg, 2011 & Skolverket, 2011a)

Med tanke på att elever i yngre åldrar har en stark benägenhet för att tillgodogöra sig ett 
gott uttal, kan detta med fördel prioriteras i dessa årskurser. Däremot kan oro och 
nervositet för att tala engelska förebyggas genom att eleverna känner sig säkra på de 
engelska språkljuden. Att på lekfulla sätt hjälpa eleverna att bli trygga med de nya 
ljuden är en grund för fortsatt språkinlärning. (Lundberg, 2011)

På grund av att kursplanen i engelska i Lgr 11 sträcker sig ända till årskurs tre finns 
även läsning och skrivning med. I takt med att elever lär sig läsa på sitt modersmål kan 
det vara svårt att komma ifrån att de är nyfikna på ord och ljudning även i andraspråket. 
En svårighet med engelska alfabetet är att ljuden inte alls är lika de svenska 
bokstavsljuden och därför är elevernas förkunskaper av svenska språkljud inte särskilt 
användbar. En lämplig start är därför att börja läsning av engelska ord där ljuden är helt 
kända för eleverna och där de ser ordet som en helhet istället för att ljuda varje enhet för 
sig (Lundberg, 2011 & Keaveney & Lundberg, 2014). Språkets form och arbete med 
språkets formsystem finns inte utstakat i kursplanen utan istället betonas vikten av vad 
eleverna kan göra med språket så som ställa och svara på frågor och berätta om sådant 
som intresserar dem (Skolverket, 2011b).

2.3 Lärande i språk i de tidigare åren
Sedan 60-talet har utvecklingen för språkutbildning och språkundervisning gått framåt, 
samtidigt som området också många gånger varit omdebatterad. På grund av att det inte 
funnits något tydligt gemensamt synsätt på området har olika metoder i undervisning 
avlöst varandra. Sedan 70-talet började Sverige på riktigt att ta starka intryck från 
Europarådets språkprojekt. Den främsta utvecklingen de senaste årtiondena har handlat 
om ett ändrat synsätt. Det har blivit ett större fokus på att finna svar på frågan om vilka 
faktorer som gynnar språkinlärning. Perspektivet har således förskjutits från ett 
utlärningsintresse till att istället fokusera på inlärning. (Skolverket, 2001)
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Tanken om vem som är i fokus i undervisningen, läraren eller eleverna, är också 
avgörande för hur undervisningen utformas. Cameron (2001) talar utifrån ett 
inlärningsperspektiv på språkundervisning men kallar det ett lärandecentrerat 
perspektiv. Hon beskriver motsatsen, utlärningsperspektiv, istället som lärarcentrerat. I 
ett lärandecentrerat tankesätt är vetskapen om hur elever lär nyckeln till effektiv 
undervisning och lärande. Eleven är i centrum och aktiviteter och lektioner anpassas 
utifrån elevers förutsättningar för inlärning och bör gå före ett läroboksberoende eller 
lärarens egna kunskaper eller intressen (Ibid)

Det finns mycket information om hur människor som små barn lär sig sitt första språk, 
men är inlärningsprocessen verkligen lika då vi lär ett andraspråk? Det finns många 
åsikter om skillnader och likheter i inlärningsprocessen vid ett första- kontra 
andraspråk. Med en förenkling går det att säga att det finns många likheter i 
processerna, däremot är villkoren för inlärning väldigt olika. Till skillnad från en 
modersmålsinlärare har andraspråksinläraren betydligt mindre tid, mindre interaktion 
en-till-en, inte samma mängd och kvalitet av input av målspråket, får kanske input från 
en begränsad mängd källor och till sist en helt annan motivation för lärande än 
förstaspråksinläraren. (Ellis, Brewster & Girard, 2002)

Trots att språkutbildning har fått ett större utrymme i forskning de senaste decennierna 
är fortfarande inlärning och undervisning i språk för yngre relativt nytt. Därför kan vi 
kanske dra lärdom av vad två av de största och främsta tänkarna kring barns inlärning 
och utveckling informerar oss om hur vi tänker eller bör tänka om barn som
språkinlärare. Framförallt har Vygotskij och hans sociokulturella utvecklingsteori 
påverkat synen på språkinlärning. Även Piagets tankar har styrt sättet att se på 
språkinlärning, där barnet kan ses som ständigt interagerande med miljön och som 
problemlösare i omgivningen. Kunskaper, vilka som helst, ses alltså inte som medfödda 
utan aktivt skapade och konstruerade av barnet. Vygotskij menar att lärandet och 
utveckling tar plats i sociala kontexter, bland andra människor som interagerar. Likt 
Piagét menar Vygotskij att barnet är en aktiv inlärare i sin omgivning men lägger större 
fokus på vikten av interaktion mellan människor och användning av språket. (Cameron, 
2001)

Vygotskij menar att trots att barnet är en individ och har sin egna individuella 
utveckling så spelar äldre människor i ett barns omgivning stor roll i att hjälpa barnet att 
lära. De vuxna kan vägleda barnet till kunskaper genom att via objekt, tankar, intressen, 
samtal, läsning och genom att ställa frågor, göra kunskaper greppbara och åtkomliga för 
dem. Likaså vid språkinlärning. Däremot vilken hjälp och hur den ges till barnet/eleven 
är avgörande för inlärningen. Ett exempel taget utanför språkklassrummet kan vara när 
ett barn behöver hjälp med att knyta skorna. Antingen kan den vuxne snabbt hjälpa 
barnet genom att själv knyta skorna åt barnet. Eller så kan den vuxne visa hur barnet 
kan göra och låta barnet prova själv. Kanske tar det lite längre tid de första gångerna 
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barnet provar att knyta själv men det ger ett bättre lärande i längden än om den vuxne 
varje dag knyter skosnörena för att hjälpa. Tillsammans med en vuxen/mer kompetent 
(lärare) och lämplig hjälp/utbildning kan barnet nå högre höjder än vad det kan ensam. 
(Cameron, 2001) 

Det är inte samma sak att undervisa äldre elever i språk och yngre eftersom det är stora 
skillnader mellan vuxna och unga språkinlärare. Ofta har vuxna lättare att styra sina mål 
och sin motivation. En äldre inlärare är ofta mer medveten om varför man vill och 
behöver lära sig ett nytt språk. Det kan handla om att kunna arbeta internationellt, eller 
studera i ett land där ett visst språk talas. Unga å andra sidan har inte samma kontroll 
över sitt eget liv och är fortfarande i en läroprocess av sitt förstaspråk. Förutom det 
skiljer sig unga från vuxna inlärare för att: de har stort behov av fysisk aktivitet, de har 
en lång rad emotionella behov, de har mindre förmåga att styra sina känslor, de lär 
fortfarande ett förstaspråk, de lär långsammare och glömmer snabbare, de är generellt 
mer självorienterade och fokuserar på sin egen värld, de blir uttråkade lättare, är 
utomordentliga härmare och blir både lätt entusiastiska som distraherade. (Ellis,
Brewster & Girard, 2002)

Unga andraspråksinlärare tar sig alltså an uppgiften att lära sig ett andraspråk utan vissa 
av de språkliga färdigheter vuxna har. Exempel på sådana färdigheter kan vara kognitiv 
mognad och metalingvistiska kompetenser. Alla andraspråksinlärare oavsett ålder har 
däremot en sak gemensamt, att de redan har lärt sig åtminstone ett språk. Den vetskapen 
kan ses som en fördel med tanke på att den som ska lära sig ett andraspråk redan har en 
bild av hur språk fungerar. Samtidigt kan kunskaperna om hur förstaspråket fungerar 
ställa till det och leda till felaktiga gissningar eller slutsatser om hur andraspråket 
fungerar. Denna svårighet kan orsaka problem för en andraspråksinlärare som 
förstaspråksinlärare inte råkar ut för. (Lightbown & Spada, 1999)

När det kommer till hur en individ lär sig ett nytt språk har det visat sig att det finns 
vissa personliga egenskaper som gynnar andraspråksinlärning. Dessa egenskaper 
innebär att personen vågar göra misstag och är inte för styrd av att allt måste vara 
korrekt, den törs gissa sig fram till förståelse och gör riktiga förutsägningar, den ser 
mönster i språket och har ett gott språkligt självförtroende. Till skillnad från vuxna 
inlärare är yngre oftare mer benägna att ta risker och våga prova sig fram i 
språkinlärningen. Trots att många studier tyder på att personlighet har inflytande på hur 
någon lär sig ett andraspråk, går det inte helt säkert att säga att inlärarens personlighet 
korrelerar med hur inlärningen blir. Förmodligen är det inte bara personligheten i sig, 
utan kombinationen av hur personligheten påverkas och samverkar med andra faktorer 
som är avgörande för språkinlärningen. Undersökningar har visat att begripliga 
lärandesituationer är en nyckelfaktor, framförallt med yngre elever. Det innebär att 
skapa miljöer de elever lär sig genom att möta sammanhang där de enkelt kan förstå vad 
som sägs. För att sådana situationer ska uppstå krävs att nivån på språket är på lämplig 
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nivå och att visuella hjälpmedel till förståelse finns för eleverna. (Lightbown & Spada, 
1999 & Ellis, Brewster & Girard, 2002)

2.4 Lärarens roll för elevers lärande 
Att börja med engelskundervisning tidigt är inte en nyckel till framgång i sig, utan 
måste kompletteras av högkvalitativ undervisning (Keaveney & Lundberg, 2014). I 
ELLiE-studien, ett forskningsprojekt som kartlagt språkundervisning för yngre barn i 
Europa, sågs tecken på att elever upp till årskurs fyra oftare relaterar engelska med sin 
lärare än vad äldre elever gör. Vilket kan tala för att yngre elevers språkinlärning 
verkligen är beroende av läraren. När eleverna blir äldre är det mer vanligt att de 
symboliserar engelska med läroböcker (Enever, 2011). Läraren har en avgörande roll 
eftersom dennes intresse och attityd till ämnet kan spegla sig i eleverna, och vara 
avgörande för hur elever ser på ämnet och därmed också påverka lärandet (Lundberg, 
2011). På grund av att undervisningens utformning kan vara avgörande för
andraspråksinlärning, har en mer enad uppfattning i världen börjat råda om att läraren 
spelar nästan den viktigaste rollen (Enever, 2011). I en femton år lång internationell 
studie över 80 miljoner elever framkom just att läraren är den viktigaste av 138 olika 
faktorer som ligger bakom elevers resultat (Lundberg, 2011). Även i Sverige finns
också studier gjorda som visar att lärarens kompetens spelar en stor roll för elevers 
studieresultat (Skolverket, 2009b). Trots lärarens vikt bör kommas ihåg att andra saker 
också påverkar hur undervisningen utformas och således elevers resultat. Effekter av 
undervisningen påverkas också av influenser utanför skolan (Enever, 2011). 

Undervisning i engelska för yngre elever kan se ut och vara framgångsrik på mer än ett 
sätt. Ändå går det, enligt ELLiE-studien att återfinna några karakteristiska drag hos 
andraspråkslärare för yngre barn som anses framgångsrika. De karaktärsdrag som fanns
i studien var, att lärarna hade god kompetens i målspråket, tyckte om att undervisa i 
engelska och trodde på fördelarna med att arbeta med andraspråk redan i tidig ålder. 
Dessutom hade dessa lärare förmåga att skapa förtroendefulla och trygga relationer med 
eleverna, där läraren var uppmuntrande, gav stora mängder feedback och gav eleverna 
goda erfarenheter av att få lyckas i början av språkinlärningen. Slutligen hade lärarna 
också god förmåga att synliggöra lärande och planera undervisningen, med varierade 
övningar och varierade medier vilka eleverna kan ta till sig språk via (Enever, 2011). 
Samstämmigt med ELLiE-projektets resultat skriver även Lundberg (2011) om goda 
läraregenskaper för att lära yngre barn engelska. Förutom de redan nämnda 
egenskaperna nämns att lärare som undervisar i engelska för unga bör ha är goda 
kunskaper om hur just barn lär sig språk. Läraren ska vara en språklig förebild och 
modell för eleverna att se upp till. Läraren har också en grundläggande roll i att se till att 
eleverna bygger upp ett gott språkligt självförtroende. Ett språkligt självförtroende är 
avgörande för hur elever lär sig språk. Förutom detta kan läraren stimulera elevers 
språkintresse genom att skapa ett tryggt och lustfyllt engelskklassrum. 
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2.5 Engelskundervisning i tidigare år 
Det finns olika åsikter om hur språkundervisning i yngre åldrar kan utföras, och med 
tanke på att det finns mer än ett sätt som är bra bör all respekteras. I många europeiska 
länder har man under de senaste åren kommit mer överens om att språk bör läras in med 
ett kommunikativt fokus i och med de positiva konsekvenser som kommer ur det. Det 
finns även länder i Ostasien med en kommunikativ språksyn där man upplevt 
förhållningssättet vara effektivt för andraspråksinlärning. Som lärare är det av vikt att 
vara medveten om olika metoder och kritiskt reflektera över och reda ut hur man vill att 
den egna undervisningen ska se ut. (Ellis, Brewster & Girard, 2002)

I takt med att svenska läroplaner i större utsträckning beskriver hur viktig den 
kommunikativa delen av språk är hellre än den lingvistiska, har tankar om vilket fokus 
nybörjarinlärningen bör ha också skiftat. En kommunikativ språksyn lägger 
kommunikation som högsta prioritet bland de yngre eleverna, lyssna, förstå och själva 
producera. För unga inlärare är talat språk mediet som genom vilket mest språk ska 
mötas, förstås, praktiseras och läras. Att fokusera på ordinlärning och interaktion i den 
tidiga undervisningen, kan medföra att inläraren klarar av att skapa ett sammanhang av 
språket han/hon möter (Cameron, 2001 & Skolverket, 2001). 

Utifrån kännedom om de processer ett barn går igenom för att lära sig språk, både 
första- och andraspråk, finns en del principer för lärare att känna till och ta tillvara på i 
engelskundervisningen. För det första är unga inlärare väldigt lyhörda observatörer och 
har en naturlig förmåga att skapa meningsfullhet i sitt förstaspråk utifrån kroppsspråk, 
gester, ansiktsuttryck och sociala kontexter. I engelskundervisning kan lärare hjälpa 
elever att utveckla denna förmåga även för andraspråket genom att skapa meningsfulla 
sammanhang och synliggöra strategier för lärande. Detta kan göras genom att använda 
visuella material som exempelvis bilder eller kroppsspråk för förståelse. Via sådana 
hjälpmedel kan elever ges möjlighet att gissa sig till förståelse. Barn lär mycket genom 
att våga gissa och göra förutsägningar om vad något betyder på andraspråket, och det är 
en viktig inlärningsstrategi. Barn är också bra på att repetera och härma. Likt när ett 
barn lär sig sitt förstaspråk analyseras grammatiken i språket och barnet kommer 
successivt fram till regler. Unga elever tycker om att prata, även om de inte kan speciellt 
mycket av språket. Detta är något att dra nytta av vid andraspråksinlärning och går att 
åstadkomma genom meningsfulla kommunikativa övningar. Läraren har också i uppgift 
att se till att språkundervisningen är varierande och stimulerande och balanseras mellan 
att stödja och att utmana. Motivationen hos eleven sjunker och inlärningen blir inte 
framgångsrik om den är på en för låg språklig nivå, inte heller om nivån är alldeles för 
hög och utgör en allt för stor utmaning. Slutligen, atmosfären i ett språkklassrum för 
yngre elever bör inte vara för strikt och fokuserad på korrigering av felsägningar, utan 
främja elevers risktagande och vilja att gissa. (Ellis, Brewster & Girard, 2002)
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Det finns forskning som menar att en avgörande faktor för hur snabbt och hur mycket 
en ung elev tar till sig ett andraspråk beror på hur ofta och vilken typ av exponering av 
målspråket denne exponeras av (Cameron, 2001). Mindre elevgrupper kan också vara 
fördelaktigt för elevers motivation till att lära sig ett andraspråk (Nikolov, 2009). 
Dessutom har det visat sig att ett flertal kortare stunder av engelska under en vecka är 
mer effektivt för inlärningen än en mer koncentrerad undervisningstid (Ellis, Brewster
& Girard, 2002). En risk med att ha just koncentrerade språkpass en gång i veckan är att 
det kan bli svårt för eleverna att se sina språkliga framgångar. Om undervisningen 
tenderar att upprepa ord och sånger som redan använts kan eleverna få svårt att uppfatta 
progression. I sin tur kan det medföra en nedsatt motivation för språkinlärningen 
eftersom eleverna inte upplever att de ställs inför nya språkliga utmaningar eller lär sig 
nya saker. Samtidigt kan en väl planerat och högkvalitativ undervisning väga upp 
situationen (Lundberg, 2011).  

2.6 Klassrumsaktiviteter för undervisning i engelska mot A1-nivå
Enligt GERS är A1 den första språknivån att sträva mot vid inlärning av ett nytt språk 
och alltså ett lämpligt mål för elever som befinner sig alldeles i början av sin 
andraspråksinlärning. För unga språkinlärare bör lärandet vara baserat på en helhetssyn 
på språk, kommunikation, vara multisensorisk och bygga på ämnen som intresserar och 
ligger eleverna nära. Aktiviteter i undervisningen bör vara relaterade till vad eleverna 
upplever i den värld de lever. Eftersom språk är en social aktivitet lärs det också bäst i 
samspel med andra. Läraren har således ett ansvar i att skapa lärandesituationer som 
innehåller interaktion och kommunikation och där elever får möjlighet att gissa sig till 
förståelse via kunskaper de redan har. (Skolverket, 2009a)

Som tidigare nämnt är en grundsten för att skapa en lärorik miljö för 
engelskundervisning en lärare som talar mycket engelska. Att lyssna till läraren är en av 
de viktigaste källorna till språklig input för yngre elever, dessutom ökar det chansen till 
att elever själva vågar tala. Läraren kan, som tidigare nämnt, hjälpa eleverna att förstå 
genom att använda tydliggörande kroppsspråk, gester, visuella hjälpmedel, överdriven 
intonation eller en handdocka exempelvis. Även om läraren ibland gör misstag eller inte 
talar en helt och hållen perfekt engelska själv gör det ingenting, barn lägger inte märke 
till små misstag. De fokuserar istället på att förstå helheten. Om läraren däremot oftare 
pratar elevernas förstaspråk kan det ge negativa konsekvenser för elevernas uttal och 
flyt på målspråket, även det språkliga självförtroendet. Om lärare är osäkra på sin egen 
språkförmåga och frekvent direktöversätter mellan första- och andraspråket tenderar 
elever att göra samma sak, och så fort de får tillfälle välja att prata på förstaspråket. 
Dessutom kommer eleverna att kräva översättningar istället för att verkligen 
koncentrera sig på att använda strategier för förståelse och ta vara på sin 
gissningsförmåga. En annan risk med osäkra lärare är att de i större utsträckning kan 
komma att grunda sin undervisning på olika läromedel och medier vilket kan leda till 
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mer tyst individuellt arbete i lärobok för eleverna. I sin tur kan det leda till att elevernas 
motivation och intresse för språk sänks. (Lundberg, 2011 & Keaveney & Lundberg, 
2014)

För språkinlärare av alla åldrar framhåller GERS de kommunikativa kompetenserna 
som de högst prioriterade kunskaperna. Dessa uppnås via receptiva-, produktiva- och 
interaktiva övningar. I de tidigaste åren, och för att arbeta mot nivån A1, bör 
receptionen i första hand innebära att lyssna och förstå, före läsning. För de produktiva 
och interaktiva övningarna bör det främst handla om att utveckla muntlig produktion, 
före att skriva. (Skolverket, 2009a)

2.6.1 Lyssna och förstå – reception

I Lgr 11 och kursplanens centrala innehåll för årskurserna 1-3 beskrivs de receptiva 
förmågorna som vad engelskundervisning i dessa år i första hand ska handla om. All 
språkinlärning börjar med hörförståelse, att lyssna och förstå. Förståelsen utvecklas 
långt före de produktiva förmågorna. Unga elever bör därför inte förväntas svara på 
engelska från början, om så är fallet ställs mycket högre krav på eleverna än bara att 
visa förståelse. Förståelsen kan visas genom att nicka, visa med annat kroppsspråk eller 
svara på svenska. Olika former av exponering av engelska språket där elever får 
möjlighet att lyssna och visa sin förståelse gör att språket sätter sig i kroppen på eleven,
och är även stärkande för det språkiga självförtroendet. (Pinter, 2006, Skolverket, 2001, 
Lundberg, 2011)

För att öva upp hörförståelse är autentiska och engagerande lyssningsövningar lämpliga. 
Det kan alltså inte vara vilken lyssningsövning som helst utan någon som får elever 
intresserade av att vilja lyssna. Vid en engagerande lyssningsövning är eleven i allra 
högsta grad aktiv då hjärnan hela tiden söker mening för att förstå vad som sägs. Därför 
bör varje språkpass innehålla flertalet lyssningsövningar där eleverna också får 
möjlighet att på något sätt visa sin förståelse, detta stärker även de unga elevernas 
språkliga självförtroende. Vid lyssningsövningar kan eleven få möjlighet att absorbera 
talat språk via en eller flera personer eller medier. Det kan vara genom att lyssna till 
läraren, se en film eller lyssna på en inspelning. Fördelen med att duschas i språk är att 
det ger eleven möjlighet att absorbera ljud, intonation, uttal samt uppmärksamma 
språkliga mönster på ett naturligt sätt. Viktigt att tänka på vid receptiva övningar är att 
den språkliga nivån är lämplig. Språkexponeringen bör vara frekvent repetition av 
tidigare inlärt vokabulär och fraser, samt tydligt gå att koppla samman med 
ämnesområden som tidigare berörts under språkundervisningen. Dessutom är det viktigt 
att ha i åtanke en ung elevs koncentrationsförmåga. För att hålla deras engagemang
uppe krävs många men korta övningar med pauser emellan. Pauserna är dessutom 
perfekta tillfällen att diskutera och följa upp elevernas förståelse. (Keaveney & 
Lundberg, 2014)
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2.6.2 Tala och samtala – produktion och interaktion 

Trots att kanske störst fokus för den tidigaste engelskundervisningen bör vara på de 
receptiva förmågorna, borde eleverna redan från början också få tillfällen att använda 
egen engelska i tal, och då kanske främst genom imitation. Som nämnt tidigare i texten 
ger ett rikligt flöde med språkligt input, större möjligheter till språklig output. För att en 
utveckling ska kunna ske bör språket som eleverna exponeras för vara på en högre nivå 
än vad de själva förväntas producera. Läraren har i uppgift att överösa eleverna med 
språk, språkduscha, både genom att som lärare själv prata men också genom olika 
medier. Förutom imitation bör eleverna få möjlighet att öva produktion i tal via olika 
interaktiva övningar som par- och gruppaktiviteter där de med korta fraser kan 
kommunicera avslappnat. (Lundberg, 2011)

För elever själva är just att lära sig prata det vanligaste svaret på frågan om vad de först 
vill lära sig i engelska. Unga elever tycker om att lära sig fraser utantill, kontinuerlig 
och repetitiv övning av ex. sånger, ramsor, filmer, berättelser och vardagliga enkla 
fraser kan snabbt resultera i en bank med ord och fraser som eleven har användning för i 
sin fortsatta språkinlärning. Att prata fritt är en svårare uppgift och tar mycket längre 
tid. Om de första årens engelska bygger på en varierad språkligt input kommer det att 
leda till att eleven så småningom ska kunna uttrycka sig med enkla medel i sociala 
sammanhang. Trots att elever kanske utsätts för riklig input av engelska kan det ändå ta 
lång tid innan de börjar prata. Det kan variera från elev till elev och är inget lärare ska 
forcera fram. Eleven lär sig språk genom att lyssna och ta in och förståelsen kommer 
före produktionen. Talet kommer när eleven känner sig trygg och säker nog. Av den 
anledningen är det viktigt att lärare inte stressar upp sig över just detta utan fortsätter att 
tro på, och engagera eleven genom intressanta språkpass. En förutsättning för att lära 
elever att prata engelska är att de i ett första hand får ta del av så mycket engelsk input 
som möjligt. Dessutom måste lärare se till att undervisningen bygger på aktiviteter där 
elever motiveras att prata och upptäcka syftet med kommunikation. Dramaövningar och 
parövningar är fördelaktigt eftersom de kräver interaktion och kan relateras till en 
verklig situation. Att dramatisera kräver samarbete i en kontext där språk är naturligt 
och engagerar deltagarna. (Keaveney & Lundberg, 2014)

För att undvika att elever känner sig utsatta i att prova prata engelska är körövningar ett 
lämpligt sätt att involvera elever och få dem att våga. Körövningar kan användas till all 
typ av språkövning så som sånger, ramsor, nya ord, uttryck, dialoger. När elever svarar 
eller uttrycker sig tillsammans i kör är de mycket säkrare på sitt tal än när de förväntas 
tala själva. Om en elev känner sig osäker på att prata svarar de oftare på sitt förstaspråk 
om de får en fråga. Detta borde vara tillåtet och visar ju på att eleven ändå förstått, vad 
läraren kan göra är att repetera vad eleven svarat på engelska. (Keveney & Lundberg, 
2014).   
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2.7 Medvetenhet om lärande och språkliga strategier
I och med de senaste årtiondenas förflyttade fokus i undervisningssammanhang, från 
utlärning till inlärning, har reflektion om lärande också blivit mer aktuellt. Större 
uppmärksamhet har riktats på inläraren och ett intresse av vad som karaktäriserar olika 
elevers inlärning har vuxit och på den vägen har intresset för goda inlärningsstrategier 
för språk blivit allt mer aktuellt (Skolverket, 2001). I och med detta har språklig 
medvetenhet lyfts fram som ett medel för språkinlärning. En elevs medvetenhet om 
lärande i engelska kan ha stor påverkan på språkinlärningen (Ellis, Brewster & Girard, 
2002).

Det var egentligen under 80-talet som uttrycket språklig medvetenhet och medvetenhet 
om inlärning började användas, och innebär att tidigt uppmuntra språkelever att tänka 
kring språk. Sedermera har reflektion och analys, språklig medvetenhet, fått komma att 
ta större plats i svenska styrdokument och blivit en viktigare del i språkinlärning 
(Skolverket, 2001). Eftersom språklig medvetenhet och medvetenhet om 
inlärningsstrategier är verktyg för att bli en bättre språkanvändare, bör elever få 
möjlighet att öva förmågan att reflektera över sitt tänkande. Det kan handla om att bli 
medveten om vilka material som kan användas för att minnas saker och vilka strategier 
för förståelse och lärande som finns (Ellis, Brewster & Girard, 2002). I relation till 
Vygotskijs tankar om att ett barn kan mycket mer, och lär sig mer, i sociala 
sammanhang tillsammans med andra och med hjälp av en mer erfaren vuxen, kan det 
inte krävas av elever att helt på egen hand kunna utveckla färdigheter för den språkliga 
medvetenheten. Lärare måste hjälpa elever att förstå varför och hur de kan lära sig 
engelska, genom att synliggöra inlärningsstrategier och hjälpa dem att utveckla 
förmågan att reflektera kring sitt lärande (Skolverket, 2001).

Trots att alla språkinlärare har individuella skillnader, är ändå en gemenskap för de 
flesta unga språkinlärarna att de använder samma eller liknande strategier för inlärning 
(Ellis, Brewster & Girard, 2002). I kommentarmaterialet till kursplanen för engelska 
nämns språkliga strategier under huvudrubriken Reception som något elever i 
engelskundervisningen också behöver få bli medvetna om. De måste få veta vilka 
strategier som finns samt bli medvetna om vilka strategier som är mer eller mindre 
gynnsamma i olika situationer. Alla människor behöver strategier för att förstå och om 
elever är medvetna om vilka de kan använda kan de också välja att tillämpa olika 
strategier för olika situationer. För yngre elever är att kunna förstå ett sammanhang det 
viktiga och kanske inte varenda enstaka ord. Strategier för att förstå talat språk går ut på 
att använda sin förförståelse för att kunna gissa sig till det man inte förstår (Skolverket, 
2011b).

Keaveney & Lundberg (2014) förklarar vilka strategier för hörförståelse som lärare bör 
göra elever uppmärksamma på och låta öva genom olika aktiviteter. Dessa har 
sammanställts i en lista och är:
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- Lyssna efter nyckelord som namn på platser eller personer
- Använda ledtrådar som bilder eller nyckelord för att förstå det viktigaste
- Använda förförståelse och kunskap om världen för att göra gissningar 
- Notera tonfall eller ljud runt omkring för att få ledtrådar
- Lyssna efter om ord låter likt något ord på modersmålet
- Fortsätta lyssna även om det var något ord du inte förstod
- Inte ge upp eller göra orimliga gissningar utan istället använda ord som du 

förstått för att kunna göra rimliga gissningar om handlingen

Medvetenhet om språkinlärning kan innebära medvetenhet av förståelsestrategier eller 
minnesstrategier, men också motivationsstrategier och medvetenhet om vilka mål 
eleven har med språkinlärningen. Som lärare kan det vara viktigt att veta vilka tankar en 
elev har om sin egen språkinlärning. En elevs attityd och tankar kring att lära sig ett nytt 
språk kan i viss mån påverka och förklara deras inlärningsstrategier vid 
andraspråksinlärning. (Keaveney & Lundberg, 2014)

2.8 Språkligt självförtroende och ett tryggt klassrumsklimat
Enligt svenska styrdokument ska engelskundervisningen bidra till att elever vågar och 
vill kommunicera i engelska, detta ska också resultera till att uppnå en god tilltro till sin 
språkliga förmåga. För att våga använda språk är ett språkligt självförtroende 
grundläggande och det har visat sig att en för stor oro inför språkanvändning, är den 
känslomässiga faktor som har störst negativ påverkan på inlärningen i språk. (Lundberg, 
2011) 

På grund av de negativa konsekvenserna av ett dåligt språkligt självförtroende är en 
förutsättning för andraspråksinlärning ett klassrum där elever känner sig trygga och 
vågar delta i språkundervisningen. Ett sätt läraren kan göra detta på är genom att hitta en 
lämplig språklig nivå att bygga undervisningen på. När det kommer till receptiva 
övningar där elever förväntas förstå är det viktigt att språket ligger på en nivå som inte 
är alldeles för svår och inte heller för lätt. Är det för svårt finns en risk i att eleverna får 
svårt att skapa mening med innehållet och unga inlärare kan då snabbt ledsna och tappa 
motivation. Dessutom finns en risk att elevers tro på sin språkförmåga sänks. Om nivån 
på språket istället är för lätt får det också effekten bristande motivation, på grund av 
uttråkning och för lite på utmaning. (Keaveney & Lundberg, 2014)

När det kommer till att våga tala engelska kan den språkliga oron visa sig som mest. 
Trots att elever tycker att prata är vad som är mest spännande med språkinlärning är det 
också det som gör dem mest osäkra. Många unga elever tycker att det är pinsamt och 
jobbigt att prata engelska inför andra. Både när det kommer till klasskompisar eller på 
utlandsresan. För att undvika elevers oro inför språkundervisning krävs ett lustfyllt och 
tryggt klassrum. Det är upp till läraren att grunda en tillåtande miljö där elakheter inte 
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existerar. Detta går att göra genom att vara stenhård och nolltollerant mot skratt eller 
hånfulla kommentarer. I arbetet för detta kan läraren vara en förebild och våga bjuda på 
sig själv, skoja, säga roliga saker, göra roliga gester eller kasta sig in i lekar utan att 
tveka. Det handlar om att visa att engelskan inte är farlig utan kan vara lustfylld. 
(Lundberg, 2011 & Keaveney & Lundberg, 2014)

På grund av att det har visat sig att unga elever lär bättre i en miljö som känns trygg och 
avslappnad, är det av vikt att ett språkklassrum har en tillåtande och varm miljö. Vid 
sådana omständigheter är oftare självförtroendet högre och rädslan att göra fel lägre och 
således blir lärandet bättre. För att skapa ett sådant klassrum kan lärare vara noga med 
att avdramatisera pressen på korrekthet i engelskan. Försöka få elever att inte fokusera 
på detaljer och att allt måste vara rätt utan istället uppmana dem till att försöka förstå en 
helhet. Att det inte gör något om de inte förstår exakt varje ord när det kommer till en 
lyssningsövning exempelvis. Dessutom bör läraren uppmana elever till att använda sin 
gissningsförmåga, som är en viktig strategi till förståelse av språk. Även feedback är en 
grundsten för ett gott självförtroende och andraspråksutveckling, elever blir mer 
motiverade till att våga prata om läraren intresserar sig för vad de säger. Det är viktigt 
att lärare ser till att vara medvetna om elevernas språkliga nivå för att kunna hålla 
undervisningen på en lämplig nivå och på så sätt hjälpa dem att hålla upp sitt språkliga 
självförtroende.  (Keaveney & Lundberg, 2014)

Keaveney & Lundberg (2014) beskriver vilka faktorer som kan bidra till att ett 
språkklassrum känns tryggt och tillåtande, dessa har sammanfattats i en lista och är: 

- Nolltolerans mot att kommentera eller göra sig rolig på en klasskamrats försök 
till att tala engelska

- Att öva tal i körövningar
- Frekventa repetitioner där eleverna talar i kör
- Återkommande diskussion om vikten av att kommunicera och att våga ta risker 

och chansa sig fram i språkinlärning
- Läraren är försiktig med sina korrigeringar 
- Misstag ses som helt naturligt i språkinlärning och inget dåligt
- Ingen press sätts på eleverna att prata om de inte ännu är redo

Även trygga rutiner för engelskalektionerna är en förutsättning för att elever ska känna 
sig bekväma. Unga elever känner sig tryggare om de är säkra på klassrumsrutinerna och 
vet vad de kan förvänta sig. Det har en negativ påverkan på elever att ofta ändra 
klassrumsrutiner och osäkra elever tenderar att bli mer påverkade. Därför är det 
gynnsamt för språkinlärningen att tydliga och återkommande rutiner följs. Det kan 
handla om att starta passet på samma sätt varje gång eller hitta mönster som följs 
engelsklektionerna igenom (Ellis, Brewster & Girard, 2002 & Lundberg, 2011). 
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Ett av huvudsyftena med undervisningen i engelska är att eleverna ska utveckla tilltro 
till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Motivet till 
detta syfte är vetskapen om att ett gott självförtroende är grundläggande för att man ska 
våga delta språkligt i olika situationer och sammanhang. Det kan vara allt från samtal 
om musik på engelska till att delta i ett internationellt arbetsliv. Med tilltro till sin 
förmåga att kommunicera på engelska kan eleverna möta nya människor och platser och 
lämna invanda språkliga miljöer. (Skolverket, 2011b)

2.9 Motivationens roll för lärande 
Att motivation och positiv inställning är betydande för framgång i andraspråksinlärning 
är en övergripande slutsats efter många studier inom området. Däremot framgår inte lika 
tydligt exakt hur motivation är betydande för språkinlärning. Det går inte att säkert säga 
om det är motivationen som påverkar språkinlärningen eller om lärandet påverkar 
motivationen, eller hur båda påverkas av ytterligare faktorer (Lightbown & Spada, 
1999). 

Motivation och andraspråksinlärning är alltså komplext. Lightbown & Spada (1999) 
definierar det som att motivation grundas i både inlärarens kommunikativa behov och 
deras attityd mot de samhällen målspråket talas i. Om inläraren tvingas delta i sociala 
situationer där målspråket talas kommer den att utveckla den kommunikativa förmågan 
och inse värdet av språket, då också motiveras till att lära sig det. Samma sak gäller om 
inläraren har positiv inställning till människorna som talar målspråket, då föds 
motivation till att vilja lära sig språket för att kunna kommunicera med dem. 

Via de material som samlats in under ELLiE-studien har tydliga tecken synts på att 
individuella attityder har betydelse för lärandet. De elever med en positiv attityd till, 
högre motivation och en mer positiv självuppfattning, lyckades i större grad än de som 
hade en mindre lovande inställning. Samtidigt som det går att säga att det finns 
personliga egenskaper hos en individ som gör att de lyckas eller inte med 
språkinlärningen är dessa inga egenskaper som är bestående. De går att ändra på och är 
inte oberoende faktorer. Dessa egenskaper utvecklas både med tiden men också utifrån 
hur de interagerar med olika typer av miljöer och sammanhang. På grund av att 
attityden hos en ung elev påverkar andraspråksinlärningen för just den personen har 
lärare en viktig uppgift i att vara medvetna om hur elevers motivation och inställning är 
och hur de förändras. För att ta reda på en elevs motivation kan övningar där eleverna 
får kommentera undervisningen och vad de tycker om språkinlärning vara bra. (Enever, 
2011)
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3 Material och metod
Eftersom studiens syfte är att skapa en djupare förståelse kring vad som händer i ett 
klassrum under engelsklektioner, samt elevers uppfattning av sin egen förståelse och 
lärande i ämnet, är undersökningen av kvalitativ karaktär. Ett kvalitativt synsätt har sitt 
ursprung i den humanistiska vetenskapen, främst sprunget ur filosofiska inriktningar, 
där fokus i en undersökning ligger på en helhet. Med ett kvalitativt synsätt är det 
centrala att tolka och förstå de resultat som framkommer, vilket denna undersökning har 
som syfte (Stukát, 2011). Undersökningen är en fallstudie, där data samlas in via 
kombinerade metoder som deltagande observationer och intervjuer (Ibid). 

Vid val av metod har hänsyn tagits till vad Stukát (2011) skriver om lämpliga sätt för 
materialinsamling vid olika studier. Vanliga sätt att angripa kvalitativa undersökningar 
kan vara via öppna eller mindre strukturerade intervjuer och ostrukturerade 
observationer. Dessa ses som lämpligare metoder för syftet än enkäter eller intervjuer 
med allt för styrda frågor eller ett observationsprotokoll med tydligt utvalda kategorier 
(Ibid).

3.1 Deltagare
Den utvalda skolan, med lärare och elever, är känd för mig från de verksamhetsförlagda 
delarna under lärarutbildningen. Med tanke på lärarens utbildning och fortbildning i 
engelskämnet för yngre elever, och för dennes ansvar för engelsklektionerna i årskurs 
ett på den aktuella skolan, anser jag att läraren och två av dennes klasser är relevanta att 
studera för syftet i min undersökning. Elevgruppen är således utvald utifrån de klasser 
den aktuella läraren undervisar i. Urvalet kan sägas vara ett praktiskt urval.

3.2 Observationer
För insamling av empiri kommer deltagande observationer att göras. Jag kommer att 
delta på två entimmarspass varje vecka i sex veckor, och utföra totalt tolv observationer.
Stukát (2011) menar att deltagande observation kan vara fördelaktigt när avsikten är att 
studera vad människor faktiskt gör och inte bara vad de säger. Att jag tidigare under 
studietiden har besökt klassen och att jag sedan tidigare är bekant med eleverna och 
läraren, kan vara positivt. Jag kan lägga märke till om lärare eller elever anpassar sig 
efter vad de tror jag vill se. Förhoppningsvis gör det ändå att observationstillfällena 
känns avslappnade och inte konstlade för varken läraren eller eleverna. En risk med att 
jag är bekant med eleverna kan vara svårigheten att ha ett objektivt synsätt, eftersom det 
kan vara lätt att bli känslomässigt involverad i det som observeras. Dessutom kan det 
vara svårt att inte påverka verksamheten. Samtidigt är den stora fördelen möjligheten att 
få ett inifrånperspektiv och en kännedom om sådant som inte nödvändigtvis sägs (Ibid).

För att veta vad jag ska fokusera på under observationerna krävs ett 
observationsprotokoll, se bilaga 3. Protokollet innehåller de punkter som jag vill
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fokusera på och föra noteringar och anteckningar kring, både under och efter passen. 
För en deltagande observation kan en registrering i form av noteringar över vad som 
skett, vem som gjort vad eller vad som sagts vara lämpligt. Det blir som en form av 
strukturerad dagbok, alltså inte för detaljerat, men med några mer eller mindre 
förbestämda frågor som gör att uppmärksamheten riktas åt ett önskat håll. (Stukát, 
2011) 

3.3 Gruppintervjuer
Förutom deltagande observationer kommer datainsamling att ske via åtta 
gruppintervjuer. Intervjuerna kommer att göras i båda klasserna. Att tänka på vid 
gruppintervjuer är att en lämplig storlek kan vara mellan tre till sex personer (Stukát, 
2011). Eleverna delas in i grupper med tre till fem elever i varje grupp. Grupperna är 
indelade i klasserna sedan tidigare av deras klasslärare och eleverna i grupperna är vana
vid att arbeta tillsammans i dessa grupper. Förhoppningsvis ska detta göra att de känner 
sig trygga och vågar uttrycka sig i samtalen. Stukát (2011) belyser vikten av miljön vid 
intervjusituationer, nämligen att de intervjuade får vara på hemmaplan (i skolan), att 
intervjun sker ostört och att den upplevs ohotad. En förhoppning är att den trygga 
miljön och det faktum att jag sedan tidigare känner till eleverna, ska bidra till att minska 
risken för att inte alla elevers röster blir hörda eller att de påverkas negativt av 
grupptryck (Ibid).

Intervjuer för kvalitativa undersökningar kan lämpligast vara öppna intervjuer eller 
strukturerade samtal. Den typ av intervju som används just för den här studien kommer 
att vara ostrukturerad intervju. Intervjun kommer att ha några huvudfrågor som däremot 
inte behövs ställas i någon bestämd ordning och följdfrågor ska vara tillåtna, se bilaga 4. 
I en ostrukturerad intervju är intervjuaren medveten om vilket ämne som skall täckas in, 
men ställer frågor i en mer ostrukturerad ordning. Ett alternativ kan vara att ha en 
checklista över områden eller ämnen att ta upp. Ett annat sätt är att ha ett antal 
huvudfrågor där svaren följs upp individualiserat, ex. via följdfrågor av typ: Vad menar 
du med det? Kan du berätta mer? (Stukát, 2011)

Varje intervju innebär ett samtal i ungefär tio till tjugo minuter, att tiden kan variera 
stort beror på att en del elever uttrycker sig mer än andra. Intervjuerna kommer att 
spelas in via ett inspelningsprogram för Iphone. Intervjuerna analyseras och frågorna 
som ställs kommer att beröra elevernas uppfattning om engelskundervisningen och sitt
lärande i engelska. Intervjuerna kommer att göras på svenska. Ett alternativ till
intervjuer hade kunnat vara enkäter där eleverna markerar med munnar eller liknande 
för vad de anser om olika påståenden. Min uppfattning är att den information jag 
behöver kommer fram djupare genom intervjuer. Alla elever är heller inte läskunniga 
och klarar kanske inte att besvara en enkät själva. Att intervjua enskilda elever skulle bli 
för tidskrävande. 
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3.4 Forskningsetik 
För insamling av empiri kommer forskningsetiska principer att tas hänsyn till. 
Undersökningen kommer att uppfylla Vetenskapsrådets allmänna regler för forskning 
(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagare av studien kommer också att informeras om 
Vetenskapsrådets krav för humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. De
huvudsakliga kraven att ta hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).

För informationskravet gäller att informera undersökningsdeltagare om vad som gäller 
för deras deltagande och att de kan välja att inte delta om så är fallet. Den information 
som ges ut kan däremot vara mer eller mindre detaljerad men mitt namn och syfte med 
studien ska framgå samt hur undersökningen i stora drag kommer att genomföras 
(Vetenskapsrådet, 2002). Den information jag lämnar ut kommer i huvudsak att vara till 
klassläraren. Förutom syfte med undersökningen talar jag om att jag vill studera vad 
som sker på engelskpassen samt göra intervjuer för att kunna ta del av elevernas 
uppfattning av engelska som ämne i skolan. Även för eleverna talar jag om att jag ska 
vara med på några engelskalektioner och göra intervjuer med dem för att samla 
information till en uppgift jag gör i min utbildning. Vetenskapsrådet (2002) menar att i 
vissa studier, exempelvis deltagande observationer (som i den här undersökningen) kan 
det vara lämpligt att inte lämna ut all information om vad som ska studeras. Detta för att 
få informationen så autentiskt som möjligt. 

Samtliga deltagare i studien ska även ha rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Samtyckeskravet. Studien kommer både att innefatta elever och lärare. Läraren svarar 
för sig själv samtidigt som det räcker med dennes godkännande för elevernas 
medverkan. Vid tillfällen som detta, då undersökningen inte innefattar privata frågor 
eller som är av etisk känslig natur kan godkännande göras av ansvaring för 
uppgiftslämnare, alltså läraren. (Vetenskapsrådet, 2002)

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör de ingående personerna i 
undersökningen ska behandlas med största möjliga sekretess. Information om studien 
ska därför användas på sådant sätt att det inte går att räkna ut vem/ vilka som deltagit. 
Slutligen tas även nyttjandekravet hänsyn till, vilket innebär att alla insamlade uppgifter 
endast får användas till ändamål som rör den aktuella undersökningen. 
(Vetenskapsrådet, 2002)

3.5 Analysmetod
Studiens resultat kommer att redovisas i en berättande text där materialet granskas och 
analyseras i relation till styrdokument och tidigare forskning i ämnet. Materialet delas 
upp enligt de kategorier som utgör ämnesinnehållet i de observerade lektionerna. 
Därefter granskas observationsprotokollen och sammanställs utifrån liknande inslag 
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under lektionerna, varefter materialet analyseras i relation till forskningsfrågorna. 
Slutsatser om vad de språkliga aktiviteterna kan ha för påverkan på elevers receptiva 
och produktiva språkförmågor dras genom analys utifrån vad forskning och 
styrdokument skriver om engelskundervisning i yngre åldrar. Eftersom syftet med 
studien är att försöka lyfta fram kommunikativ språkundervisning i enlighet med 
referensramen för språk, kan en svårighet vara att för förhålla sig objektivt, något som 
jag är medveten om. Elevernas kommentarer ur gruppintervjuerna sammanställs utifrån 
de frågor som ställts. Dessa redovisas i texten där de går att relatera till aktiviteter under
lektionerna. Intervjuer som metod kan påverka resultatet i den meningen att det kan vara 
svårt att generalisera och dra direkta slutsatser av elevernas svar, däremot kommer
elevkommentarerna att kunna ställas i relation till forskning och därigenom styrka eller 
motsäga en teori.
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4 Resultatredovisning och analys
Nedan följer redovisning av insamlad empiri. Av anledning att materialet är insamlat 
via intervjuer och observationer och för att texten ska bli levande, redovisas resultatet i 
en berättande text där analys och resultat löper sida vid sida.

I den första delen, under rubriken De observerade lektionernas ämnesinnehåll och 
arbetssätt, redovisas kort vilka ämnesinnehåll de observerade passen har berört och 
vilka typer av övningar som genomsyrat undervisningen. Därefter, under rubriken 
Lektionernas innehåll, följer en mer detaljerad redovisning av vad som observerats vid 
de tolv lektionspassen i engelska som studerats, med inslag av elevers egna reflektioner 
hämtade ur de åtta gruppintervjuer som genomförts. 

4.1 De observerade lektionernas ämnesinnehåll och arbetssätt
I de två klasser där observationer utförts har eleverna engelska i halvklass, där varje 
halvklassgrupp består av sju till tio elever. Att ha andraspråksinlärning i mindre grupper 
kan vara en fördel i de tidigare åren då det tenderar att höja elevers motivation (Nikolov, 
2009). En timme per vecka är avsatt för engelskämnet per klass, vilket innebär att varje 
elev har engelska en timme varannan vecka. Det kan tyckas positivt med långa 
språklektioner men viss forskning menar att det kan vara negativt med få koncentrerade 
språkpass istället för kortare utspridda pass när det gäller yngre elever, dels för att det 
kan vara svårt för eleverna att koncentrera sig under för långa stunder, och dels för att 
det kan vara svårare för eleverna att märka progressionen (Ellis, Brewster & Girard, 
2002 & Lundberg, 2011).  

De fem första av de observerade lektionerna berörde ämnesinnehållet My family. 
Eleverna fick under dessa lektionspass möjlighet att öva olika familjemedlemmars 
namn och hur de kan säga fraser som: I have a mother, eller: This is my mother. Läraren 
gick igenom ord och fraser och eleverna bearbetade vokabulären via härmning och 
sånger. Vid varje lektionspass visades ett avsnitt av Kids English Zone - This is my 
family, som är ett material framtaget för engelskinlärning i unga åldrar (förskoleklass 
och årskurs ett), som Utbildningsradion, UR, tillhandahåller. Ingen lärobok används,
utan dokumentation över vad eleverna arbetat med gjordes av läraren i klassrummets
engelska hörna, English corner, och av eleverna själva i deras egen English book. 
Eleverna arbetade enskilt i slutet av lektionerna med att klippa ut personer ur tidningar 
som kunde motsvara de olika personerna i en familj

För några andra av observationerna var ämnesinnehållet istället What time is it?
Eleverna fick möjlighet att lära sig olika klockslag, hur man kan säga vad klockan är, 
olika tider på dagen samt hur man frågar någon om tiden. Inte heller under dessa 
lektioner användes någon lärobok och större delen av arbetet utfördes tillsammans i 
grupp. Inledningsvis i samtliga av dessa pass, lät läraren eleverna bekanta sig med de 
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nya fraserna. Även för detta ämnesområde såg eleverna ett avsnitt av Kids English 
Zone. Avsnittet hette I have breakfast at 8 o’clock och innehöll olika klockslag, olika 
tider på dagen, samt repetition av färger och siffror. Under lektionerna med detta 
ämnesinnehåll sjöngs också en sång. Därefter följde alltid en dramaövning. Som 
dokumentation satte läraren upp bilder knutna till dessa pass i klassrummens English 
corner. Eleverna dokumenterade även själva i sin English book. Där klistrade de in en 
bild som visade ett händelseförlopp där någon frågar vad klockan är, likt det rollspel de 
själva hade deltagit i.

De sista fyra av de observerade lektionerna hade ämnesinnehållet I like to, som innebar 
att eleverna fick möjlighet att öva olika verb för att kunna fråga någon annan och själv 
kunna svara på, vad de tycker om att göra. Ingen lärobok användes under någon av 
dessa pass. Större delen av dessa lektionspass utgjordes av en charadövning. Efter att ha 
gjort charader av ett antal verb sjöngs en sång innehållande samma ord. Därefter såg 
grupperna ett avsnitt av läromedlet Kids English Zone – I’m playing with my car, som 
också hade fokus på delvis samma verb som eleverna redan hunnit möta under 
lektionen. Precis som de övriga lektionerna dokumenterades varje pass i elevernas egen 
English book men även i klassens gemensamma English corner. 

Genomgående för samtliga tolv observationer var att undervisningen inte grundats på
någon lärobok. Att inte använda sig av lärobok kanske för en del låter amatörmässigt, 
men tvärtom kan det vara fördel att utelämna läroboken i den tidiga 
engelskundervisningen. Risken med lärobok är att undervisningen kan bli för beroende 
av boken och inte anpassas utifrån elevers förutsättningar för inlärning (Cameron, 
2001). Dessutom kan läromedlet medföra mer tyst individuellt arbete för eleverna,
vilket inte är fördelaktigt för den kommunikativa förmågan och som i sin tur kan leda 
till att elevernas motivation och intresse för språk sänks (Keaveney & Lundberg, 2014).

Lektionernas ämnesinnehåll i relation till kursplanen i engelska
Utifrån GERS, kursplanen i engelska, och det centrala innehållet för årskurs 1-3, 
framgår tydligt att ämnesinnehållet ska bestå av sådant som ligger eleverna nära, såsom 
sig själva, sin vardag, sin familj, och sina intressen (Skolverket, 2009a & Skolverket, 
2011a). De observerade lektionerna med innehållet familjen, klockan och intressen visar 
att lärarens planering är samstämmig med vad läroplanen säger. 

4.2 Lektionernas innehåll av språkliga aktiviteter
Under denna rubrik redovisas mer detaljerat vilka aktiviteter lektionerna har innehållit, 
och hur aktiviteterna går att relatera till vad forskning, GERS och styrdokument säger 
om hur elevers utveckling av receptiva och produktiva språkförmågor kan påverkas av 
olika undervisningsmetoder. Dessutom redovisas situationer då det har blivit tydligt hur 
elevers språkliga självförtroende och motivation kan spela roll för hur de upplever 
engelskämnet och agerar under språkpassen.
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I de yngre årskurserna bör språkundervisning till en början bygga på övningar där 
eleverna ges möjlighet att öva de receptiva förmågorna, lyssna och förstå. Detta är 
också en förutsättning för att eleverna senare ska kunna börja tala. De receptiva 
övningarna bör, enligt GERS, kursplanen i engelska och språkforskning, ge eleverna 
möjlighet att aktivt öva hörförståelse i klassrummet. Genomgående för observationerna 
är att fokus också har varit på detta. Reception i form av läsförståelse har också 
förekommit, men i betydligt mindre utsträckning och då endast gemensamt av ord eller 
korta fraser. Enligt kursplanen för engelska årskurs 1-3 vad gäller produktion – tala och 
samtala, samt GERS rekommendationer för A1-nivån, ska undervisningen för elevers 
eget tal på engelska innehålla enkla presentationer, enkla beskrivningar samt sånger 
ramsor och dramatiseringar. Undervisningen i de klasser som observerats i den här 
studien har innehållit aktiviteter i undervisningen där eleverna övat den produktiva 
förmågan på just dessa sätt. (Skolverket, 2009a, Skolverket, 2011a, Keaveney & 
Lundberg, 2014)

4.2.1 My family

Synliggörande av elevers lärande
Genomgående för alla pass med temat My family var att läraren konsekvent inledde 
lektionerna med att påminna eleverna om vad de gjort vid föregående pass. Under den 
stunden pratade läraren mestadels engelska. Läraren hade för vana att låta eleverna 
minnas vad de gjort under den senaste lektionen för att kunna knyta ihop det med vad 
de skulle arbeta med under dagens pass. 

Med hjälp av klassernas English corner, en yta i klassrummet där all engelsk 
dokumentation samlats, kunde elever och läraren tillsammans titta på vad de har gjort 
tidigare. Läraren pekade på bilderna de satt upp för att göra eleverna uppmärksamma på 
vad de lärt sig. På det sättet kunde hon synliggöra hur English corner går att använda 
som en kom-ihåg-hörna för att minnas. Detta utan att explicit säga det. Intressant var 
också att eleverna själva förstår att English corner kan användas just för att komma 
ihåg. Två elever svarade på min intervjufråga om varför de har en English corner i 
klassrummet, att: Om man ska göra något vi redan gjort så kan man kolla på den för att 
komma ihåg vad något är, eller: Typ för att förstå använder vi den. Ytterligare en elev 
sa att: När man ska säga något på engelska och har glömt bort, då gör det inget, för då 
kan man titta där, eller om man ska skriva något. Fler elever delade denna uppfattning 
och i samtliga åtta intervjuer fick jag svaren att de använder English corner i 
klassrummet för att komma ihåg. I en situationer som dessa uppmärksammar läraren 
eleverna på hur de kan minnas sina kunskaper och dessutom påminner hon dem om
deras lärande. Lärare har i uppgift att ge elever möjlighet att bli medvetna om sitt 
lärande och strategier för inlärning eftersom det stärker språkinlärning. Dessutom kan 
eleverna stärka tilltron på sin egen förmåga genom det att läraren tydligt gör dem 
uppmärksamma på allt de har lärt sig i engelska. Att vara uppmuntrande som läraren är 
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och att hon synliggör elevernas lärande är ett karaktärsdrag som framgångsrika
andraspråkslärare anses ha. (Skolverket, 2001, Ellis, Brewster, & Girard, 2002, 
Skolverket, 2011a & Enever, 2011).

Som svar på frågan om vad eleverna ansåg sig ha lärt sig hittills i engelskan, framkom i 
intervjuerna de ämnesområden som också var dokumenterade i klassernas English 
corner. Citat från eleverna var: Vi har lärt oss vad man heter på engelska. Vad man ska 
säga på engelska om man har bråttom. Hur mycket klockan är. Prata om kläder på 
engelska. Att prata engelska. Vad kroppen heter och olika kroppsdelar. Mamma, pappa 
och familjen, och så har vi lärt oss färger och djur. Vad man tycker om att göra, och
Regnbågen.

Medvetenhet om språkliga strategier
I observationerna var det återkommande att läraren försökte tydliggöra strategier för 
eleverna, vilket också framgår vidare i resultatredovisningen. Förutom att ta användning 
av English corner gjorde hon eleverna uppmärksamma på att titta på kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och socialt sammanhang för att skapa förståelse av vad som händer. 
Dessutom upplystes ofta eleverna om att titta på bilder för att få ledtrådar om betydelse 
eller lyssna på om ord låter likt något svenskt. Samtliga av dessa strategier räknar även 
Keaveney & Lundberg (2014) upp som centrala hörförståelsestrategier. Både i 
kursplanens centrala innehåll och syftesdel står att läraren har i uppgift att hjälpa elever 
att bli medvetna om olika språkliga strategier, både för att förstå och för att göra sig 
förstådd (Skolverket, 2011b).

I intervjuerna har eleverna också gett svar på frågan om det finns några knep man kan 
använda för att förstå engelska, att det går att se på vad personer gör, var de är, lyssna 
på om de säger något som låter likt svenska eller titta på en bild. Att eleverna har 
uppmärksammat dessa strategier och knep kan vara ett resultat av att läraren synliggjort 
dem. Kommentarer från eleverna på frågan om vad de gör om de inte förstår, och om de 
har några knep som kan användas vid sådana tillfällen kunde vara:

- Ja, man kan titta på bilder… om de säger typ typ one o’clock, också visar de en 
bild på en klocka så kan man förstå att klockan var ett,  

- Man kan kolla på kroppen, 
- Jag brukar tänka efter vad det kan vara om jag till exempel ser något de gör,
- Man kan få en pytteliten ledtråd, kanske med en bild,
- Man kan fråga fröken.

Vid ett annat tillfälle inträffade en liknande situation där läraren påminde eleverna om 
vad de lärt sig och belyste hur dokumentation kan användas som minnesbank. Eleverna 
hade fått sin English book utdelad redan i början av passet. De satt och bläddrade fritt i 
sina böcker och många provade att säga enstaka engelska ord för sig själv eller visa 
varandra vad de hade i sina böcker. Läraren upplevdes ta vara på tillfället och lät 
eleverna fortsätta bläddra i sina böcker. Läraren inledde sedan passet med att prata om 
vad klassen hunnit göra i engelskan hittills och hur mycket eleverna faktiskt hunnit lära 
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sig. Hon upplyste eleverna om att titta i sina English books och även i English corner
för att det skulle blir tydligt. Under den här stunden pratade både elever och lärare 
svenska och engelska. Det engelska pratet bestod av att de repeterade vokabulär som de 
arbetat med tidigare medan de bläddrade i sina böcker. I samtliga observationer av My 
family repeterades ord och sånger som de tidigare sjungit under stunden de gick igenom 
English corner eller sina English books i början av passen. 

Varför vi lär oss engelska
Innan läraren började gå igenom de nya och aktuella orden för just det här 
ämnesområdet frågade läraren i alla grupper varför eleverna tror att de behöver lära sig 
just om sin familj på engelska. Både läraren och elever pratade svenska under den 
stunden. Eleverna föreslog att det kan vara bra när man reser, läraren instämde och 
kopplade även ämnesområdet till något som låg alla elever i skolan nära för tillfället. Ett 
samarbete med en skola i Gambia, dit eleverna (åtminstone de äldre) skulle skicka brev 
om sig själva och sina familjer. Läraren knyter här kunskapsområdet till något som 
eleverna kan relatera till, vilket kan medföra vilja att lära sig språket. 
Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska lyfter förförståelsen som en 
förutsättning för engelskundervisningen i yngre åldrar. Förförståelse kan innebära 
kunskap om varför det kan vara bra att lära sig språk. Förförståelse, oavsett form, har 
betydelse för hur språklig input tillgodogörs. Dessutom står i kursplanens syftesdel att 
elever ska få möjlighet att intresseras av och inse nyttan med att lära sig ett språk genom 
undervisningen, vilket läraren omedvetet eller medvetet gör i situationen (Skolverket, 
2011b). Genom de svar jag fick i elevintervjuerna framgick också att just Gambia-
samarbetet var en anledning till att kunna engelska, eller för att kunna prata ett annat 
språk när man reser. En elev svarade: För att kunna prata med Gambia, och en annan:
För att prata med någon som inte kan svenska, typ när de kommer till skolan från 
Gambia, eller som en tredje sa: När man ska till andra länder. Motivation till att vilja 
lära sig ett språk kan grunda sig i inlärarens kommunikativa behov och attityd mot 
samhället språket talas i (Lightbown & Spada, 1999), vilket läraren försöker belysa vid 
de tillfällen hon vill att eleverna ska reflektera över vad de ska använda engelskan till.
Dessutom motiveras den kommunikativa språksynen som GERS framhåller 
(Skolverket, 2009a).

Att gissa sig till förståelse
Vidare under lektionspassen gick läraren igenom de aktuella orden för ämnesområdet, 
My family. Läraren pekade på en bild som satts upp på whiteboard-tavlan och frågade 
eleverna vad de tror att My family kan betyda. Läraren sa: Ni kan använda bilderna som 
ledtråd för att kunna gissa. Eleverna gavs möjlighet att gissa betydelsen, och genom att 
säga till eleverna att de kan titta på bilderna för att få ledtrådar om vad något kan betyda 
gör läraren i det tillfället eleverna uppmärksamma på en förståelsestrategi. En viktig 
strategi för förståelse kan vara just att kunna använda ledtrådar som bilder för att skapa 
mening och göra rimliga gissningar (Ellis, Brewster & Girard, 2002 & Keaveney & 
Lundberg, 2014).
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Genomgående under observationerna pratade läraren engelska blandat med svenska då 
hon introducerade familjeorden. Hon kunde säga: Vad kan mother betyda? Samtidigt 
som hon pekade på någon av bilderna, eller: Aunt is my mother’s sister, varpå eleverna 
fick möjlighet att gissa. Läraren bad eleverna repetera de aktuella orden och kunde säga:
Say after me, när hon ville att eleverna skulle repetera ord. Läraren kunde också ge 
exempel på meningar med de nya orden i, exempel: I have a mother, eller: I have a 
sister. Läraren uppmanade konsekvent eleverna till att våga gissa vad ord kan betyda. 
Just att gissa och våga ta risker, som läraren ofta uppmanar eleverna till, sägs vara en 
viktig del i språkinlärningen framförallt för receptionen. Även om yngre elever generellt 
oftare är risktagare och vågar chansa i språkinlärning bör de också få bli medvetna om 
detta genom att ha återkommande diskussion om vikten av att våga chansa sig fram. En 
riskfrämjande miljö kan lägga grunden till ett tryggt och tillåtande lärandeklimat i 
klassrummet (Ellis, Brewster & Girard, 2002 & Keaveney & Lundberg, 2014).

Ibland kunde läraren också uppmana eleverna på att lyssna på om de engelska orden 
låter likt något svenskt, för att i så fall kunna lista ut vad den svenska betydelsen är. 
Läraren gav ord som mum, brother, sister och cousin som exempel på sådana ord. Hon 
kunde exempelvis säga: vad tror ni cousins kan betyda? Gissa gärna. Det låter ganska 
likt på svenska. Här uppmanas eleverna igen på att våga gissa, samtidigt som de 
uppmärksammas på en strategi för förståelse. Att lyssna efter om ett ord låter likt något 
ord på modersmålet kan vara en god strategi för hörförståelse, reception (Keaveney & 
Lundberg, 2014). I en intervju svarade även en elev på min fråga om hur man kan få 
ledtrådar om vad något betyder på engelska att: Man kan lyssna när de säger något så 
kanske kan man höra vad det låter som på svenska. Eller som en annan sa: Engelska 
kan ibland vara lätt för det låter som svenska, till exempel clock hör man ju att det är 
klocka.

Läsa på engelska
Under genomgångarna av nya engelska ord förekom alltid även skrivna ord på 
whiteboard-tavlan, läraren kunde peka på ordet och följa med i läsriktningen likt många 
gör vid läsning i svenska. Orden som de gått igenom kunde senare förekomma i skriftlig 
form i slutet av passet då eleverna skulle dokumentera dagens lektion i sin English 
book. I kursplanen för engelska, årskurs 1-3, står att undervisningen främst ska bygga 
på hörförståelse vad gäller reception, och muntlig framställning vad gäller produktion, 
underförstått att skrivning och läsning bör komma senare (Skolverket, 2011a). En 
svårighet med engelska alfabetet är att ljuden inte liknar våra svenska och elevernas 
förkunskaper i språkljud är därför inte särskilt användbara (Keaveney & Lundberg, 
2014). Samtidigt är det nästan omöjligt att helt utesluta skrivna ord med tanke på att 
eleverna är inne i läsutvecklingen av sitt förstaspråk vid den här tiden och intresseras av 
språkljud. En lämplig start kan då vara att börja med läsning av ord där ljuden är helt 
bekanta för eleverna så att de kan se ordet som en helhet istället för varje liten ljudenhet 
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för sig (Lundberg, 2011). I GERS framgår också att A1-nivån kan innehålla läsning av 
välbekanta ord för eleven (Skolverket, 2009a).

Att låta elever få känna att de lyckas
Under stunden då lärare och elever tillsammans gick igenom familjeorden hände det vid 
något tillfälle att en elev kunde slänga ur sig att han eller hon har en faster: en aunt, 
läraren tog då tillfället och sa till eleven: då kan du säga till din faster nästa gång ni ses, 
hello aunt, eleven sa sedan frasen tyst för sig själv. Här är ett tillfälle då läraren gör det 
tydligt för eleven att han/ hon kommer att få användning av språket, och ger också 
eleven exempel på hur han/ hon kan använda det i en specifik situation.  

Under lektionerna kunde läraren också fråga eleverna: Do you have any sisters or 
brothers? Eller: Do you have a sister? Little sister or big sister? Hon visade samtidigt 
med gester och höll handen lågt då hon frågade om lillasyster och höjde handen för att 
visa storasyster. Eleverna fick frågan enskilt och svarade antingen på svenska eller 
engelska. Läraren tillät båda språken och korrigerade aldrig elevernas språk. Många 
elever provade gärna engelska men oavsett hur eleven valde att svara repeterade läraren 
elevens svar på engelska. Om en elev svarade: Jag har två systrar kunde läraren 
repetera: You have two sisters. Det var tydligt återkommande att läraren aldrig 
korrigerade felsägningar och tvingade aldrig någon att prata. Att förvänta sig att elever 
ska kunna svara på engelska ställer mycket högre krav än förståelse, vilket elever kan 
visa genom att svara på modersmålet eller via en nickning eller annat kroppsspråk 
(Skolverket, 2001 & Lundberg, 2011). Att göra som läraren gör i situationer som dessa 
kan vara fördelaktigt i syfte att bygga upp ett tillåtande klimat i engelskklassrummet. Ett 
sådant klimat kan bidra till att elever stärker sitt språkliga självförtroende och inte räds 
för att försöka prata och göra språkliga misstag. Forskning som styrker detta menar att 
faktorer som kan bidra till ett tryggt och tillåtande språkklassrum, där elever vågar 
försöka prata, är att läraren är försiktig med korrigeringar och att misstag ses som något 
naturligt och inget dåligt samt att ingen press sätts på eleverna att prata engelska om de 
inte själva är redo (Ellis, Brewster & Girard, 2002 & Keaveney & Lundberg, 2014). 
Eleverna hade något olika uppfattningar om hur det kan kännas om man gör misstag på 
engelskan. En elev sa: Fröken säger att det inte gör något om man gör fel, då får man 
chans att prata om det om det och lära sig mer, och en annan: Det kan kännas lite 
pinsamt men det är ju ingen fara att göra fel. Några elever menade att det kan vara 
bättre att vara tyst än att säga fel.

Lärarens språkanvändning 
Läraren blandade svenska och engelska under alla observationer. Vid några tillfällen 
kunde läraren påbörja längre meningar på engelska men avbröt sig och valde istället 
svenska. Vid flera tillfällen har läraren sagt att hon är medveten om att hon ibland 
översätter mycket till svenska med anledning av att hon vill vara säker på att eleverna 
förstår. Att våga använda mycket engelska behöver lärare däremot inte vara rädda för, 
eftersom elever behöver rikligt med språklig input. Om lärare ibland säger fel spelar 
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heller ingen roll eftersom elever ändå inte tenderar att lägga märke till misstag. En 
förutsättning för att språkutveckling ska ske är att språket eleverna möter är på en mer 
avancerad nivå än vad de förväntas kunna producera (Lundberg, 2011). Samtidigt är det 
av vikt att språket inte är på en alldeles för hög nivå, utan att lärare ändå anpassar sin 
input för att eleverna inte ska tappa sitt språkliga självförtroende och sin motivation. 
(Ellis, Brewster & Girard, 2002 & Keaveney & Lundberg, 2014).

Vid tillrättavisningar av stökigt beteende i klassrummet använde läraren genomgående 
svenska. En av grupperna var vid ett tillfälle mer rörig än vanligt och det blev då tydligt 
att eleverna inte hann höra lika stor mängd engelska som de skulle kunna gjort om 
läraren inte ständigt pratat svenska vid tillrättavisningarna på svenska. Att ge elever små 
korta instruktioner på engelska, som tillrättavisningar kan räknas till, är inte 
nödvändigtvis fel och något GERS och det centrala innehållet för kursplanen i engelska 
också uppmanar till (Skolverket, 2009a & Skolverket, 2011a). 

Medier för både receptiva och produktiva förmågor
I samtliga av lektionerna visades ett avsnitt ur den pedagogiska filmserien Kids English 
Zone. Läraren förklarade för eleverna på svenska att det kan vara bra att lyssna på andra 
som pratar engelska och speciellt någon som har engelska som sitt förstaspråk. Att 
elever ska få möjlighet till engelsk input via olika medier, som eleverna får i det här 
fallet, är något undervisningen ska innehålla enligt det centrala innehållet i engelska för 
årskurs 1-3. Det är ett bra tillfälle att öva hörförståelsen och den receptiva förmågan
(Ellis, Brewster & Girard, 2002 & Skolverket, 2011a). Forskningsrön från ELLiE-
projektet visar även att karaktärsdrag hos framgångsrika språklärare är att de har en 
planerad undervisning och är medvetna om de goda konsekvenserna av varierade 
övningar och medier via vilka eleverna kan få språklig input (Enever, 2011).

Under tiden som eleverna såg Kids English Zone ville läraren få dem att våga interagera
i filmen, genom att exempelvis säga: sjung gärna med. Genomgående för alla 
observationer var att eleverna var väldigt aktiva och sjöng med, pratade och repeterade 
fraser och ord som sades på filmen. Eleverna vågade släppa loss i sina försök att prata 
engelska och det upplevdes tydligt att nivån på språket var inom rimliga ramar och att 
de kände sig trygga. Forskning visar att just trygga omständigheter är en 
grundförutsättning för att elever ska våga prova producera språk i början av inlärningen 
av ett andraspråk (Lundberg, 2011 & Keaveney & Lundberg, 2014). Eleverna 
producerade alltså mycket engelska under filmavsnitten, nästan mer än under det övriga 
passet. Av anledning att det kan kännas lite nervöst att prata engelska kan det ta lite tid 
innan en elev vågar uttrycka sig på ett annat språk, talet kommer när en elev känner sig 
trygg och är inget en lärare behöver forcera fram, vilket den observerade läraren inte 
heller gjorde. Om eleverna inte förstod något ord kunde en elev fråga efter 
översättningen till just det ordet. Ibland kunde eleverna hjälpa varandra att förstå och 
ofta kunde läraren ge en direkt en svensk översättning till ett ord eller en fras. Att 
översätta direkt till svenska kan dock medföra att elever gör samma sak, att de inte 
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fokuserar på sammanhanget, blir bekväma och förlitar sig på att få översättning av 
läraren istället för att själva anstränga sig och använda strategier för förståelse. Att 
fokusera på helheten i språket är en strategi elever i yngre år bör få bli medvetna om 
(Skolverket 2011b & Keaveney & Lundberg, 2014). I intervjuerna fick jag svaret: Man 
kan fråga fröken, på frågan om vad det finns för knep till att förstå engelska i 
majoriteten av grupperna. Att fråga läraren om översättning dök upp som svar i nästan 
alla intervjugrupper. Vilket kan tyda på att eleverna är medvetna om att de får en 
översättning om de ber om en. 

Hur det kan kännas om man inte förstår
Jag frågade i intervjuerna hur det kunde kännas om man inte förstår exakt allt som sägs. 
Det rådde något olika uppfattning mellan eleverna, någon tyckte att: Man känner sig 
sämst i klassen, som att alla andra kanske förstår förutom en själv, fler elever tyckte att 
det kunde kännas jobbigt: Man blir stressad, jag vet inte vad dom säger och då blir jag 
upprörd. Eller: Man blir stressad, också kanske det fortsätter med något ord fast man ju 
inte vet. Jag frågade samma elev som gav det senaste citatet om det kanske inte var så 
farligt att man missar bara några ord, och fick till svar: Jo, det är det för man vill ju lära 
sig och det är svårt för jag glömmer bort ord. Andra elever kunde samtidigt tycka att 
det inte gjorde så mycket: Det kan ju kännas tråkigt men ibland när jag ser på Harry 
Potter till exempel så bryr jag mig inte om det utan jag bara lyssnar och ser, jag 
försöker se på bilderna och se vad som händer, eller som en annan sa: Om jag missar 
ett ord bryr jag mig inte så mycket. För att skapa ett klassrum där pressen på korrekthet 
är avdramatiserad kan lärare uppmärksamma elever på att det är just helheten som är 
väsentligt och inte varje enskilt ord (Kevaeney & Lundberg, 2014).

Efter att de sett filmavsnitten repeterades orden för familjemedlemmarna, genom att 
läraren och eleverna pratade tillsammans i kör. Under samtliga pass sjöng eleverna 
också sånger tillsammans i kör, och genomgående sjöng läraren före och sedan 
tillsammans med eleverna. Sången byggde på de familjeord som de gått igenom under 
lektionen. Läraren uppmanade eleverna till att verkligen våga sjunga och sjöng sången 
några gånger varje pass tills hon märkte att de deltog. 

Enskilt arbete 
De sista femton till tjugo minuterna arbetade eleverna enskilt med en uppgift där de 
skulle klippa ut ansikten som representerade de olika medlemmarna i en familj. Enskilt 
tyst arbete avviker kanske mot vad som beskrivs att elever i årskurs 1-3 skall arbeta med 
i engelska (Skolverket, 2011a). Eleverna arbetade ändå aktivt och intresserades av att 
klippa i tidningarna, men ingen engelska förekom under passens sista stund. Några av 
eleverna provade ändå säga orden för sig själva. Läraren och jag gick runt och pratade 
lite med dem medan de klistrade och jag kunde fråga exempelvis: Is this the mother?
Varpå eleven kunde säga yes eller no eller bara nicka eller skaka på huvudet. Under ett 
av lektionspassen pratade läraren oftare engelska medan eleverna arbetade med den 
enskilda uppgiften än vid andra tillfällen. Medan eleverna arbetade och ställde frågor till 
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läraren som exempelvis: Jag hittar ingen mamma, kunde läraren ibland svara på 
svenska och ibland på engelska, t.ex. Do you need a mother? eller fråga: What do you 
need?

4.2.2 What time is it?

Likt observationerna av lektionerna med My family inleddes även dessa lektioner med 
att grupperna påminde sig om vad de hade gjort föregående pass.  Läraren pratade under 
den tiden svenska och kunde gå fram till English corner och peka på bilder de satt upp 
från tidigare lektioner. Medan hon rörde sig mot English corner kunde hon fråga 
eleverna samtidigt: Minns ni vad vi gjorde sist? Annars kan ni kolla hit så kanske ni 
minns. Precis som vid tidigare observationer tydliggör hon att English corner kan 
användas för att minnas. Eleverna pratade svenska under den stunden och de kom 
tillsammans fram till att det var familjen de senast jobbat med. De repeterade därefter 
den sång de sjungit om familjen vi förra engelsktillfället. Läraren sjöng före en gång, en 
rad i taget och eleverna sjöng efter. De sjöng även en gång tillsammans. 

När läraren sedan presenterade vad de skulle arbeta med just dessa pass sa hon: Om ni 
nu tittar på whiteboard-tavlan kan ni få några ledtrådar till vad vi ska lära oss idag. På 
tavlan hade hon satt upp material (bilder) på alla siffror, en klocka och två textremsor 
med fraserna What time is it och It’s… o’clock. Igen försökte läraren få eleverna att ta 
hjälp av bilder för att förstå. Läraren sa: Det kan vara bra om man ska någonstans och 
behöver veta tiden. Än en gång motiverar läraren språkkunskaper och ger exempel på 
när eleverna kan komma att behöva använda språket och varför det kan vara av vikt för 
dem att lära sig. 

Att tala engelska tillsammans i kör
Under stunden när läraren berättade vad eleverna skulle arbeta med just det här passet 
pratade hon svenska, och sa sedan på engelska fraserna hur man frågar någon vad 
klockan är och hur man kan svara. Hon gav olika klockslag som exempel på What time 
is it? och hur man svarar. Eleverna repeterade på engelska efter läraren i kör. Samtidigt
pekade läraren på de skrivna fraserna som hon hade satt upp på tavlan och visade på en 
klocka i klassrummet. Hon provade säga olika klockslag och eleverna repeterade samma 
fraser ett antal gånger. Mitt i den stunden repeterade de räkneramsan några gånger, 
lärare och elever räknade tillsammans i kör upp till tio och ned igen. De återgick till 
klockslagen, läraren pratade engelska och uppmanade eleverna att säga efter henne. 
What time is it? It’s ten o’clock. Genomgående under samtliga observationer lät läraren 
eleverna producera mestadels engelska tillsammans i kör. För att elever inte ska känna 
sig utsatta i att prata engelska kan just körövningar vara ett lämpligt sätt för att elever 
ska våga. Körövningar går att använda till sånger, ramsor samt repetition av ord och 
fraser och många gånger upplever elever sig mer säkra när de uttrycker sig tillsammans 
med andra (Keaveney & Lundberg, 2014), vilket också identifierats under 
observationerna. En elev svarade på frågan om hur det känns att prata engelska när alla 
svarar i kör att: Om vi säger tillsammans, då är det lättare än när jag säger själv.
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Läraren frågade även eleverna enskilt vad klockan var, medan hon visade olika 
klockslag. Eleverna svarade på svenska eller engelska. De kunde svara med en hel 
mening, endast siffran t.ex. two, eller svara på svenska. Precis som tidigare tvingades 
ingen att prata engelska och läraren korrigerade aldrig när någon provade att prata 
engelska. Hon upprepade istället det eleven sagt på engelska vilket ger eleven möjlighet 
att höra det ”rätta” uttrycket och öva receptionen. Läraren kunde då säga: Yes, it’s two 
o’clock. Can you say after me? It’s two o’clock. Eleverna repeterade klockslagen 
tillsammans i kör.

Ordförråd som elever kan relatera till
Vid en av observationerna uppmärksammade läraren eleverna på att man i England inte 
frågar om vad klockan är med exakt samma ord som vi gör, de säger: Vilken tid är det?
Här fokuseras på en direkt översättning från engelska till svenska och man tittar på ord 
för ord för att översätta. Att översätta varenda ord direkt kan skapa att eleverna i 
längden fokuserar på just det, vilket kan ställa till förståelsen eftersom vi uttrycker oss 
olika på olika språk (Keaveney & Lundberg, 2014). Dessutom gick de igenom två olika 
ord för klocka, både väggklocka och armbandsur. Läraren frågade eleverna: Vilka olika 
ord för klocka har vi i Sverige? Läraren sökte alltså väggklocka och armbandsur. 
Eleverna kunde endast komma på ordet klocka och det blev tydligt att de inte hade 
någon aning om att de olika klockorna har olika namn. Enligt läroplanen ska den tidiga 
engelskundervisningen innehålla välkända ord och områden som gör det lättare för 
eleven att relatera till och på den vägen lära sig (Skolverket, 2011a). I en sådan här 
situation blev de tydligt att ordet watch kanske inte är det mest väsentliga för eleverna 
att lära sig just nu, och säkert inte heller vad de mest kommer att minnas. GERS lyfter 
också att de ord elever ska möta i inledningen av språkinlärningen är sådana som är 
kända för dem (Skolverket, 2009a). De repeterade ändå de båda orden clock och watch. 
Medan läraren sa de olika orden pekade hon också på klockan på väggen och på 
armbandsuret. Eleverna repeterade efter i kör.

Kids English Zone
Innan klasserna skulle se Kids English Zone förberedde läraren eleverna på några nya 
ord som de kunde komma att möta för första gången under filmsnutten. Det var ord 
som, daytime, night time, bed time osv. Hon kunde också visa med en charad och säga: 
I’m awake in daytime and I sleep at night time, och eleverna kunde gissa vad de olika 
orden betydde innan de fick höra dem i filmen. Att förbereda eleverna på ett sätt som 
detta kan medföra att de inte känner sig överraskade när de ser avsnittet och undviker att 
bli stressade av att de inte förstår. 

Avsnittet eleverna såg av Kids English Zone handlade om olika tider på dagen. 
Avsnitten bygger på repetition och progression så även om avsnittet hade fokus på 
klockan och olika tider så repeterades färger och siffror som eleverna arbetat med 
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tidigare. Medan de såg avsnittet gjorde läraren ibland direkta översättningar från 
engelska till svenska. Ibland översattes på elevers önskemål medan läraren också kunde 
översätta åt eleverna utan att någon hade frågat. Hon kunde också fråga: Vad tror ni 
breakfast time betyder? Här kollade hon upp om eleverna förstått utan att översätta 
direkt. Läraren uppmanade eleverna att interagera medan de såg filmen vilket de också 
gjorde. Återigen ett tecken på trygghet men kanske också på att övningen var 
engagerande och att eleverna är motiverade, via intervjusvaren framkom att eleverna 
tyckte bäst om att se filmerna på engelskan.

Att prata engelska i interaktiva övningar
Efter att elevgrupperna sett ett avsnitt ur Kids English Zone tilldelades varje elev en 
stencil med två bilder som representerade en händelse. Bilderna klistrade eleverna in i 
sin English book för dokumentation. På stencilen var två bilder som visade att någon 
frågar en annan om tiden, varpå personen som frågat efter tiden upptäcker att den är sen 
till ett tåg och måste springa. Läraren visade ett litet drama (tillsammans med mig) över 
vad som hände på bilderna och pratade då engelska. Eleverna tittade på bilderna de fått 
utdelade till sig och gissade på svenska vad det var för typ av situation. Läraren sa 
sedan: Ni ska nu göra samma sak där ni turas om att vara de olika personerna på 
bilden. Hon hjälpte eleverna med hur de kunde säga, exempelvis att den ena kunde säga: 
What time is it? och den andre kunde svara: It’s ten o’clock. Eleverna övade rollspelet 
och om de ville fick de visa upp det för resten av gruppen. Under övningen hördes alla 
elever prata på engelska. Mängden engelskt tal var olika mellan olika elever och en del 
var mer sugna än andra. Jag och läraren gick runt för hjälpa eleverna att komma igång.
I en av grupperna var de endast sex elever vid ett lektionstillfälle vilket kan ha främjat 
viljan och lusten till att prata hos eleverna. Den gruppen var mest pratglad och hade god 
möjlighet till lärarhandledning vilket eleverna gärna ville ha. Den gruppen fick också 
möjlighet att vidga orden i dialogen och berätta när de stiger upp på morgonen och när 
de går och lägger sig på kvällen, kanske för att de eleverna fick mer handledningstid. 
Det blev tydligt just här att det kan vara en fördel att ha språkundervisning i mindre 
grupper. För yngre elever krävs handledning och hjälp framåt av en mer kompetent 
vuxen för att de ska kunna utvecklas i ett andraspråk, vilket är lättare att ge till eleverna 
i mindre grupper (Cameron, 2001 & Nikolov, 2009).  

I samtliga grupper var de flesta av eleverna sugna på att visa upp sitt drama för de 
andra. Medan de elever som valt att visa upp för resten av gruppen ställde sig framför 
de andra stod läraren med för att stötta och hjälpa till att prata. Att majoriteten valde att
spela upp sina rollspel kan vara ett tecken på att eleverna kände sig trygga i 
språkklassrummet och inte utelämnade. Eleverna agerade spralligt och upplevdes roade 
trots att de kanske var lite nervösa över att prata högt ensamma för de andra i gruppen. 
Under de här lektionerna var fokus på att eleverna själva skulle få prova prata. Läraren 
hjälpte eleverna när de ville visa upp sina rollspel men korrigerade aldrig om de sa fel. 
Istället kunde hon säga fraserna tillsammans med eleverna medan de spelade dramat. 
Att låta elever interagera med varandra är fördelaktigt vid andraspråksinlärning. Sådana 
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situationer kan ofta relateras till verkligheten. Interaktiva parövningar eller 
dramaövningar kan skapa situationer där eleverna kan uppfatta hur språk kan användas i
ett meningsfullt sammanhang. Att använda sig av parövningar med dialoger, som i det 
här fallet, är bra språkliga aktiviteter för att öva produktiva färdigheter. Med 
dialogövningar kan elever motiveras till att prata och upptäcka syftet med 
kommunikation (Lightbown & Spada, 1999, Cameron, 2001, Ellis, Brewster & Girard, 
2002, Skolverket, 2009a, Lundberg, 2011, Keaveney & Lundberg, 2014). Under många 
av observationerna har identifierats hur läraren medvetandegör och motiverar eleverna 
till varför man ska försöka våga prata engelska och varför repetition är bra. Hon kunde 
säga: Vi har ju börjat prata lite mer engelska nu på lektionerna, för det är ju det som är 
vitsen med att kunna ett språk, att våga prata. Läraren uppmanar på ett sådant sätt 
eleverna till att våga ta risker i språkinlärningen, vilket är en viktig lärandestrategi. 

Att våga prata engelska
Trots att elever i unga åldrar ofta är väldigt sugna på att lära sig prata engelska finns 
också hos många en viss rädsla för att tala och kanske göra bort sig (Keaveney & 
Lundberg, 2014). När jag intervjuade eleverna om hur de tycker att det känns att prata 
engelska fick jag blandade svar, som kan tyda på att elever har olika känsla inför att 
själva prata engelska. Många tyckte det var roligt medan vissa tyckte att det var tråkigt. 
En talande kommentar från en elev på frågan om hur det känns att prata engelska var: 
Det är lite läskigt, för jag är lite blyg, men det är ändå roligt. En annan elev sa: Det är 
roligt och inte alls pirrigt, eller: Det är jätteroligt men svårt. Andra elever hade samma 
uppfattning medan en del kunde känna att det var lite jobbigt. Någon svarade: Inge bra, 
för jag kan inte engelska, det är svårt eller: När jag ser någon som kommer från ett 
annat land vågar jag inte prata engelska, för det är pirrigt att prata engelska. Andra 
elever kommenterade också hur det kan kännas att vara i par med någon man inte riktigt 
tycker man passar med: Det kan vara svårt ibland när man har gruppövning och man 
inte riktigt passar med den man är med. Eller som en annan sa: Ibland kanske man inte 
alltid behöver göra med den man sitter just bredvid.

Språkligt självförtroende och motivation
När det kommit till elevernas vilja av att synas under lektionerna har det framkommit
att en del elever tagit mer plats i klassrummet än andra. Upplevelsen har varit att dessa 
elever också har haft ett större språkligt självförtroende och tilltro till sin förmåga i 
ämnet och verkat mer entusiastiska till ämnet. I elevintervjuerna framkom ganska 
tydligt att de elever som uppfattats mer säkra på sig själva i större utsträckning svarade 
att engelska är roligt. Att det var roligt att prata och att det inte kändes speciellt pirrigt 
att prata. De elever som istället upplevs ha haft en mer tillbakadragen roll i klassrummet 
svarade oftare att engelskan var tråkig och att det var jobbigt att prata inför andra. 
Samma elev som svarade att engelska som ämne var Jätteenkelt, svarade också på 
frågan om hur det kan kännas om man inte förstår något att: Jag förstår allting, det är
enkelt, jag brukar kolla på videor på datorn, och spela Minecraft och det är nästan 
bara engelska, eleven sa vidare: Om jag missar ett ord, jag bryr mig inte så mycket, 
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som svar på min fråga vad man gör om det skulle vara något enstaka ord som man inte 
förstår. En annan elev svarade också att engelska var roligt som ämne. De andra 
eleverna i samma intervjugrupp fyllde då i att just den eleven säkert tycker det är roligt 
bara för att hon/han är duktig, och bra på att prata engelska. En annan elev som istället 
upplevs försiktig uttalade sig om engelskan som: Tråkig, den bara är det, den är 
skräpig. I dessa exempel var det tydligt hur motivation och självförtroende i 
språkinlärning kan höra ihop och vara beroende av varandra. Att motivation och 
självförtroende hör ihop menar även studier om tidig andraspråksinlärning (Enever, 
2011). Det framkom i ELLiE-studien att elever med positiv attityd, högre motivation 
och en mer positiv självuppfattning oftare lyckas bättre med sin andraspråksinlärning än 
elever med en mindre lovande attityd (Ibid).

Elevdokumentation 
Passens sista tio till femton minuter ägnades åt att eleverna enskilt repeterade färger. De 
färglade ett kopieringsmaterial för att klistra in i sin English book för dokumentation. I 
en av grupperna fanns lite tid kvar i slutet av passet, läraren lät då eleverna lyssna till 
två engelska sånger, blinka lilla stjärna och imse vimse spindel.

4.2.3 I like to

Ämnesinnehållet för observationerna som kommer att redovisas under den här rubriken 
handlar om vad man kan göra. Vad eleverna tycker om att göra och dessutom att förstå 
när någon berättar vad den tycker om, samt hur man kan säga vad man leker med eller 
fråga om vad någon annan gör. Inledningsvis pratade läraren svenska och berättade för 
eleverna att de kommer att lära sig prata mer och mer på engelskan eftersom det är att 
prata som är det viktigaste med språk. Läraren lyfter igen kommunikationens roll för 
språkinlärningen som också poängteras i GERS (Skolverket, 2009a). Läraren gick sedan 
igenom med samtliga grupper vad de gjort under föregående lektion, precis som vid alla 
andra pass. Genom att hjälpa eleverna att minnas vad de senast jobbade med görs de 
uppmärksamma på vad de har lärt sig och påminns om sina kunskaper. Dessutom 
synliggörs English corner. Eleverna härmade läraren och sa några fraser de arbetat med 
tidigare efter henne. Samtidigt pekade hon på skrivna fraser på whiteboard-tavlan och 
följde med fingret. Läraren frågade också: Minns ni vad do you like betyder? En elev 
kunde svara på svenska varpå läraren repeterade frasen på engelska och uppmanade
samtliga elever att säga efter henne tillsammans, eleverna sa då frasen på engelska. 
Läraren frågade också eleverna om de mindes olika saker man kunde tycka om att göra, 
exempelvis painting, cooking, reading, swimming. Medan läraren gav förslagen på olika 
verb visade hon med kroppen ordets betydelse. 

Lämplig språklig nivå
I alla grupper sjöngs också en sång de sjungit förut. Läraren sa sångens fraser och 
gjorde rörelser till, eleverna lyssnade och tittade först. Efteråt sjöng hela gruppen
tillsammans. Det var tydligt att eleverna inte riktigt kunde ramsan/sången utantill. De 
sjöng utan inlevelse och de flesta sjöng inte alls med. Att träna sånger och ramsor är ett 
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bra och lekfullt sätt för elever i yngre åldrar att öva uttal och produktion av engelska. 
Däremot krävs repetition och lämplig nivå, som vid alla andra produktiva övningar
(Skolverket, 2009a & Lundberg, 2011). Några elever nämnde, i intervjuerna när jag 
frågade om hur det kan vara att lära sig engelska att: Det är inte så roligt för att jag
ändå inte hinner med att sjunga och för att det tar lång tid att lära sig, eller: Jag 
kommer aldrig ihåg. Två andra sa: När jag har lärt mig något så brukar jag gå därifrån 
och glömma bort det typ andra dagen, och: På min samiska då brukar vi säga ordet
flera gånger och då brukar jag lära mig det bättre. Dessa elevkommentarer kan styrka 
vikten av repetition och att språknivån bör vara lämplig för att eleven ska kunna ta till 
sig språket. Det blir också extra tydligt då eleverna uttrycker sig som ovan att unga 
elever kan kräva ännu mer repetition än vuxna eftersom de har lättare att glömma. Just 
därför kan språkundervisning i yngre åldrar med fördel bygga på frekvent repetition och 
täta återkommande språktillfällen (Ellis, Brewster & Girard, 2002). 

En lämplig språklig nivå är också viktig för att elevers språkliga självförtroende och 
motivation för engelska ska hållas uppe, eller kunna öka. Om eleverna inte kan skapa 
mening med innehållet kan de snabbt ledsna och tappa motivationen (Keavaney & 
Lundberg, 2014). Den observerade undervisningen har, som tidigare nämnt, haft ett 
ämnesinnehåll som överensstämmer med GERS hänvisningar för A1-nivån och 
kursplanen (Skolverket, 2009a & Skolverket, 2011a). Däremot när eleverna själva 
förväntats prata engelska, som i en sång eller i en ramsa, har det ibland märkts att de 
inte kunnat följa med. Som exemplet i föregående stycke. Trots att eleverna får 
möjlighet att sjunga sånger ofta, vilket också står i kursplanen (Ibid), kan elevernas 
kommentarer om att de fort glömmer eller inte hänger med, i kombination med vad som 
setts under observationerna, vara ett tecken på att den språkliga nivån ibland ligger 
något över vad som är lämpligt. Åtminstone när det kommer till de tillfällen då eleverna 
själva förväntats prata engelska.

Att låta elever vara i centrum 
Läraren gav instruktioner på svenska om vad eleverna skulle arbeta med under dessa 
pass som huvudsakligen innehöll en charadlek. Läraren visade först själv hur det går att 
göra t.ex. verbet måla med en charad. Inför charaderna repeterades också do you like
och eleverna härmade på engelska efter läraren i kör. En och en gjorde eleverna 
charader för varandra och eleverna fick möjlighet att gissa på svenska. När en elev hade 
gjort en charad och de andra gissat rätt sa eleverna ordet, painting exempelvis,
tillsammans efter läraren i kör. En elev fick ordet fishing, läraren frågade när charaden 
var klar: Do you like fishing? Eleven uppmanades svara yes eller no men tvingades inte 
utan kunde även svara på svenska eller bara nicka. Genom att eleven svarar på svenska 
eller endast nickar har han eller hon ju visat på förståelse. Mellan charaderna pratade 
läraren svenska, exempelvis: Nu kommer nästa, nu måste alla kolla på den som gör 
charaden. Eleverna pratade engelska då de repeterade vad läraren sa eller om de valde 
att svara på engelska då läraren ställde frågor. Charaderna gjorde eleverna väldigt aktivt, 
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även de som gissade var engagerade. De gissade på svenska men sa sedan efter med 
läraren i ledning: Do you like to drive?

Under tiden eleverna gjorde charader frågade läraren på engelska What does she/he likes 
to do? Om en elev valde att säga simma på svenska kunde läraren svara: Yes she likes 
swimming, eller: What does Anne likes to do? She does something with her legs? Yes, 
she is cycling! Do you like cycling? Frasen: What does she/he likes to do, repeterades 
många gånger under charadövningen. Eleven som gjort charaden fick svara om de andra 
gissat rätt eller inte, eleven fick svara på engelska eller svenska. Exempel på dialog 
under övningen var:
Lärare -What does he like?
Elev 1 -Dyka? 
Elev 2 -Yes! 
Lärare -Yes I do. I like diving! 

Genom att läraren låter eleverna ta stor plats i undervisningen görs eleverna aktiva och 
medskapande av sitt lärande. Att utforma undervisning med eleverna i fokus går också 
hand i hand med de senaste årtiondenas syn på undervisning. Att den hellre bör fokusera 
på elevers inlärning än lärares utlärning och att den mest lämpliga undervisningen har 
eleverna i centrum och att elevers inlärning bör gå före ett läroboksberoende exempelvis 
(Cameron, 2001).

Lärarengagemang och feedback
Istället för att korrigera när eleverna sa något på engelska repeterade hon alltid vad 
eleverna sagt, och visade intresse för vad eleverna hade att säga oavsett om det var på 
svenska eller engelska. Att visa intresse för eleverna, ge feedback och att aldrig hänga ut 
någon kan vara en viktig del i arbetet för att skapa förtroendefulla relationer mellan 
lärare och elever, som också kan leda till ett tryggt klassrumsklimat. I ELLiE-studiens 
resultat framkom att ett tryggt och lustfullt engelskklassrum kan stimulera elevers 
intresse och motivation till språk. Eftersom en elevs språkliga självförtroende är 
avgörande för inlärningen är det av vikt att lärare arbetar för att främja det (Enever, 
2011).

Läraren kunde också fråga andra elever förutom den som just gjort charaden: Do you 
like diving? Eleverna fick svara genom att nicka, säga på svenska eller svara på 
engelska. Läraren använder också i det här fallet mer avancerad engelska än vad hon 
förväntar sig eleverna kunna. Att läraren vågar använda ett mer avancerat språk som 
ligger en lagom bit över elevernas kan bidra till att de så småningom ska kunna uppnå 
den nivån. Detta går också att jämföra med Vygotskis tankar om att barn lär sig genom 
att vara i en omgivning med andra som har mer kunskaper än vad de själva har 
(Cameron, 2001). 
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I och med charadövningen kunde eleverna också bli uppmärksamma på att kroppsspråk 
och bilder kan vara hjälpmedel för att förstå. Läraren sa vid något tillfälle: Ni ser ju, 
man kan använda sig av att titta på kroppsspråk för att förstå vad någon menar. Det 
blev tydligt i leken att det, helt utan ord, går att förstå vad någon gör eller menar bara 
genom att titta på vad den gör med kroppen. På så sätt tydliggjordes en strategi för 
förståelse. 

De verb eleverna gjorde charader av var, fishing, painting, rowing, cycling, diving, 
riding, playing (with computer, football, games), dancing och swimming. När de gjort 
charaderna färdigt repeterades alla ord muntligt tillsammans med en liten charad. 
Läraren visade orden med rörelse och eleverna härmade och sa orden i kör efter läraren 
på engelska. De sjöng också en sång innehållande samma ord: I like swimming, I like 
swimming, in the pool… osv. Medan de sjöng gjorde de charader till swim, paint, dance
osv. Att låta flera sinnen interagera vid språkinlärning, och låta språket sätta sig i 
kroppen genom att känna, göra och lyssna kan gynna språkutvecklingen (Pinter, 2006 & 
Lundberg, 2011). Eleverna kunde enklare sjunga med i den här sången än ramsan de 
gjorde tidigare. Sången innehöll ord som repeterats under lektionen flera gånger och 
dessutom var sången uppbyggd på ett enkelt sätt för att komma ihåg den. Lärare och 
elever sjöng tillsammans, först sjöng läraren en rad i taget och eleverna efter, 
tillsammans i kör.

De gick även igenom siffrorna under passet. Läraren frågade: Kommer ni ihåg vad 
numbers betyder? En elev svarade på svenska att det betyder siffror. Tillsammans i kör 
övade de sedan räkneramsan, 1, 2, 3, osv. upp till tio och tillbaka baklänges, dessutom i 
olika tempon, snabbt och långsamt. Läraren kunde också peka på en bild av en siffra 
och eleverna fick säga vilken det var, på engelska. De repeterade sedan en sifferramsa 
som det lärt in vid tidigare tillfälle: 1, 2, 3, 4, 5, once i caught a fish alive. Eleverna fick
gissa vad ramsan har för innehåll genom att läraren gjorde rörelser till.

Återkommande rutiner och repetition
Ungefär femton minuter av passen gick åt till att eleverna såg ett avsnitt Kids English 
Zone- I’m playing with my car. Avsnittet handlade om att säga vad man kan göra. 
Filmsnutten, som också tog upp liknande ordförråd som repeterats i charadleken, gjorde 
eleverna aktiva. De provade prata, härma och svara karaktärerna i filmen. Dessutom 
repeterades klockan, färger och siffror i avsnittet, som de arbetat med tidigare. Att 
bygga på repetition, som ofta gjorts under observationerna, kan vara en fördel vid 
språkinlärning eftersom yngre elever lär andraspråk bra via just härmning och 
repetition, precis som vid inlärning av modersmålet (Ellis, Brewster & Gerard).
Förutom att Kids English Zone har varit ett återkommande inslag i engelskpassen har 
egentligen alla lektioner följt samma struktur. Att ha just återkommande rutiner kan 
bidra till att elever känner sig trygga och bekväma. För yngre språkelever är det av vikt 
att de vet vad de kan förvänta sig för att undvika att de känner sig osäkra (Ellis,
Brewster & Girard, 2002 & Lundberg, 2011).
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Skriftliga övningar 
Passets sista tio till femton minuter ägnade eleverna åt tyst enskilt arbete. De fick i 
uppgift att skriva vad de tycker om att göra, utifrån en färdig stencil. På stencilen fanns 
bilder av samtliga verb de gjort charader av under passet och även hur orden skrivs. 
Eleverna skrev en eller två saker de tycker om att göra ex: I like to swim. Uppgiften 
dokumenterades i elevernas English book. Instruktioner till uppgiften gavs på svenska.
Om tid blev över färglade eleverna bilder på siffror som de också klistrade in i sina 
böcker. Att inte huvuddelen av lektionen består av att arbeta tyst enskilt går ihop med 
kursplanen i engelska som lägger störst vikt vid interaktiva övningar (Skolverket, 
2011a). I intervjuerna framkom också svar som kan tala för att skriftliga enskilda 
övningar kan vara mindre lämpliga för elevers motivation i yngre åldrar. Eleverna 
uttryckte att de delar av engelskpassen som de tyckte var tråkigast eller jobbigast var 
just de delarna i slutet som innebar skriva eller rita. Två elever sa: Det är jobbigt att 
skriva på engelskan och: Det är tråkigt att rita. Keaveney & Lundberg (2014) skriver 
att engelskundervisning med enskilt tyst arbete, som skrivande, kan leda till sänkt 
motivation och intresse för språk. Samtidigt kan vinsten med dokumentation vara att 
eleverna kan få en överblick av vad de lärt sig och genom det ett ökat språkligt 
självförtroende.  
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5 Sammanfattande slutsatser
Sammanfattningsvis har de observerade lektionerna innehållit språkliga aktiviteter där 
eleverna lyssnat till läraren som har pratat engelska, samtalat om vikten av att lära sig 
engelska, gått igenom nytt vokabulär med hjälp av bilder eller att läraren visat med 
charader/gester. Vidare har eleverna sjungit och lyssnat till sånger och ramsor, gjort 
rollspel, haft möjlighet att gissa sig till förståelse av språket, sett på engelska 
medier/filmer och arbetat enskilt med enkla skriv- eller ritövningar. Samma typ av 
rutiner har följts genom samtliga lektioner.

I de yngre åldrarna bör de receptiva övningarna bestå av främst hörförståelse, både 
enligt referensramens, GERS, riktlinjer mot A1-nivån och kursplanen i engelska 
(Skolverket, 2009a & Skolverket, 2011a), men också enligt hur viss forskning menar att 
unga elever lär sig bäst (Keaveney & Lundberg, 2014). Genomgående för 
observationerna var att fokus i undervisningen har varit på just detta. Reception i form 
av läsning har också förekommit men i betydligt mindre utsträckning. De aktiviteter där 
eleverna har haft möjlighet att öva sina receptiva förmågor har bestått av att lyssna till 
när läraren sjungit sånger, deltagit i ramsor och pratat engelska, sett Kids English Zone, 
haft möjlighet att gissa sig till förståelse och genom att läraren återkommande har
uppmärksammat eleverna på deras lärande och förståelsestrategier. Via intervjuerna 
framkom att eleverna också är medvetna om några strategier som de kan använda för att 
förstå.

De produktiva språkförmågorna ska enligt kursplanen i engelska för årskurs 1-3 
innehålla enkla presentationer, enkla beskrivningar samt sånger, ramsor och 
dramatiseringar (Skolverket, 2011a). Undervisningen i de observerade klasserna har 
innehållit aktiviteter där eleverna fått möjlighet att öva den produktiva förmågan på just 
dessa sätt, vilket också kan sägas vara i riktning mot A1-nivån enligt GERS 
(Skolverket, 2009a). Eleverna har uppmuntrats till att prova att prata men aldrig tvingats
till detta av läraren. De har sjungit sånger, ramsor, repeterat ord och fraser och gjort 
interaktiva rollspelsövningar. Ibland har de pratat enskilt men oftast tillsammans i kör. 
Det har visat sig i intervjuerna att eleverna kan tycka att det är något pirrigt att prata på 
engelska men att de flesta ändå tycker att det är roligt. Med tanke på att produktionen 
kan ta tid är det viktigt att läraren inte pressar eleverna utan istället utsätter dem för 
rikligt med input, vilket läraren också gjort. Via Kids English Zone har eleverna inte 
bara haft möjlighet att öva de receptiva utan även de produktiva språkförmågorna
genom att repetera, svara och sjunga med i filmerna. Läraren har genomgående 
motiverat eleverna till att prata genom att göra dem uppmärksamma på syftet med att 
lära sig engelska, vilket också framkom i intervjuerna att eleverna har uppfattat. Den 
övervägande delen av undervisningen har ändå gått åt till övningar där eleverna har
tränat sina receptiva språkförmågor, även om eleverna också i varje pass uppmuntrats 
till och haft möjlighet att öva de produktiva förmågorna. Atmosfären i 
språkklassrummet har upplevts trygg vilket elevkommentarer också styrkt.   
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6 Diskussion
Resultatet av studien kan sägas vara relevant utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningar. Det framkom i analysen av resultatet att den studerade 
engelskundervisningen innehållit återkommande inslag med aktiviteter som kan vara 
positiva för yngre elevers möjlighet att utveckla receptiva och produktiva 
språkförmågor. Eleverna har haft möjlighet att lyssna till språklig input både via läraren 
och via medier, de har haft möjlighet till repetition, fått insikt om strategier för lärande 
och förståelse, uppmärksammats på sitt lärande, de har sjungit sånger och gjort ramsor, 
haft möjlighet att själva prova att producera språk under trygga omständigheter. 
Framförallt har eleverna vid flertalet tillfällen haft möjlighet att gissa sig till förståelse 
av engelska, och läraren har fått eleverna att reflektera kring vikten av att lära sig 
språket. I intervjuerna framkom också svar som tyder på att eleverna är medvetna om att 
de lär sig engelska för att kunna prata och kommunicera med människor från andra 
delar av världen. Fördelen med att göra elever uppmärksamma på syftet med ett nytt 
språk är att det kan påverka deras motivation i positiv riktning, vilket det också 
upplevdes ha gjort. Trots att många elever kunde tycka att det var pirrigt och lite nervöst 
att prata engelska var det ändå tydligt att de var mest sugna på att lära sig just att prata. 
Detta kan ses som en positiv effekt av att undervisningen lyckats förmedla den 
eftersträvade kommunikativa synen på språk.

Samtidigt som många elever hade en önskan om att lära sig att prata engelska, kunde de 
också beklaga sig över att de mindes nya fraser och ord dåligt från lektion till lektion. I 
litteraturgenomgången framgår att viss forskning anser att engelska för yngre elever bör 
förekomma i korta och kontinuerliga tillfällen i stället för längre och mer koncentrerade 
pass, detta för att elever ska orka hålla uppe koncentrationen och för att öka möjligheten 
till repetition. När eleverna uttrycker att de anser sig minnas dåligt kan det tolkas som 
ett tecken på fördelen med att ha oftare återkommande engelsktillfällen. Eleverna har i 
nuläget engelska en timme varannan vecka. Dels är det svårt att säga huruvida de orkar 
hålla koncentrationen uppe under den timme engelska de har, och när det dröjer två 
veckor mellan passen känns det inte alls konstigt att de hinner glömma, eftersom den 
tidiga inlärningen måste bygga på repetition. Även om de gått att se i observationerna 
att eleverna ges möjlighet att återkommande repetera fraser, sånger och ramsor under 
lektionerna är det ändå lång tid för eleverna mellan gångerna de får möjlighet att 
repetera. Frågan är ändå vad som är mest lämpligt och jag kan samtidigt se att det finns 
en fördel med att låta eleverna ha engelska varannan vecka. Fördelen är att de då kan ha
engelska i halvklassgrupper. Mindre elevgrupper kan vara gynnsamt i den tidiga 
språkinlärningen, både för att lärartiden per och elev per engelsktillfälle blir större och 
för att miljön kan upplevas tryggare och mer avslappnad för eleverna.

En förutsättning för att elever ska kunna börja prata engelska är att de först har duschats 
med språk, och utsatts för en mängd språklig input via olika källor och medier. Detta 
har eleverna i den observerade undervisningen också fått, främst genom de tillfällen då 
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de sett Kids English Zone, vilket en majoritet av eleverna även uttryckt är det roligaste 
inslaget i engelskundervisningen. Att höra läraren prata engelska är en viktig källa 
genom vilken elever bör få mycket språklig input under de första skolåren. Den 
observerade läraren var medveten om att hon ibland pratade mycket svenska eller direkt 
översatte och motiverade det med att hon inte vill att eleverna ska tycka att det är för 
svårt och tappa motivationen på grund av det. Jag kan förstå och hålla med i hennes 
motivering i och med att eleverna också uttryckte att de inte uppskattade tillfällen då 
exempelvis sånger gick för fort, eller var för svåra för dem att hinna sjunga med i. Den 
språkliga nivån är alltså viktig för att elevers motivation ska hållas uppe, vilket också 
visat sig via resultatet i den här studien. Samtidigt blev känslan ibland att läraren kanske 
valde bort att prata engelska för att hon inte tänkte sig för innan hon översatte, eller för 
att hon var osäker på sitt eget engelsktalande. Kanske spelade det också roll att jag var 
där. Läraren skulle ha kunnat prata mer engelska själv, men vägde å andra sidan upp 
engelskundervisningen med så många andra positiva inslag att den förlusten inte 
upplevs större än de fördelar som undervisningen verkar ge.

Att läraren varit entusiasmerande och tydlig i sin undervisning av språkliga strategier 
och uppmuntrat till att låta eleverna gissa och inte varit för hård med korrigeringar,
verkar ha påverkat att eleverna upplever undervisningsmiljön i engelska som trygg. 
Eleverna har haft stor medvetenhet om olika förståelsestrategier vilket kan bidra till en 
tilltro på deras egen förmåga. Övervägande har eleverna upplevts säkra och ansett 
misstag som naturliga. Självklart har inte alla haft den uppfattningen, vilket också kan 
bero på att eleverna är unga och just i början av andraspråksinlärningen, bara det kan 
göra att engelskan känns pirrigt. Om läraren fortsätter att ha en positiv inställning till 
språk och värna om den tillåtande miljön, får hon nog med sig fler elever med tiden. 
Samtidigt är elever olika och det går inte att förvänta sig att alla ska tycka eller känna 
samma sak inför alla ämnen. 

En annan faktor i den observerade undervisningen som kan ha en bidragande positiv 
effekt på elevernas språkliga självförtroende var den genomgående dokumentationen 
som gjordes under eller efter varje lektion. Eleverna dokumenterade under varje lektion
i sina English books vad passet handlat om, medan läraren ansvarade för vad som 
dokumenterades i English corner. Det är svårt att säga hur mycket dokumentationen 
verkligen påverkade elevernas språkliga självförtroende under tiden studien utförts, men 
med hjälp av de olika dokumentationerna kunde läraren synliggöra elevernas lärande för 
dem. Styrdokumenten uppmanar också till att stärka elevers tro på sig själva 
(Skolverket, 2011a). Ungefär femton minuter av varje språkpass gick åt till 
elevdokumentation, alltså tyst enskilt arbete där elever skrev, ritade eller klistrade in 
saker i sina böcker. Eleverna uttryckte att detta var det tråkigaste under 
engelsklektionerna. Där hamnar vi tillbaka till diskussionen om fördelar och nackdelar 
med långa engelskpass. Nackdelen med att dokumentationen tar upp en fjärdedel av 
varje pass är att eleverna inte får möjlighet att möta lika mycket kvalitativ engelska, 
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medan en positiv effekt är just att de får något att minnas och att de får en 
koncentrationspaus i den långa lektionen. För att inte förlora en kvart till dokumentation 
varje språkpass skulle ett alternativ kunna vara att eleverna endast klistrar in en färdig 
bild eller stencil som påminner dem om vad de gjort. Läraren kan göra pauser på andra 
sätt genom exempelvis höra-göra-övningar, sånger eller filmklipp där den språkliga
nivån inte är allt för krävande för eleverna.

Den undervisning som synliggjorts i den här studien har i relation till språkforskning, 
GERS, och styrdokument visat sig ha många fördelar. Den har inte upplevts mer 
tidskrävande än något annat ämne att planera och inte heller svårare att genomföra än 
undervisning baserad på exempelvis en lärobok. Lärare behöver få bli förtrogna med 
fördelarna med den kommunikativa språksynen och de verktyg som är användbara i den 
tidiga engelskundervisningen. Att som lärare få möjlighet att ta till sig nya tankar om 
lärande och undervisning i språk, skulle kunna innebära vinster både för elevernas 
lärande och lärares sätt att undervisa. Som en vidareutveckling av denna undersökning 
hade det varit intressant att i en kommande studie ha ett bredare urval och jämföra lärare 
och klasser med varandra under en längre tid, för att verkligen kunna visa på fördelar 
och nackdelar med olika undervisningsmetoder. Frågorna som blir intressanta att ställa 
är exempelvis hur lärare motiverar användningen av läroböcker i 
engelskundervisningens tidigare år och hur insatta lärare egentligen är i den 
gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS, och övriga styrdokument för 
språk. En naturlig följdfråga blir varför engelskämnet tycks sakna kompetensutveckling 
i jämförelse med de övriga två kärnämnena i skolans tidigare år. 
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Bilagor
Bilaga 1
Nivå A1 gäller för elever i början av sin andraspråksinlärning

Gemensamma referensnivåer: den globala skalan (global scale)

Avancerad 
språkanvändare

C2 Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller säger. Kan 
sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor och 
därvid återge argument och redogörelser i en sammanhängande 
presentation. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och precist samt 
därvid skilja mellan finare nyanser även i mer komplexa situationer.

C1 Kan förstå ett brett urval av krävande, längre texter och urskilja 
underförstådda betydelser. Kan uttrycka sig flytande och spontant utan att i 
större utsträckning söka efter ord och uttryck. Kan använda språket 
flexibelt och effektiv för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade 
ändamål. Kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter 
om komplexa ämnen. Kan på ett planerat sätt med olika medel organisera 
och binda samman en text till en sammanhängande helhet.

Självständig 
språkanvändare

B2 Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och 
abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna special 
området. Kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt 
umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för 
någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett 
fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla 
såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter. 

B1 Kan förstå innehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända 
förhållanden som han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, på fritiden, 
etc. när det presenteras på tydligt standardspråk. Kan producera enkla, 
sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av personligt 
intresse. Kan beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, 
förhoppningar och framtidsplaner och kortfattat ge skäl för och 
förklarningar till åsikter och planer. 

Användare på 
nybörjarnivå

A2 Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. 
mycket grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal 
geografi, sysselsättning). Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga 
sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information. Kan i 
enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning 
samt förhållanden inom områden som rör omedelbara behov. 

A1 Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket 
grundläggande fraser som syftar till att möta konkreta behov. Kan 
presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om personliga 
förhållanden som var han/hon bor. Personer han/hon känner och saker 
han/hon har. Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att 
samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.
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Bilaga 2

Gemensamma referensnivåer: självbedömningstablån (self-assessment grid)

© Europarådet

A1

F
Ö
R
S
T
Å

Hörförståelse Jag kan känna igen vanliga ord och 
mycket enkla fraser som gäller mig själv, 
min familj och min närmaste omgivning, 
men bara när man talar till mig sakta och 
tydligt. 

Läsförståelse Jag kan förstå vanliga namn, ord och 
mycket enkla meningar, t.ex. på anslag 
och affischer eller i kataloger.

T
A
L
A

Muntlig 
interaktion

Jag kan samtala på ett enkelt sätt under 
förutsättning att den andra personen är 
beredd att tala långsamt och upprepa eller 
formulera om vad som sagts eller hjälpa 
mig att formulera vad jag själv vill säga. 
Jag kan ställa och besvara enkla frågor 
inom områden som rör omedelbara behov 
eller gäller mycket välkända 
ämnesområden.

Muntlig 
produktion

Jag kan använda enkla fraser och 
meningar för att beskriva var jag bor och 
människor jag känner. 

S
K
R
I
V
A

Skriftlig 
färdighet

Jag kan skriva korta, enkla meddelanden, 
t.ex. ett vykort med hälsningar. Jag kan 
fylla i personliga uppgifter som namn, 
adress och nationalitet i enklare formulär. 



Bilaga 3
Observationsprotokoll – fokuspunkter för observation
Vilka aktiviteter tar plats i klassrummet?

Material
- Olika medier för input (på engelska) - Ämnesinnehåll i undervisningen -

Lärobok används/läromedel - Sånger, ramsor, drama - Hur används English 
Corner?

Eleven 
- Sjunger/lyssnar till sång (på engelska) - Elev pratar engelska - Elev pratar 

svenska - Eleven får möjlighet att gissa sig till förståelse - Elever deltar aktivt i 
lektionen

Läraren
- Använder kroppsspråk/alternativ till direktöversättning på svenska för att öka 

förståelse hos eleverna - Läraren pratar engelska - Läraren pratar svenska -
Synliggör lärande/ strategier för förståelse/inlärning



Bilaga 4
Grundfrågor för gruppintervju

Vad tycker ni om engelskan i skolan?

Vad har ni lärt er hittills i årskurs ett i engelska? 

Vad ska ni använda engelskan till när ni har lärt er mer?

Hur känns det att prata engelska i klassrummet? 

Hur känns det om ni inte förstår?

Har ni några knep som ni kan använda för att förstå när någon annan pratar engelska?

Hur använder ni English corner?


