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Abstract 
 
The intention of this study is to find out how the English subject takes form and develops in the early 
years in school related to the curriculum, teachers, teaching material, students and parents. The 
methods of the survey have been classroom observations, teacher interviews, textbook analysis and a 
parents´ questionnaire. The findings of this study are that the knowledge of the teacher in and about 
the English subject can have effect on how the English subject will be presented to the students 
during the English lessons and the amount of the students oral production of the target language 
seem to depended on how much the teacher uses the target language in the classroom. The contents 
of the English lessons was overall structured by the curriculum. The parents and their interest in their 
children´s education seem to have had an impact on how much focus the English language get. 
Parents also seemed to have an influence on the contents of the English subject.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Engelskämnet i grundskolans tidigare år, kommunikativ språksyn, 
språkutveckling och progression samt lärarrollen och undervisningstraditionen. 
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1 Inledning 
I takt med hela världens drivkraft att ständigt vilja utvecklas har betydelsen av att ha ett 
gemensamt språk blivit starkare. Ett av de språk som har växt i och med detta och mer 
eller mindre tagit rollen som världsspråk, är engelskan. Detta har lett till att en stor del 
av världen ser vikten av att nästa generation får en god förmåga att kommunicera med 
hjälp av det engelska språket. Detta betyder i sin tur att den globala faktorn har varit 
med och påverkat hur kursplanen för engelska ser ut: Engelska språket omger oss i 
vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. 
Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och 
kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och yrkesliv (Skolverket 
2011, s 30). 
 
Kursplanen för engelska i Lgr 11 utgår till stor del från den gemensamma europeiska 
referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning, med fokus på en 
kommunikativ språksyn. Enligt denna referensram lärs språk i första hand in som ett 
medel för information, interaktion och kommunikation (Skolverket, 2009b). Dessa 
tankar speglas även i inledning av kursplanen för engelska i Lgr 11: Språk är 
människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i 
flera språk kan ge nya perspektiv för omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och 
större förståelse för olika sätt att leva (Skolverket 2011, s 30). 
 
Motiven för att lära sig att kommunicera med hjälp av engelskan är många och goda och 
med en kursplan som är inriktad mot den kommunikativa språksynen, finner jag det 
intressant att undersöka hur engelskundervisningen i skolan formas i relation till 
kursplanen, detta eftersom jag har sett via min utbildning och den verksamhetsförlagda 
delen, att engelskundervisningen formas, medvetet eller omedvetet, på grund av olika 
faktorer. En undersökning av Skolverket visar att tre av fyra lärare använder en lärobok 
i ämnet engelska (Skolverket, 2006). Enligt en annan undersökning som gjorts på 
uppdrag av Skolverket, har ca 75 % av lärarna som undervisar i engelska, formell 
behörighet, men av dessa är enbart 14 % utbildade mot den nya kursplanen (Oscarson & 
Apelgren, 2005).  Med anledning av detta är det kanske inte så konstigt att många 
engelsklärare idag upplever att en lärobok kan kännas som en garanti för att eleverna lär 
sig ”rätt” saker (Lundberg 2011). 
 
Ovanstående rön tror jag kan vara faktorer som påverkar utformningen av 
engelskundervisningen på en skola. Om läraren stödjer sin engelskundervisning mot ett 
läromedel som speglar hela kursplanen i engelskämnet, så formas undervisningen i 
riktning mot den. Men om läromedlet är gammalt, och speglar den kursplan som fanns 
innan 2011, så kan det bli så att undervisningen formas mot den inriktningen. Detta kan 
innebära att eleverna inte ges samma möjligheter att utveckla de förmågor som 
överensstämmer med den aktuella kursplanen.  
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Skolverkets undersökning (2009a) visar även att elevers resultat i skolan påverkas av 
vilken bakgrund och inställning deras föräldrar eller vårdnadshavare har till skolan. 
Undersökningen visar att föräldrar med hög utbildning är mer engagerade i sitt barns 
skolgång, än lågutbildade föräldrar.   
 
Sammanfattningsvis vill jag i detta examensarbete synliggöra vilka faktorer som formar 
engelskundervisningen i skolan. Jag vill undersöka vad som gör att 
undervisningsformerna i engelska, kan variera så mycket trots att undervisningen 
grundas i samma styrdokument. Med denna undersökning hoppas jag att jag kan 
synliggöra hur engelskundervisningen blir som den blir och vilka faktorer som 
påverkar. Förhoppningsvis kan jag med denna undersökning, hjälpa andra verksamma 
lärare att se vad de kan reflektera och analysera över den egna undervisningen, så att de 
i sin tur kan forma en kursplanenära undervisning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur engelskämnet formas i 
grundskolans tidigare år utifrån styrdokument, lärare, undervisningsmaterial, elever och 
föräldrar. 
 
De frågeställningar som jag kommer att använda mig av för att nå syftet är: 
 

• Hur beskrivs engelskämnet i de nationella styrdokumenten? 
• Vad formar engelskundervisningen i klassrummet utifrån lärare? 
• Hur speglas engelskämnet i läromedel för engelska i tidigare år? 
• Hur tänker föräldrar kring engelskämnet och hur påverkar deras tankar 

engelskämnet i skolan? 
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2 Forskningsöversikt 

2.1 Vad säger styrdokumenten om engelskämnet i grundskolans 
tidigare år? 

Kursplanen för engelskämnet i skolan är formad efter den gemensamma europeiska 
referensramen för språk, vilken ska utgöra ett stöd för lärande, undervisning och 
bedömning i språk (Skolverket, 2009b). Referensramen för språk är framtagen av 
Europarådet. Behovet av en referensram för språk i Europa har vuxit i och med de 
ökade internationella utbytena när det gäller information, kommunikation, 
arbetsrelationer och kultur (Lundberg 2011).  
 
Referensramen genomsyras av en kommunikativ språksyn och är framtagen för att 
förbättra kvalitén på kommunikationen mellan Europas länder, och på så sätt gynna 
resandet och upptäckandet av andra kulturer och länder.  Den kommunikativa 
språksynen beskrivs som de förmågor och kunskaper som är nödvändiga för att kunna 
förmedla och förstå information med personer som inte talar samma språk. Det som är i 
fokus hos Europarådet är att kunna hantera vardagliga situationer, men även hur det 
skapas möjligheter till ökade kontakter i omvärlden samt skapandet av en djupare 
förståelse för andra kulturer genom flerspråkighet. Detta går även att känna igen i 
kursplanen för engelska i Lgr 11: Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv för 
omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva 
(Skolverket 2011, s 30). Syftet med GERS1 i skolan är att skapa en likvärdig plattform 
för språkutbildningen i moderna språk: Syftet med Gemensam referensram för språk är 
att övervinna de kommunikationshinder mellan människor som arbetar med moderna 
språk, som uppstår till följd av skillnaderna mellan de olika utbildningssystemen i 
Europa (Skolverket, 2009b s 1). Genom att använda sig av GERS skapas en 
referensram för de som är ansvariga inom utbildningssektorn på skolan, så som 
språklärare, lärare och rektorer. GERS beskriver tydligt vilka mål, vilket innehåll samt 
vilka metoder som ingår i utvecklingen av moderna språk, och på så sätt kan den vara 
ett hjälpmedel för språkutvecklingen för de som är utbildningsansvariga för språk inom 
skolan. GERS beskriver språkutveckling som något komplext där människan och 
språket är beroende av varandra. Språkutveckling sker i samspel med individens 
personliga utveckling. I möten med andra människor utvecklas kunskaper om andra 
men även om sig själv, vilket gör språket till en social aktör. I möten mellan olika 
individer sker en kommunikation på fler sätt än bara genom språket och det gör 
språkutvecklingen komplex. Kommunikation tar hela människan i anspråk inte bara 
språket i sig: Ett av de centrala målen för språkinlärning i ett interkulturellt 
sammanhang att främja en positiv utveckling av den lärandes personlighet och 

                                                
1  GERS är en förkortning av gemensamma europeiska referensramen för språk. 
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identitetskänsla vid möten med andra människor med en annan språklig och kulturell 
bakgrund (Skolverket 2009b, s 1).  
 
Komplexiteten i språkutveckling har gjort att GERS har delat upp språklig kompetens i 
flera olika komponenter, en lingvistisk, en sociolingvistisk och en pragmatisk. 
Lingvistisk kompetens innebär en persons uppfattning om språkets struktur, hur ett 
språk är uppbyggt. Sociolingvistisk kompetens avser förmågan att anpassa språket efter 
olika sociokulturella förhållanden. Den pragmatiska kompetensen innefattar den 
funktionella användningen av språket, produktionen av språket (Skolverket 2009b).  
 
En viktig del i språkutvecklingen enligt GERS är individens inlärningsförmåga. Den 
baseras på individens existentiella förmåga, den deklarativa kunskapen samt färdighet.  
Existentiella kompetensen innefattar viljan att ta initiativ eller risker när man 
kommunicera med en annan person, för att själv få möjlighet till att göra sin röst hörd 
eller be dem man talar med om hjälp för att uttrycka sig eller upprepa det de just har 
sagt, förmågan att lyssna och följa med i vad som sägs och en medvetenhet om risken 
för eventuella kulturella missförstånd. Deklarativ kunskap innebär att man har kunskap 
om böjningsmönster i ett visst språk eller att man har en medvetenhet om olika 
kulturella ritualer. Med färdighet menas att personen vet hur man använder en ordbok 
eller hur man använder ett informationscenter, exempelvis hur media eller datorer kan 
användas som hjälpmedel för inlärning (Skolverket 2009b s 12). GERS är uppbyggd 
utifrån sex nivåer för språkfärdighet: A1, A2, B1, B2, C1 och C2. A står för användare 
på nybörjarnivå, B för självständig användare och C för avancerad användare. Nedan 
kommer beskrivningar för nivåerna A1 och A2 eftersom de speglar kunskapskraven i 
engelskämnet i grundskolans tidigare år. 

Nivå A1 betraktas som den lägsta nivån av allmän språkanvändning, d.v.s den nivå på vilken 
inlärarna kan samtala på ett enkelt sätt, ställa enkla frågor till personer och besvara enkla frågor 
om sig själva, t.ex. om var de bor, människor de känner och saker de har, och ställa och besvara 
enkla frågor inom områden som rör omedelbara behov eller gäller mycket välkända 
ämnesområden, snarare än att helt förlita sig på en begränsad, inövad och lexikalt organiserad 
repertoar av situationsbunda formuleringar.  

Nivå A2. Det är på den här nivån man finner de flesta deskriptorer som handlar om sociala 
funktioner, t.ex: kan använda enkla vardagliga hälsnings- och artighetsfraser; kan hälsa på 
människor, fråga hur de mår och reagera på ny information; kan delta i mycket korta samtal, ställa 
och besvara frågor om vad de gör på arbetet och på sin fritid; kan bjuda in någon och svara på 
inbjudningar; kan diskutera vad man ska göra, vart man ska gå och var och när man ska träffas; 
kan ge och ta emot erbjudanden. Här finner man även deskription för språklig interaktion vid resor 
och i utlandet, d.v.s. en förenklad och reducerad version av den fullständiga katalogen i Threshold-
nivån för vuxna som bor utomlands, t.ex. : kan utföra enkla ärenden i affärer, på posten eller på 
banken; buss, tåg och taxi, kan fråga efter grundläggande information; kan fråga efter och svara på 
frågor om vägen; kan köpa biljetter; kan be om och själv erbjuda vardagliga varor och tjänster.  

(Skolverket 2009b, s 33) 

Till varje språknivå finns underavdelningar med syfte att synliggöra 
språklärandeprocessen och språkutvecklingen.  Det finns tre olika huvudtabeller för de 
gemensamma referensramarna, den globala skalan, självbedömningsskalan och den som 
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innefattar kvalitativa aspekter av muntlig språkanvändning. Den globala tabellen utgör 
ett grundinnehåll för vilka förmågor som fokuseras för varje nivå (se bilaga 1).  
Självbedömningsskalan har som syfte att skapa en profil över inlärarens allmänna 
språkfärdighet. Det är ett orienteringsverktyg som främst inläraren kan använda sig av 
för att värdera sin språkliga förmåga samt hitta olika fokuspunkter att utveckla. Den kan 
även fungera som ett hjälpmedel för läraren att tolka vilka kunskaper som innefattar de 
olika nivåerna.  

Figur 1.2. Gemensamma referensnivåer: självbedömningstablån (self-assessment grid). 

© Europarådet 
 
Kursplanen för engelskämnet i grundskolans tidigare år 
Kursplanen för engelska i läroplanen för grundskolans tidigare år är utformad efter 
GERS, både i syftet, vilka förmågor eleverna ska få möjlighet att utveckla samt det 
centrala innehållet. Kursplanen för engelska har med andra ord även den ett 
kommunikativt fokus liksom GERS: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket 2011, s 30). Kursplanen för 

  A1 A2 
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.  

Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord 
som rör mina personliga förhållanden t.ex. 
information om mig själv och min familj, 
min närmiljö och sysselsättning. Jag kan 
uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och 
enkla budskap och meddelanden. 

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

Jag kan läsa mycket korta och enkla texter. 
Jag kan hitta specifik och förutsägbar 
information i enkelt och vardagligt material 
som annonser, broschyrer, matsedlar och 
tidtabeller. Jag kan förstå korta och enkla 
personliga brev. 

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. 

Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter 
som kräver ett enkelt och direkt utbyte av 
information om välkända ämnen och 
sysselsättningar. Jag kan fungera i mycket 
korta sociala samtal, men jag förstår i 
allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla 
liv i samtalet.  

Muntlig 
produktion 

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

Jag kan använda en rad fraser och meningar 
för att med enkla medel beskriva min familj 
och andra människor, människors 
levnadsvillkor, min utbildning och mina 
nuvarande och tidigare arbetsuppgifter.  

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.  

Jag kan skriva korta, enkla meddelanden 
och föra enkla anteckningar inom områden 
som rör omedelbara behov. Jag kan skriva 
ett mycket enkelt personligt brev, t.ex. för 
att tacka någon för något. 
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engelska beskriver vilka olika förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla genom 
undervisningen:  

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra 
sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och reflektera över 
livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 
engelska används (Skolverket 2011, s 30).  

Det centrala innehållet i kursplanen för engelska beskriver vilket innehåll eleverna i 
årskurserna 1-3 ska få möta i engelskundervisningen. Det är uppdelat i olika delar, 
kommunikation, reception samt produktion och interaktion (se bilaga 5). Genom det 
centrala innehållet ska eleverna få möjlighet att utveckla de olika förmågorna som 
beskrivits ovan.  Kunskapskrav i engelskämnet finns för årskurs sex, vilket betyder att 
grundskolans tidigare år inte har några kunskapskrav i årskurs tre, utan istället får 
undervisningen riktas mot kunskapskraven för årkurs sex.  

2.2 Teorier om språkinlärning 
Det finns olika teorier som har påverkat synen på språkinlärning. Framför allt har 
Vygotskijs och Piagets olika teorier haft mest påverkan över språkutvecklingen. 
Vygotskij står för en sociokulturell utvecklingsteori, vilket innebär att det är i sociala 
kontexter och i interaktionen med andra som kunskap föds och utvecklas. Vygotskij 
menar att barnet föds med kunskap, men att barnet är en egen individ och har sin egna 
individuella utveckling. Kontexten runt om barnet spelar stor roll i att hjälpa barnet att 
utveckla sin kunskap. Piaget beskriver barnets utvecklings som att det är barnet själv 
som aktivt skapar och konstruerar sin kunskap. Kunskap ses inte som något medfött 
utan det är något som barnet aktivt skapar själv genom problemlösare i sin egen 
omgivning. Vygotskij lägger fokus på språket och barnets omgivning, medan Piaget 
fokuserar på barnet som problemlösare och aktivt skapare av sina egna kunskaper. Det 
som dessa språkforskare har gemensamt är att de ser på barnet som en aktiv inlärare i 
sin omgivning men att Vygotskij lägger större fokus på människorna och språket runt 
barnet (Cameron, 2001).   

2.3 Språkutveckling och dess progression  
Enligt forskning ökar flerspråkighet barnets språkliga medvetenhet. En tidig insatt 
språkundervisning sägs ha en positiv inverkan på barnets språkutveckling. En fördel 
med att börja tidigt med språkutveckling är att yngre barn har förmågan att ta till sig och 
utveckla ett gott uttal och en god intonation. En annan viktig del som gynnas av en tidig 
språkstart är att det språkliga självförtroendet grundläggs i de tidigare åren (Lundberg, 
2011). Ett gott språkligt självförtroende sägs vara avgörande för att våga ta kontakt, 
ställa frågor, be om hjälp, samtala och delta aktivt i olika kommunikativa sammanhang. 
Yngre barn vågar ta mer risker i språkliga sammanhang än äldre, som exempelvis att 
chansa på uttal eller hitta på egna ord (Ibid). Språkforskningen visar att yngre barn är 
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orädda och inte bryr sig så mycket om vad andra tycker och tänker om deras försök att 
använda engelska, medan lite äldre elever redan i årskurs tre eller fyra, börjar lyssna 
kritiskt på sig själva. Följden av detta är att de äldre barnen kan välja att säga det som de 
redan kan istället för att utmana sig själv. Dessutom kan känslor som frustration och 
otillfredsställelse skapas vid dessa tillfällen som förstör känslan av att det är lustfyllt att 
lära sig ett nytt språk (Ibid).  
 
Forskningen menar att engelskan ska införas tidigt i åldrarna, redan innan barnen blir 
rädda att göra bort sig: Intresset för språk är stort hos yngre barn och förmågan att 
lyssna, förstå, leka, agera och göra språk med hela kroppen är på topp i de tidigare 
åren (Lundberg 2011, s 43). Men att starta med engelskan tidigt innebär dock att läraren 
behöver ha kunskap om hur en kommunikativ språkundervisning går till. Pinter (2006) 
menar att språkinlärningen gynnas av att använda alla sinnen så som att känna, göra, 
lyssna och titta, att känna språket genom kroppen. Olika dramatiseringar i kombination 
med målspråket gynnar elevernas språkutveckling. Även Lundberg (2011) skriver att 
yngre barn lär sig genom att uppleva och därför är olika former av lekar som bygger på 
att lyssna, härma och reagera, gynnsamt för språkutvecklingen. Drama is a powerful 
tool in the language classroom… skriver Keaveney & Lundberg (2014, s 60). Det 
menar att olika dramatiseringar samt att härma andras kroppsliga rörelser är som ett stöd 
för de elever som känner sig osäkra. Kroppsspråket kan hjälpa elever som är osäkra till 
att gissa och försöka förstå utifrån helheten. Samtidigt menar de att olika 
dramaktiviteter förbereder eleverna för olika kommunikativa situationer som de kan 
komma att hamna i. Att få gömma sig bakom en roll kan ibland underlätta för blyga 
elever: Drama activities give learners who are shy when it comes to speaking the 
possibility to act as another character and hide behind e.g. a mask, a hat, or a stick 
puppet (2014 s, 60). Interaktionen mellan eleverna är viktig och att de ges möjlighet till 
att interagera med varandra, exempelvis genom grupp- och parövningar. På så sätt 
speglas även kursplanens syfte, att kunna förstå och förmedla information samt 
interagera och kommunicera med andra människor i engelskundervisningen för 
eleverna, och det kan på så sätt bli lättare för dem att ta till sig syftet med 
undervisningen (Lundberg, 2011).  

2.4 English corner 
ELLiE-studien visar att elevers språkutveckling gynnas av att de omringas av 
målspråket, både verbalt men även fysiskt (Enever 2011). Keaveney & Lundberg (2014) 
menar att det är gynnsamt för vokabulärutvecklingen att smycka en del av klassrummet 
med bilder och objekt som hör till engelskundervisningen och språket, ett så kallad 
English corner. Funktionenav ett English corner är att läraren lätt har tillgång till 
innehållet de arbetar med och på så sätt kan repetera och applicera det i elevnära 
sammanhang som exempelvis vid samlingar och olika ordlekar när eleverna ska gå ut på 
rast eller lunch. En annan fördel med English corner är att eleverna ständigt blir 
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påminda om språket samt att de alltid har tillgång till det genom att det finns i 
klassrummet i form av bilder, böcker och objekt (Lundberg 2011).  

2.5 Undervisningstid och tillfällen 
Engelskämnet är tilldelat 480 undervisningstimmar, per elev, för hela grundskolans 
årskurser 1-9 (Skolverket.se). I Umeå kommun är fördelningen 30 minuter engelska per 
vecka i årskurs ett, 40 minuter i årskurs två samt 60 minuter i årskurs tre. Hur skolorna 
väljer att fördela dessa minuter kan variera (Ibid). Enligt forskning är det mer 
fördelaktigt att dela upp engelskundervisningen i flera och kortare tillfällen. Detta 
eftersom eleverna då får möta det engelska språket flera gånger i veckan samt för 
koncentrationsförmågan. Repetition är en viktig del i språkinlärning och eleverna 
behöver bli påminda flera gånger än själva engelskundervisningstillfället för att gynna 
språkutvecklingen (Lundberg 2011). Yngre barn gynnas även av att ha kortare och 
intensivare undervisningstillfällen än längre. Detta eftersom de tenderar att inte orka 
hålla koncentrationen uppe under längre perioder. Därför är flera undervisningstillfällen 
mer gynnsamt än ett längre per vecka (Ellis, Brewster & Girard, 2002).  

2.6 Språkligt självförtroende och muntlig produktion 
The development of speaking skills is a priority for most young language learners… 
(Keaveney & Lundberg 2014, s 57). Det är av stor vikt att utveckla den muntliga delen 
av målspråket för yngre elever men för att de ska våga producera målspråket muntligt 
krävs det ett språkligt självförtroende hos eleven. Det språkliga självförtroendet behöver 
i början av språkinlärningen inte bara utvecklas genom att eleven producerar muntlig 
engelska. Den kan även utvecklas genom att lyssna och ta in det engelskaspråket på ett 
varierat sätt. Keaveney & Lundberg (2014) skriver att det kan ta tid för en del elever att 
muntligt våga producera engelska, men de menar att även fast de inte producerar egen 
talad engelska så utvecklar de sin språkliga förmåga genom att lyssna, känna, 
dramatisera och titta. Lundberg (2011) skriver att: Sambandet mellan att exponera 
engelskan via öronen och få producera engelska genom att prata är starkt (Ibid, s 34). 
Hon förtydligar och stärker sitt påstående ovan med att skriva att: Det omvända 
förhållandet gäller på så sätt att en låg exponering av engelska resulterar i en låg 
produktion av engelska i tal och samtal hos eleverna (Ibid, s 35). Ju mer engelska som 
eleverna får lyssna till, språklig input, desto mer språklig output kan eleverna prestera 
(Ibid, s 35). Genom denna process när eleven utvecklar sitt språkliga självförtroende är 
det av stor vikt att läraren har tålamod och ser till att eleven får möta det engelska 
språket på ett varierat sätt: Speaking will begin when they are confident enough, and 
therefore it is importent for the teacher not to give up, but continue to use English as 
much as possible in the classroom and continue to provide exposure to variety for 
English material (Keaveney & Lundberg 2014, s 57). En sak som kan tyda på bristande 
språkligt självförtroende är att eleverna svarar eller ställer frågor på sitt modersmål 
istället för på målspråket. Detta kan läraren bemöta med att översätta det eleven har 
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svarat eller frågat, till målspråket, så att eleven samt resterande klassen hör hur det låter 
på målspråket (Ibid). 
 
Språkforskningen har under många år hävdat att framgångsrika språkinlärare 
kännetecknas av att de vågar försöka att gissa sig till budskapet i språkliga meddelanden 
trots att en del ord är nya och okända. Eleverna bör redan från början uppmuntras till att 
försöka gissa sig till budskapet istället för att haka upp sig på att de inte förstår enstaka 
ord, och till och med kanske sluta lyssna. Om eleverna får engelska ord översätta till 
svenska tenderar de att tappa gissningsförmågan och frångå ifrån 
språkinlärningsstrategier som att försöka förstå från helheten och kontexten. Genom att 
använda sig av ord och fraser i meningsfulla sammanhang för eleven, blir 
språkinlärningen mer lustfylld för eleverna (Lundberg 2011). Att använda sig av 
gissandet som en strategi för att förstå menar språkforskare är en viktig förmåga när 
man lär sig ett nytt språk: When teachers frequently use translation between L12 and the 
target langugae, L2, students seem to copy the communication pattern and use L1 
instead of L2 whenever possible and loudly demand translations, instead of relaying on 
concentrating and making use of their guessing competence (Keaveney & Lundberg 
2014, s 16). 

2.7 Lärarrollen, läroböcker och undervisningstraditionen i 
språkundervisningen 

Lärarens roll är att skapa en trygg och tillåtande språkmiljö där alla försök till 
kommunikation på målspråket ska uppmuntras och ges positiv feedback. Det språkliga 
självförtroende stärks av ett positivt gensvar och hjälper eleverna att tro på sin 
kommunikativa förmåga. För att kunna skapa en trygg och tillåtande språkmiljö krävs 
det att läraren känner sig säker i sin engelskundervisning och kan använda sig av sin 
språkliga kompetens på ett naturligt sätt i klassrummet (Lundberg 2007). Läraren är den 
viktigaste faktorn för framgång: Lärarna är nyckelfigurer när det gäller elevers 
språkutveckling och grundläggandet av ett språkligt självförtroende och det är läraren 
som kan grundlägga och utveckla elevernas intresse för språk genom att skapa ett 
tryggt och lustfyllt lärandeklimat (Lundberg 2011, s 25). Scott & Ytreberg (1990) 
skriver att: It will make all the difference in the world if the teacher feel secure in what 
he/she is doing (s 10).  
 
Det är av stor vikt att läraren känner sig trygg i att tala målspråket inför sina elever och 
det är betydelsefullt för eleven att läraren förmedlar att den inte är rädd för att våga 
prata trots att målspråket kanske inte är perfekt (Lundberg 2011). Keaveney & 
Lundberg (2014) skriver att: Teacher talk is one of the main sources of language input 
in the classroom (s 34). Lärarens muntliga produktion av målspråket, i klassrummet, är 
mer betydelsefullt än att det är perfekt. Det är viktigare att eleverna ofta får lyssna på 
                                                
2  L1 är ett begrepp för first language, modersmål. 
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talad engelska från läraren. Om läraren känner en osäkerhet för sin egen språkliga 
kompetens finns det en ökad risk för översättning till modersmålet. Eleverna söker inte 
efter misstag i språket hos läraren, utan de lägger mer fokus på vad innehållet i vad 
läraren säger: It is important for the teacher to use English as much as possible in class, 
even if it is not perfect. Children are very unlikley to notice mistakes (Keaveney och 
Lundberg 2014, s 34). De elever som kontinuerligt fått lyssna på talad engelska från sin 
klasslärare, är mer framgångsrik i hörförståelsetester i klassrummet än de som inte fått 
det (Tragant Mestres & Munos, 2012). Från en studie om tidig språkinlärning, Early 
language learning in Europe, belyses några specifika faktorer som man har sett har 
betydelse för framgångsrika lärare som undervisar yngre elever i språkinlärning: 

These teachers are fond of the FL3 they teach, and they enjoy teaching it and/or believe in the 
benefits of teaching a FL at this age 

The teachers are good at creating a positive and safe relationship with the children, at being 
supportive towards them or at making sure they have successful experience at these early stages of 
L24 learning 

The teachers are highly skilled at keeping the students focused and on-task 

(Enever 2011, s 100.) 

Lärare som känner sig osäkra och tycker att de har för lite kunskap i ämnet kommer inte 
att våga utveckla sin undervisning optimalt menar Lundberg (2007), vilket kan betyda 
att undervisningen formas efter traditionella undervisningsformer eller fastnar i en 
lärobok. Med traditionella undervisningsformer menas det sätt som 
engelskundervisningen har bedrivits under en längre tid på skolan. Det material som 
redan finns används i dess befintliga skick utan några reflektioner kring relationen till 
nuvarande kursplan. Att använda lärobok i sin engelskundervisning kan vara både 
negativt och positivt menar Lundberg (2011). Om eleverna förväntar sig en lärobok så 
kan det bli en positiv effekt på deras språkutveckling eftersom de skapar en motivation 
för lärandet. Om eleverna förväntar sig en lärobok men inte får det, kan det bidra till att 
de inte finner motivation för ämnet eller att de tror att de inte kan lära sig något utan en 
lärobok. Detta kan resultera i förvirrade och frustrerande elever. Om en lärare är för 
läromedelsstyrd kan det bli så att läraren glömmer bort att reflektera över elevernas 
förkunskaper och behov och istället följer lärobokens innehåll och planering: Många 
engelsklärare upplever att läroboken är en garanti för att eleverna lär sig ”rätt saker” 
och att det känns tryggt att ha en engelskbok med lärarhandledning att följa (Ibid, s 
107). Elevers förutsättningar och behov bör gå före lärarens egna kunskaper och 
intressen samt ett läroboksberoende (Cameron, 2001, s 1).  
 
Läroböcker kan bidra till att lusten för att lära sig ett nytt språk försvinner hos eleven. 
Innehållet i läroböcker tenderar att fokusera på ord i isolerad form och inte i ett 
sammanhang, vilket kan ta bort en del av den kommunikativa inriktningen i 

                                                
3  FL är en förkortning av foreign language, främmande språk.  
4  L2 är en förkortning av language two, andraspråk. 
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engelskundervisningen samt motivationen och lusten för språkutveckling. Läroböcker i 
engelska har en lång tradition av gloslistor med svensk översättning av det engelska 
ordet. Detta gloslistetänkande sätter fokus på ordinlärning i isolerad form, stavning och 
svensk direktöversättning (Lundberg 2011, s 109). Ytterligare en risk som finns om man 
följer en lärobok är att man tappar den kommunikativa inriktningen på 
engelskundervisningen som beskrivs i läroplanen: Genom undervisningen ska elevernas 
ges möjlighet att utveckla en allsidig, kommunikativ förmåga (Skolverket 2011, s 32). 
Vid läroboksanvändning sker ofta arbete i tystnad och tyst arbete under 
engelsklektionerna kan försvåra arbetet med de kommunikativa språkförmågorna. 
Skolverket (2006) diskuterar frågan om att obehöriga lärare, lärare som inte har någon 
ämnesbehörighet men ändå undervisar i ämnet, tenderar att forma sin undervisning efter 
traditionen som finns på skolan. Detta kan få till följd att undervisningen inriktar sig 
mot de äldre läroplanerna istället för den nya, samt att det inte tas någon hänsyn till den 
nya forskningen. Detta kan innebära att eleverna inte ges den bästa möjligheten att 
utveckla förmågor som speglar den nya läroplanen och dess kursplaner.  
 
Keaveney & Lundberg (2014) beskriver vikten av att utveckla språket med hjälp av en 
meningsfull kontext. Om innehållet behandlar områden som berör och intresserar eleven 
så kommer denne att finna motivation för arbetet och därmed utveckla sitt språk. 
Kontexten fungerar även som ett stöd för språkutvecklingen i och med att den kan 
hjälpa eleven att förstå utifrån helheten med hjälp av sin gissningsförmåga. Lindö 
(2005) menar att språk ska utvecklas i meningsfulla sammanhang för eleven så att 
innehållet är elevnära och skapar motivation hos eleven. Hon menar att nyckeln till 
motivation hos eleven sitter i hur, vad och varför läraren väljer att arbeta med ett 
material i undervisningen. Lindö (2005) förespråkar ett tematiskt arbetssätt när man 
arbetar med språkutveckling. Tematiskt arbete skapar naturligt situationer för eleverna 
där språket blir en central roll eftersom eleverna måste interagera med varandra. 
Dessutom så är detta arbetssätt fördelaktigt eftersom eleverna kan dra nytta av varandras 
olika kunskaper och därmed lära av varandra. När eleverna får möjlighet att lära av 
varandra så sker lärandet på elevernas nivå, vilket kan göra så att eleverna lättare kan ta 
till sig kunskapen och bearbeta den. Genom att man utgår ifrån helheten istället för att 
arbeta med en isolerad del utvecklas en förståelse hos eleven samtidigt som det skapas 
en meningsfullhet. Eleverna kan också använda sig av sin gissningsförmåga när man 
arbetar med helhet för att förstå vilket gynnar det språkliga självförtroendet (Lindö 
2005). Lundberg skriver att genom att arbeta mot kunskapskraven i Lgr 11 från 
elevernas perspektiv och intressen, skapas en motivation och en meningsfullhet hos dem 
för arbetet. Hon menar också liksom Lindö, att det är en fördel om läraren väver in 
språket i den vardagliga verksamheten, i form av ett temaarbete, och på så sätt skapa en 
naturlig, elevnära och utvecklande språkmiljö för eleverna (Lundberg 2011). I ett 
tematiskt arbete ingår även integrering mellan olika ämnen vilket Ellis, Brewster & 
Girard (2002) menar är användbart för att arbeta på ett elevnära sätt. 
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2.8 Föräldrainflytande 
I Lgr 11 står det att: Skola och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 
skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 
utveckling och lärarande (Skolverket 2011, s 16). Vidare står det att: Alla som arbetar i 
skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 
utveckla skolans innehåll och verksamhet (Skolverket 2011, s 16). Med detta menas att 
vårdnadshavare har rätt till att vara med och påverka deras barns skolgång, dock är det 
lämnat till läsaren själv att tolka i vilken utsträckning. Skolverket (2009a) skriver i en 
rapport att vårdnadshavarens bakgrund, inställning till skolan och olika ämnen har en 
påverkan på barnets resultat i skolan.  Har vårdnadshavaren inställningen att skolan är 
viktig, eller att ett visst ämne är viktigt så kan det återspeglas i elevens resultat. 
Vårdnadshavarens intresse för hur det går för sitt barn i skolan eller ett ämne kan 
speglas i eleven i klassrummet men även i kontakten med läraren. Läraren ska 
samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 
och kunskapsutveckling…(Skolverket 2011, s 16).  
 
Enligt studien om tidig språkinlärning, Early language learning in Europe, även kallad 
ELLiE-studien, är det inte bara läraren tillsammans med skolan som påverkar elevens 
språkutveckling. De kunde även se att elever i familjer med utbildade föräldrar och som 
exponeras av språket hemma samt får inputs från olika faktorer utanför skolan och 
hemmet, får en framgångsrik språkutveckling.  ELLiE-studien visar även att det inte 
bara är föräldrars utbildning som är en faktor för elevens språkutveckling. Föräldrars 
intresse och attityd för språket har också betydelse. Om föräldrarna exempelvis reser 
mycket eller använder sig av ett andraspråk i vardagen så ser de meningen och vikten av 
att utveckla ett andraspråk, och för då över den motivationen till sina barn. ELLiE-
studien visar även att elevers kontakt med tv-program och filmer på målspråket, har en 
signifikant betydelse av utvecklingen av andraspråket, vilket ofta sker utanför skolan 
(Enever 2011). Olika förväntningar som eleverna har på skolan kan vara något de för 
med sig från sina föräldrar. Eftersom varje elev bär med sig olika erfarenheter och 
kunskaper från hemmet, leder detta till att alla elever har olika förväntningar om 
lärande. Har hemmet en positiv inställning till lärandet och anser att lärandet är viktigt, 
så kommer detta att spegla sig i eleven. Föräldrars förväntningar och ambitioner har det 
starkaste sambandet med skolprestationer (Håkansson 2011).  
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3 Material och metod 
För att besvara frågeställningar i min undersökning har jag valt att använda mig av 
lärarintervjuer, observationer, enkät till föräldrar, analys av undervisningsmaterial, både 
läroböcker samt digitala material som finns att tillgå på skolorna. Mitt arbete enligt 
Stukáts (2011) riktlinjer är både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning, där syftet 
är att tolka och förstå resultaten, och förutsäga ett stort urval med mål att kunna utläsa 
något mönster. Enkätundersökningen som skickas ut till föräldrarna är en kvantitativ 
studie där jag hoppas kunna utläsa någon form av mönster.  
 
I min undersökning kommer jag att besöka två olika skolor i Umeå och på varje skola 
kommer årskurs ett, två och tre att ingå. Totalt kommer sex klasser att ingå i 
undersökningen. Varje klass kommer jag att observera tre gånger vilket ger 18 stycken 
observationstillfällen. En av dessa skolor har jag tidigare varit på och gjort andra 
undersökningar som är relaterade till min utbildning och på den andra har jag gjort min 
verksamhetsförlagda del av utbildning. Genom att jag har besökt dessa skolor tidigare 
känner personalen på skolorna till mig, vilket jag tror underlättar vid lärarintervjuerna så 
att de känner sig avslappnade. Dessutom tror jag att det är gynnsamt med en bra relation 
till lärarna om eventuella frågor eller funderingar uppstår kring föräldraenkäten hos 
föräldrarna. Det negativa är att skolorna inte är slumpmässigt utvalda vilket gör att jag 
inte kan dra en slutsats som gäller alla skolor. Fördelen med slumpmässigt urval är att 
man minimerar urvalsfel och maximerar noggrannheten i de slutsatser man eventuellt 
kan göra av resultatet. I denna undersökning så anser jag dock att det har mindre 
betydelse att ha ett slumpmässigt urval. Det är av mer värde att skolorna och lärarna är 
positivt inställda till mitt arbete, vilket kan leda till att de är tillmötesgående och vill 
dela med sig av sin information och kunskap, och på så sätt kan resultaten bli mer 
noggranna och tillförlitliga: Avståndet mellan praktiker och forskare ska vara litet och 
parterna ska respektera och dra nytta av varandras olika kunskaper och erfarenheter 
(Stukát 2011, s 38).  
 
Först kommer jag att kartlägga hur engelskämnet formas i de nationella 
styrdokumenten. Jag kommer även att kartlägga och analysera läromedlet som skolan 
har tillgång till och ställa det i relation till styrdokumenten. Jag kommer att intervjua 
totalt fyra lärare. Tre lärare på en skola, där engelskundervisningen är klasslärarens 
ansvar. På den andra skolan är all engelskundervisning en lärares ansvar, detta på grund 
av behörighetskravet för att undervisa i engelska har stärkts. Intervjun kommer att ta 
ungefär 20 minuter och jag kommer att använda mig utav några grundfrågor men att 
frågorna ställs i den situation som den inbjuder till (se bilaga 3). Sedan kan även 
lämpliga följdfrågor ställas som, hur menar du? kan du berätta mer? Detta för att öka 
möjligheterna till att få djupare och fylligare svar. Stukát (2011) benämner denna 
intervjuform som en ostrukturerad intervju. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp 
av en Iphone och jag kommer att använda mig av en applikation som heter Italk som 
finns via Itunes. Jag vill genom intervjuerna få fram lärarens eventuella påverkan på 
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engelskämnet. Med hjälp av olika frågor vill jag kunna utläsa hur läraren är med och 
påverkar utformningen av engelskundervisningen. Jag vill ta reda på vilken 
undervisningstradition och erfarenhet läraren har. Med det menar jag lärarens utbildning 
i ämnet samt intresse och attityd för ämnet. Jag kommer att ställa frågor som gör att jag 
kan utläsa hur viktigt läraren anser att ämnet är, i relation till andra ämnen i skolan, samt 
om läraren anser att den har tillgång till de material den behöver.  
 
Genom observationer i klassrummet vill jag se hur läraren aktivt formar sin 
undervisning med hjälp av materialet den använder, i relation till styrdokumenten och 
den kommunikativa språksynen som genomsyrar den. Ett läromedel som har gjorts med 
koppling mot den äldre kursplanen för engelska kan användas i befintligt skick, men att 
läraren kan forma den i sin undervisning så att den speglar den nya kursplanen, 
alternativt så väljer läraren att omarbeta det. Men det finns även en möjlighet att det 
användas precis som det är, med koppling mot den gamla omedvetet av läraren. När ett 
läromedel placeras i en lärares händer kan det ske olika saker beroende av vilkens 
lärares händer de hamnar i. Därför anser jag att observationer är ett lämpligt 
komplement till intervjuer med lärare samt kartläggning av befintligt material på skolan: 
Att använda någon form av observation brukar vara lämpligast när man vill ta reda på 
vad människor faktiskt gör, inte bara vad det säger att de gör. Det kan vara stor 
skillnad (Stukát 2011, s 55). Jag kommer att göra en så kallad osystematisk observation, 
vilket innebär att jag kommer att sitta längst bak i klassrummet och observera det jag ser 
hör till min undersökning (Ibid). Stukát poängterar dock vikten av att ha ett 
observationsprotokoll så att man vet vad man ska notera och inte: Det är lättare att leta 
om man vet vad man letar efter (Ibid, s 57). Samma observationsprotokoll (se bilaga 4) 
kommer att användas vid varje observationstillfälle och sedan kommer resultatet att 
sammanställas i en berättande text. Eleverna kommer att informeras om mitt arbete och 
att det inte är vad de gör som är i fokus utan vilken form av undervisning de deltar i. 
Om jag kommer att vilja använda mig av en elevs synpunkt eller reflektion i något 
sammanhang i detta arbete så kommer eleverna att vara anonyma.   
 
För att skapa ett så naturligt och normalt undervisningstillfälle som möjligt vid 
observationstillfällena, så att resultaten blir så trovärdiga som möjligt, tror jag att det är 
positivt att lärare och elever känner till mig sedan förut. De är bekant med mig och 
situationen och på så sätt kan de förhoppningsvis genomföra en så normal lektion som 
möjligt. Jag kommer att göra tre observationer i varje klass, totalt 18 stycken i hela 
undersökningen, för att öka trovärdigheten i resultatet. Detta eftersom jag vet av egna 
erfarenheter att det kan inträffa saker som inte tillhör det normala när man arbetar med 
människor i grupp som ofta har olika förutsättningar och behov.  
 
Föräldraenkäterna (se bilaga 2) kommer att gå ut till dem som har barn i årskurs två. Att 
skicka ut enkäten till alla föräldrar som har elever som kommer att delta i 
undervisningen som observeras, skulle involvera och kräva ett engagemang av för 
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många personer för att det ska vara genomförbart. Därför har jag valt att skicka ut 
enkäten till föräldrar som har barn i årskurs två. Dessa föräldrar är inte helt ny för 
engelska som ämne i skolan och de har heller inte hunnit blivit helt bekanta med ämnet 
vilket jag tror är gynnsamt för denna studie. I inledningen av enkäten kommer jag att 
berätta vem jag är och att jag skriver mitt examensarbete med inriktning mot 
engelskämnet samt syftet med mitt arbete. Det är av stor vikt att denna information 
framgår för att öka motivationen att delta hos föräldrarna menar Stukát (2011). Det 
kommer även att framgå att deltagandet är anonymt och frivilligt och att svaren endast 
kommer att användas i detta arbete (Vetenskapsrådet 2011).  
  
I enkäterna kommer jag att ställa frågor som förhoppningsvis gör att jag kan läsa av 
föräldrarnas inflytande i engelskundervisningen både hemma men även på skolan. Som 
exempel så kommer föräldrarna att få rangordna vilket ämne de tycker är viktigast av 
svenska, matematik, engelska, naturkunskap och samhällsorienterande ämnen. Genom 
svaren på denna fråga hoppas jag kunna utläsa vilken prioritet engelskan har som ämne 
hos föräldrarna. Enligt Stukát (2011) kan man få ett fylligare resultat genom en 
rangordningsfråga. Vidare kommer jag att fråga föräldrarna hur de tror att yngre barn lär 
sig engelska bäst. På denna fråga kommer det att finnas svarsalternativ som är baserat 
på det aktiviteter jag tror ligger närmast för föräldrarna men som ändå är neutrala. Som 
exempelvis läraren i skolan, dator, TV och på fritiden. Jag kommer även att lämna en 
ruta för eget alternativ så att föräldrarna får skriva in ett eget om de känner att inget 
passar. En annan fråga jag vill ställa är om de använder engelska hemma ibland. Med 
denna fråga hoppas jag kunna utläsa om eleven kommer, på ett naturligt sätt, i kontakt 
med det engelska språket hemmavid. Enkäten kommer att innehålla få frågor men 
innehållsrika. Detta kommer att bli ett dilemma eftersom jag inte vill ställa för ledande 
frågor men samtidigt heller inte för breda. Föräldrarna ska känna att det är en enkät som 
det går snabbt och enkelt att svara på, för att öka intresset för att delta, samtidigt som 
jag vill att frågorna ska vara innehållsrika så att jag kan utläsa något samt få ett 
trovärdigt resultat. Stukát (2011) skriver att det är av stor vikt att fundera på längden på 
enkäten, samt vilka sorts frågor man ställer, så att det skapas en motivation hos den 
valda gruppen till att vilja svara på den. Om enkäten ger intrycket av att vara omfattande 
och lång kan man riskera att få onödigt bortfall i deltagandet. Resultatet kommer jag att 
sammanställa och analysera i form av olika tabeller. För att resultatet ska vara 
användbart och trovärdigt är det lämpligt om bortfallet inte blir mer än 50 %, med andra 
ord minst 50 % deltagande. Detta eftersom att ett enskilt resultat visar en direkt 
påverkan i klassrummet, eftersom att föräldrars inställning till ämnet speglas i eleven. 
Skolverket (2009a) skriver i en rapport att föräldrars bakgrund, inställning till skolan 
och olika ämnen har en påverkan på barnets resultat i skolan. Föräldrars olika förväntan 
speglar sig i elevernas prestationer i ämnet (Håkansson 2011).   
 
Eftersom detta är en kvalitativ undersökning kommer materialet och resultaten att 
bearbetas av mig som undersöker. Enligt Stukát (2011) kan det vara en fördel. Han 
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menar att: Materialet bearbetas genom olika former av kvalitativ analys där forskarens 
”förförståelse” (forskarens egna tankar, känslor och erfarenhet) spelar stor roll och ses 
som en tillgång för tolkningen (Stukát 2011, s 36).  Undersökning kommer att följa de 
krav som gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som berör 
människor enligt Vetenskapsrådet skrift God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). Det 
krav de lyfter fram är informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 
Informationskravet innebär att informanterna informeras om villkoren för deltagandet. 
Att det alltid är frivilligt och att deltagandet alltid kan avbrytas. Informationen behöver 
inte vara detaljerad men det ska framgå vem som gör studien och syftet med den, samt i 
stora drag hur undersökningen kommer att genomföras. Samtyckeskravet beskriver 
informantens rätt att bestämma över sitt deltagande. Varje deltagare har rätt att 
bestämma över sitt eget deltagande. När information kommer att hämtas från enskilda 
individer i exempelvis intervju med lärare måste det själva få ta ställning om sin 
medverkan. Vid insamling av material på en skola bör skolan kontaktas i tid så att 
skolledningen och lärare har möjlighet att förankra empiriska studier hos berörda parter. 
Konfidentialitetskravet menas med att alla uppgifter som rör de informanter som deltar 
ska behandlas med största möjliga sekretess. Information om studien ska behandlas på 
sådant sätt att ingen kan få reda på vem eller vilka som har deltagit eller på vilken skola 
som studien har genomförts på (Vetenskapsrådet 2011).  
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4 Resultatredovisning och analys 
I redovisningen av observationerna i klassrummen har jag valt att dela in en del 
undervisning i olika underrubriker för att exemplifiera och konkretisera några av de 
olika delarna som nämns i forskningsbakgrunden för läsaren.  

4.1 Observationer av engelskundervisningens innehåll i årskurs ett 
Inlärning av ord och enkla fraser (Lgr 11) 
Eleverna i årskurs ett har tränat på enkla fraser så som I like and I don´t like. Detta i 
samband med att de har fått utvecklat sitt ordförråd i temat maträtter. Eleverna har fått 
övat på att säga vilket maträtt de tycker om och inte. De har även fått utvecklat 
färdigheter som att berätta vart de bor och om de bor i en lägenhet eller ett hus samt 
vilka rum som finns i ett hem, exempelvis I live in a city and I live in a house. Detta 
gjorde eleverna genom att de härmade läraren och svarade i kör. Sedan frågade läraren 
varje elev vart de bodde och om de bodde i en lägenhet eller hus och så fick de svara på 
engelska med stöd av läraren. Innehållet i dessa lektioner kan kopplas till kursplanen för 
engelska som säger att eleverna, muntligt, ska utveckla förmågan att göra enkla 
presentationer (Skolverket 2011). Eleverna har även fått träna på hur man räknar 1-20 
på engelska. Detta fick det träna på genom att de räknade hur många de var i klassen 
just den dagen på engelska, samt genom att sjunga en sång med hjälp av en musikvideo 
som visades på Smartboard. När de har arbetat med dessa olika delar har eleverna fått 
mött språket, både genom läraren som pratar engelska och visar bilder på olika objekt, 
och via olika digitala material, som exempelvis filmklipp och sånger från Kids English 
Zone, Go Yoyo Go, The Game och Youtube. Ordförrådsutveckling har skett med hjälp 
av bilder på olika saker, vilket sägs vara fördelaktigt eftersom eleverna då får koppla ett 
objekt till en bild, och på så sätt använda bilden som en strategi att minnas (Lundberg, 
2011).  
 
Lärarna repeterar innehållet, både i början och i slutet av lektionerna med eleverna, ett 
arbetssätt som stöds av språkforskningen, som talar om vikten av att repetera mycket 
och ofta så att eleverna får chansen att lära sig fraserna eller orden utantill (Keaveney & 
Lundberg 2014). Eleverna har även fått möjlighet att utveckla färdigheter om vad olika 
klädesplagg heter på engelska med hjälp av att läraren håller upp en bild och säger vad 
det är på engelska, och sedan svarar eleverna läraren i kör. Genom att få svara i kör 
vågar fler elever att producera muntlig engelska vilket bidrar till att stärka deras 
språkliga självförtroende. Detta går att koppla till Lundberg (2011) som skriver att en 
del elever som känner sig osäker stöds av att få svara i kör och använda kroppen. 
Eleverna fick även spela klädesplaggsbingo vi ett observationstillfälle. I denna övning 
fick eleverna färdiggjorda bingobrickor med nio olika klädesplagg. Varje bricka var 
utformad med tre rutor gånger tre. Läraren drog en bild och sa först klädesplagget på 
engelska och efter en liten stund satte hon upp bilden på tavlan så att eleverna även fick 
se vilket klädesplagg det var. I denna övning fick eleverna träna på sin hörförståelse 
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med stöd av bilder, vilket är en strategi för att hjälpa eleverna att minnas (Lundberg 
2011). Innehållet i dessa lektioner var välbekanta och elevnära för eleverna. De har 
arbetat med att lära sig enkla fraser som beskriver exempelvis olika platser, siffror i 
samband med antalet elever i klassrummet eller i klassen, hur gammal olika personer är 
samt klädesplagg som eleverna kan relatera till (Skolverket 2011).   
 
Eleverna fick möjlighet att delta aktivt i varje lektion som jag observerade och de visade 
genom engagemang att de ville delta. De producerade inte så mycket engelska själv utan 
det var i sånger och i körprat efter läraren som eleverna själva producerade engelska. 
Eleverna svarade på svenska även om läraren ställde frågan på engelska. Att eleverna 
väljer att svara på svenska kan tyda på brist på språkligt självförtroende enligt Keaveney 
& Lundberg (2014). Ett språkligt självförtroende består inte bara av att kunna prata utan 
det kan också visa sig genom att eleven vågar prova och gissa sig fram. Lundberg 
(2011) beskriver gissningsförmågan som en av de viktigaste delarna i språkutveckling: 
Språkforskningen har under många år hävdat att framgångsrika språkinlärare 
kännetecknas av att de vågar försöka att gissa sig till budskapet i språkliga 
meddelanden trots att en del ord är nya och okända (Lundberg 2011, s 91). Lärarna 
pratade engelska i varierad mängd med eleverna. En lärare pratade mycket engelska 
men översatte hela tiden till svenska. Uppskattningsvis pratade hon lika mycket 
engelska med eleverna som svenska. Den andra pratade mestadels svenska med sina 
elever förutom i de olika övningarna som hon gjorde med eleverna. I båda klasserna 
fanns det en tendens till att om läraren ställde en fråga på engelska så försökte eleverna 
svara på engelska. Men så fort läraren pratade svenska med eleverna så försökte inte ens 
eleverna blanda in engelska i svaret. Detta menar även Keaveney & Lundberg (2014) är 
en vanlig tendens hos eleverna, nämligen att de svarar på svenska om läraren frågar på 
svenska. Men om läraren ställer en fråga på engelska så försöker eleverna svara på 
engelska, även om det kan vara bara med enstaka ord.  
 
En av klasserna i årskurs ett hade skapat en engelsk hörna i klassrummet, ett så kallat 
English corner där det vid observationstillfället fanns bilder på olika färger samt olika 
väderlekar. Denna klass arbetade med att beskriva vädret på morgonsamlingen.  

4.2 Observationer av engelskundervisnings innehåll i årskurs två 
Engelskundervisningen för årskurs två har bland annat innehållit temaarbeten om 
rymden och om boken The Gruffalo. I en klass hade eleverna rymdtema i ämnet 
naturkunskap vilket läraren integrerade med engelskan. Eleverna fick sjunga Flying 
from the stars to the sun och de fick även dansa och sjunga till The Hokey Cokey Song. 
The Hokey Cokey song är en låt som eleverna gör rörelser till texten. Texten handlar om 
olika kroppsdelar och utspelar sig i rymden, vilket gjorde att sången kopplades till 
rymdtemat. Att använda kroppen och sjunga till rörelser är något som är en fördel i 
språkutvecklingen eftersom eleverna får känna språket genom flera olika sinnen (Pinter, 
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2006). Eleverna fick även arbeta med att utveckla färdigheter om vad solsystemets delar 
heter på engelska, exempelvis vad alla planeter heter och vad stjärnfall heter på 
engelska. Eleverna deltog i lektionen och svarade och ställde egna frågor om rymden på 
svenska till läraren. När eleverna skulle lära sig nya fraser eller ord härmade de i kör 
vad läraren sa. När läraren skulle förklara stegen till sången The Hokey Cokey Song 
visade läraren eleverna med hjälp av kroppsspråk. Eleverna kunde även härma figurerna 
i musikvideon eftersom den spelades upp på smartboarden samtidigt som de gjorde 
övningen. De tillfällen som eleverna producerade muntlig engelska var när de härmade 
läraren och i sångerna.  
 
De flesta instruktioner läraren gav eleverna var på svenska. Läraren instruerade eleverna 
lite på engelska och presenterade de fokusord som de hade den lektionen samt enkla 
fraser på engelska. När de tränade på ordförrådet använde läraren bilder på de olika 
objekten och bredvid bilden hade läraren gömt det textade ordet för eleverna. Läraren sa 
först ordet på engelska och visade sedan bilden och eleverna svarade i kör efter läraren, 
och efter en stund visade läraren det gömda textade ordet för eleverna. Eleverna ställde 
frågor och svarar på svenska. De gånger eleverna försökte svara på engelska med något 
ord var när läraren ställer en fråga på engelska. Läraren svarar på elevernas frågor om 
rymden på svenska. Uppskattningsvis pratade läraren mer svenska än engelska under 
rymdlektionen. Att förstaspråket används mer av elever och lärare under 
engelsklektionen, kan ibland bero på att innehållet i lektionen kräver en högre kunskap i 
det engelska språket än vad eleverna behärskar och har (Keaveney & Lundberg 2014). 
Detta kan innebära att innehållet i lektionen tar fokus från det engelska språket under 
engelsklektionen istället för ger.  
 
Under andra observationstillfällena arbetade denna klass med kroppsdelar. Läraren 
visade tydligt vilket mål de arbetade mot i början av lektionen, nämligen att de skulle 
kunna förstå och namnge olika kroppsdelar. När de övade på ordförrådet använde 
läraren sig av samma metod som i rymdtemat. Hon visade bilder med ett objekt på och 
sa ordet, eleverna repeterade efter läraren i kör, och sedan visade läraren det gömda 
textade ordet på bilden. Efter några omgångar på detta vis så fick eleverna svara i kör 
när bilden kom upp. Läraren klickade fram en bild och sa: ett, två och tre och så svarade 
eleverna i kör. Eleverna sjöng även sången Head and Shoulders, Knees and Toes tre 
gånger. Läraren visade med hjälp av kroppsspråket hur rörelserna till låten gick till. 
Sedan fick eleverna ställa upp sig framför Smartboarden och göra rörelser samtidigt 
som de sjöng låten, och fick se musikvideon. Att arbeta med så kallade inputs av 
engelska från olika medier, i detta fall en sång från Youtube, är något som eleverna ska 
få ta del av enligt kursplanen i engelska i det centrala innehållet för 1-3 (Skolverket 
2011).  
 
Eleverna fick även göra en övning som läraren kallade Whats missing? Denna övning 
gjorde de efter vokabulärgenomgången för detta område. Läraren hade samlat flera 
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bilder på olika kroppsdelar på smartboarden. Eleverna fick titta och försöka memorera 
alla bilder för att sedan blunda. När eleverna blundade täckte läraren över en bild och 
ställde frågan: What`s missing? Då fick de elever som kom på vad som saknades, svara 
på engelska och sedan fick den eleven komma fram och säga till sina kamrater: Close 
your eyes, please. Sedan gömde eleven en bild och sa sedan: Open your eyes, please. 
What is missing? Eleverna fick hela tiden stöd framme vid tavlan av läraren, men under 
spelets gång blev varje elev mer och mer självständig. Att eleverna blev mer och mer 
självständig under spelets gång kan tyda på att de utvecklade sitt språkliga 
självförtroende under lektionen. I denna övning fick eleverna möjlighet till mycket 
repetition, både genom att lyssna och att producera engelska själva vilket Keaveney & 
Lundberg (2014) menar är en viktig del i språkinlärningen: There should be frequent 
repetition of previosuly taught vocabulary and phrases, and clear connections made to 
familiar topics taught earlier (Ibid, s 35). Temat kroppen och olika kroppsdelar är även 
något som eleverna kan relatera till och som går att koppla till områden eleverna 
kommer att ha användning av, exempelvis vid olika beskrivningar eller dylikt 
(Skolverket 2011). Läraren gjorde även övningen Simon says med eleverna. Den gick 
till så att läraren uppmanade eleverna att göra olika saker, som exempelvis: Simon says, 
sit on the floor.  Om eleverna blev osäkra så gav läraren eleverna stöd med hjälp av 
kroppsspråket eller peka om vad de skulle göra, eller så tog eleverna hjälp av varandra 
genom att se vad den andra gjorde. I denna övning pratade läraren bara engelska och 
förtydligade sina instruktioner med hjälp av sitt kroppsspråk.  

Mötet med det engelska språket på flera olika sätt 
I arbetet med The Gruffalo som är en bilderbok, hade läraren gjort ett temaarbete som 
bara hade fokus på engelskämnet och det var ett tema de hade börjat på innan jag 
började observera. Mina tre observationstillfällen var någonstans i mitten av temat. Vid 
observationstillfällena har eleverna fått sjunga, The Gruffalo song, lyssnat på när läraren 
läser sagan om The Gruffalo med stöd av bilder, samt lyssnat på berättelsen via 
Youtube. De har sjungit sången samt lyssnat och bearbetat berättelsen på flera olika sätt 
vilket har gjort att eleverna har lärt sig dessa utantill. När de lyssnar på boken via 
Youtube är det The picture book lady som läser högt ur boken, samtidigt som eleverna 
får följa berättelsen med hjälp av bilder. När eleverna fick lyssna på The Gruffalo via 
Youtube fick eleverna input från olika medier något som lyfts fram i kursplanen för 
engelskämnet i Lgr 11. Eleverna fick lyssna på berättelsen ett flertal gånger under dessa 
lektioner, och vid varje gång ser läraren till att lyfta fram de olika rim som finns. 
Läraren kunde exempelvis säga halva rimmet och så svarade eleverna med den andra 
halvan. På så sätt lärde sig eleverna en strategi för att komma ihåg berättelsen med hjälp 
av rimmen. Läraren frågade om vad som skulle komma att hända härnäst i berättelsen så 
svarade eleverna med rimmet, eller enstaka ord som hörde till rimmet i boken. Om 
eleverna inte kom på rimmet så gav läraren dem ledtrådar. Vid vissa tillfällen när 
eleverna hade glömt bort rimmet, inte hörde rimmet eller inte var aktiva i lektionen, 
stannade läraren upp och ställde frågor till eleverna och/eller så bad hon dem att slänga 
ett öga mot English corner. Genom att läraren uppmuntrade eleverna till att gissa och 
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inte gav dem svaret direkt utmanades eleverna genom att och de själva måste tänka till. 
Detta undervisningssätt kan kopplas ihop med Lundberg (2011) som menar att 
gissningsförmågan är en viktig del i språkinlärningen. Läraren använde sig även av 
konkret material när hon ville att eleverna skulle gissa vad hon mena eller vad som kom 
därnäst i berättelsen, genom att hon kunde peka på saker i deras English-corner. 
Keaveney & Lundberg (2014) skriver om att en del av användningen av ett English-
corner är att kunna peka och koppla ihop objekt till undervisningen. Vilket underlättar 
elevernas språkinlärning eftersom de kan få hjälp till att minnas via olika objekt eller 
konkreta händelser som är elevnära för eleven.  
 
De arbetade även med att beskriva The Gruffalo samt djuren han möter i berättelsen. 
Som stöd använder de sig av händelserna i berättelsen. I de olika beskrivningarna 
bearbetas kroppsdelar, färger, djur samt miljöbeskrivningar. Enkla beskrivningar av 
miljö och personer kan kopplas till kursplanen för engelskämnet (Skolverket 2011).  Till 
hjälp har de olika bilderkort på alla djur samt The Gruffalo och dennes olika 
kroppsdelar som annars finns uppsatt i klassens English corner.  Läraren gjorde 
övningen true or false med eleverna en gång. I denna övning fick varje elev ett grönt 
papper och ett rött papper. Läraren läste upp ett påstående på engelska och eleverna fick 
svara genom att hålla upp en färg. Läraren upprepade påstående fler gånger för 
eleverna. I denna övning fick eleverna öva på sin hörförståelse vilket enligt Keaveney & 
Lundberg (2014) menar är en viktig del som bidrar till att öka det språkliga 
självförtroende även fast eleverna inte själva muntligt producerar målspråket. Att lyssna 
och förstå enkla instruktioner kan kopplas till det centrala innehållet i engelskämnet för 
årskurserna 1-3 (Skolverket 2011).   
 
Eleverna förberedde sig också för att göra en egen teater om The Gruffalon. Alla elever 
blev tilldelade en karaktär, flera elever var samma karaktär, och sedan fick de ett textat 
manus för vad de skulle säga i teatern. Eleverna fick även masker som de själva fick 
färglägga till sin karaktär i teatern. De tränade på sina olika roller både tillsammans med 
de andra som var samma karaktär, och på slutet av lektionen tränade de gemensamt med 
alla figurer. Målet med denna teater är att de ska visa upp den för förskoleklassen på 
skolan. I detta tema fick eleverna möta både talad och textad engelska. Den muntliga 
delen kom från både läraren, deras egen och kompisars produktion av engelska både 
talad och sång samt från olika medier. Den textade delen var de olika karaktärernas 
manus samt att de fick se texten till berättelsen på smartboarden när läraren läste högt 
samt när de sjöng sången. Eleverna får träna på deras hörförståelse när läraren pratar 
engelska med dem och när de pratar med varandra i teatern samt när de lyssnar på 
boken via olika medier (Skolverket 2011). Dramatisering kan vara ett bra sätt att 
komma runt ett eventuellt bristande språkligt självförtroende. Detta eftersom eleverna 
då får möjlighet att spela någon annan och gå in i en roll och därmed är det rollen som 
pratar målspråket (Keaveney & Lundberg 2011). Dramatisering är även fördelaktigt i 
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och med att eleverna får använda hela kroppen och känna språket genom flera olika 
sinnen i en elevnära situation (Pinter 2006).  
 
Eleverna deltog aktivt i undervisningen och frågorna de ställde kunde vara blandad 
engelska och svenska och det kunde även vara ställda bara på svenska eller engelska. 
Läraren stöttade eleverna när de försökte svara på engelska och hjälpte eleven hitta ord 
eller forma enkla meningar. Om eleverna svarade på svenska översatte läraren deras 
svar till engelska, och då härmade eleven det läraren sa, antingen högt eller för sig själv.  
Eleverna tenderade att vilja svara på engelska om läraren ställde en fråga på engelska. 
Men ställde läraren en fråga på svenska så svarade eleven utan tvekan på svenska.  
 
Läraren pratade mestadels engelska med eleverna vid dessa tre observationstillfällen. 
Vid instruktioner till olika uppgifter eller övningar, översatte läraren en gång till 
svenska och sedan repeterade hon det hon just sagt på engelska igen. Läraren 
tillrättavisade även uppförande på engelska. Denna lärare pratade mer engelska än 
svenska i engelskundervisningen vilket är gynnsamt för elevernas språkutveckling, att 
de får lyssna på muntlig engelska så mycket som möjligt av sin lärare (Keaveney & 
Lundberg 2014).  

English corner 
En av klasserna i årskurs två hade skapat ett English corner i klassrummet. Vid 
observationstillfällena var detta English corner smyckat av olika bilder på The Gruffalo 
(se bilaga 6). Det fanns händelsebilder som var uppsatta i samma följd som sagan, och 
det fanns även elevernas egna bilder av The Gruffalo. Elevernas egna bilder bestod av 
att de hade färglagt The Gruffalo samt skrivit någon enstaka rad om hur den ser ut. 
Under lektionerna pekade läraren ofta mot detta hörn när hon beskrev eller ställde 
någon fråga om någon händelse i berättelsen. På så sätt kunde eleverna använda sig av 
bilderna för att försöka förstå instruktioner eller frågor som läraren ställde. Exempelvis 
frågade läraren eleverna vilka The Gruffalo mötte i skogen och då vände sig alla elever 
om och tittade på bilderna i The English corner.  Att använda olika objekt och ta hjälp 
av en kontext för att försöka förstå är språkliga strategier som gynnar språkutvecklingen 
samt inlärarens språkliga självförtroende (Keaveney & Lundberg 2014). Den andra 
klassen hade satt upp bilder på händelser i låten Flying from the stars to the sun på 
insidan av ytterdörren till klassrummet. 

4.3 Observationer av engelskundervisningens innehåll i årskurs tre 
Eleverna i årskurs tre fick möta ett innehåll som skulle utveckla kunskaper om hur man 
kan presentera sig själv, samt sin familj och även hur man kan beskriva sig själv och 
andra.  

Utveckla förmågan att kunna göra enkla presentationer (Lgr 11) 
I en klass beskrevs ett tydligt mål för eleverna som innefattade att de skulle kunna 
presentera sig själv och sin familj om tre veckor. Detta mål innefattade alla tre 
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observationstillfällen jag hade. Denna klass hade engelskundervisning en gång i veckan, 
a 60 minuter per gång. På vägen mot målet fick eleverna möta bilder på smartboarden 
som representerade en familjemedlem, exempelvis sister, brother, mother and a father. 
Läraren sa ordet som hörde till bilden och eleverna svarade i kör. En annan variant som 
de gjorde var att läraren visade en bild och räknade till tre och så fick eleverna i kör 
säga vad det var för bild. Läraren hade placerat bilderna på familjemedlemmarna i 
samma följd som de kom i låten This is my family som de senare skulle sjunga från 
Youtube. Läraren sjöng även låten själv genom att peka på alla bilder och sedan fick 
eleverna sjunga med. Dessa bilder repeterades flertalet gånger under alla 
observationstillfällen på olika sätt som jag beskrivit ovan. Låten This is my family 
handlade om alla olika familjemedlemmar man kan ha, även några olika djur. Låten var 
en musikvideo och den spelades upp via smartboarden så eleverna fick både höra och se 
alla familjemedlemmar. Eleverna fick alltså hjälp att koppla ordet till en bild/karaktär. 
De sjunger denna sång tre gånger per observationstillfälle. Att koppla ord till objekt 
skriver Lundberg (2011) är en effektiv minnesstrategi för eleverna. På så sätt får de 
möjlighet att få stöd av objekten när de ska minnas eller komma på ett ord eller fras. 
 
Eleverna fick även prova på att beskriva en karaktär. Detta fick de göra genom att de 
fick dra ett kort med en karaktär på, den personen som de drog skulle de nu låtsas att de 
var och beskriva vem man är för sina kompisar. På baksidan av kortet stod det vilka 
egenskaper den karaktären hade. Som exempelvis vad den heter, hur gammal den är, 
vart den kommer ifrån, vilka som ingår i dennes familj samt en sak den gillar att göra. 
Eleverna hade meningar som stöd på smartboarden när de skulle beskriva sin karaktär. 
Det stod exempelvis my name is … and I come from … Denna övning gjordes i 
smågrupper med fyra elever i varje grupp och de fick beskriva fler än en person var. 
Den här uppgiften upplevde jag att en del elever tyckte var lite obehaglig, mest för att 
de skulle prata engelska själva inför kompisarna i gruppen. En del grupper kom igång 
direkt och andra behövde få stöd av läraren för att komma igång. Läraren gav hela tiden 
positiv feedback när eleverna producerade egen engelska, och rättade inte till eventuella 
uttalsfel. Lundberg (2011) skriver att en del av lärarens roll är att uppmuntra eleverna 
till att våga prova producera muntlig engelska. Detta kan läraren exempelvis göra 
genom positiv feedback när den ser att eleverna försöker: Lärarens roll blir att skapa en 
trygg och tillåtande språkmiljö där alla försök till kommunikation på målspråket ska 
uppmuntras och ges positiv feedback (Lundberg 2011, s 56). Det jag märkte under dessa 
observationstillfällen var att eleverna ville utnyttja vartenda grupprum som fanns när de 
skulle göra muntliga övningar och de ville inte sitta för nära någon annan grupp. En 
elev upptäckte att en annan grupp satt och lyssna på dem under en övning och sa till den 
gruppen att: Ni behöver inte sitta och lyssna på oss. Denna elev visade tydligt att den 
var besvärad över att prata engelska inför andra. Enligt Lundberg (2014) kan elevens 
reaktion tyda på brist på språkligt självförtroende eftersom den kände sig obekväm med 
att producera egen muntlig engelska inför andra.  
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Vid ett tillfälle arbetade de med en uppgift som läraren kallade The many pieces of my 
heart. Alla elever fick ett hjärta där de fanns färdiggjorda meningar som de skulle fylla i 
själva. Det stod exempelvis This is my friends, my family, and things that makes me 
happy. Denna övning gjordes under tyst arbete. När eleverna blev klara med hjärtat fick 
de arbeta vidare med ett arbetsblad med fokus på det engelska vokabuläret. På 
arbetsbladet fanns det olika objekt och överst på sidan fanns det instruktioner på 
engelska, som berättade vilken färg de olika objekten skulle färgläggas i. Objekten 
behövde inte vara kopplade till temat de arbetade med. Enskilt arbete tenderar att ofta 
vara tyst arbete vilket innebär att eleverna inte får möjlighet att applicera kursplanens 
syfte, kommunicera och interagera med andra, under den övningen (Lundberg 2011).  
 
Under de veckor som jag observerade hade eleverna fått en hemläxa som symboliserade 
målet med dessa tre lektioner. Läxan gick ut på att de skulle kunna presentera sig själv 
och sin familj för kompisarna i klassen med hjälp av en bild på familjen. Till hjälp fick 
de ett papper där det redan fanns meningar som de kunde fylla i. Exempelvis My name 
is… and I am … years old. I come from … This is my family. This is my mother and her 
name is … this is my father and his name is… Varje elev fick också i uppdrag att maila 
en bild på sin familj till läraren som de sedan kunde använda vid redovisningstillfället. 
Vid sista tillfället när de skulle presentera sin familj för sina kompisar, så kunde en del 
elever meningarna utantill, en del kunde nästan meningarna utantill med lite stöd av 
läraren och en del elever använde sitt papper som stöd och en del elever använde både 
pappret och läraren som stöd. Innan de började redovisa värmde läraren upp eleverna 
med att sjunga This is my family och gå igenom alla bilder som kunde kopplas till orden 
om familjen. Av vad jag kunde uppmärksamma så var alla elever intresserade av 
varandras familjer och det var både hjälpsamt och intressant för publiken att kunna visa 
sin familj på bild via smartboarden. Keaveney & Lundberg (2014) skriver om vikten av 
att läraren anpassar undervisningen efter eleverna och att den finns där och stöttar och 
uppmuntrar eleverna om det behövs. I detta fall fick läraren visa att den hade ungefärlig 
koll på vilken nivå varje elev är på, i och med att den gav varje elev det stöd den 
behövde vid redovisningstillfället.  
 
Under dessa observationstillfällen så ställde eleverna frågor på svenska och de svarade 
läraren på svenska. Läraren fick försöka locka fram svar på engelska om än hon bara 
ville ha ett ord som svar. Läraren i sin tur pratade svenska vid alla instruktioner och när 
hon pratade engelska så översatte hon alltid till svenska direkt efter. Uppskattningsvis 
pratade läraren mer svenska än engelska under dessa observationstillfällen. De tillfällen 
eleverna själva producerade muntlig engelska var när de skulle presentera en karaktär 
och dess egenskaper och när de skulle presentera sin familj. De producerade också 
engelska när de svarade i kör eller sjöng. Annars använde eleverna svenska när de 
skulle kommunicera med varandra eller läraren.  
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Utveckla förmågan att kunna göra enkla beskrivningar (Lgr 11)  
Den andra klassen arbetade med att utveckla förmågan att göra olika beskrivningar. 
Deras engelskundervisning var uppdelad på två tillfällen, 30 minuter vid varje gång. Det 
är fördelaktigt om eleverna får möta språket vid flera kortare tillfällen än ett långt. Detta 
eftersom yngre barn har svårt för att hålla koncentrationen uppe under längre stunder 
(Keaveney & Lundberg 2014). De gjorde en liknande övning som den andra klassen i 
årskurs tre gjorde. Eleverna blev tilldelade ett kort på en karaktär och på baksidan stod 
det olika egenskaper. De egenskaper som stod på baksidan i denna klass var namn, 
ålder, ögonfärg, hårfärg och om personen var lång eller kort. Eleverna fick sitta och 
träna på hur de skulle beskriva sin karaktär för sig själv först. Till hjälp hade de fått ett 
litet papper där det fanns stödmeningar på. Som exempelvis My name is… I am … years 
old. My eyes are … My hair colour is… Medan eleverna övade på sin karaktär så gick 
läraren runt och hjälpte de elever som behövde extra stöd. Efter en stund började 
eleverna mingla i klassrummet och berätta för en kompis om sin nya karaktär. Även 
läraren var med på minglet och minglade runt och berättade om en karaktär. När läraren 
hade pratat med alla elever avslutades övningen.  
 
En annan övning denna klass fick göra var också att de skulle gissa vem kompisarna 
beskrev. Klassen delades upp i två mindre grupper med läraren i en grupp och en 
stödlärare klassen har tillgång till ibland, i en. Sedan fick en elev gå ut och de andra 
eleverna i gruppen valde vilken den ”hemliga” kompisen var. När eleven som gick ut 
kom in igen fick den börja fråga sina kompisar frågor på engelska som skulle göra att 
den kom på vilken den ”hemliga” kompisen var. Till sin hjälp hade eleven en stödlapp, 
likt den förra övningen när de skulle beskriva en karaktär för varandra. Om eleven hade 
svårt att ställa frågan på engelska så stöttade läraren och även kompisarna eleven. Den 
mesta stöttningen i denna övning upplevde jag var elevernas till varandra.  Eleverna 
hjälpte varandra och på så sätt lärde sig av varandra under denna övning, vilket speglar 
Vygotskijs teori om språkutveckling, att det är i den sociala kontexten och i 
interaktionen med andra som kunskap utvecklas (Cameron, 2001). Läraren höll mest i 
och styrde övningen åt rätt håll, så att fokus kom på rätt sak. När eleven som skulle 
ställa frågor om den ”hemlige” kompisen, och inte visste hur den skulle fråga, så hjälpte 
eleverna varandra när de märkte att eleven behövde hjälp. Denna övning gjorde de vid 
två observationstillfällen.  

Lärarrollens betydelse i klassrummet och språkligt självförtroende 
Vid det andra observationstillfället fick denna klass en mall av en figur på ett papper. 
Sedan fick varje elev måla dit vilka kläder denna figur skulle ha. Eleverna fick bara 
välja mellan vissa klädesplagg som exempelvis tjocktröja, byxa, klänning, shorts, t-
shirt, strumpor, strumpbyxor och jacka. Sedan fick de även färglägga dessa. När de var 
klar med sina figurer fick eleverna sitta i grupper med fyra i varje och förklara för sina 
kompisar hur de valt att klä sin figur och med vilka färger. Eleverna hade egna 
stödlappar med enkla fraser på som stöd. Vid tredje observationstillfället fick eleverna 
göra en övning som hette crazy me. Det var ett spel där eleverna skapade en egen figur 
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med olika egenskaper. Eleverna slog en tärning och beroende på vad tärningen blev fick 
figuren ett namn. Det fanns olika namnalternativ på nummer ett-sex. Sedan slog 
eleverna tärningen igen och figuren fick en ålder beroende på vilken siffra den hamnade 
på, och sedan fick eleverna slå fler gånger för att se vart figuren skulle bo, hur många 
syskon den hade, husdjur och vad figuren gillar att göra.  Genom att slå tärningen 
skapar det alltså en egen unik figur och sedan sitter de i grupper om fyra och berättar 
om deras figur. Läraren går hela tiden runt och frågar och ger positiv feedback på 
engelska om elevernas figurer samtidigt som hon ger stöd om det behövs. Under dessa 
observationstillfällen frågar läraren ofta om översättning efter enkla fraser eller ord som 
hör till temat att kunna presentera eller beskriva någon person. Läraren använder sig 
även av kroppsspråk för att förklara eller förtydliga någon instruktion eller något den 
vill berätta. Läraren pratar uppskattningsvis mestadels engelska, men översätter ofta en 
instruktion till svenska en gång för att sedan säga samma sak på engelska igen. Läraren 
uppmuntrar eleverna att prata engelska genom att hon ger positiv feedback på elevernas 
uppgifter och hon förmedlar en känsla av ett lustfyllt engagemang i 
engelskundervisningen. Läraren svarar ofta en elev på engelska även fast eleven har 
ställt en fråga på svenska, vilket kan uppmuntra eleverna till att våga prata engelska. De 
gånger läraren ställer en fråga på svenska svarar alltid eleverna helt på svenska. Men när 
läraren ställer en fråga på engelska så ger eleverna ett intryck att vilja svara på engelska, 
genom att de försöker säga något eller några ord på engelska. Då försöker läraren förstå 
vad eleven menar och säga meningen på engelska åt eleven, och om hon märker att 
eleven inte förstår så säger hon det även på svenska en gång.  
 
Jag upplevde att merparten av eleverna i denna klass vågade säga något på engelska 
själv, och jag upplevde även att de själva tyckte att de hade kunskaper om hur man 
säger enkla fraser på engelska. De visade ett språkligt självförtroende genom att de 
vågade prova att prata engelska (Keaveney & Lundberg 2014). Eleverna gav intrycket 
att de visste att de kunde förstå och prata lite engelska genom att de använde sig av de 
fraserna de kunde när de skulle säga något och att de var intresserade av att lära sig. De 
vågade fråga om de inte förstod eller ville ha hjälp och de vågade prata även fast de inte 
var helt säker på hur de skulle säga eller hur uttalet skulle låta.  
 
En av klasserna i årskurs tre hade skapat ett English corner i klassrummet som var 
smyckat med bilder av olika väderlekar. Denna klass arbetade med att beskriva vädret 
och vilken dag det är på morgonsamlingen.  
 
Sammanfattningsvis i dessa lektioner har eleverna, genom de olika övningarna, fått 
möjlighet att utveckla förmågor som att formulera sig i tal och skrift och använda 
språkliga strategier för att göra sig förstådda. Eleverna har mött ett innehåll som är 
välbekanta för dem och de har fått övat på enkla presentationer och beskrivningar. De 
har mött ett varierat innehåll från olika media, sjungit sånger och utvecklat olika 
färdigheter om enkla fraser och ord (Skolverket 2011).  
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4.4 Resultat av lärarintervjuerna  
Av de fyra lärare jag har intervjuat har alla behörighet i ämnet engelska. Tre av fyra har 
läst upp behörigheten genom det så kallade Lärarlyftet (Skolverket), och samtliga har 
haft behörighet att undervisa i engelska i ungefär två år, medan en lärare har haft 
behörighet i mer än fem år. På frågan om de tycker att engelskämnet får tillräckligt med 
utrymme i skolan har tre lärare svarat nej och en lärare ja. De lärare som svarat nej var 
de lärare som nyligen fått behörighet i ämnet. Den lärare som svarade ja svarade såhär 
på frågan om engelskämnet får tillräckligt med utrymme i skolan:  

Ja, det tycker jag. Men det är enklare när du har din egen klass. Då kan man göra mycket mer. 
Exempelvis med bilderna vi har satt upp på dörren. Att varje gång man går ut så kan man säga de 
bilderna, och får man en stund över så kan man köra en ramsa. Det är svårare med treorna får då 
har de 60 minuter, sen är det en vecka tills nästa gång, det blir inte samma. Man kan inte repetera 
det på samma sätt, vilket jag tror på att man måste göra” (Lärare för årskurserna 1,2 och 3).   

Tre lärare menar att de tycker att det är för lite undervisningstid i ämnet för respektive 
årskurs per vecka. Enligt dem så hinner de inte komma igång med något och det finner 
det svårt att skapa något sammanhang om det blir för långt mellan gångerna. 

Man ska ju helst sprida på det enligt forskning, och då man sprider på 30 minuter per vecka, då blir 
det 20 minuter och 10 minuter. Då hinner man knappt någonting, det skulle vara bättre med två 30 
minuters lektioner, så man kan ta bort senare i så fall, jag vet inte… (Lärare i årskurs 1). 

I ettan gjorde vi att vi delade upp det. Då var det ju 30 minuter… då hade vi en kvart var och då 
kändes det som att man knappt hann börja. Så nu har vi att vi har 40 minuter just för att vi ska 
hinna göra saker (Lärare i årkurs 2). 

Flera kortare undervisningstillfällen är mer gynnsamt än ett längre eftersom mindre barn 
inte orkar hålla koncentrationen uppe (Ellis, Brewster & Girard 2002). En lärare menar 
på att de får tänka tematiskt för att kunna ta lite tid från ett annat ämne och få innehållet 
mer sammanhängande för eleverna: Då får man tänka att sjunger de så får vi ha lite 
musik, att man får tänka tematiskt lite grann (Lärare i årkurs 3). Tematiskt arbete menar 
Lindö (2005) är gynnsamt för språkutvecklingen eftersom eleverna då får möta språket i 
dess naturliga sammanhang och på så sätt kan de skapa en motivation för språket.  
 
Alla lärare har uttryckt att det finns både positiva och negativa aspekter på att vara 
klasslärare och ha hand om engelskundervisningen i sin klass, och att eleverna går till 
en annan lärare för att ha engelska. Lärarna poängterar dels fördelen med att kunna 
plocka in lite engelska när som helst i det vardagliga arbetet samt att kunna dela upp 
engelskundervisningen vid flera olika tillfällen.  

Det är väl både positivt och negativt. Det positiva är att jag varje samling på morgonen kan köra in 
lite engelska och lite extra. Det blir ju mer än de där 30 minuterna i och med att man kan ta in lite 
sådär (Lärare årskurs 1).  

Lundberg (2011) skriver om att repetition och att visa användningen av det engelska 
språket i elevnära situationer är betydelsefullt för språkutvecklingen. Kursplanen för 
engelskämnet beskriver även att eleverna ska få möta det engelska språket i vardagliga 
sammanhang för eleven, så att den skapar en förståelse för ämnet (Skolverket 2011).  
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Lärarna poängterar att många elever blir oroliga av förändringar och mår bättre av 
rutiner.   

Det finns nog både för och nackdelar med att ha flera olika lärare. Fördelen är ju att du bara har 
engelska… ja men då är du väldigt väl förberedd… du har väldigt bra koll på vad du ska göra. Ska 
du ha flera ämnen måste du ju oftast tänka mycket mer. Du har mycket annat i huvudet samtidigt. 
Men när de är små så finns det ju nackdelar också med att hoppa mellan olika lärare… för de blir 
ganska otrygga, det blir väldigt splittrat för dem (Lärare i årskurs 3). 

En lärare värderade även sin egen engelskkunskap i relation till en ämneslärare i 
engelska, men hon finner ändå sin engelskkunskap som tillräcklig då hon sätter 
elevernas trygghet och behov av rutiner främst:  

Sen och få in en annan lärare kanske man har någon som är mer… jag kan väl prata engelska… 
sen finns det ju många fler som pratar mycket bättre engelska än vad jag gör… och det kan ju vara 
bra när man får in någon utifrån. Men sen vet jag inte om det är viktigast när de är så små. Hellre 
att man pratar än att de ska låta perfekt, utan jag tror det är viktigare att man får in duttar sådär 
(Lärare i årskurs 1).  

Det är betydelsefullt om den här lärarens synsätt framgår till eleverna genom att sitt 
förhållningssätt i sin undervisning förmedlar just det budskapet, att det är viktigare att 
prata än att det låter perfekt (Keaveney & Lundberg 2014).  
 
Alla lärare var samstämmiga med att de upplever det lustfyllt att undervisa i ämnet 
engelska. En lärare sa exempelvis: Jag tycker att det är jätteroligt. Det är ett av de 
roligaste ämnena att undervisa i för man kan göra så mycket (Lärare i årskurs 2). En 
lärare i årkurs tre menar att det är roligt att undervisa i engelska men att det beror på 
vilket innehåll man har i undervisningen: Jag tycker att det är roligt. Men sen kan jag 
tycka att det är beroende på vad man har för någonting. Oftast jobbar vi utifrån sagor, 
sagoböcker och tar ut utifrån det och det tycker jag är jättekul (Lärare i årskurs 3). Att 
arbeta med engelskämnet utifrån sagor eller ett tema är något som Lindö (2005) menar 
är gynnsamt för språkutvecklingen. Detta eftersom eleverna får leva sig in, uppleva och 
använda språket i naturliga sammanhang för eleverna. Genom att arbeta med språket i 
kommunikativa sammanhang för eleven så appliceras kursplanens syfte i 
undervisningen (Lundberg 2011).   
 
På frågan om vad lärarna tycker om att kursplanen för engelska har fokus på de 
kommunikativa och språkliga förmågorna svarade de bland annat såhär: Det tycker jag 
är bra. Jag tycker att det är viktigt att barnen lär sig prata, och vågar prata. Det tycker 
jag är huvudsaken i språket… att de känner att de vågar prata (Lärare i årskurs 2). 
Samma lärare fortsätter sedan med att säga att det hade underlättat om det fanns 
kunskapskrav i årskurs tre:  

Sen är det svårt att anpassa, i och med att det inte finns några kunskapskrav i engelskan förrän i 
sexan. Så det blir ju alltid svårt i trean att se om de anses nå upp till kunskapskraven eller inte… 
eftersom det inte finns nå tydligt hur vi ska tänka. Men jag tycker absolut att språk ska fokusera på 
de kommunikativa förmågorna (Ibid).  

Det enda som känns sådär är att det inte finns några specifika mål i trean (Lärare i 
årskurs två). 
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En lärare i årskurs tre beskrev en problematik med en förälder, som under ett 
utvecklingssamtal uppmanade sitt barn att det är viktigt att tänka på grammatiken. 
Läraren fick då förklara för föräldern, vart fokus i engelskämnet är: Nej, det behöver 
hon faktiskt inte göra… utan nu fokuserar vi på att våga prata, kunna förstå vad någon 
annan säger, där är vi nu (Lärare i årskurs 3). Efter detta utvecklingssamtal berättade 
läraren att hon hade reflekterat över kursplanen för engelska och hur hon själv hade känt 
när hon var barn vid engelsklektionerna. Att hon bara var rädd att säga fel och därför 
inte vågade prata något. Hon kände en lättnad över den inriktningen kursplanen har 
idag: 

Och då tänker man att när man själv skulle börja lära sig, sitta där och rabbla allting, man vågade 
ju faktiskt inte. Man var så rädd att säga fel, grammatiskt fel. Så på det sättet tycker jag att det är 
bättre nu, nu ska vi motivera dem att våga. När de väl vågar prata då kan man gå in och finjustera 
(Lärare i årskurs 3). 

Denna lärarens reflektion är betydelsefull för hur lärare formar sin engelskundervisning. 
Om lärare skapar en tillåtande miljö i klassrummet och uppmuntrar eleverna till att 
försöka och testa genom att ge positiv feedback kommer fler elever att våga och testa 
sig fram i målspråket. Men om läraren istället skulle rätta till och justera en elevs försök 
till muntlig produktion i engelska, kan de riskera att eleverna inte utvecklar någon 
trygghet och tro på sin förmåga som gör att de vågar testa sig fram (Lundberg 2011).  
 
Föräldrars påverkan tillsammans med innehållet eleverna väntas möta i 
engelskundervisningen för årskurs fyra, beskriver lärare i årkurs tre att de har i åtanke 
när de anpassar innehållet i engelskundervisningen i trean. Detta för att förbereda 
eleverna inför årskurs fyra, så att steget dit inte blir så stort även om kursplanen för 
årskurs ett till tre inte innehåller något grammatiskt eller skriftligt. Även föräldrar är 
med och påverkar och en lärare beskriver att den har haft det i bakhuvudet när den har 
planerat innehållet i engelskundervisningen i trean och därmed lagt in skrivuppgifter:  

Så därför har vi nu på våren egentligen börjat lite grann. Så de får känna på, för att de känner att 
det blir så stort steg i fyran om de bara har pratat. Så därför har vi tagit med lite mer sådant även 
om det inte riktigt står (Lärare i årskurs tre).  

En annan lärare beskriver också att de tycker att steget blir stort mellan årskurs tre och 
fyra. Från att ha fokus på muntlig engelska med ramsor och sång, till att det handlar om 
grammatik och glosor:  

För i ettan, tvåan och trean har man ganska lite tid… det är light. Sen helt plötsligt ska de skriva 
och det är glosor och hela alltet. I trean börjar ju en del skriva men jag tror det blir mycket, men 
jag tycker det är toppen att det är mycket ramsor och sånger och sådant som står i engelskan 
(Lärare i årskurs ett). 

En annan lärare för årskurs tre menar att det är viktigt att förbereda eleverna för hur det 
kan bli i årskurs fyra, så att steget inte blir så stort för dem, vilket hon berättar styr 
innehållet i hennes undervisning. Hon tycker själv om att arbeta utifrån sagor och 
sagoböcker i sin engelskundervisning, men känner att det arbetssättet hindrar eleverna 
från att bli förberedda inför årskurs fyra. Detta på grund av att hon vet att den 
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undervisningen är upplagd på ett annat sätt, och därför så behöver hon anpassa sin 
undervisning samt innehåll med eleverna i årskurs tre: 

Men nu eftersom de går i trean så måste jag ju börja förbereda dem för hur det kan bli i fyran. Och 
att de kanske måste prova skriva lite, svara på frågor och sådant. För att om de blir den läraren som 
vi tror att det blir, så kommer det att bli en ganska så traditionell undervisning (Lärare i årskurs 
tre).  

Några lärare har även uttryckt att ibland kan saknaden av kunskapskrav i engelska kan 
bidra till tolkningsmöjligheter av kursplanen i engelska:  

Både och tänker jag. För nu är det mer att man ska kunna samtala om vardagsnära saker, ja och 
vad är det då? Vem bestämmer det, för det kan ju vara väldigt olika. Det är som en hårfin balans 
på något sätt, men vi försöker prata med varandra, hur tänker ni? Alltså vi lärare emellan (Lärare i 
årskurs 3). 

De lärare jag har intervjuat använder inget färdigt material utan de skapar sitt eget 
material med hjälp av olika källor via nätet. De förklarar att via det digitala nätverket 
kan man få tag i bra material, men att det krävs mycket tid för att hitta just det 
materialet de vill använda sig av. Material finns, men det säger att det är tidskrävande 
att leta fram det innan man har arbetat upp sin bank på material. Men via digitalisering i 
klassrummen, genom smartboards, har det blivit enklare att variera sin undervisning 
samt hitta material: 

Vi använder inget färdigt material eller vad man ska säga… alltså ingen lärobok eller så i engelska. 
Jag tror att vi har det på skolan men jag har valt att inte ha det. Jag har valt att utgå från sagor… 
alltså mycket sådant. Det krävs ganska mycket att man letar och hittar på internet. När man väl har 
hittat de sidorna så känner jag att jag har material (Lärare i årskurs 2). 

En lärare sa att hon saknar mer det konkreta materialet, exempelvis flashcards, färdiga 
bingospel, memorykort och bilderböcker samt annan skönlitteratur som är skrivna på 
engelska. Detta dels så att hon kan använda sig av materialet i undervisningen men även 
så att det finns lättillgängligt i klassrummet för eleverna, så att det engelska språket blir 
ett naturligt inslag för dem: Jag skulle vilja ha mer böcker, bilderböcker och sådant 
(Lärare i årskurs 1).  En lärare för årskurs tre berättade att hon tycker själv om att arbeta 
med sagoböcker och utgå från sagor, och därför ser hon till att ha tillgång till sådant 
material i sin undervisning. Hon kunde exempelvis köpa in eget material till 
engelskundervisningen. Hon berättade även att hon tyckte att en lärobok ofta tenderade 
att forma undervisningen till en typisk ”skolengelska”. Med det menade hon glosor, 
svara på frågor i en bok och ljudband vilket hon inte känner är den sortens undervisning 
hon vill ha: 

Vi har ett läromedel som heter What´s Up, men jag är inte riktigt förtjust i det. Antingen blir det 
för lite av det man vill göra, eller också blir det så här ”skolengelska”… ljudband, svara på frågor. 
Jag känner att där är inte jag i min tanke om hur jag vill undervisa. Jag vill att de ska interagera 
och lära av varandra och så… jag tror man kommer ihåg bättre så (Ibid). 

Vid ett tillfälle gavs det en möjlighet att fråga en lärare om den saknar en lärobok i sin 
undervisning eftersom den hade berättat att den inte använder färdigt material. På den 
frågan svarade hon: 
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Nej jag har gjort ett aktivt val att inte ha lärobok i engelska. För jag tycker inga av de vi har haft, 
vi har ju köpt in ett exemplar av de flesta, och jag tycker inte att de lever upp till mina 
förväntningar av vad jag vill att de (eleverna) ska kunna på engelskan (Lärare i årskurs 2). 

Sammanfattningsvis tycker dessa lärare att en lärobok inte innehåller den sortens 
undervisning de vill undervisa, utan bara vissa delar. De menar även att en lärobok ofta 
innehåller för lite bearbetning av ett område. Att följa en lärobok behöver inte vara en 
garanti för eleverna ska få möjlighet att utveckla de förmågor och möta det innehåll i 
engelskundervisningen som kursplanen i engelska beskriver (Lundberg 2011). 
 
På frågan hur de tror att barn lär sig bäst språk så nämner alla lärare att de tror på 
mycket repetition, att man ska våga gissa, sånger, ramsor och att använda sig av bilder 
för att utöka ordförrådet. De alla lärare nämner är även betydelsen av att få höra språket 
och att våga prova producera språket muntligt: Repetition, lyssna, härma och säga 
efter… gissa, våga. Mycket att man vågar säga och att man vågar säga fel (Lärare i 
årskurs 1,2 och 3). Om eleverna ofta får höra det engelska språket, muntligt via läraren 
eller via olika medier som kursplanen för engelska säger att eleverna ska få möta, 
kommer eleverna att utveckla sin hörförståelse och dessutom sitt språkliga 
självförtroende. Det språkliga självförtroendet utvecklas inte bara av att muntligt 
producera målspråket utan det stärks även av att lyssna på det (Keaveney & Lundberg 
2014). Det har även visat att elever som ofta får lyssna på när deras lärare producerar 
målspråket, är mycket bättre på hörförståelsetester i klassrummet (Tragant, Mestres & 
Munos, 2012).  
 
På frågan om de önskar mer fortbildning och i så fall vad för sorts så upplever alla 
lärare att det alltid är nyttigt och bra med vidareutbildning. Några av lärarna förtydligar 
att de är nöjd med sin ämneskunskap och skulle hellre önska fler utbildningsdagar där 
fokus låg på att ge exempel på hur en bra språkutvecklande undervisning kan se ut. Så 
att de får tips och idéer till sin egen undervisning. En lärare sa även att den skulle önska 
mer feedback och peppande till att prova nya saker, antingen från lärarkollegorna eller 
rektorn. Den menade att det annars är lätt att fastna i samma undervisningsmönster.  

4.5 Resultat av föräldraenkäterna 
Jag skickade hem enkäter med 45 stycken elever i årskurs två, 30 stycken från en skola 
och 15 stycken från en annan. 29 stycken föräldrar har lämnat igen enkäten. Det blir en 
svarsprocent på 66 %.  
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Figur 1.4. Tabell över hur svarsprocenten såg ut på föräldraenkäter. 

Det är mer än hälften av föräldrarna som har svarat på enkäten, vilket betyder att denna 
enkät är ett resultat av vad majoriteten av föräldrarna tycker om engelskämnet. På 
frågan där föräldrarna skulle rangordna ämnena svenska, samhällskunskap, matematik, 
engelska och naturvetenskap i relation till varandra, fick jag ett resultat som visade 
tydligt att flest föräldrar rankar svenskämnet högst. I tabellen har jag sammanställt 
resultatet av föräldrarnas rangordning av ämnena genom att tilldela de olika ämnena 
poäng för den plats de rangordnades på vid varje enskild enkät. Plats ett gav fem poäng, 
plats två gav fyra, plats tre gav tre, plats fyra gav två och plats fem gav ett poäng.  Alla 
dessa ämnen är teoretiskt baserade vilket innebär att de kräver kognitiva och skriftliga 
förmågor i varje ämne.  Detta resultat var inte överraskande med tanke på att 
undersökningen gjordes i en svensk skola vars undervisningsspråk är på svenska. 
Svenskämnet är en grund i alla teoretiska ämnen. Det var mer intressant att se att andra 
ämnen rangordnades på första plats före engelskämnet. Hos de föräldrar som inte 
prioriterade svenskämnet på första plats, rangordnade istället ämnena samhällskunskap 
eller matematik först. Vilket kan ge en bild av engelskämnets prioritet bland föräldrarna.  

 

Figur 2.4. Tabell över fördelningen av poäng av föräldrars rangordning mellan de olika ämnena. 
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Högre prioritet för ett ämne kan betyda högre status. Om ett ämne har högre status kan 
det betyda högre kravbild och förväntningar från föräldrarna till sitt barn. Föräldrars 
olika förväntningar på sitt barn i skolan går enligt Håkansson (2011) att koppla till 
elevernas prestationer inom ett ämne. Det var ingen av föräldrarna som rankade 
engelskämnet som nummer ett. De flesta rangordnade engelskämnet på tredjeplats. 
Detta resultat kan visa en inblick på vilken kravbild föräldrar har på sitt barn i ämnet. 
Majoriteten av föräldrarna har svarat att de använder engelska hemma ibland vilket kan 
betyda att eleverna får möta och omringas av det engelska språket i naturliga 
sammanhang hemmavid. 
 
På frågan om vad föräldrarna tycker om att kursplanen för engelska har fokus på de 
kommunikativa och de språkliga förmågorna har majoriteten svarat att det är bra. Några 
motiveringar var: Det är ju de språk de kommer att stöta på i sina vuxna liv -Viktigt att 
kunna kommunicera med andra människor, t. ex i sina yrken -Bra, grammatiken bör 
komma först när man behärskar att prata engelska hyffsat -Att förstå vad människor 
pratar om och att man vågar prata är viktigare än grammatik och formalia och -Det är 
så man kommer att använda det engelska språket (minst). Några föräldrar har 
kommenterat: Bra, att kunna prata med andra och diskutera är viktigare än perfekt 
skriftspråk på den här nivån och -Kunna samtala, resonera och diskutera med varandra 
är lärande. De föräldrarna som skrev de två sista ovan nämnda kommentarerna har även 
svarat ja på frågan om lärobok behövs i engelskundervisningen. Detta är intressant 
eftersom de tycker att inriktningen på kursplanen för engelska är bra men man kan tolka 
det som att de menar att en lärobok kan utveckla de förmågorna. Vilket en lärobok kan 
göra om uppgifterna och övningarna är upplagd på det sättet, men ofta tenderar en 
lärobok att innehålla tyst eget arbete vilket försvårar för eleverna när de ska utveckla 
kommunikativa språkliga förmågor (Lundberg 2011).  

 

Figur 3.4. Tabell över föräldrarnas syn på lärobok i engelskämnet. 
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Föräldrars syn på lärande av ett andra språk samt på vilken betydelse en lärobok har för 
den utvecklingen, visade att majoriteten menade att en lärobok är nödvändig i ämnet 
engelska. Det var valfritt att kommentera sitt svar med en motivering om det behövs en 
lärobok eller inte vilket en del föräldrar valde att göra. Bland de föräldrar som svarade 
ja fanns det kommenterar som: Det skapar en likvärdighet och är en stomme -Alla får 
samma plattform -Vore bra, lättare att se barnens utveckling -För att bli mer inspirerad 
-Läroboken är ett bra stöd för lärare och elever med välbeprövade texter samt -Då vet 
man på vilken nivå man bör ligga. Dessa kommentarer kan tyda på att föräldrarna har 
egna erfarenheter av att en lärobok är ett måste eftersom de tror att på så sätt får alla 
elever möjlighet att utveckla likvärdiga kunskaper.  
 
Att följa en lärobok tros vara likvärdigt i betydelse att alla elever får möta samma 
innehåll i undervisningen. Föräldrar tror även att en lärobok ska kunna nivåanpassa 
undervisningen och därmed tillfredsställa alla elever. En av de föräldrar som svarade att 
en lärobok är nödvändig kommenterade med att: Tror att det kan vara ett bra stöd. Men 
som föregående fråga är det språkliga viktigast. Detta kan tolkas som att föräldern 
menar att den tror att en lärobok kan vara ett stöd till undervisningen men att fokus bör 
ligga på de språkliga förmågorna. Bland de föräldrar som tillhörde de som ansåg att det 
inte behövdes någon lärobok fanns det kommentarer som kan tolkas som att det beror 
på hur pass bra läroboken är: Det kanske inte är nödvändigt men det kan vara praktiskt 
om det är en bra bok och det beror på lärobok och eventuella alternativ. Det fanns även 
kommentarer som ger en antydan om att föräldrar tycker att det är upp till läraren och 
dennes undervisningssätt: Beror helt på hur läraren planerar och genomför 
undervisningen och -Om läraren har möjlighet att kombinera exempelvis muntligt, film, 
arbetsblad, musik etc. är det bäst. Då är en lärobok inte nödvändig. En del föräldrar 
skrev att de tyckte att lärobok inte var allt i undervisningen samt att de tyckte att det inte 
behövdes så tidigt i språkinlärningen. De kommenterade även vilket fokus de tyckte att 
undervisningen ska ha och att det finns andra sätt än lärobok som möjliggör 
språkinlärningen: Fokus bör ligga på språklekar och språkövningar, att öva sig att 
använda språket naturligt och -Det finns nya moderna sätt att lära sig. 
 
Föräldrarna har genom frågan: Hur tror ni yngre barn lär sig engelska bäst? fått ringat 
in ett eller flera svarsalternativ och/eller skrivit dit ett eget. Genom detta resultat så kan 
man få en inblick av vilken syn de har på språkinlärning. Flest röster fick alternativet 
som säger att eleverna lär sig genom läraren i skolan, men även alternativet att de lär sig 
genom datorn och TV fick många röster, 21 respektive 19. De egna alternativen som 
några föräldrar skrev dit var exempelvis resor, umgås med släkt och vänner, genom att 
lyssna på musik med engelsktext och vistas i engelskspråkiga miljöer.  
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Figur 4.4. Tabell över hur föräldrarna tror barn lär sig språk bäst. 

Majoriteten av föräldrarna tror att deras barn möter det engelska språket varje dag och 
en förälder valde att skriva dit: Varje dag (och det är bra).  Resultatet av denna fråga 
kan tyda på att de flesta föräldrarna är medvetna om att det engelska språket finns runt 
om deras barn och att de kan möta det på flera olika sätt.  

4.6 Resultat av analys av lärobok 

4.6.1 Good stuff two 
Good Stuff two är ett läromedel som Ulrika Wendéus och Johanna MacDonald har 
arbetat fram. Denna upplaga utgavs år 2014. Good Stuff two är inriktad för elever som 
går i årskurs två. Förutom en textbook så ingår en lärarhandledning, cd-skiva och en 
övningsbok som är riktad till eleven. Lärarhandledningen beskriver innehållet i varje 
kapitel samt ger förslag på upplägg, hur läraren kan introducera ett kapitel eller olika 
övningar. På baksidan av övningsboken står det att läromedlet speglar det centrala 
innehållet i kursplanen för engelskämnet i Lgr 11 för årskurserna 1-3.  
 
Övningsboken som är till för eleven innehåller färgglada bilder på personer, olika 
miljöer och objekt. Boken ger ett trevligt och lustfyllt intryck när man bläddrar i den. 
Bilderna kan fungera som ett stöd för att förstå innehållet. Vissa bilder går enkelt att 
koppla till olika instruktioner eller innehåll i kapitlen, medan en del bilder inte 
representerar innehållet lika tydligt. Exempelvis i kapitlet It´s Friday finns en övning 
som heter What day. Det är en hörförståelseövnings där eleverna ska lyssna och dra 
streck från veckodagen till rätt bild. Veckodagarna är textade och en del bilder kan vara 
svåra att koppla till innehållet i texten som står under. Som exempel så finns det en bild 
på en flicka med ett landskap som bakgrund och texten under bilden säger Jess rides a 
horse. Vilket inte går att tydligt koppla till bilden, det hade varit tydligare om Jess hade 
suttit på en häst. I detta fall kan det bli så att övningens fokus som var hörförståelse 
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istället läggs på elevens läsförståelse, eftersom bilden inte tydligt berättar textens 
innehåll utan att det krävs att eleven kan läsa texten för att veta vilken bild som hör till 
påståendet för att sedan koppla det till en veckodag.  
 
Läroboken innehåller tio kapitel och efter två kapitel kommer ett repetitionsavsnitt med 
övningar som ska repetera dessa kapitel. Ibland återkommer olika innehåll från tidigare 
kapitel även senare. Exempelvis i kapitlet Two lions som har temat olika djur som finns 
på zoo. En uppgift innefattar en hörförståelseövning som går ut på att eleverna ska 
lyssna och skriva rätt siffra bredvid rätt djur.  I slutet av boken är det ett avsnitt som 
innehåller en övning som ska repetera någon del från varje kapitel. Varje kapitel 
innehåller mycket text, både på engelska och på svenska. Om eleverna ska kunna arbeta 
själv med olika uppgifter i övningsboken krävs det att de ska kunna läsa, både på 
svenska och på engelska. Innehållet i de olika kapitlen berör områden som att lära sig 
räkna 1-10 på engelska, alfabetet på engelska, färger, enkla fraser som hej och hej då, 
säga hur gammal man är, fråga hur gammal någon är, namn på frukt och grönsaker, 
maträtter, lär sig prata om vad man tycker om och inte tycker om, berätta vad man äter 
till frukost, namn på olika djur, försöka förstå en berättelse på engelska, veckodagar och 
månader, lära sig berätta vilken dag det är idag eller imorgon, namn på möbler, ord för 
olika kroppsdelar, kunna förklara om någon är kort eller lång, stor eller liten, beskriva 
familjemedlemmar, berätta om man är arg eller glad, namn på olika klädesplagg och 
beskriva vad man har på sig samt namn på olika traditioner som exempelvis påsk, 
halloween och julen.  
 
Innehållet i de olika kapitlen går att koppla till det eleverna ska få möta i 
engelskundervisningen via det centrala innehållet i Lgr 11. Exempelvis: Olika former av 
enkla samtal (Skolverket 2011, s 31), enkla instruktioner och beskrivningar (Ibid, s 31), 
intressen, personer och platser (Ibid, s 31) och sånger, ramsor och sagor (Ibid, s 31). 
De olika övningarna som behandlar innehållet ovan som ska utveckla de förmågor som 
kursplanen i engelska beskriver innefattar bland annat hörförståelseövningar som följer 
med cd-skivan till lärarhandledningen. Vilket går att koppla till det centrala innehållet 
för engelska som beskriver vad eleven ska få komma i kontakt med i 
engelskundervisningen: Tydlig talad engelska och texter från olika medier (Skolverket 
2011, s 31). Eleverna får även möjlighet att sjunga och göra rimlekar. Merparten av 
innehållet utvecklar och bearbetar förmågorna, som beskrivs ovan, genom olika läs- och 
skrivövningar. Det finns exempelvis en läsövning som heter Read and colour the pets 
(s, 26). Den går ut på att eleven ska läsa sig till vilken färg de olika djuren ska målas, 
exempelvis Colour the goldfish orange. Colour the dog yellow. I denna övning 
sammanvävs ordkunskap om färger och djur men det krävs att eleven kan läsa samt läsa 
engelsk text. Om eleven kan läsa och förstå denna övning så får eleven träna på både 
ordkunskap samt att förstå enkla meddelanden. Om eleven inte kan läsa så får övningen 
ett annat fokus, vilket blir att lära sig läsa istället för att förstå innehållet. Olika exempel 



 45 

på skrivövningar är korsord och fylla i påbörjade meningar med ett ord. En förenklad 
gloslista finns i slutet av boken.  
 
Några kapitel integrerar flera ämnen i engelskundervisningen. Exempelvis integreras 
matematik i kapitlet Look at my face. I det kapitlet finns en övning där eleverna ska 
räkna hur många näsor ett monster har och skriva ned antalet de ser både med siffror 
och på textad engelska.  Denna övning innefattar att eleven har utvecklat förmågor som 
att kunna läsa instruktioner, veta hur man skriver ned ett antal på textad engelska, 
eleven ska även kunna läsa ord som är skrivna på engelska. Flera kapitel innehåller 
några kryssfrågor som berör temat i kapitlet. I kapitlet Look at my face (s, 39) ska 
eleven svara på om olika påståenden stämmer eller inte. Exempelvis You´ve got one 
mouth, yes or no. You´ve got two arms, yes or no. You´ve got five noses, yes or no. 
Denna övning kräver även att eleverna har grammatisk kunskap om att you´ve betyder 
you have. Ett inslag i läroboken är en saga som heter The Lazy bear (s, 28). Syftet med 
den sagan enligt innehållsförteckningen i läroboken är att eleverna ska öva på sin hör- 
och läsförståelse, vilket dels kräver att eleverna kan läsa engelsk text. Sagan innehåller 
även olika bilder som kan fungera som ett stöd till berättelsen eftersom bilderna 
representerar olika händelser. 

4.6.2 Magic! 2 
Magic! 2 är ett läromedel som Cecilia August har utformat. Den är inriktad till elever 
som går i årskurs två. Denna upplaga är från år 2013 och på baksidan av övningsboken 
står det att med hjälp av denna bok bygger man en stabil grund i engelska enligt Lgr l1. 
I Magic! 2 serien ingår en lärarhandledning med en digital del som innehåller 
färdigbehandlat material som kan användas i undervisningen, samt en cd-skiva med 
hörförståelseövningar, sånger och ramsor. Läroboken är indelad i 13 kapitel. De olika 
kapitlen har olika teman och varje tema innehåller vokabulärträning på ord som hör till 
temat samt att lära sig enkla fraser som kan kopplas till det. Innehållet i kapitlen går att 
koppla till det centrala innehållet för engelskämnet och behandlar områden som att lära 
sig räkna till 10, beskriva sig själv, beskriva andra, berätta om platser i sin närmiljö, 
färger, djur, kroppsdelar, olika pålägg till en smörgås, klädesplagg, flaggor, alfabetet på 
engelska, lära sig månaderna på engelska och hur man gör en födelsedagsinbjudan 
(Skolverket 2011). I varje kapitel finns det olika fokusord kopplas hör ihop med temat. 
Dessa ord finns sammankopplade med en bild. Innehåll som har bearbetas i tidigare 
kapitel återkommer i mindre omfattning i andra kapitel. Bilderna i boken är i färg och 
ger ett glatt och lustfyllt intryck. En del bilder går inte att koppla samman med temat. 
Exempelvis i kapitlet my body (s, 28) finns en bild på en kille som ska föreställa en 
trollkarl som trollar fram kaniner. I mitten av bilden finns en text placerad som handlar 
om vilka funktioner några kroppsdelar har. Bilderna till fokusorden för varje kapitel har 
en tydlig koppling. Exempelvis ordet mouth står under en bild på en tydlig mun eller 
ordet ears står under en bild på ett huvud där bara öronen är markerade samt att det är 
en pil som tydligt pekar på öronen.  
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I varje kapitel finns det hörförståelseövningar och läs- och skrivövningar. Varje läs- och 
skrivövning kräver att eleven kan läsa på engelska samt skriva på engelska. I kapitlet my 
body finns en ”fylla i övning” som går ut på att göra en mening fullständig genom att 
skriva dit ett av fyra ord som hör till övningen. Dessa ord är inte kopplade till någon 
bild utan de hör till texten om vilka funktioner olika kroppsdelar har (beskrev i 
exemplet ovan). Detta innebär att denna övning kräver att eleven kan läsa och översätta 
engelska utan hjälp av bilder. Det finns avsnitt som heter play and practice mellan varje 
kapitel. Dessa delar innehåller en del övningar som går att koppla till kapitlet innan men 
även andra övningar. Till exempel i kapitlet My body (s, 28) får eleven rita sin egen 
alien efter en instruktion textad på engelska. Draw your alien with: one head, two 
mouths, seven ears, six legs and four arms (s, 30). Nästa övning, efter alien, går även 
den ut på att måla en bild efter instruktioner. Den övningen behandlar inte olika 
kroppsdelar utan övar istället på att utveckla andra hörförståelsen vilket är något som 
kan kopplas ihop med kursplanen för engelska (Skolverket 2011). En del kapitel 
integrerar engelskan med andra ämnen. Exempelvis i kapitlet Clothes där olika katter 
ligger bland olika klädesplagg och en övning är att eleven ska ta reda på How many cats 
you se?(s, 39). I kapitlet Our home (s, 16) är fokus på att planeten jorden är vårt hem 
och därför finns det en bild med alla planeter och deras namn textad på engelska. 
Engelskan har i detta kapitel integrerats med rymden och ämnet naturkunskap. I Play 
and practice asvnittet som kommer efter kapitlet Our home integreras engelskämnet 
med geografi i och med att eleverna ska koppla samman olika länder med deras flaggor. 
Kapitlet The alphabet fokuserar på att eleven ska lära sig alfabetet på engelska samt 
kunna stava sitt och andras namn på engelska.  Eleverna får möjlighet att utveckla dessa 
kunskaper genom hör-, läs-, och skrivövningar. 
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5 Sammanfattande slutsatser 
Som helhet har eleverna i engelskundervisningen fått möta ett innehåll som speglar det 
centrala innehållet i kursplanen för engelska. Undervisningen har varit inriktad mot de 
kommunikativa och språkliga förmågorna i en varierad utsträckning. Färdigheter som 
att utveckla ordförrådet och enkla fraser är något som är genomgående i undervisningen 
samt att öva på enkla beskrivningar och presentationer. Detta visar att innehållet i 
engelskundervisningen styrs av och speglas i styrdokumenten för engelskämnet. 
Eleverna har fått möta en varierad bearbetning av innehållet i undervisningen i form av 
sånger, ramslekar, sagor, spel, dramatiseringar, rörelser till musik via media och olika 
muntliga övningar av innehållet. Varierad bearbetning visade sig vara både lustfyllt och 
gynnsamt för språkutvecklingen, i och med att det leder till flera repetitionstillfällen där 
innehållet behandlades på många sätt vilket gjorde att ett flertal elevers behov och 
förutsättningar kunde tillfredsställas.  
 
Lärarrollen och lärarens kunskap inom engelskämnet var något som visade sig ha 
betydelse för hur engelskämnet formades i klassrummet. Klimatet i klassrummet formar 
läraren med hjälp av sin inställning och attityd till ämnet. Enkla medel, exempelvis 
genom att ge positiv feedback när eleverna försöker förstå eller prata engelska och 
uppmuntra eleverna till att testa sig fram i språket. Saker som bidrog till att stärka 
elevernas språkliga självförtroende och därigenom öka deras muntliga produktion av 
målspråket. Under de undervisningstillfällen jag observerade visade det sig att lärarens 
muntliga produktion av målspråket hade en påverkan på hur mycket engelska 
undervisningen kommer att innehålla, samt i vilken utsträckning eleverna själva 
muntligt producerar det engelska språket.  
 
Något som visade sig vara fördelaktig var att ha ett English corner i klassrummet. 
Läraren kunde på ett enkelt sätt använda sig av detta i inlärningssyfte för eleverna, 
exempelvis vid instruktioner, repetition, beskrivningar eller bara genom att försöka göra 
sig förstådda på det engelska språket. Med hjälp av ett konkret material kunde eleverna 
få stöd och hjälp till att komma ihåg, och även till att synliggöra deras lärande. Detta 
kan vara något som bidrar till att skapa en positiv känsla och inställning hos eleven för 
engelskämnet. Vilket gör att läraren kan med till synes enkla medel forma sin 
engelskundervisning till något som gynnar språkutvecklingen.  
 
De läromedel som jag har analyserat i min studie har varit framtagna med syfte att 
spegla kursplanen för engelska i Lgr 11. De övningar som fanns i dessa var generellt 
menade att göras enskilt och de hade mestadels mer fokus på läs- och skrivförmågorna, 
vilket kräver andra kunskaper i engelska än vad som förväntas av eleverna i årskurs två. 
Av de lärare jag intervjuade så framkom det att de inte använde sig av en lärobok som 
grund i sin undervisning, men att de kunde använda den som inspiration till 
ämnesområden eller genom att hitta olika övningar att arbeta med. Lärarna kände att de 
läroböcker de hade haft kontakt med inte motsvarade hela kursplanen för engelska, 
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varken till innehåll eller övningsupplägg. En faktor som verkade ha ett inflytande på 
innehållet i engelskundervisning var föräldrarna. Merparten av föräldrarna menade att 
en lärobok var bra att använda sig av i engelskämnet av olika anledningar. Införandet av 
skrivuppgifter i engelskundervisningen, skedde i en klass som jag observerade, på grund 
av föräldrars önskan till läraren. Föräldrarna tror att yngre barn lär sig engelska bäst 
genom läraren i skolan, datorn och tv och majoriteten av föräldrarna tror att deras barn 
möter det engelska språket varje dag. Ingen av föräldrarna rangordnade engelskämnet 
först av ämnena: svenska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap och engelska. 
Huvuddelen av föräldrarna ansåg att syftet och inriktningen för kursplanen i 
engelskämnet var bra.  
 
Sammanfattningsvis kan man se att engelskundervisningen i grundskolans tidigare år 
formas av flera olika faktorer. Lärarrollen kanske har mest betydelse, i och med att den 
har den direkta kontakten med eleverna. Det är läraren som skapar klimatet i 
klassrummet med hjälp av sin kunskap inom och kring ämnet samt attityd och 
förhållningssätt inför eleverna. Dessutom kan man se att önskemål från föräldrarna har 
en påverkan över innehållet i engelskundervisningen.   

Studiens begränsningar och tillförlit  
I denna studie har jag använt mig av skolor som jag har varit i kontakt med innan, vilket 
innebär att skolorna inte var slumpmässigt utvalda. Jag har observerat tre gånger i varje 
klass, sex gånger i en årskull. Det kan medföra att resultatet är begränsat om man vill se 
hur engelskundervisningen ser ut för en specifik årskull. I denna studie har jag 
undersökt hur engelskundervisningen formas i ett bredare perspektiv i och med att 
årskurserna ett, två och tre har deltagit. På så sätt har jag kunnat se hur innehållet i 
engelskundervisningen ser ut i de olika årskurserna samt om lärare undervisar på olika 
sätt beroende på årskurs. För att studien ska vara mer tillförlitlig så skulle det vara 
fördelaktigt om fler skolor, lärare och föräldrar var med i undersökningen. Denna 
studies resultat är dock fortfarande intressant i och med att varje person som deltog i 
undersökningen, har ett direkt inflytande i skolan. Antingen en lärare som bedriver 
undervisningen, elever som deltar i den och föräldrar som har en påverkan, både själv 
och genom sina barns deltagande i engelskundervisningen. För vidare studier skulle det 
vara intressant att undersöka flera klasser i samma årskurs, på olika skolor. Detta för att 
se hur engelskundervisningen formas och genom det eventuellt kunna utläsa om det är 
något som skiljer dem åt eller är samstämmigt, och om man kan se tydligare mönster åt 
något håll.  



 49 

6 Diskussion 
Lärarens medvetenhet om sitt sätt att vara inför eleverna bidrar till deras förhållningssätt 
till ämnet. Om läraren uppmuntrar eleverna till att försöka genom att ge positiv 
feedback och stöd, skapas en miljö som gynnar flera delar i språkutvecklingen. Något 
som jag har sett är att lärarens egen muntliga produktion av engelska har stor betydelse 
över hur mycket engelska engelskundervisningen innehåller. Resultatet från 
observationerna i klassrummen har tydligt visat att om läraren pratar engelska, så har 
eleverna en naturlig reaktion till att vilja svara på engelska, om än enstaka ord, än om 
läraren pratar svenska till eleverna. Små saker som tillrättavisningar för beteende, 
instruktioner till övningar, pratet mellan de olika övningar är något som tar mer plats än 
man kan tro i engelskundervisningen. I de klassrum där läraren uppskattningsvis pratade 
mer engelska än svenska, var där läraren producerade engelska i just sådana delar. 
Enligt forskning gynnas elevernas språkliga självförtroende av att de själva muntligen 
producerar målspråket, och även när det får lyssna på lärarens. Lärarens betydelse av att 
uppmuntra, ge feedback och att själv inte vara rädd för att misslyckas med sin språkliga 
produktion inför eleverna, visade sig ha stor påverkan på mängden av elevernas 
muntliga produktion av engelska.  
 
Ingen av de lärare som jag har mött i mitt arbete har baserat sin undervisning på en 
lärobok eftersom de tyckte att de läroböcker de har mött, inte speglar den undervisning 
de vill använda sig av, bara delvis. Däremot har de använt sig av digitala läromedel, 
material som finns via nätet som inte är kopplat till något läroboksmedel i sin 
engelskundervisning. De digitala läromedlen har gett eleverna en lustfylld och varierad 
bearbetning av innehållet i lektionen på ett till synes enkelt sätt. Med ett enkelt sätt 
menas att läraren är medveten om vart och vilka resurser som finns, vilket de lärare som 
ingått i denna studie menar kan vara ett problem tills de hittar de material de vill 
använda. Med hjälp av de det digitala har eleverna fått möjlighet att utveckla sin 
hörförståelse och sin muntliga produktion genom att de har fått lyssnat på talad engelska 
från flera olika personer, sjungit sånger, svarat i kör och gjort rörelser till musik. Det 
digitala kan även ge stöttning till eleverna eftersom innehållet placeras i en kontext och 
på så vis kan de underlätta förståelse samt fungera som en strategi för att minnas. Det 
som krävs av ett digitalt läromedel är att det är en tydlig talad engelska som repeterar 
ofta och är elevnära, det vill säga att det engelska språket sätts i sammanhang som gör 
att eleverna skapar en förståelse för innehållet.  
 
Innehållet i engelskundervisning i årskurs tre tenderar att styras efter den undervisning 
läraren tror eleverna förväntas möta i årskurs fyra. De lärare jag har intervjuat har sagt 
att de medvetet anpassar innehållet i undervisningen och inför skriftlig engelska i 
årskurs tre. Vilket kan göra att fokus tas från den muntliga delen som inte speglar 
kursplanen för engelska. Med kunskapskrav i engelskämnet hade det möjligtvis kunnat 
vara lättare att tolka vilka kunskaper eleverna ska lära sig i årskurserna ett, två och tre 
och därmed kan läraren få belägg för sitt innehåll i undervisningen. 
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Tolkningsmöjligheterna av kunskapskraven öppnar för kommunikation mellan lärare. 
Vilket är gynnsamt, men kommunikationen kan leda till att lärare får insyn och kunskap 
om vilken undervisning eleverna kan komma att få möta senare i skolan. Detta kan vara 
både positivt och negativt beroende på vilken sorts undervisning eleverna väntas få i 
årskurs fyra. Om det är en forskningsbaserad undervisning som speglar läroplanen och 
dess kunskapskrav eller om det är en mer traditionell undervisning som är 
läroboksstyrd. Lärares välvilja av att vilja förbereda eleverna inför kommande 
engelskundervisning kan med andra ord styra innehållet i undervisningen. I de fall jag 
mött så styrs undervisningen från det muntliga och mer mot det skriftliga på grund av 
att lärare vill förbereda eleven. Det är inget fel att införa skrift i engelskundervisningen, 
men det får inte ta för mycket fokus från det muntliga, vilket det tenderar att göra om 
skriftliga uppgifter innebär tyst enskilt arbete. Tyst enskilt arbete kan även försvåra 
lärarens möjlighet till att stötta och uppmuntra eleven om den möter eventuella 
svårigheter, eftersom läraren då inte kan möta elevens tankar och känslor på samma sätt. 
För framtida undersökning skulle det vara intressant att se hur lärare väljer att forma sin 
engelskundervisning i årskurs tre, om den vet att eleverna kommer att möta en 
undervisning i årskurs fyra som även den har fokus på det muntliga och det 
kommunikativa delarna. De skulle även vara intressant att undersöka varför lärare i 
årskurs fyra tenderar att så tidigt införa det skriftliga i engelskundervisningen. Vid en 
lärarintervju framkom det att föräldrar hade uttryckt en önskan om att skriftlig engelska 
borde införas i engelskundervisningen, och att det var något läraren hade i åtanke när 
den planerade innehållet i undervisningen. Jag förstår att det är något som läraren tar 
hänsyn till, i och med vikten av att ha ett fungerande samarbete till föräldrar vid olika 
sammanhang. Dessutom så kan tolkningsmöjligheten i Lgr 11 om att skolan i samspel 
med hemmet ska hjälpas åt att utveckla skolans innehåll och verksamhet, göra det svårt 
att veta hur detta ska ske och i vilken utsträckning.  
 
Den undervisning som har ingått i denna studie har inte grundats på någon lärobok, men 
majoriteten av föräldrarna ansåg enligt föräldraenkäten, att en lärobok är nödvändig i 
engelskundervisningen, medan forskning menar det motsatta. Denna oenighet om vad 
engelskundervisningen ska innehålla, skulle kunna bidra till att förtroendet för läraren 
och dennes engelskundervisning hos föräldrarna skapas, och frågor uppstår. 
Föräldrarnas egna erfarenheter om hur de lärde sig engelska spelar roll för hur de menar 
engelskundervisningen bör bedrivas och kan spegla sig i hur en lärare väljer att bedriva 
sin undervisning. Föräldrars olika engagemang, intresse och attityd för ett ämne är 
något som kan kopplas ihop med deras barns prestationer inom ett ämne. Vilket kan 
betyda att föräldrars olika uppfattning och kunskap om ett ämne spelar roll för hur högt 
prioriterat det ämnet är hemma. Det är förståeligt att svenska och matematik rangordnas 
högre, men engelskans rangordning, mestadels en tredjeplats av föräldrarna, kan 
innebära att det inte ges lika mycket engagemang och tid till att utveckla det ämnet 
hemma.  Det är något som jag tror att skolan, tillsammans med lärarna, kan vara med 
och påverka genom att ge fokus till ämnet, och framförallt språkutveckling till 
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föräldrarna. Att genom enkla medel som exempelvis i veckobrev, läxor och 
föräldramöten synliggöra arbetet med språket och hur man som förälder kan vara med 
och påverka språkutvecklingen. En lärare sa till mig vid en observation, några dagar 
efter att jag skickat ut föräldraenkäten till hennes elevers föräldrar, att hon aldrig hade 
fått så mycket frågor kring vad de gjorde för något på engelskundervisningen. Detta kan 
vara ett tecken på att föräldrarna började reflektera kring ämnet och intresset för det 
stärktes, vilket i sin tur kan leda till att engagemanget för ämnet hemma växer, och 
barnets utveckling inom ämnet synliggörs även hemma.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Tabell 1. 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. 

© Europarådet 
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Bilaga 2 

Föräldraenkät 
 
Rangordna följande ämnen, 1-5. Där de du/Ni prioriterar ämnet som har siffran 1 högst 
och lägst 5.  
Svenska, Matematik, Engelska, Naturvetenskap, Samhällskunskap   
 
Använder ni (pratar eller skriver) engelska hemma ibland? Det kan exempelvis vara 
mellan vuxna eller vuxna och barn. Ringa in JA eller NEJ. 
 
Vad tycker Ni om att kursplanen för engelska har fokus på de kommunikativa och de 
språkliga förmågorna?  
Motivera kort ditt svar: 
 
Hur ser ni på lärobok i engelska? Är det nödvändigt? Ringa in JA eller NEJ. 
Eventuell kommentar:  
 
 
Hur tror ni att yngre barn lär sig engelska bäst? Ringa in minst ett eller flera alternativ. 
 
Genom läraren i skolan 
Dator 
TV 
På fritiden 
Eget alternativ: 
 
Hur ofta tror du att ditt barn möter det engelskaspråket? Det kan vara exempelvis i 
skolan, TV, dator och fritiden. Ringa in ett alternativ 
Inte alls ofta, några ggr i veckan (2-4 gånger i veckan), varje dag, eget alternativ: 
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Bilaga 3 

Lärarintervju 
 
Namn: 
Utbildning: 
Behörighet i engelskämnet: 
 
Hur länge har du arbetat som lärare samt hur länge har du undervisat i engelskämnet? 
 
Hur upplever du att undervisa i ämnet engelska?  
 
Anser du att engelskämnet får tillräckligt med utrymme i skolan? 
 
Vad tycker Ni om att kursplanen för engelska har fokus på de kommunikativa och de 
språkliga förmågorna?  
Vilket material använder du dig av i undervisningen i engelskämnet? 
Känner du att du får tillgång till tillräckligt med material för att skapa den 
engelskundervisning du vill?  
 
Hur upplever du att barn i de lägre åldrarna tar till sig/lär sig språk bäst? 
 
Tror du att eleverna möter det engelskaspråket varje dag? 
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Bilaga 4 
Observationsprotokoll 
I utformningen av mitt observationsprotokoll har jag utgått från aktiviteter som jag av 
erfarenhet tros att jag kan komma att möta i klassrummet. 
 
Läraren 
Läraren pratar engelska: 
När?  
Hur ofta?  
 
Läraren pratar svenska: 
När? 
Hur ofta? 
 
Läraren använder kroppsspråk eller andra metoder för att göra sig förstådd utan att 
använda svenska: 
När? 
Hur ofta? 
 
Eleven 
Elev pratar engelska: 
När? 
Hur ofta? 
 
Elev pratar svenska: 
När? 
Hur ofta? 
 
Får eleven möjlighet att delta i lektionen: 
När? 
Hur ofta? 
 
Eleven deltar i lektion: 
När? 
Hur ofta? 
 
Elev använder kroppsspråk eller andra metoder för att göra sig förstådd utan att 
använda svenska. JA, NEJ. Om JA, vad?: 
 
Material och ämnesinnehåll 
Lärobok/läromedel: 
Vilket? 
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Engelsk Input från olika medier: 
Vad? 
 
Eleverna sjunger på engelska, ramsor: 
 
Ämnesinnehåll: Vad innehåller lektionen? Får eleverna exempelvis lära sig färger, 
hälsningsfraser, beskrivningar.  
 
English corner – material på engelska så som böcker eller annat material som finns 
lättåtkomligt för eleverna och kan användas till engelskundervisning. Ja eller nej om 
ja, vad? 
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Bilaga 5 
Det centrala innehållet eleverna ska få möta i engelskundervisning i årskurserna ett till 
tre enligt kursplanen för engelska (Skolverket 2011).  

 
 
 
 
 
  

Centralt innehåll  

I årskurs 1–3  

Kommunikationens innehåll 

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  
• Intressen, personer och platser.  
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.  

Lyssna och läsa – reception  

• 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.  

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  

• Enkla presentationer.  
• Enkla beskrivningar och meddelanden.  
• Sånger, ramsor och dramatiseringar.  

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 31) 
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Bilaga 6 
En bild av hur en engelsk hörna, ett så kallad English corner kan se ut i ett klassrum. 

 
 


