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Abstract 
 
The aim with this study was to explore how English as a second language can be taught in order to 
reach all type of students and levels. The study was carried out in a third grade class in a specific 
school from Sweden that works towards inclusive education and language development. The result is 
based on the analysis of seven observations of English lessons, two interviews and an inquiry that 
the students answered. Policy documents and previous research were also analyzed. Variation of the 
language input was a fundamental issue of all of the research results for language learning. Student 
activity by language use like the pupils were active by using the language: dramatizing, singing, 
doing rhymes, repeating, dancing, listening, guessing, reading, writing… was observed during the 
study. The results showed that this way of teaching leads to an activation of all students interests and 
motivation. Feedback and a positive environment where the student feels welcome to speak in the 
second language accompanied with positive response from the teacher affects the student self-
confidence, which is crucial in young language learners. In conclusion, the findings of the study 
showed that a positive and active teaching where the students are showered with the language is the 
key for a level appropriate and inclusive education.  
 
 
 
 
Key words: Inclusion, language stimulation, language development, English teaching, 
language levels.  
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1   Inledning och problembakgrund 
 

”Teachers must be able to succeed with a wider range of learners than they were expected to teach in a 
time when school success was not essential for employment and participation in society”  

(Darling, 2006:4) 
 
Idag möts elever med olika bagage och rötter i ett och samma klassrum. Världen och 
skolan blir mer och mer internationell, där engelska är ett världsspråk och därför blir 
engelskämnet centralt för att kunna klara sig i framtiden: Kunskaper i olika språk kan 
bland annat ge ”en stor förståelse för olika sätt att leva” (Skolverket, 2011b:30) vilket är 
väldigt viktigt för elever idag. Enligt Handledningen till den Europeiska Språkportfolion 
så har språkutvecklingen även ”en avgörande betydelse för självkänsla, identitet och 
lärande” (Skolverket, 2014b:2). Språket spelar en mycket stor roll idag hos våra elever 
och det ska vi pedagoger vara mycket medvetna om när vi planerar och genomför 
undervisningen samt när och hur vi bemöter eleverna.  
 
Ju fler elever man har i ett klassrum desto fler nivåer ska läraren anpassa 
undervisningen efter. Oavsiktligt hamnar då klassen i ett naturligt urval där svaga och 
starka elever sticker ut. En vanlig situation blir att läraren inte når ut till alla, och så får 
dessa elever extra uppgifter för att stärka dem eller för att de ska kunna utvecklas extra. 
Frågan är om detta verkligen ger stimulans till eleverna eller om det kanske till och med 
kan ge en motsatt effekt. 
 
På grund av att eleverna exponeras för så mycket internationalisering, kan det engelska 
språket se väldigt olika ut hos olika elever: några elever är mer exponerade än andra för 
det engelska språket: några elever kan vara på väg mot nivå A2 medan andra är på väg 
mot nivå A0. Dessutom har skolorna blivit mindre likvärdiga, vilket innebär att det ser 
olika ut beroende på var barn växer upp. Undersökningen som detta examensarbete 
baseras på görs i en skola med många barn från andra kulturer än den svenska. Under 
min VFU var jag däremot i en skola med många svenska elever, och i klassen jag gjorde 
praktik gick enbart svenska barn, och det var dessutom en liten klass med bara 14 
elever. När det är stora klasser med elever med starkt varierande bakgrund blir 
engelskan en särskild utmaning. I engelska för tidigare år måste läraren anpassa 
undervisningen från nivå A0 till de som kanske redan är på väg mot nivå A2. Med 30 
minuters undervisning i engelska per vecka ska alla elever med sina olika behov och 
utifrån just sin nivå utvecklas: Hur planerar och genomför läraren denna 
engelskundervisning? Lundberg menar att då lärarna har så lite tid så blir det som ett 
mantra, att ”det är så mycket annat som ska in de korta skoldagarna” och hon lyfter 
frågan: ”hur utnyttjas då den tiden för engelska?”(2011: 27- 28).  
 
Lärarna står helt enkelt inför en språklig utmaning. De förväntas se till att eleverna ska 
utvecklas oberoende av på vilken nivå de befinner sig. Eleven som kan flytande 
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engelska ska inkluderas och stimuleras samtidigt som eleven som har det lite svårare 
eller behöver börja från grunden måste få rätt förutsättningar. Klasserna består ofta av 
många olika modersmål och olika språknivåer. Läraren har i medeltal 30 minuter 
engelsklektion per vecka, och eleverna förväntas nå kunskapskraven i årskurs sex och 
alla elever ska utvecklas oavsett språknivå i engelska. Språket är mycket viktigt för 
eleverna enligt Skolverket (2014a). Samtidigt vet vi hur lite tid för engelska som 
skolorna har och hur mycket eleverna vill och behöver lära sig. Hur bemöter och fyller 
lärarna det behovet hos de olika eleverna?   
 
Med anledning av denna utmaning vill jag med detta arbete studera hur lärare kan 
planera och genomföra engelskundervisning i de tidigare åren där målet ska vara att nå 
och inkludera alla elever. Jag har därför försökt hitta en skola som arbetar mot en 
inkluderande och nivåanpassad undervisning och undersöka om deras arbetssätt 
stämmer med språkforskning. Skolan som jag har valt arbetar på ett språkutvecklande 
sätt med tanke på flerspråkighet och på att varje elev ska kunna få chans att utveckla 
från sin nivå. Skolan har fått en europeisk kvalitetsutmärkelse från Skolverket för sitt 
arbetssätt och det är därför denna skola har valts för den här undersökningen. 
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1.1   Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna forskningsstudie är att kartlägga hur planering och undervisning 
utformas i ämnet engelska i de tidigare årskurserna, årskurs 1-3. Jag vill försöka 
synliggöra om och i så fall hur samtliga elever får möjlighet att utvecklas och känna sig 
inkluderade i engelskämnet.   
  
För att kunna nå syftet ska jag använda följande frågeställningar: 
  

o   Hur bör undervisningen i engelska i de tidigare skolåren bedrivas enligt 
nationella och europeiska styrdokument och enligt aktuell forskning om 
språkundervisning för yngre åldrar? 
 

o   Vilka möjligheter har lärare att anpassa engelskundervisningen till elevers olika 
behov och nivåer?  
 

o   Hur planerar och undervisar lärare för att samtliga elever, oavsett kunskapsnivå, 
ska kunna inkluderas och utvecklas i engelskundervisningen?  
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2   Tidigare forskning 
 
I följande kapitel presenteras styrdokument, tidigare forskning, och litteratur inom 
engelsk undervisning för tidigare år. Det ska vidare användas och diskuteras i 
analysdelen tillsammans med respektive undersökningar: observationer, intervjuer och 
enkät.  

2.1   Hur ser engelsk undervisning ut enligt styrdokumenten?  
I detta avsnitt går jag igenom de mest centrala styrdokument som varje skola och lärare 
har att utgå från vid undervisning i engelska.  

2.1.1  Gemensam europeisk referensram 
 
Internationaliseringen i Europa har bidragit till framtagandet av en Gemensam 
Europeisk Referensram för språk och bedömning, GERS, med syfte att Europa ska 
kunna utgå från samma grund när det gäller kursplaner, läroplaner, examinationer och 
läromedel. Tanken med GERS är att alla länder inom Europa ska ha samma grund att 
utgå ifrån när det gäller lärande, undervisning och bedömning av språk. Det är därför 
viktigt att olika mål är realistiska, meningsfulla, explicita och når inlärarnas behov 
eftersom det är flera som arbetar med språklärandet och alla ska vara överens; lärarna, 
läromedelsförfattare, utbildningsmyndigheter med fler. Det är också viktigt att 
informera eleverna om undervisningens syfte, metoder och de resultat som ska uppnås. 
Därför ska språkundervisning vara så tydlig som möjligt (Skolverket, 2009). 

2.1.2  Den nationella läroplanen, Lgr 11 
 
Vår svenska läroplan anger ett antal riktlinjer för vad engelskundervisningen ska 
innehålla. För årskurs 1 till 3 i engelska är läroplanen uppdelad med syfte, kunskapskrav 
och centralt innehåll där kommunikation, reception, produktion och interaktion är det 
som ska vara i fokus och det som undervisningen ska innehålla. När det gäller 
reception, lyssna och läsa, ska eleverna arbeta med enkla texter från olika medier i 
närmiljön och talad engelska ska vara tydlig med enkla instruktioner, beskrivningar, 
samtal och dialoger. I produktion och interaktion, samtala, skriva och prata, ska 
eleverna presentera sig och kunna beskriva på ett enkelt sätt. I kommunikationsdelen 
ska intressen, platser och personer vara nära och bekanta för eleverna samtidigt som 
ämnesområden viktiga för undervisningen ska behandlas. Vardagsliv och olika sätt att 
leva där engelska används ska också behandlas i engelskämnet enligt läroplanens 
centrala innehåll. Filmer och drama samt sagor sånger, ramsor och dikter är viktiga i 
läroplanens centrala innehåll i både reception, produktion och interaktion (Skolverket, 
2011b). 
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Interaktion ska inte bara grundas på att lära sig att ta emot och producera kommentarer 
utan den ska inkorporera att elever interagerar (Skolverket, 2009). Enligt läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, ska kommunikation i engelska i 
årskurs ett till tre lägga fokus på det som eleverna är intresserade av (Skolverket, 
2011b). Syftet är att eleven ska kunna ”förstå talad och skriven engelska samt kunna 
formulera sig och samspela med andra i tal och skrift” och att eleverna ska kunna 
anpassa språket efter olika situationer (Skolverket, 2011b:26). Receptionen ska bestå av 
muntliga instruktioner, berättelser, sånger, sagor, filmer, texter från olika medier, samtal 
och dialoger. Att framställningar är varierade och speciellt enkla och för barn är mycket 
viktigt att ta hänsyn till i de lägre årskurserna. Produktion och interaktionen ska baseras 
på enkla beskrivningar, presentationer, sånger, ramsor och dramatiseringar. 
Engelskundervisning ska, enligt Lrg 11, syfta till att eleverna lär sig det engelska 
språket samtidigt som de lär sig om kontexten där engelska används. Läroplanens 
centrala innehåll innebär att lärarna inte får utelämna något, eftersom alla elever har rätt 
till en likvärdig utbildning (Ibid).  

2.1.3  Undervisningens innehåll och förutsättningar 
 
Styrdokument belyser vikten av att engelskundervisningen bidrar till och påverkar 
elevens intresse för språk och kulturer (Skolverket, 2014a). För att kunna nå detta 
rekommenderas av internationella styrdokument som exempelvis GERS, att använda 
språket på ett lekfullt och estetisk sätt som utgår från inlärarnas motivation (Skolverket, 
2009). De aktiviteter som engelskundervisningen ska innehålla ska vara kommunikativa 
språkliga aktiviteter som använder kommunikationsstrategier. Det omfattar att uppgifter 
alltid ska vara en del av en social kontext där sammanhanget och miljön står i fokus 
eftersom det spelar en viktig roll för att språkliga aktiviteter ska få sin fulla betydelse 
(Ibid).  
 
Aktiviteter får dokumenteras i en språkportfolio (Skolverket, 2014b). Det går ut på att 
eleverna samlar sina utförda aktiviteter i språkportfolion och det motiverar elever att 
lära sig språk samtidigt som den stödjer deras språklärande. Då kan undervisningens 
innehåll baseras och anpassas utifrån detta sätt att arbeta så att det samverkar med 
intentionerna från ESP (2014a). Undervisningsinnehållet ska också omfatta att alla 
elever får stimulans och att alla utvecklas utifrån sina förutsättningar (Skollagen, 
2010:800). Elever som når kunskapskraven lättare och kanske har en högre nivå ska 
stimuleras så att de når längre i sin kunskapsutveckling (Ibid). 
 
Dessutom är det mycket viktigt att ha i åtanke att varje lärandeprocess kommer att 
utvecklas på olika sätt. Skolverket (2009) poängterar att när en person ska lära sig ett 
nytt språk finns det flera egenskaper som påverkar dess utveckling. Även om varje 
lärandeprocess kommer att utvecklas olika så bidrar detta till att förbättra våra 
förmågor. Det finns tre olika förmågor som spelar roll när en person ska lära sig ett nytt 
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språk: Lingvistisk kompetens; som varieras efter individen, sociolingvistisk kompetens; 
förmågan att anpassa språket efter sammanhanget, och pragmatisk kompetens; där 
kulturella miljöer och interaktioner påverkar (Skolverket, 2009). 

2.2   Lärande och undervisning i engelska i tidigare år 
 
I kommande del presenteras att barn lär sig på ett annat sätt än vuxna (Guildoyle, 2013). 
Forskare poängterar att lärandet i de tidigare åren därför har många fördelar och att barn 
kommer att ha nytta av detta under hela sin livstid (Lundberg, 2007).  

2.2.1    Hur kan språklärande underlättas för barn? 
 
En stor del av tidigare forskning har visat att det finns många fördelar med tidigt 
språklärande, eftersom det är kunskaper som barnen bär med sig framåt och som blir en 
viktig bas för fortsatt lärande av ett ämne som är betydelsefullt för lång tid (Lundberg, 
2007; Cepik och Sarandi, 2012). Barnen har behov av att lära sig och genom att börja 
tidigare får de mer tid för att bearbeta språkkunskaperna på djupet så att ett så kallat 
djuplärande sker. Däremot är det orealistiskt att tänka att det är den enda nyckeln för 
lärande. Cepik och Sarandi (2012) poängterar andra variabler som exempelvis 
materialet, variation av materialet, klassrumsmiljö, läraren och delaktighet som också 
spelar en viktig roll för språklärande. 
 
Materialet är väsentligt för barnens lärande eftersom det enligt Simpson (2010) är 
genom experiment med föremål som barn tar till sig lärandet. Därför är det viktigt att 
pedagogen tänker särskilt på vilka material eleven kommer att möta i klassrummet. 
Materialet får varieras men inte så mycket så att det leder till att eleven blir distraherad 
(Ibid). Miljön ska vara trygg. Det är grundläggande enligt flera forskare. För att eleven 
ska kunna utvecklas språkligt ska barnen befinna sig i en miljö där fel är välkomna 
eftersom det är så barnen kommer att lära sig. Därför är det bra om läraren är försiktig 
med hur mycket fel hen korrigerar. Om eleverna är rädda för att prata engelska kan det 
leda till att de får en dålig självbild och uppfattar engelska som tråkigt. Metoderna som 
kommer att användas för språklärande ska anpassas till elevernas åldrar så att eleverna 
kan uppfatta språket som positivt, roligt och stimulerande (Lundberg, 2007; Hattie, 
2009; Estling & Lundberg, 2010). 

2.3   Hur bör undervisningen se ut enligt aktuell forskning?  
 
Engelska i talad form är hur eleverna ska möta språket i de tidigare åren enligt 
Skolverket. Det är genom ”höra-göra” och ”lyssna-förstå-imitera-tala”-aktiviteter som 
elevernas lärande sker (Skolverket, 2011a). 
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2.3.1  Planera engelskundervisningen   
 
Planering är väsentligt för en framgångsrik undervisning (Groundwater, 2011).  
Forskare som exempelvis Ellis (2002) rekommenderar att läraren noggrant planerar sin 
lektion eftersom det gör att läraren känner sig professionell och säker på sig själv: då 
kontrollerar läraren tiden som varje aktivet tar i anspråk och kan ge full uppmärksamhet 
till eleverna, vilket ger en hög kvalitet på undervisningen. Att läraren har programmerat 
tiden i sin planering underlättar så att läraren kan vara mer flexibel under 
undervisningens gång. Dessutom är det mycket viktigt att läraren har i åtanke att 
eleverna också ska få tid efter högläsningsstunder för eftertanke och för att bli färdiga 
med aktiviteten. Om läraren observerar att det tar för mycket tid för eleverna kan det 
vara ett tecken på att uppgiften är för svår kognitivt eller språkligt. När det inträffar 
rekommenderar forskare att läraren stannar lektionen och gör aktiviteten tillsammans 
med klassen (Ellis, 2002). Att läraren presenterar planeringen för eleverna är också 
rekommenderat av flera forskare. Genom att eleverna får veta vad som är planerat för 
dagens lektion och vad som förväntas, kan de vara mer självständiga och ta mer ansvar 
för sitt eget lärande (Ellis, 2002; Hattie, 2012).  
 
Språkforskaren Lundberg (2011) anser att engelskundervisning i tidigare åldrar bör 
innehålla mycket repetition och upprepningar. Det är genom detta eleverna förankrar 
orden i långtidsminnet och med tanke på att engelskämnet är ett av de kortaste 
arbetspassen eleverna har per vecka så är det ännu viktigare att läraren satsar på 
repetition och varierade aktiviteter. Upprepning och repetition hjälper också eleven att 
känna sig trygg och ger igenkänning med gruppen vilket är grundläggande för att yngre 
elever ska lära sig ett nytt språk. Att läraren lyssnar på elevernas önskemål och gör 
eleverna delaktiga i planeringen kan vara ett bra sätt att göra lektioner mer motiverande 
för barnen vilket flera språkforskare starkt rekommenderar. Motivation leder till att det 
byggs en stabil grund och att elevernas självförtroende inom engelskan utvecklas. Det är 
också viktigt att vara realistisk och att läraren själv tar upp med eleverna hur man lär sig 
språk, exempelvis från sin egen erfarenhet, så att eleverna är medvetna om att göra fel 
när man lär sig ett nytt språk är naturligt och oundvikligt. Det leder till att eleverna blir 
medvetna och mer avslappnade vilket är positivt för lärandet (Lundberg, 2011; 
Lundberg, 2007; Estling & Lundberg, 2010).  
 
Flera språkforskare menar att planeringen ska innehålla en granskning av materialet. 
Läraren ska utvärdera om metodiken och materialets innehåll anpassas till alla elevernas 
behov och nivå och se om det är lämpligt för eleverna. Exempelvis om läraren ska välja 
en högläsningsbok ska läraren se till att den inspirerar till diskussion, konversation, 
resonemang och frågor. Sedan ska läraren göra sig förtrogen med boken/bilderboken 
och kunna ”berätta-läsa” genom att variera röster efter olika karaktärer, kunna använda 
kroppsspråk, mimik och så vidare eftersom det kommer att hjälpa de yngre eleverna att 
hänga med, bli engagerade och att körläsa. Detta agerande hos läraren som exempelvis 
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kroppsspråk, röstvariation och repetition, kommer också att underbygga elevernas 
målspråkförståelse (Ellis, 2002; Lindö, 2009; Lundberg, 2007). 
 
Målet som läraren ska ha när hen planerar, är att optimera elevernas självförtroende 
samt ha ett genomtänkt förhållningsätt redan från början så att man kan lyckas att få 
med alla barn i undervisningen (Lundberg, 2007). Att läraren använder ett varierande 
arbetssätt beroende på elevernas behov eller nivå ses som framgångsrikt av 
språkforskare som exempelvis Darling (2006) som menar att läraren kan planera att 
eleven ibland kan göra uppgiften individuellt och andra gånger kan arbeta i grupp. När 
eleverna grupperas efter behov ska läraren sätta fokus på elevernas förståelse och skapa 
chansen för att alla elever, inklusive elever som lär sig annorlunda, ska förstå budskapet 
på engelska (Darling, 2006). 

2.4   Lärarens roll i undervisningen 
 
Planeringen är mycket viktig, men hur läraren undervisar är ännu viktigare. Forskare 
inom lärande som exempelvis Hattie (2008) belyser vikten av lärarens roll under 
undervisningen eftersom det sätt på vilket läraren påverkar elevernas resultat är det som 
gör skillnad.  Läraren ska vara medveten om kvaliteten i sin undervisning och hur 
eleven uppfattar den. Det betyder att läraren ska ha i åtanke att engagera alla elever, att 
skapa en bra klassrumsmiljö där fel ska vara välkomna, och att kvaliteten av lärarens 
undervisning uppfattas av studenterna (Ibid). En trygg miljö som är aktiverande och 
stimulerande rekommenderas av språkforskare Estling och Lundberg (2010). Det är 
läraren som har ansvar och väcker elevens språkliga nyfikenhet och lust. Därför är det 
viktigt att läraren är medveten om sin roll eftersom det handlar om elevernas första möte 
med det nya språket i skolan och det kan påverka elevers framtida utveckling (Ibid). Att 
lära ut ett nytt språk är en stor utmaning som kräver att läraren har lämpliga verktyg och 
färdigheter (Lundberg, 2007).  

2.5   Att kommunicera språket  
 
Det är grundläggande för språklärande att eleverna kommunicerar, använder och övar 
språket samtidigt som det är mycket viktigt att eleverna själva ser vikten och behovet av 
kommunikation (Skolverket, 2001). Det som grundlägger språket är att läraren pratar 
det nya språket så mycket som möjligt. Eleverna ska höra språket och 
engelskundervisningen ska vara på engelska, det är så det så kallade att ”bada i språket” 
sker (Ibid). Språkforskare Lundberg använder begreppet ”språkdusch” istället, för att 
påvisa att eleverna ska höra, se och prata språket och poängterar vikten av att från första 
dagen ska engelskundervisning vara helt på engelska (Estling & Lundberg, 2011). 
Andra språkforskare påpekar att om läraren inte gör så, så kommer inte eleverna att se 
vikten med språket heller (Ahlquist, 2013). Lindö (2009) menar att det är bara genom 
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att eleverna får ”språkbad”, som flera forskare hänvisar till, som eleverna kommer att 
lära sig språk. Det vill säga att eleverna ska umgås i små och stora grupper tillsammans 
med läraren och samspela med andra. Den vuxna spelar en mycket viktig roll för att 
barnens språk ska byggas på och det är viktigt att det alltid är någon vuxen närvarande 
som är aktiv när eleverna umgås i grupper med andra barn. Lärprocesser ska vara ett 
samspel mellan vuxna och barn. Läraren ska kommentera, uppmuntra barnen att undra, 
berätta, klargöra och ge barnen möjligheten att reflektera och resonera (Ibid).  

2.6   ”Fröken jag förstår inte vad du säger” – Ska man översätta? 
 
Estling och Lundberg (2010) påpekar att även om eleverna ska få en språkdusch av 
engelskan under engelsklektionen, kan det kräva mycket koncentration för de yngre 
eleverna att förstå vad läraren säger. Översättning på svenska kan hjälpa de som har 
svenska som modersmål men det kan hindra dem som inte har det: ”Dessa elever 
riskerar att blockeras i sin språkutveckling om de tvingas gå via svenskan för att lära sig 
engelska” (Estling & Lundberg, 2010:24). Det är därför viktigt att läraren lyfter fram 
flerspråkighet som något positivt med många fördelar. När eleverna inte förstår, 
rekommenderar språkforskare Lundberg att läraren upprepar det eleven säger och svarar 
på elevens fråga på engelska. Att läraren översätter ofta kan leda till att elever inte 
anstränger sig för att förstå helheten och att elever misstänker att det är viktigt att de 
behöver förstå alla ord för att kunna hänga med (Ibid). 

2.7   Utveckling av ordförråd 
 
Den kontinuerliga ökningen av språklig mångfald idag i skolorna står i fokus för flera 
språkforskare som belyser vikten av ordförråd hos elever. Högläsning är starkt 
rekommenderat för att elevernas ordförråd ska växa samtidigt som det väcker barnens 
lust att uttrycka sig (Wessels, 2011; Reichenberg, 2008; Lindö, 2009). Språkforskare 
Lundberg (2007) föreslår specifikt bilderböcker i tidigare åldrar på grund av att det är 
ett framgångsrikt koncept i språkundervisningen där eleverna på ett naturligt sätt får ett 
sammanhängande och meningsfullt språk. Det är en fördel att läsa bilderbokens svenska 
version innan man ska läsa den på engelska så att språkutvecklingen då samverkar på 
båda språken. Att böcker eller bilderböcker tillsammans med andra typer av 
exponeringsformer som exempelvis sånger, ramsor eller filmer repeteras flera gånger är 
framgångsrikt för språklärandet. Repetition leder till att barnen försöker körläsa eller 
imitera läraren och att eleverna vågar använda språket. Imitation är det sätt på vilket 
barnen kommer att lära sig engelskt uttal såväl som engelsk intonation naturligt 
(Lundberg, 2007; Skolverket 2001).  Lindqvist (1996) anser att när vuxna läser för barn, 
ska de ge liv åt litterära texter så att eleven bjuds in i lekvärlden och lockar barnen in i 
fiktionen eftersom det är det som kommer att göra att barnen blir mer intresserade och 
så att dialogen uppstår. Att läraren skapar en positiv miljö genom att hen är engagerad 
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är grundläggande. Blachowics och Fisher (2004) lägger till ordaktiviteter och lekar med 
ord till övriga metoder som kan bidra till att elever utvecklar ordförrådet. 
 
Däremot påpekar språkforskare Sandström (2011) att det inte är viktigt att barn förstår 
allt läraren läser eller säger utan att de förstår en del räcker. Det är oftast så för elever i 
tidigare år att de inte förstår allt i sitt modersmål heller, vilket gör att de inte blir 
frustrerade om de inte förstår allt av det nya språket (Ibid). Styrdokument stödjer detta 
och poängterar att det är viktigt att eleverna får möjligheten att utvecklas och dra 
logiska slutsatser genom att gissa (guessing competence) (Skolverket, 2011a). 
Förmågan att gissa helheten har framhållits av språkforskare som rekommenderar lärare 
att utmana elever med hjälp av att framgångsrikt använda bilder, kroppsspråk och andra 
hjälpmedel (Estling & Lundberg, 2010).  

2.8   Individualisering  
 
Följande avsnitt handlar om självförtroendet och den viktiga roll det har för yngre 
elevers lärande. Vidare tittar vi på hur variation och motivation stimulerar elever och 
också hur olika aktiviteter kan användas av läraren för att stimulera barnens intresse för 
att lära sig språk.  

2.8.1  Alla elever ska uppmuntras: Vikten av självförtroende för framstegen 
 
Inom språklärande är självförtroendet en essentiell del. Det är speciellt viktigt hos yngre 
elever särskilt när de lär sig ett nytt språk och därför ska det uppmuntras positivt 
(Lundberg, 2007). Språkforskare Lundberg skriver att ”en tidig språkstart kan underlätta 
uppbyggnaden av ett språkligt självförtroende hos eleverna” (Lundberg, 2007:101). 
Möjligheter som läraren har då för att uppnå att stärka elevernas självförtroende är att 
erbjuda en miljö som är trygg, tillåtande, respektfull och från första tillfället ger 
eleverna chansen att våga delta oberoende på vilken nivå de befinner sig (Ibid).  Ett 
annat sätt att bygga på elevernas självförtroende är genom feedback. Hattie (2012) 
rekommenderar starkt att läraren ger feedback till eleverna samtidigt som han 
poängterar att läraren ska vara uppmärksam på vad det är som eleverna är trygga med 
och känner sig säkra på. Läraren kan förbereda feedback i förväg och ha med i sin 
planering vilket Ellis (2002) kallar End on a positive note. De sista fem minuterna innan 
lektionen avslutas summerar läraren vad eleverna har gjort bra. På detta vis avslutar 
eleverna lektionen med en positiv prestationskänsla som bygger upp deras självkänsla. 
Att eleven slutar lektionen med en prestationskänsla är positivt, därför poängterar 
Ahlquist (2013) att läraren ska ha i åtanke att läroböcker ibland kan få motsatt effekt 
och påverka elevens självkänsla negativt på grund av att eleverna kanske inte hinner 
arbeta i samma takt som resten av eleverna. 
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2.8.2  Variation för att stimulera lärandet 
 
Språkutvecklingen och den språkliga nivån kan se väldigt olika ut beroende på elev så 
språkforskare som exempelvis Pinter rekommenderar variation under undervisningens 
gång för att lektionerna ska vara stimulerande för alla typer av elever (2006). För att 
kunna skapa en bra miljö för lärandet är det viktigt att se eleven som individ och också 
att ta hänsyn till olika inlärningsstilar (learning styles). Genom att observera detta kan 
pedagogen få veta mer om elevens personlighet och se vilken kognitiv kategori som 
bättre kan anpassas till varje elev och kunna planera en motiverande lektion som kan nå 
alla elever bättre (Ibid). Forskare Lightbrown (2013) presenterar tre olika 
inlärningsstilar där några är mer visuella, andra är mer fonetiska (aural learner) eller 
mer fysikaliska (kinaesthetic learners). Det kan ibland vara svårt för läraren att nå alla 
elevernas individuella inlärningsstilar, därför rekommenderar Nolen (2003) att lärarna 
fokuserar på Gardners Multiple Intelligences för att kunna lyckas. Hon menar att för att 
barn ska utveckla sin språkliga intelligens (linguistic intelligence) är det viktigt att ha 
uppgifter och material runt det som eleven är intresserad av och som angår eleverna 
(Ibid).   
 
Flera språkforskare påpekar att materialet som eleverna använder ska vara relevant och 
att eleverna ska känna sig trygga med det (Estling & Lundberg, 2010; Lundberg 2007). 
Så kallad autentisk språkinput är starkt rekommenderad så att eleverna blir mer 
delaktiga och aktiva. Att eleverna exponeras språkligt på ett varierat sätt är hur läraren 
kan nå de flesta inlärningsstilar som nämnts ovan. Om man kombinerar dem ordentligt, 
underlättar variationerna elevernas förståelse och deras uthållighet (Lundberg, 2007). 
Exempel på exponering kan vara spel, film, sånger eller berättelser på autentiskt språk 
vilket enligt Skolverket är lätt att hitta och kan nå de flesta elevers intressen 
(Skolverket, 2011a; Ellis, 2002).  

2.9   Motivation för språk 
 
Motivation visar sig gå hand i hand med lärande. Flera forskare påpekar att 
motivationen och barnens nyfikenhet är grunden för språklärande (Skolverket, 2011a; 
Skolverket 2001). En viktig punkt för att läraren ska kunna påverka elevernas 
motivation är att materialet är varierat och innehåller ett intresseväckande och levande 
språk (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2001). När det är så, kan eleverna motiveras och 
vilja lära sig engelska bara för att de upplever processen som något roligt menar Pinter 
(2006). Språkforskare som Lundberg anser att detta bekräftas eftersom eleverna 
kommer i kontakt med engelska på fritiden genom exempelvis TV, datorspel, musik och 
filmer (2007). Barnen vill lära sig uttryck på engelska på grund av deras intressen som 
gör att de är motiverade, så elevernas motivation kan kopplas ihop med 
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engelskundervisning. Däremot är det viktigt att tänka på att det inte är alla elever som 
har dessa möjligheter utanför skolans miljö. Engelskundervisningen ska lyfta in och 
arbeta aktivt med medier som innehåller autentiskt språk. Om materialet är för svårt för 
de yngre eleverna, rekommenderar språkforskare att använda bara delar av det. Det som 
är viktigare är att läraren har fokus på elevernas olika intressen så hen kan, genom ett 
varierande arbetssätt, inkludera alla i sin planering och påverka elevernas motivation. 
Det är när eleverna upplever engelskundervisning som intressant som de kommer att 
lära sig (Estling & Lundberg, 2010; Lundberg, 2007).  
 
En annan viktig punkt för att påverka elevernas motivation är, enligt Pinter, att läraren 
känner sina elever (2006). Ju mer läraren känner sina elever desto bättre kan hen 
anpassa sig och undervisningen utifrån elevernas intresse och på det sättet påverka deras 
motivation (Ibid). Det ska handla om en balans mellan elevernas behov och syftet med 
det engelska språket. I detta anser Ellis att planeringen är mycket viktig, läraren ska 
beakta barnens behov och hur de lär sig för att engelskalärande ska kunna uppnås av 
eleverna (2002).   

2.9.1  Aktiviteter för att fånga elevernas intresse 
 
Kommunikativa aktiviteter där lek och repetition står i centrum är starkt 
rekommenderade bland forskare som Lundberg (2007) när det gäller tidigare år. Barnen 
i dessa åldrar, 6-9 år, behöver röra på sig, gestikulera, vara aktiva och öka sitt 
självförtroende för det nya språket. Aktiva aktiviteter är att föredra, där de får använda 
kroppsspråk, dramatisering, sånger, ramsor, spel, ”höra-göra”-aktiviteter och 
användning av handdockor. Det så kallade ”höra-göra”-aktiviteterna handlar om att 
läraren ger ett kommando på engelska som eleven ska utföra exempelvis: Point to the 
window! Thumbs up for yes! Att använda handdockor som verktyg, exempelvis genom 
att handdockan bara pratar engelska, kan leda och hjälpa eleverna att våga, agera, och 
att använda engelskan mer fritt samtidigt som den kan skapa trygghet i barngruppen och 
göra undervisningen lekfull. Handdockor eller kramdjur kan hjälpa att ge liv till ”rollen” 
och det kan hjälpa barnen att våga prata engelska. Denna typ av aktiviteter har som 
fördel att yngre barn är entusiastiska över dem. De önskar oftast denna typ av aktiviteter 
som rollspel, teater eller aktiviteter av problemlösande karaktär. Det kan leda till att 
locka fram barnens spontanitet vilket läraren kan använda och sedan arbeta 
övergripande med engelska språket som exempelvis genom att inkludera engelska i 
lämpliga situationer under dagen. Det gör att engelska inte blir så isolerat och kan öka 
elevens språkliga medvetenhet (Lundberg, 2007; Estling & Lundberg, 2010). Forskare 
som Simpson (2010) påpekar också vikten av att använda föremål, han menar att barn 
har behov av att lära sig och för att de ska kunna ta till sig lärandet behövs föremål eller 
material (2010).  
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Sånger och att använda musik i undervisning har forskare som Eberle (2011) visat på 
som mycket positivt bland elever i de yngre åldrarna. Elever tränar sin musikaliska 
intelligens vilket är mycket bra när det gäller språklärande. De musikaliska uppgifterna i 
klassrummet som exempelvis att sjunga olika sånger hjälper barnen att lära sig ett nytt 
språk på grund av att musik stärker förmågan att memorera (Ibid).  
 
Leken ses enligt flera forskare som en framgångsrik metod att ha i undervisning 
(Lindqvist, 1996; Lindö, 2009). Det är så barn lär sig, lek är en stor del av barnens 
verklighet samtidigt som de lär sig att föra en dialog, lyssna, ställa frågor och 
kommunicera. Leken kan också träna barnens interpersonella intelligens och utveckla 
empati, konkurrens och samarbete hos den som leker (Ibid). Psykologen Vygotskij 
lyfter fram leken som grunden för språkutveckling eftersom det är genom leken barnen 
kommunicerar det de tänker (Lindö, 2009). Därför är drama så starkt rekommenderat av 
flera forskare. Drama är en sorts lek där eleverna ofta får upprepa vilket hjälper till så 
att de nya ordet stannar i minnet samtidigt som det bidrar positivt till elevers 
medvetenhet om sin egen identitet. Genom att barnen dramatiserar olika roller och 
prövar olika attityder kan barnen blir medveten om att det finns en distans mellan ”jag” 
och rollen (Estling & Lundberg, 2010; Lindqvist, 1996). 
 
Alla de aktiviteter som nämnts ovan blir bara framgångsrika om det finns en vuxen med 
som kan ge en modell och visa valmöjligheter inom aktivitetens ram (Lindö, 2009). 
Forskare som Lindqvist (1996) poängterar vikten av att att vuxna är med och inspirerar 
leken så att de påverkar lekens innehåll, till exempel att läraren tillhandahåller material 
som exempelvis erbjuder barnen att skriva eller läsa under leken. Det kan vara papper, 
almanacka eller böcker (Ibid). Både talad och skriven engelska kan kombineras och 
läras ut i sammanhang där eleven kan relatera till det utlärda, menar forskare som 
Ahlquist (2013). Det som är viktigt och som gör skillnad i lärande är att eleverna njuter 
av och gillar det som görs i undervisningen (Ibid). För att kunna utföra dessa aktiviteter, 
ska klassrummets arrangemang vara flexibelt för att kunna underlätta för dem. Det är i 
klassrummet där allt händer och därför ska läraren bidra till att skapa lekmiljöer som 
bryter med den traditionella könsrollen. Både pojkar och flickor ska kunna leka alla 
typer av lekar. Läraren ska vara medveten om sin roll också under leken, eftersom 
vuxnas rollgestaltningar kan hjälpa barnen att skapa och utveckla både lekvärldar och 
lekens handlingar (Lindqvist, 1996; Ellis, 2002).  
 
Språkforskare belyser vikten av rutiner och att det skapas ett sammanhang i 
engelskundervisningen, då det är viktigt för elevernas trygghet och lärande. Ordningen 
på de aktiva aktiviteterna ska vara genomtänkt och väl planerad för att undvika 
förvirring. Rutiner som exempelvis att använda handdockor som bara pratar engelska 
under engelskundervisningen kan hjälpa en del elever att uppnå förväntan och 
uppmärksamhet eftersom dockan kopplas med att: ”nu är det dags för engelska” (Ellis, 
2002; Lundberg, 2007).  
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Att eleverna samlar in arbetet skapar också sammanhang. Språkforskare Lundberg 
(2007) och Skolverket (2014) rekommenderar, bland andra aktiviteter, att eleverna på 
ett enkelt sätt dokumenterar det arbete de gör genom en språkdagbok eller 
språkportfolio. Det hjälper elever att utvärdera och sätta ord på målspråkanvändning, 
under förutsättningar att det är under korta perioder som exempelvis efter själva 
arbetspasset.  Elever kommer då att se sitt språklärande och sin språkutveckling, alltså 
barnen blir medvetna om sitt lärande (Lundberg, 2007; Skolverket, 2014).  
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3   Material och metod 
 
I min undersökning har jag besökt en skola i en större stad i norra Sverige. Jag har 
medvetet valt en skolmiljö där jag tror mina frågor bäst kan bli besvarade. Skolan har 
fått en europeisk kvalitetsutmärkelse från Skolverket för sitt språkutvecklande arbetssätt 
och har fått berätta om sitt språkutvecklande arbete för två representanter i juryn för 
European Language Label (ELL). Skolan har nitton olika språk och 65 procent av 
eleverna är flerspråkiga. Rektorn har i en intervju med Pedagog Västerbotten uttalat att 
en stor andel av eleverna ”kommer till skolan utan någon tydlig språkidentitet”. Därför 
har pedagogerna i skolan arbetat på ett medvetet, strukturerat och engagerat sätt så att 
alla elever ska vara och känna sig inkluderade, som det står i skolans språkpolicy: ”Det 
är pedagogen som (…) lotsar barnen gradvis mot allt större språklig flexibilitet” 
(Skolans språkpolicy, 2015:1). 
 
Jag har genomfört deltagarobservationer i en klass i årskurs tre. Jag hade i förväg 
bestämt vilka händelser jag skulle lägga fokus på. Jag använde mig av ett 
observationsprotokoll för att granska undervisningsmaterialet under lektionerna och 
nivån på undervisningen. Jag observerade vilken typ av material som användes och om 
det var samma för alla. Samtidigt analyserade jag lärarens roll och på vilket sätt alla 
elever inkluderades i undervisningen. Jag noterade vilken typ av frågor som ställdes, 
och om de anpassades utifrån varje elev. Jag försökte också få en bild av hur aktiva 
eleverna var under lektionerna. Stukát ser observation som en fördelaktig metod 
eftersom man får ”kunskap som är direkt hämtad från sitt sammanhang” (2011:55). 
Genom flera observationer, 2 gånger per vecka (totalt cirka 60 minuter i veckan) under 
4,5 veckor ville jag ta reda på hur engelskundervisningen ser ut i praktiken. Vilka 
metoder använder läraren för att stimulera eleverna och anpassa nivån efter behov? Hur 
planerar läraren för att kunna nå och inkludera hela klassen och samtidigt se till att alla 
ska få möjligheten att utveckla det engelska språket? 
  
Jag har också intervjuat klassläraren. Hen är medveten om vad jag undersöker och 
frågorna ställdes oordnade, beroende på samtalet, vilket enligt Stukát (2011) är en 
ostrukturerad intervju. Genom intervjuer försökte jag få en bild av hur läraren hade 
tänkt och lagt upp planeringen utifrån elevernas behov så att alla skulle få chansen att 
utvecklas, exempel på frågor vid intervjun: Vilket material använder läraren i 
klassrummet? Vad tycker läraren om olika material? Kan materialet individanpassas? 
Vilka metoder/frågor/aktiviteter använder läraren för att inkludera alla elever i samma 
undervisning oavsett nivå? Lärarintervjuerna har baserats på hur planeringen och 
undervisningen är tänkt kring inkludering. Det var intressant att fråga vilka möjligheter 
och utmaningar läraren såg under lektionen, och hur man kan förbereda sig inför det. 
Lärarintervjuerna spelades in med mobilen. Genom barnens arbete, det de producerade 
och en enkel enkät med svarsalternativ i form av glad – neutral – ledsen gubbe har jag 
fått ta del av elevernas synvinkel på undervisning och lärande i engelska (Bilaga 3).    
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Enligt Stukát är min studie en kvalitativ studie eftersom metoden baseras på intervjuer 
men det finns också ett kvantitativt inslag på grund av att jag använder enkäter (2011).  
Genom enkäter med ett strukturerat frågeformulär försökte jag få en uppfattning om 
elevernas syn på engelskundervisning: Hänger eleverna med bra när de har engelska? 
Känner elever att de lär sig engelska på engelskundervisning? Eller kan de redan de 
kunskaper som lärs ut? Stukát (2011) menar att det alltid finns felkällor. De felkällor jag 
är medveten om är att personen som jag intervjuar kan ha en egen tolkning eller till och 
med feltolka mina frågor. Därför ville jag intervjua läraren personligen istället för att ha 
en enkät som hen skulle svara på. Intervjun har som fördel att man som intervjuare lite 
bättre kan styra och kanske ha ytterligare frågor som kan komma upp under 
samtalet. Stukát (2011) menar att när man gör en undersökning som har med människor 
att göra, kan det hända att informanterna ger det svar den tror att intervjuaren vill 
höra. Därför kan en nackdel med att använda intervjuer som metod vara att resultatet 
inte blir helt objektivt utan att personens tolkning påverkar. Mitt forskningsprojekt 
kommer därför inte att vara 100 % reliabelt eftersom jag inte kommer att kunna repetera 
min undersökning flera gånger. Även om jag gjorde det, skulle varje observation 
antagligen se olika ut, så det skulle vara väldigt svårt att mäta reliabiliteten. En annan 
svaghet som jag är medveten om är att det var klassläraren som delade ut enkäterna till 
eleverna på grund av att det passade bättre för skolans planering vilket gör att jag saknar 
information om ifall eleverna hade frågor och vilka frågor de i så fall hade kring 
enkäterna och hur de skulle besvaras.  
  
Jag har som tidigare nämnts, valt en skola där 65 procent av eleverna är flerspråkiga. 
Denna skola har medvetet arbetat mycket med ett språkutvecklande arbetssätt och alla 
elever i årskurs tre har klarat det nationella provet (2015) i svenska. Den valda skolan 
har alltså arbetat aktivt med just det som jag är ute efter, därför har jag också intervjuat 
rektorn och personalen som har varit med från början i språkprojektet. Jag ställde frågor 
om hur språkprojektet startade och om hur skolan har arbetat kring inkludering. 
Intervjuerna har spelats in med mobilen.  Jag har alltså inte valt en slumpmässig skola 
utan en specifik, vilket kan styra resultatet till en del, men det som är positivt är att jag 
utgår från en skola som aktivt arbetar för inkludering och individualisering av 
språkundervisningen, vilket är fokus för denna studie. 
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4   Resultatredovisning och analys 
 

I resultatavsnittet kommer intervjuer och observationernas resultat att presenteras i 
löpande text. Elevernas enkätresultat kommer att presenteras både genom ett 
cirkeldiagram och genom en analys av resultatet. 

4.1   Inkluderad undervisning för alla: Språkprojekt 
 
Den valda skolan har under de senaste åren aktivt arbetat med ett språkutvecklande 
arbetsätt. Skolan har 65 procent flerspråkliga elever och har därför deltagit i ett 
språkprojekt som har haft en mycket positiv inverkan. Det visade sig vara svårt för flera 
av eleverna att nå kunskapsmålen. En lärare berättar att språksatsningen började med 
frågan: Hur når man till alla? Pedagogerna från skolan deltog i kurser i exempelvis 
drama, gjorde studieresor och arbetade kring inkludering och för att stärka elevernas 
språkutveckling. Det var viktigt att språkprojektet började redan vid skolstarten, i 
förskoleklass, och att det fanns en röd tråd upp genom skolgången. Därför har hela 
skolan och alla pedagoger varit involverade i att arbeta på ett likande sätt mot samma 
mål. Att elever känner sig trygga med sitt modersmål, och hemspråk är grundläggande 
för alla elever och kan underlätta lärandet av det nya språket. Däremot är en av de 
utmaningar som skolan har mött, att några elever inte känner sig trygga på något språk 
än, så kallade ”ospråkliga barn”. Det betyder att resursen modersmålslärare är svår att 
utnyttja. Språkprojektet aktiverade olika strategier och metoder, som användning av 
drama och bilder för att inkludera alla oavsett nivå eller språk i samma undervisning, 
och grundtanken var att en språkutvecklande arbetsmetod skulle utvecklas i samtliga 
ämnen.  
 
En lärare berättar att ”det är mycket viktigt att använda språket i den situation där det 
passar”. Sammanhang och tydlighet ska vara i fokus. Olika resurser och metoder för att 
stödja dessa kan vara exempelvis drama och bilder. Läraren berättar att drama är en 
mycket bra och positiv resurs för att lära in begrepp, uttryck och ord i alla ämnen 
tillsammans med eleverna. Forskare som Ahlquist (2013) och Lundberg (2007) stödjer 
undervisning med drama i centrum eftersom det stimulerar eleverna och påverkar deras 
delaktighet och språklärande. Det kan vara olika hur drama används, exempelvis ibland 
kan det vara för ett visst ord eller eleverna kan också dramatisera en hel berättelse. Det 
är dock mycket effektivt för elevernas förståelse att dramatisera och visa känslor. 
Bilder, kroppsspråk och tydlighet stödjer också elevernas förståelse. Skolans rektor 
betonar vikten av användning av interaktiv skrivtavla Smartboard är att vara tydligt när 
det gäller språk: ”Språk är bilder. Det är så lätt för lärarna att visa direkt och plocka 
fram bilder på Smartboarden som elever inte förstår”. Rektorn säger sig se att alla 
former av estetiska uttryck bygger på begreppet språk och menar att nyfikenhet och att 
vi lär oss att kommunicera och tolka varandra är grundläggande i samhället idag. 
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Enligt skolans rektor är trygghet i klassrummet mycket viktigt när det gäller 
inkludering. Därför är drama och musik en framgångsrik metod för språklärande och 
självförtroende. Rektorn menar att läraren kan göra skillnad genom att hen själv ska 
vilja förstå och vara nyfiken på vad elever undrar över istället för att bara söka efter rätt 
svar. Att premiera snabba och rätta svar blir otryggt för dem som inte kan svaret eller 
som är lite osäkra. Eleverna ska inte känna att man alltid måste svara rätt: ”Man ska 
premiera till exempel att eleverna samlar tio ord som de inte kan och så lär vi oss dem”. 
När det gäller just ämnet engelska berättar skolans rektor att eleverna i mellanstadiet 
menar att de lär sig engelska utanför skolan via TV och datorn. Därför lyfter rektor 
vikten med att läraren ska överföra nyfikenhet till engelskämnet i skolan.  

4.2   Observation av arbetspassen i engelska: Vad händer på 
lektionerna? 

 
Jag besökte och observerade en grupp elever i årskurs 3 vid sju tillfällen. Lektionerna 
var enligt min mening välstrukturerade och anpassade till elevernas ålder. Läraren 
pratade oftast engelska, använde kroppsspråk, repeterade ofta och lät eleverna imitera. 
Några av aktiviteterna var så kallade ”höra – göra”-aktiviteter. Läraren skrev sällan 
något på engelska, endast några nyckelord exempelvis ord för mat, annars skedde hela 
undervisningen muntligt genom att eleverna sjöng, repeterade, agerade eller pekade på 
vad läraren sa. Det svenska språket användes när elever frågade eller när läraren skulle 
översätta något särskilt, annars var det engelska som användes.  Eleverna tycks vara 
vana vid detta. Jag kunde höra hur två elever pratade med varandra under 
engelskundervisningen: ”Gillar du engelska? Ja, det gör jag. Du? Ja! Jag med, jag tycker 
om engelska”. För att kunna beskriva observationer, intervjuer och elevernas 
enkätresultat ytterligare, har jag valt att dela in resultatet i olika rubriker. 

4.3   Arbetsätt  
 
Läraren har cirka 60 minuter per vecka fastlagt för engelskundervisning, uppdelat på två 
tillfällen med 30 minuter per gång. I relation till andra kommunala skolor får därmed 
engelskämnet något större utrymme i denna skola. 
 
Läraren använder fasta rutiner som hjälper eleverna att veta när engelskan börjar och 
slutar. Lektionen inleds alltid genom att läraren börjar prata engelska. Därefter följer 
oftast en rutin där eleverna går igenom dagen och veckodagar och vad de har ätit eller 
vad de kommer att äta, på engelska. Varje vecka lär de sig en ny grönsak som de brukar 
ha i skolan. Ibland kan de också prata om vädret till exempel: What’s the weather like 
today? Forskare som exempelvis Lundberg (2007)  rekommenderar några fasta rutiner i 
de tidigare åldrarna, och också att ha någon typ av handdocka som hjälper eleven att 
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uppnå förväntan och uppmärksamhet kring rutinen. Vid något observationstillfälle har 
läraren varierat inledningen och börjat med ett samtal med eleverna istället, men alltid 
på engelska. Efter introduktionen gör de varierade aktiviteter. Några aktiviteter kan vara 
lite lugnare som att exempelvis lyssna på en högläsningsbok och andra aktiviteter 
kräver mer agerande från eleverna som exempelvis att sjunga eller att utföra ”höra-
göra”-aktiviteter. 

Alla elever, oavsett nivå, utför samma uppgifter utifrån samma material och det krävdes 
att eleverna var aktiva. Undervisningen var planerad så att eleven var i fokus, läraren 
styrde aktiviteten och guidade eleverna, men det var eleverna som tänkte, gjorde och var 
aktiva. Undervisningen var varierad: varje lektion hade olika typer av aktiviteter. 
Variationen gjorde att engelskundervisningen inspirerade så gott som samtliga elevers 
motivation på något sätt, alla elever deltog, verkade gilla aktiviteterna och var aktiva 
genom användningen av musik, rita, skriva, kommandoaktiviteter, lyssna på högläsning, 
med mera. Forskare anser att variation i undervisning och av materialet är positivt så 
länge som det inte är för varierat eftersom det kan leda att elever blir distraherade 
(Simpson, 2010). 

4.3.1  Införa engelska i sammanhang, inkludering av elever   
 
Klassläraren arbetar genom att använda engelska vid tillfälle. Läraren berättade under 
intervjun hur hen inkluderar engelska så mycket som möjligt under dagen och är 
flexibel och öppen för att justera undervisningen för att det engelska språket ska få 
plats. Läraren stoppar in engelska där hen ser möjligheter under dagen eftersom hen ser 
engelska som en form av ämnesintegrering. Exempel på det kan vara när elever ska gå 
till matsalen. Läraren väljer vilka elever som ska gå först och instruerar på engelska: 
The next person that goes to lunch, wears a red t-shirt and blue trousers. Ett annat 
exempel är när det är några elever som är frånvarande: How many pupils are missing 
today? Let’s count! eller när eleverna ska presentera dagen: Idag är det tisdag 9:e 
februari, today is Tuesday. Då kan läraren fråga klassen följande frågor: What day is 
tomorrow? What day was it yesterday? What day was it before yesterday? och på det 
sättet repeterar eleverna veckodagar på engelska. Om eleverna blir osäkra, använder 
läraren kroppsspråk, pekar på kalendern och förklarar tydligare (på engelska): Today it 
is Tuesday, what day is it after tomorrow?  
 
Språkforskare skriver att ”integrera stoffet hjälper eleverna att hitta sammanhang vid 
inlärning” (Skolverket, 2001:156). Engelska har fördelen att det går att integrera med 
nästan alla andra skolämnen och att arbeta aktivt för att integrera engelska språket med 
modersmålet redan från början leder till att det blir något naturligt (Lundberg, 2007). 
Läraren arbetar aktivt med repetition. Hen är uppmärksam och tar upp repetition på 
engelska när hen ser möjligheten under dagen så att engelska språket införs i kontext: 
Look out of the window! What’s the weather like today? Is it cloudy? Is it sunny? Is it 
windy? Lundberg (2007) påpekar vikten av att integrering av språket blir till något 
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naturligt från början. Hon ser fördelarna att jobba så liksom att repetera ofta eftersom 
det leder till trygghet från elevernas sida (Ibid).  

4.3.2  Läsa och skriva på engelska  
 
Läraren planerade olika aktiviteter där engelska i skriven form var närvarande: Under en 
observation läste läraren högt ur boken Look out, he’s behind you! skriven av Tony 
Bradman och Margaret Chamberlain. Läraren presenterade boken och framsidan på 
engelska kort även om eleverna tidigare hade hört berättelsen på svenska. Efter 
läsningen erbjöd läraren tid för att reflektera, diskutera boken och ställa några frågor. 
Att läsa bilderböcker för de tidigare åldrarna är ett framgångsrikt koncept och att också 
presentera boken innan lektionen kan underlätta elevernas förståelse av innehållet 
(Lundberg, 2007). Att eleverna har hört boken förut är enligt språkforskare en stor 
fördel så att båda språken kan samverka med varandra när det gäller språkutvecklingen 
(Ibid). Tiden som läraren erbjuder för att diskutera ses av flera språkforskare som en 
viktig del av tidigt språklärande för att eleverna ska kunna koppla ny kunskap till 
tidigare (Cepik & Sarandi 2012; Wessels, 2011).  
 
Vid ett annat tillfälle skrev läraren upp olika verb på engelska som eleverna lärde sig 
och tillsammans med en bild som de ritade, presenterade de verben: write, colour, think, 
read… Läraren använde ord som kom upp under lektionens gång men hen repeterade 
också och gick igenom andra verb som eleverna kunde med kommando som metod: När 
läraren till exempel sa: jump, sing, sit, stand up… utförde eleverna det verb läraren sa. 
Läraren påpekade för eleverna att de redan kan mycket engelska och många verb, vilket 
visar sig vara mycket positivt för elevernas självförtroende enligt Skolverket (2011b). 
Läraren bygger på elevernas självförtroende och visar att eleverna kan fler verb än vad 
de tror vilket uppvisar språkinlärning på ett naturligt sätt (Lundberg, 2007). 
 
Rim: 1,2,3,4,5 once I caught a fish alive, var uppskattat av eleverna. En bild på en pojke 
och en fisk som biter på pojkens lillfinger visades på Smartboard. Elevernas 
uppmärksamhet var fångad eftersom läraren introducerade rimmen genom att 
dramatisera det med en plastfisk. Forskare som exempelvis Simpson (2010) påpekar 
vikten av föremål eller material som elever möter i klassrummet. Fisken som används 
vid den här situationen, är grundläggande för att barnen ska kunna tillägna sig lärandet, 
eftersom det enligt honom är så inlärning sker (Ibid).  
 
Eleverna läste rimmen efter att ha repeterat muntligt flera gånger.  De fick uppgiften att 
komplettera några av orden som saknades i rimmen. Läraren skrev upp orden 
slumpmässigt och eleverna skrev dem i ordning där det var tomt i texten. Eleverna 
klistrade in bilden och rimmen i en engelsk anteckningsbok där de samlade materialet 
som de hade gjort från årskurs ett så att de kunde se sina framgångar och sin utveckling.   
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Metoden att samla in det som eleverna producerar går hand i hand med Språkportfolions 
syfte som är att dokumentera det elever lyckas uppnå (Skolverket, 2014a). Efter det 
läste de hela rimmen tillsammans och de som ville fick möjligheten att läsa högt inför 
hela gruppen.  
 
Vid ett annat observationstillfälle fick eleverna uppgiften att komplettera några 
meningar som de redan kunde svara på muntligt: My name is ____, my birthday is 
in____, I’m ___ years old, my favorite colour is___ etc. (Bilaga 4). Läraren 
presenterade uppgiften tydligt och pratade om uppgiften tillsammans med eleverna. 
Förklaringen skedde på engelska och läraren använde olika egna exempel: My favorite 
colour is green, whats your favorite colour? Write it here. Eleverna hade färgerna som 
stöd samt månader skrivna på Smartboarden. Eleverna arbetade aktivt, de var 
motiverade att svara på frågorna som handlade om dem själva. Sedan fick de rita något 
som de gillade. De som var klara tidigare, läste högt och berättade för varandra vad de 
hade skrivit och ritat. Att skapa situationer där eleverna kommunicerar, använder och 
övar språket, alltså där elever vill och kan prata engelska är mycket viktigt för 
språklärandet enligt Sundell (Skolverket, 2011) och Ahlquist (2013). Läroplanens 
central innehåll stödjer att eleverna har olika former av enkla dialoger eller samtal 
(Skolverket, 2011b).  
 
En annan dag arbetade eleverna med vardagliga rutiner, vad de brukar göra, på 
engelska. Läraren introducerar de nya begreppen som till exempel: Brush your teeth, go 
to school, eat breakfast genom att visa med kroppen vad det betyder och genom att 
uppmana eleverna: Raise your hand if you clean your teeth in the morning! Raise your 
hand if you go by bus to school! Eleverna gjorde uppgiften muntligt tillsammans med 
läraren. Eleverna fick ett papper med olika tecknade figurer som gjorde aktiviteterna. 
Vid en sida stod det skrivet exempelvis: I wash my face, I drink my juice, I make my 
bed. Läraren läste det högt och eleverna skrev siffran på motsvarande bild. Några elever 
som ville läsa högt fick göra det individuellt. När eleverna gick fram till tavlan för att 
skriva motsvarande siffra sa läraren: Write the number under the picture! Write the 
number on the left/right side of the picture! (Bilaga 5). Undervisningens innehåll var 
fraser i elevernas närmiljö och det stöds i läroplanens centrala innehåll (Skolverket, 
2011b). 
 
Eleverna får enligt läraren variera läsningsmetodik: De läser högt i kör, repeterar vad 
läraren säger eller vad de lyssnar till i materialet Magic 3, läser efter varandra och de 
som vill får prova att läsa själva. Läraren har mest fokus på att eleverna ska prata, förstå 
och utföra kommandon eller handlingar på engelska. Läsning kommer endast in lite 
grand, och då endast i form av ord och fraser som är välkända av eleverna. Att eleverna 
ska exponeras språkligt är vad Lgr 11 stödjer som det som läraren ska fokusera på i de 
tidigare åren (Skolverket, 2011b).  
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4.3.3  Höra-göra aktiviteter på engelska 
 
Läraren har alltid någon form av ”höra-göra”- aktivitet i undervisningen och använder 
kommandon som eleverna ska utföra, exempelvis: Point to the window! Stand up! Look 
at me! Jump! Läraren kombinerar dessa kommandon i olika situationer och eleverna är 
vana vid detta. Det kan exempelvis vara att en sång handlar om att göra olika saker som 
till exempel Head, shoulders, knees and toes eller en ramsa som exempelvis: point to 
the window, point to the door, point to the ceiling, point to the floor. Läraren använder 
också kommandoord för att få elevernas uppmärksamhet: Look at me! Listen! 
Everybody quiet please! Som vi sett ovan så är de så kallade ”höra-göra”-aktiviteterna 
och språkliga kommandon starkt rekommenderade av forskare när det gäller tidigare år 
och de kan också stödja elever som inte riktigt hänger med i undervisningen (Lundberg, 
2007). 
 
Vid en annan observation fortsatte eleverna att arbeta med verb, men genom drama som 
metod. Några elever kom fram och läraren viskade ett verb på engelska som de skulle 
visa och resten av klassen skulle gissa. Några exempel på verb som eleverna visade var: 
dance, jump, run, listen, colour, sing och write. Eleverna uppskattade aktiviteten och 
alla var aktiva och räckte upp händerna ofta både för att delta och för att svara. En elev 
gav förslag till läraren om verb på engelska som läraren viskade till nästa deltagare. 
Elevernas förslag var välkomna på ett positivt sätt från lärarens sida. Som observatör 
upplevde jag att eleverna tyckte om aktiviteten och när alla eleverna hade deltagit ville 
de flesta fortsätta: ”En till, en till!” 
 
Ytterligare ett exempel på denna typ av aktiviteter var Simon says. Alla eleverna var 
med och lyssnade noga. De som var lite osäkra kunde imitera de andra. När eleverna var 
osäkra visade läraren med kroppsspråk och använde repetition och visade vad eleverna 
skulle göra, men inte på ett överdrivet sätt. Lärarens roll blev därmed att vara ledare, 
alltså ge instruktioner och guida elevernas lärande så mycket som möjligt utan att 
översätta på svenska vilket stöds positivt av forskare (Estling & Lundberg, 2010; 
Lundberg, 2011).  

4.3.4  Prata och sjunga på engelska  
 
Eleverna får alltid chansen att duschas med språket och prata engelska individuellt eller 
två och två men oftast tillsammans med hela klassen i kör. När det gäller 
individanpassning rekommenderar läraren att göra unisona dialoger och läsning eller att 
hela gruppen svarar, läser eller repeterar i kör. Eleverna repeterar tillsammans ord och 
meningar som läraren säger samtidigt som de lär sig rim och sjunger sånger. Forskare 
rekommenderar att eleverna talar samtidigt i kör och att läraren undviker situationer där 
de ska prata individuellt inför hela gruppen (Estling & Lundberg, 2010). Vidare 
framkommer att det kan hjälpa till att få tysta elever att vara aktiva och delta (Ibid). 
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Enligt klassläraren är repetition grunden för att alla till slut ska kunna. Det är dock inte 
alla elever som är så aktiva och vill visa sina engelskkunskaper men eftersom det är en 
gruppaktivitet där alla elever sjunger eller säger exempelvis veckodagar, imiterar de 
som är lite mer blyga eller som inte kan så mycket som de andra. När eleverna är klara 
med att till exempel färglägga en bild, får de prata två och två och fråga varandra vilka 
färger de har använt på kläderna på engelska. Läraren ger möjligheter till alla, men 
uppmuntrar de som är lite duktigare på engelska att sitta tillsammans och prata eller läsa 
för varandra vid något tillfälle. Läraren kommenterar att hen individualiserar dessa 
tillfällen så att de eleverna ska få möjlighet att utvecklas från sin nivå eftersom hen 
anser att just dessa elever behöver lite mer avancerade aktiviteter.  
 
Sånger och rim finns alltid med under de observerade engelsklektionerna och är alltid 
varierade. Flera forskare som Eberle (2011) stödjer musik i undervisningen när det 
gäller språklärande, eftersom musik kan hjälpa eleverna att lära sig språket på grund av 
att musik stärker förmågan att memorera. Några sånger och rim som eleverna sjöng 
under de olika tillfällena var följande: Shapes song, Humpty Dumpty, veckosången med 
kroppsspråk, Head shoulders knees and toes, I can see a little bear in my English box, 
The solar system, Big number song eller ramsor som: Point to the window point to the 
door och I get up at 7 o’clock tic toc tic toc, I go to school at… Open them, close them, 
put them in the air… Flera av sångerna och rimmen visades på SmartBoard med stöd av 
bilder, film och text.  

4.4   Vad säger läraren? 
 
I detta avsnitt presenteras lärarens arbete: planering, rutiner, anpassning och 
möjligheter. 

4.4.1  Planering för alla  
 
Läraren förklarade hur hen fokuserar mycket på de som inte kan så mycket engelska när 
hen planerar inför undervisningen. Hen använder samma typ av lärande och pedagogik 
som när hen planerar ett svenskt arbetspass på grund av att det är så många flerspråkiga 
elever i klassrummet och fokus alltid ska sättas på att vara tydlig genom att visa med 
bilder, använda kroppen och agera mycket. 
 
Läraren ser att även om det finns olika nivåer, når man ut till alla genom att arbeta på ett 
tydligt sätt och inkludera alla elever genom reception så att alla utvecklas på sin nivå. 
Läraren har mycket ramsor och rörelser i sin undervisning för att hen ser att det hjälper 
eleverna att till slut nöta in mycket språkkunskap på ett positivt och roligt sätt. När 
möjligheten uppstår försöker läraren visa eleverna hur mycket de kan. Läraren ger oftast 
feedback under själva undervisningen: You are doing it right! Yes, that is right. Very 
good! Att uppmuntra elever positivt så att de känner sig duktiga är grundläggande i 
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tidigare år, forskare skriver att läraren ska ge feedback och att det leder till att barnen 
upplever språklärande som något de är bra på och kan och det ökar deras självförtroende 
(Lundberg, 2007). 
 
Läraren anser att det är viktigt för planeringen att sätta engelska i sitt sammanhang så att 
eleverna får goda möjligheter att prata på engelska under grundskolans tidigare år 1-3. 
Ett exempel på det kan vara när eleverna äter frukt: What are you eating? What colour 
is your fruit? Raise your hand if you have eaten a… Let’s count how many people ate an 
apple! Under årskurs ett och två har de inte fokuserat på skrivet material utan läraren 
menar att: ”vi pratade mest, hade bilder, ramsor och olika uppmaningar där de lär sig”. 
Forskarna som exempelvis Sundell (Skolverket, 2001), Estling & Lundberg (2010) och 
Ahlquist (2013) menar att kommunikation och att elever får en ”språkdusch” är 
grundläggande för språklärande. Skapandet av situationer där eleverna ser vikten av att 
prata, öva språket och samspela på engelska är mycket positiva (Ibid). 
 
Klassläraren planerar och arbetar aktivt för att påverka elevens motivation. Eleverna är 
aktiva med förslag vilket läraren välkomnar i planeringen under förutsättning att 
riktlinjer följs: ”nu ska vi träna på…”. Vid ett av observationstillfällena planerade 
läraren en tid där elevernas förslag på sånger och rim var välkomna. Många elever 
räckte upp händerna och hade flera förslag som de gjorde, sjöng och rimmade 
tillsammans. Läraren berättar att hen planerar flexibla och individanpassade aktiviteter 
som exempelvis att de ska skriva ett verb på engelska och rita det: ”De får bestämma 
vilket verb de är ute efter så får vi lära oss det och de får breda ut sig så mycket de vill, 
de får rita och bestämma och fråga när de inte vet ordet”. Att läraren tar in elevernas 
förslag i undervisning verkar öka deras motivation och intresse för språk samtidigt som 
det påverkar positivt till undervisningen genom att lektioner då blir mer motiverande för 
barnen (Estling & Lundberg, 2010). Variation står också i centrum i planeringen, i form 
av olika exponeringsformer som ska kunna nå ut till alla. Läraren kombinerar aktiva och 
lite lugnare aktiviteter: hörförståelse genom högläsning, sånger, rim, ”höra-göra”- 
aktiviteter, dialog med varandra, kommandoaktiviteter, samt fylla på i text. Att ha ett 
varierat arbetssätt, poängterar forskare som positivt för att kunna nå flera inlärningsstilar 
(Lundberg, 2007).  

4.4.2  Nivå och individanpassning 
 
Läraren har de olika nivåer som finns i klassrummet i åtanke när hen planerar. Beroende 
på vad hen är ute efter justeras undervisningen så att den når alla. Läraren berättar att de 
kommer att arbeta med he is behind, he is under, he is in front of eftersom de har läst 
bilderboken Look out, he’s behind you! av Tony Bradman och Margaret Chamberlain. 
Målet är att de flesta ska lära sig de vanligaste orden men klassläraren föreslår till 
exempel att man kan fylla på med flera uttryck för elever som har en högre nivå, som 
exempelvis in between, over, next to, eller att några får i uppmaning att stava ord men 
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alltid i klassrummet: Du som vill träna på att stava kan göra det. Lärarens erfarenhet är 
att eleverna är ganska säkra på vad de kan och inte kan, och det kommer ganska 
naturligt för klassen att det finns olika nivåer. Eleverna sägs upptäcka själva om 
extramaterialet är för svårt eller inte. Att läraren känner eleven som individ och att 
undervisningen då bättre kan anpassas till elevens behov och intressen anses som 
mycket viktig inom språkforskning (Pinter, 2006).    
 
De elever som har en högre nivå vill oftast få visa och prova att de kan till exempel läsa 
själva på engelska och läraren erbjuder den möjligheten. Även de som inte kan så bra är 
med och läser tillsammans med de andra, säger läraren som lägger vikt vid att eleverna 
ska prata och våga. De som kan, kan oftast sitta tillsammans i en liten grupp och träna 
att läsa medan klassläraren är med resten av gruppen. Styrdokument stödjer detta och 
poängterar vikten med kommunikativa aktiviteter i tidigare år (Skolverket, 2011b). 
Forskning visar att lärandemiljön ska erbjuda trygghet och välkomna situationer där 
eleverna ska kunna delta utifrån sin nivå (Lundberg, 2007). Att elever vågar använda 
språket är första steget i språklärandet och visar motivation hos eleven, vilket är 
grundläggande för språklärandet i tidigare år (Ibid).  

4.4.3  Rutiner skapar trygghet 
 
Eleverna är vana vid och verkar trygga med klassrumsrutinerna för engelska. Läraren 
inleder alltid lektionen med att tala engelska. Instruktioner som läraren ska ge om 
någonting händer, tar läraren upp direkt på engelska: Please close that book! Please sit 
down correctly! Please put your classmate glasses on the table! Läraren berättar att i 
årskurs ett och två började hen engelsklektionen genom att hen knackade på dörren och 
direkt började prata på engelska med hela gruppen: Hello, how are you? My name is… 
what´s your name? I am… years old, how old are you?… Läraren frågade hela gruppen 
och gruppen svarade i kör: I am fine, how are you? My name is… I am 7 years old. Hen 
frågade mer och mer, lite i taget tills eleverna kunde presentera sig och prata lite på 
engelska på ett naturligt sätt: I like… I don’t like. What do you like? Vokabulär som 
exempelvis: food, colours, days of the week… blev gradvis inkluderat. Att arbeta på det 
sättet och inkludera engelskan stegvis och skapa situationer där elever ska kunna och 
vilja prata, har forskning visat vara mycket viktigt för språklärande (Ahlquist, 2013). 

4.4.4  Möjligheter till engelsklärande oavsett nivå 
 
Improvisation under lektionens gång grundas på att se möjligheten när den kommer och 
fånga den: ”Hoppa på tåget när det går” säger läraren. Det är viktigt att läraren är 
flexibel, lyssnar på eleverna och är öppen för att hjälpa eleverna i sitt lärande. Ibland, 
när det är möjligt ska man frångå planeringen, säger läraren: ”Ja, det här måste vi ta 
reda på! Absolut, vi måste leta och översätta detta! Du kom på det, då gör vi det”.  
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Möjligheten att få lyssna till språket är viktigt för språklärandet. När det gäller 
översättning så översätter läraren endast i enskilda situationer som till exempel när 
klassen har fått en utmaning, då översätter läraren ibland så att alla känner att de gör 
rätt. Annars pratar läraren mest på engelska och om det är någon som inte förstår, så 
repeterar, agerar och förklarar hen med hjälp av kroppsspråk och bilder. Forskning 
rekommenderar att lära ut på det här viset, att elever får en språkdusch av engelskan, 
och att läraren upprepar det eleven säger och svarar på engelska är viktigt för 
språklärandet (Lundberg, 2010; Estling & Lundberg, 2010). Läraren berättar att klassen 
består av många flerspråkliga elever och att översätta till svenska blir besvärligt för de 
elever som inte har svenska som modersmål vilket språkforskare som Estling & 
Lundberg ger stöd för i sin forskning (2010). 
 
Vid ett observationstillfälle refererade läraren till sin egen erfarenhet av språklärande: 
”Det här kommer vi att göra flera gånger. När jag lärde mig språk sa de att man skulle 
repetera 60 gånger så att man lär sig utantill”. Att prata exempelvis om sin egen 
erfarenhet om hur man lär sig språk rekommenderas av språkforskaren Lundberg (2007) 
och anses vara en framgångsfaktor i språkarbetet. Att elever är medvetna om processen 
kan leda till att de blir mer avslappnade med det nya språket, och att de förstår att det är 
naturligt och oundvikligt att göra fel (Estling & Lundberg, 2010). 
 
Läraren är flexibel med undervisningstiden och ger extra tid för att eleverna ska vara 
klara med aktiviteten eller uppgiften. Läraren säger att det inte är alltid alla hinner göra 
klart, men de får tid för att göra det och också för att tänka ut svaret när läraren frågar. 
Forskare som Ellis (2002) tar upp det som något positivt och att det är mycket viktigt att 
eleverna får tid att avsluta aktiviteter och att läraren uppmärksammar nivån på den valda 
aktiviteten, alltså om den är för svår eller för lätt. Läraren repeterar ofta frågan några 
gånger och ger tid för eleverna att fundera och räcka upp händerna. Hen erbjuder också 
möjligheter för att eleverna ska kunna gissa betydelsen av vad hen frågar eller säger. 
Repetition och upprepning är grundläggande i de yngre åldrarna, Lundberg (2007) ser 
det som avgörande för att förankra ord i barnens långtidsminne. Att eleverna får 
möjlighet att gissa stöds av styrdokument som menar att eleverna ska få tillfälle att dra 
logiska slutsatser genom att gissa (Skolverket, 2011a).  

4.4.5  Materialanalys 
 
Eleverna arbetar mycket muntligt, genom bland annat sånger, lek, kommandon och rim. 
Materialet som användes under årskurs ett och två användes bara som stöd för att tala. 
Att agera, sjunga och göra muntliga aktiviteter, har varit mest i centrum tills årskurs tre. 
 
Eleverna har Magic 3 som kursbok i engelska. Det är första året som de jobbar med det 
materialet och det är på grund av att de kommer att använda Magic 4 när de börjar 
årskurs fyra, och det är viktigt att de börjar bli vana vid materialet. Därför försöker 
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läraren inkludera materialet när hen ser möjligheten som till exempel med sånger eller 
berättelser från boken, men eleverna är inte så positiva till materialet (Magic 3). Läraren 
berättar att de oftast tycker att det är för svårt för att det är för mycket text och uppgifter 
med dialoger som de ska läsa. Att träna så att eleverna vet vad det står är viktigt, säger 
klassläraren men däremot är det inte bra att de uppfattar engelska som negativt och för 
svårt vilket de ibland gör när de ska arbeta med Magic 3. Klassläraren menar att det kan 
vara svårt att individualisera med Magic 3 på grund att den har för mycket text. Några 
vill gärna prova att läsa ibland, så då får de möjligheten att läsa två och två eller att 
prova. Läraren är positiv till att eleverna ska vilja lära sig, och ger tillfälle för att de ska 
få chansen att prova. Magic 3 erbjuder möjligheten att arbeta hemifrån med datorn, men 
däremot är det mest de som kan lite mer och är motiverade som använder den 
möjligheten. Forskare som Ahlquist (2013) menar att läraren ska ha i åtanke att 
läroböcker ibland kan påverka elevens självkänsla negativ, vilket den observerade 
läraren verkar vara medveten om. Läraren hittar eget material som stimulerar eleverna 
att vara aktiva och koppla engelskämnet som positivt. Hen tar upp elevernas förslag i 
planeringen och också under lektionens gång, exempelvis när eleverna vill sjunga en 
viss sång eller göra en viss aktivitet på engelska. Undervisningen är enligt min mening 
välplanerad och har en tydlig struktur samtidigt som den är flexibel och kan 
improviseras under lektionens gång beroende på elevernas önskemål. Vid ett tillfälle såg 
eleverna en ny sång på www.youtube.com som de ville sjunga på engelska och läraren 
välkomnade elevernas initiativ. Att läraren lyssnar på elevernas önskemål kan leda till 
att elevens intresse ökar och det är viktigt och meningsfullt för eleverna (Lundberg, 
2007). Materialet som läraren använder när hen inte använder Magic 3, är autentiskt 
material som till exempel: humpty dumpty, shapes song, engelska rim eller engelska 
bilderböcker (inte översättningar). 
 
Som tidigare nämnts så arbetar alla eleverna med samma material. Trots det har läraren 
gett ett extra arbetshäfte för elever som vill prova, utmana sig eller som är på en högre 
nivå. Det extra materialet har läraren granskat noga så att de kan arbeta med det 
exempelvis när de är klara med dagens uppgift.  

4.5   Vad säger eleverna?  
 
Total besvarade tjugo elever enkäten anonymt. Alla svarade på alla frågor och man 
kunde välja mellan tre olika alternativ: ”Glad gubbe”; representerad med grön färg som 
kan tolkas som ja, ”neutral gubbe”; representerad med gul färg som beroende på vilken 
fråga det gäller kan tolkas som ”ibland” eller ”det beror på” och ”ledsen gubbe”; 
representerad med röd färg som kan tolkas som nej. I följande avsnitt presenterar jag 
resultatet på varje fråga i ett cirkeldiagram tillsammans med en förklaring och analys.  
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Figur 1 Elevernas uppfattning om innehållet av engelskundervisning 

 
 
Eleverna tillfrågandes om de kände att de behärskade nivån på engelskundervisningen. 
75 % valde den neutrala gubben vilket kan utläsas som att nivån är lagom, att det inte är 
för svårt men inte heller för lätt. 25% av eleverna tyckte att de redan kunde det som lärs 
ut under engelskundervisningen. Språkforskaren Pinter (2006) poängterar det faktum att 
den språkliga nivån kan se olika ut och därför är det viktigt att lektionerna ska vara 
stimulerande för alla så att alla kan nå långt i sin kunskapsutveckling.  
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Figur 2 Elevernas uppfattning om lärandet av ny kunskap i engelska  

 
Ingen av eleverna kände att de inte lärde sig nya saker i engelskundervisning. Hälften 
valde svaret som visar att de tycker att de lär sig nya saker och den andra hälften 
svarade neutralt, vilket kan tolkas som att de tycker att de “ibland” lär sig nya saker 
eller att “det beror på”. Att ingen elev valde alternativet som uttrycker att de inte kände 
att de lär sig nya saker i engelska kan vara en konsekvens av skolans och lärarens 
språkutvecklande arbetsätt. Det vill säga, att engelskundervisning använder de metoder 
som språkforskning har visat som framgångsrika för att barn i de tidigare åldrarna ska 
lära sig målspråket och därför känner alla att de lär sig ny kunskap. Några exempel på 
arbetssätt kan vara de som språkforskare Lundberg (2011) anser som framgångsrika: 
repetition, lyssna på elevernas önskemål, “höra-göra”-aktiviteter, gransking av 
materialet, agerande hos läraren, aktiva och muntliga övningar. 
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Figur 3 Elevernas uppfattning av engelskans innehåll  

 
 

På tredje frågan “Jag känner att jag hänger med bra när vi har engelska” valde mer än 
hälften av deltagarna det neutrala svarsalternativet som kan tolkas som “ibland” eller 
“det beror på”. Sex stycken valde det odelat positiva svaralternativet som uttrycker att 
de hänger med bra under engelskundervisning. Inga deltagare svarade att de inte hänger 
med bra under engelskundervisning. Detta kan bero på att läraren använder olika 
strategier som hjälper till att förtydliga budskapet och som bidrar till att eleverna kan 
gissa sig till helheten. Att eleverna får chansen att dra slutsatser genom att gissa 
helheten ser Skolverket (2011a) som framgångsrikt. Det rekommenderas också av 
språkforskare för att utmana elever. Strategierna kan exempelvis vara: agerande, 
upprepning, användning av bilder, kroppspråk eller drama (Lundberg, 2011; Estling & 
Lundberg 2010). Alternativt kan resultaten av empirin bero på att i vissa situationer 
kanske översättning används eller att nivån bara är väl anpassad till gruppen så att 
eleverna inte har något särkilt hinder för att hänga med i undervisningen.  
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Figur 4 Elevernas uppfattning om aktiviteternas nivå i engelska  

 
 
Nivån på innehållet i engelskundervisningen visar sig vara lagom för eleverna. Inga 
deltagare svarade att det var för svårt och bara 5 % tyckte att det var för lätt. Resultatet 
visar att de flesta eleverna anser att nivån under engelskundervisningen är lagom och 
inte för hög. Hälften av klassen känner att de lär sig nya saker. Ingen elev svarade att 
innehållet var för svårt eller att engelskundervisningen var svår att hänga med i. Alla 
deltagare svarade positivt på de första tre frågorna vilket indikerar att nivån i 
engelskundervisningen är väl anpassad. Däremot, på sista frågan som lyder “När jag hör 
ordet engelska känner jag mig…” var det en elev som valde alternativet som uttrycker 
en negativ inställning. Majoriteten uttryckte sig neutrala och några positivt till känslan 
för engelskan (Bilaga 3). Det visar att de flesta eleverna är ganska motiverade till ämnet 
vilket kan bero på att läraren känner igen sina elever och beaktar barnens behov 
samtidigt som att aktiviteter som utförs i engelskundervisning fångar elevers intresser 
som Pinter (2006) och Ellis (2002) visar. 
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5   Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med min studie var att kartlägga ämnet engelska i de tidigare åren utifrån att alla 
elever ska få möjlighet att utvecklas och känna sig inkluderade. För att uppnå syftet har 
jag genom att ta del av tidigare forskning och styrdokument, både nationella och 
europeiska, försökt få en bild av hur undervisningen i engelska i de tidigare skolåren bör 
gå till och vilka möjligheter det finns för att nå alla elever oavsett språklig nivå. Genom 
kvalitativa intervjuer samt observationer har jag försökt ta reda på hur läraren planerar 
för att inkludera alla elever så att alla får möjlighet att utvecklas från sin nivå. Genom 
en enkät har jag också kunnat få ta del av elevernas synvinkel. Teorierna i studiens 
forskningsgenomgång inom fältet för tidigt lärande i språk blir till stora delar bekräftade 
i resultatet av mina undersökningar. Läraren använde sig av många av de strategier för 
lärande och undervisning i tidigare åren som forskning och styrdokument tar upp.  
 
Studiens resultat visar att barn lär sig engelska genom språkliga aktiviteter i 
klassrummet. Under de lektioner som har observerats har jag kunnat se att läraren 
använt ett varierat material med tydliga kopplingar till styrdokument och 
språkforskning. Läraren har även använt sig av autentisk språklig input helt i linje med 
vad forskning förespråkar (Simpson, 2010; Ellis, 2002; Lundberg, 2007). Att exponeras 
språkligt i tidigare år på ett sätt som fångar elevens intresse leder enligt forskning till 
aktiva elever (Lundberg, 2007). Detta märks i mina observationer där eleverna får en 
språkdusch från autentiska källor och får genomföra övningar som exempelvis ”höra-
göra”-aktiviteter. Eleverna blir motiverade och engagerade, vilket visar sig genom 
elevinitiativ som: ”Kan jag skriva och rita mer görande-ord på engelska?” ”Kan vi 
lyssna på flera sånger?” ”Kan vi lyssna på Humpty Dumpty igen?” Aktiviteternas fokus 
är att eleverna ska våga prata och förstå vilket stämmer överens med språkforskningen 
och styrdokumenten. När eleverna ska tala engelska och svara på engelska, gör de oftast 
det i kör vilket språkforskare stödjer och starkt rekommenderar (Estling & Lundberg, 
2010).  
 
Läraren anser att engelskan är lätt att inkludera i skolvardagens sammanhang och tar in 
engelska vid många olika tillfällen. Detta förhållningssätt till engelskämnet gör att 
engelskan inte blir ett isolerat skolämne utan mer ett naturligt sätt att kommunicera i 
klassrummet. Att ta in engelskan lite då och då under skoldagen leder även till att 
repetition sker mer naturligt, vilket flera forskare poängterar som essentiellt för lärande 
och för elevers trygghet (Lundberg, 2007; Skolverket, 2001). Att eleverna känner sig 
trygga och att självförtroendet uppmuntras positivt lyfts i språkforskningen som 
grundläggande för lärande i tidigare år (Ibid). Läraren i denna studie lät eleverna vara 
delaktiga i planeringen och även i undervisningen samtidigt som hen gav positive 
feedback till eleverna när de deltog i de språkliga aktiviteterna: Very good! Well done! 
Återkoppling från läraren har en positiv inverkan på eleverna för att de ska blir mer 
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motiverade och koppla engelska till något positivt. Skolverket (2011a) påpekar att det är 
essentiellt eftersom lärande och motivation går hand i hand. 
 
För att engelskundervisning ska kunna anpassas och inkludera alla elever oavsett nivå är 
variation, motivation, olika exponeringsformer och feedback viktiga. Därför behövs en 
tydlig planering för att kunna inkludera samtliga elever. Tidigare forskning visar att 
lärarens planering är nyckeln till en framgångsrik undervisning (Groundwater, 2011). 
Planeringen ska innehålla en tydlig struktur och en utvärdering av metodiken och 
materialets innehåll så att undervisningen kan anpassas till elevernas behov och nivå 
(Ellis, 2002). De observerade lektionerna var enligt min mening välstrukturerade och 
anpassade till elevernas ålder. Undervisningen var inte nivågrupperad utan eleverna 
arbetade i gruppsammanhang så att det fanns en balans mellan grupp och 
individanpassning. Läraren förberedde materialet och kunde leva sig in i det, 
exempelvis genom att variera röster på olika karaktärer under högläsning, så att hen 
kunde  påverka elevernas motivation, förståelse och bjuda in till imitation. Under 
observationerna använde läraren kroppsspråk och pekade på bilderna för att förtydliga 
innehållet. Forskare argumenterar för att det är bättre att läraren är tydlig och pratar 
engelska hela tiden än att hen översätter. Att översätta kan ha motsatt effekt och leda till 
att elever inte anstränger sig (Estling & Lundberg, 2010). Klassläraren håller med om 
detta och arbetar så tydligt som möjligt speciellt med tanke på att flera elever är 
flerspråkiga och därmed kan ha problem med att lära sig engelska via det svenska 
språket. Skolans språkprojekt lyfter drama, bildstöd och tydlighet i undervisningen för 
att kunna nå språkförståelse hos alla. Detta, tillsammans med kroppsspråk, tas in under 
de observerade lektionerna och uppskattas från elevernas sida. Det märkts att de gillar 
detta sätt att arbeta samtidigt som det bidrar till att förstå budskapet utan att behöva 
översätta. 
 
Observationsresultatet visar att eleverna är positivt inställda till ämnet och de aktiviteter 
som görs. Detta samstämmer med enkätresultaten som visar att eleverna är nöjda med 
engelskundervisningens innehåll och eftersom ingen kryssade för det ledsna alternativet 
så tolkar jag det som att eleverna hänger med i undervisningen och lär sig nya saker. 
Nivån förefaller vara väl anpassad även om eleverna kan känna igen innehållet i vissa 
lektioner. Lärandet skulle kanske kunna vara mer utvecklande om det svenska språket 
användes ännu mindre och om en handdocka som bara pratade engelska infördes i 
undervisningen. Språkforskaren Lundberg (2007) framhåller att detta är en 
framgångsrik metod som hjälper yngre elever att våga, att agera och att imitera samt att 
använda engelska mer fritt på ett lekfullt sätt eftersom en handdocka skapar trygghet 
hos barnen. 
 
Studiens val av metod hjälpte till att se ett sammanhang mellan lärarens förarbete, 
undervisning och effekten som var detta gav på elevernas lärande. Begränsningar vid 
insamlandet av empirin var att eleverna var medvetna om att jag satt där i hörnet just 
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under engelsklektioner och kanske gjorde att de inte var så avslappnade som de brukar 
vara.  De kan möjligtvis ha blivit lite påverkade av att jag observerade deras lektion. 
Detta kan ha påverkat resultatet så att några elever som önskade delta mer i 
undervisningen inte gjorde det, eller tvärtom. 
 
Min studie skulle kunna fördjupas genom att titta särskilt på de elever som utmärker sig 
lite extra i enkätsvaren. Vid en större studie skulle man kunna försöka ringa in om 
elever som uppfattade att de redan kunde det de gjorde i engelskan, och de som tyckte 
att uppgifterna var för enkla sammanföll med elever som reagerade negativt inför 
engelskämnet. Att se om en sådan korrelation existerar skulle vara intressant.  
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7   Bilagor 

7.1.1  Bilaga 1. Observationsprotokoll  

 
 

 

 
 



 

 
 

7.1.2  Bilaga 2: Intervjufrågor  
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.1.3  Bilaga 3: Enkät till eleverna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.1.4  Bilaga 4: This is me 
 

 

 



 

 

7.1.5  Bilaga 5: Early in the morning 
  


