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Abstract 
The aim of this study was to explore the subject of English in the younger school years. The research 
questions are focused on how much time teachers spend on teaching English, how much English 
input the pupils are getting, how the lessons are planned and what the pupils think of their English 
lessons. The methods of the study have been classroom observations and interviews with pupils in 
both grade one and two. National as well as European policy documents emphazis a communicative 
view in language learning and teaching, which a majority of the pupils in my classes did not 
experience as neither the teahers nor the pupils did speak English very often. The classes I observed 
did have 30 to 40 minutes per week sceduled to English but the avrage teaching time was often less 
than the time that was scedueled. The pupils biggest english input was from different songs and 
videos from youtube. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kommunikativ språksyn, undervisningsmaterial, elevperspektiv, engelska 
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1   Inledning 
Vårt samhälle har förändrats mycket under de senaste åren när det handlar om 
användningen av engelska. Allt fler barn i lägre åldrar exponeras dagligen för engelska 
via olika medier såsom tv, filmer, dataspel, musik och reklam1. Lärare bör, enligt 
språkforskning om tidigt engelskalärande, ta tillvara på detta engelska inflöde och införa 
engelska i undervisningen redan från årskurs ett. 
 
De senaste tjugo åren har engelskämnet endast varit ett valbart ämne för blivande 
grundskollärare där blott en fjärdedel har valt ämnet. Till följd av detta finns det idag få 
lärare med utbildning i engelska för årskurserna 1-6, vilket är den viktigaste perioden 
för språkinlärning. Det är nämligen under denna period som intresset och 
självförtroendet för språk grundläggs. Lärare förväntas kunna undervisa i ämnet utan 
utbildning, vilket kan leda till en väldigt läromedelsstyrd undervisning som ofta utgår 
från äldre läroplaner. Detta kan i sin tur leda till att yngre elever får ta del av en 
undervisning som inte är åldersanpassad för dem utan som riktar sig mot äldre elever. 
När undervisningen blir för avancerad finns det risk för att eleverna tappar det språkliga 
självförtroendet (Lundberg, 2011).  
 
I och med införandet av den nya läroplanen har engelska för första gången en egen 
kursplan för årskurserna 1-3. Det är numera också ett obligatoriskt ämne för de som 
utbildar sig till grundskollärare i förskoleklass upp till årskurs sex. Ämnet engelska har 
alltså fått en större betydelse i styrdokumenten jämfört med tidigare. Av denna 
anledning är det intressant att undersöka hur engelskundervisningen bedrivs efter 
införandet av den nya läroplanen där engelska som ämne i tidigare år har fått större 
plats. Dock menar Lundberg (2013) att även fast det numera finns ett centralt innehåll 
för engelska i årskurserna 1-3, börjar inte många skolor med engelskundervisning förrän 
i årkurs tre.  
 
Efter att ha läst engelska i grundlärarutbildningen för förskoleklass till årskurs tre, har 
jag tagit del av mycket forskning där de flesta betonar fördelarna med att börja engelska 
i tidigare åldrar, och därför vill jag i denna undersökning ta reda på hur 
engelskundervisningen ser ut på olika skolor i årskurs ett och två i relation till 
nationella, och europeiska, styrdokument för språk. Mina erfarenheter efter mina 
verksamhetsförlagda utbildningar, förkortat VFU, har ämnet inte haft lika stor betydelse 
som exempelvis svenska och matematik och bortprioriteras ofta från schemat, även om 
det i ramtimplanen för kommunen där min undersökning utförts står att schemat ska 
innehålla 30 minuter engelska i veckan för årskurs ett och 40 minuter för årskurs två. 
Jag vill därför undersöka om engelskundervisningen skiljer sig mycket beroende på 
lärare och därför är det intressant att undersöka hur olika lärare undervisar i 
engelskämnet. Jag vill även undersöka vad eleverna anser om deras 
                                                
1 Med medier kommer jag i detta arbeta fortsättningsvis mena tv, filmer, dataspel, musik och reklam. 
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engelskundervisning, exempelvis vad de anser är enkelt/svårt och vad de förstår/inte 
förstår under lektionerna jag kommer observera. Genom att ta del av elevernas åsikter 
kring undervisning kan lärare lättare få reda på hur hans/hennes elever lär sig språk bäst 
och därmed skapa en bättre arbetsmiljö (Hattie, 2013). 
 
Min förhoppning med detta arbete är att synliggöra hur engelskämnet kan te sig i de 
yngre skolåren samt hur väl det stämmer överens med aktuell språkforskning och de 
nationella och internationella styrdokumenten.  
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1.1   Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur engelskundervisningen bedrivs i 
grundskolans årskurs ett och två i relation till nationella och europeiska styrdokument. 
Syftet är även att undersöka hur eleverna upplever engelskundervisningen.  
 
Mina frågeställningar är: 

-‐‑   Hur stor del av den schemalagda tiden för engelska används till 
engelskundervisning? 

-‐‑   I vilken utsträckning exponeras eleverna för lärarens målspråksanvändning eller 
engelska via olika medier? 

-‐‑   Hur är lektionerna planerade och vilket material används? 
-‐‑   Hur beskriver eleverna den undervisning som de är med om? 
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2   Forskningsöversikt 

2.1   Engelskundervisningen i de tidigare skolåren 
Nedan beskrivs den forskning som bedrivits inom mitt valda undersökningsområde. Till 
att börja med beskrivs vad de rådande nationella och europeiska styrdokument skriver 
om engelskämnet i skolan. Sedan beskrivs vad aktuell språkforskning anser om 
engelskundervisning för de tidigare skolåren. 

2.1.1  Nationella och europeiska styrdokument  
Med nationella styrdokument menas den rådande läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, förkortas Lgr-11. Den nationella läroplanen 
innehåller kursplaner inom varje ämne som beskriver vad eleverna förväntas att kunna. 
Med europeiska styrdokument menas Europarådets gemensamma europeiska 
referensram för språk; lärande, undervisning och bedömning, förkortas GERS. Lgr-11 
grundar sig på denna referensram och inte minst i det centrala innehållet. Denna 
referensram är ett stöd för lärande, undervisning och bedömning i språk (Skolverket, 
2007). Anledningen till införandet av GERS är att behovet av en gemensam referensram 
för Europa, vad gäller språk, har ökat. Detta på grund av att länderna i Europa har större 
utbyte av information, kommunikation, arbetsrelationer och kultur jämfört med förr 
(Lundberg, 2011). Ytterligare ett syfte är att hela Europa nu har en gemensam grund 
som de kan utgå ifrån vid skapande av styrdokument och läromedel för språkinlärning 
(Skolverket, 2007). 
 
GERS innehåller bland annat beskrivningar av vad som krävs för att språkinlärare ska 
kunna använda språket för att kommunicera. Den besvarar frågor som vad behöver de 
som lär sig språk för kunskaper och färdigheter för att bli en kommunikativ och 
kompetens språkanvändare? samt hur bör styrdokumenten vara utformade för att 
bemöta behoven för de som ska lära sig ett nytt språk?. Tanken är inte att tala om vad 
eller hur man ska undervisa, utan att istället ställa enbart frågor (Skolverket, 2007). Den 
innehåller även språkliga färdighetsnivåer (A1-C2) som kan användas för att mäta de 
lärandes framsteg i inlärningsprocessen. Den utgör även ett användbart verktyg för hur 
undervisningen ska bedrivas för att yngre elever ska bli kommunikativa språkanvändare 
(Keaveney & Lundberg, 2014). 

2.1.2  En kommunikativ och funktionell språksyn 
GERS och Lgr-11har en gemensam grundsyn på språklärande vilket är att den är 
funktionell och kommunikativ. Med det menas att fokus ligger på de språkliga 
förmågorna reception, produktion och interaktion vilket tydligt lyfts fram i centrala 
innehållet i kursplanen för engelska i Lgr-11. Via rubriken lyssna och läsa i det centrala 
innehållet får eleverna tillgång till den språkliga förmågan reception och via rubriken 
tala, skriva och samtala får eleverna tillgång till de språkliga förmågorna produktion och 
interaktion (Skolverket, 2011b). Kommunikativ språklig kompetens beskrivs i GERS 
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som: ”den kompetens som gör det möjligt för en person att agera särskilt med hjälp av 
språkliga medel.” (Skolverket, 2007:9). Kommunikativ språkkompetens blir verksam 
genom reception, produktion och interaktion (Keaveney & Lundberg, 2014). Vikten ska 
läggas vid att kunna göra sig förstådd på språket och att förstå innehållet i en text 
snarare än att ha ett perfekt uttal och förstå varje ord i en text. Strävan för eleverna blir 
därför att kunna förstå och kommunicera på engelska (Lundberg, 2011). Även om den 
kommunikativa delen ska omfatta språkets struktur, så ska det vara en balansgång 
mellan strävan efter att förstå och kommunicera samt att studera språkets struktur. 
Genom denna balansgång lär man sig språk mest effektivt, vilket är anledningen till 
varför både GERS och kursplanen betonar detta (Skolverket, 2011a).  

2.1.3  Syftet med engelskundervisningen  
I kommentarmaterialet till kursplanen i engelska står det att eleverna ska ges 
förutsättningar för en värld med möjligheter till internationella kontakter vilket de får 
genom att ha kunskap om engelska. Engelska är en stor del av vårt samhälle och det är 
det viktigaste kommunikations- och informationsspråket i många miljöer och används 
inom många viktiga områden. Genom engelska ges även möjlighet att ta del av olika 
informations- och kunskapskällor och sociala medier på engelska (Skolverket, 2011a).  
 
Det står även att eleverna ska ha tilltro till sin förmåga, vilket är ett av de huvudsyften 
som beskrivs i syftesdelen för engelska. Där betonas vikten av att ha ett bra 
självförtroende när man ska delta i olika språkliga sammanhang det medför också att 
man vågar vara den man är på fler än ett språk. Ytterligare ett syfte är att eleverna ska 
ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga där det är av stor vikt att 
kunna anpassa språket efter olika syften och mottagare. Den kommunikativa delen 
omfattar även en språklig säkerhet där det mer ska fokuseras på språkets form, vars 
syfte är att eleverna ska utveckla förmågan att kommunicera i mer avancerade 
sammanhang (Skolverket, 2011a).  
 
Något som också betonas i kursplanen för engelska är strategier för att stödja 
kommunikation, vilket menas att i situationer där det tänkta budskapet inte når fram ska 
man på andra sätt göra sig förstådd via exempelvis kroppsspråk eller synonymer. 
Ytterligare ett syfte som beskrivs är att eleverna ska få reflektera över skillnader och 
likheter mellan vårt samhälle jämfört med målspråkets. Här läggs tonvikten på att 
undervisningen ska utgå från elevernas förkunskaper, erfarenheter och behov. I 
kursplanens syfte står det även att eleverna ska få möjlighet att söka, värdera, välja och 
tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. Det står också att det är 
viktigt att eleverna får stöd i sin språkinlärning genom att undervisningen ger 
förutsättningar för att använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och 
kommunikation. Slutligen skrivs det att undervisningen ska stimulera elevernas intresse 
för språk och kulturer eftersom kunskap om andra kulturer kan hjälpa eleverna att förstå 
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språket. Undervisningen ska också skapa insikt om hur betydelsefullt det är att besitta 
språkkunskaper när vi lever i en globaliserad värld (Skolverket, 2011a).  

2.1.4  Vad ska eleverna kunna i engelska för de tidigare årskurserna? 
Det centrala innehållet i kursplanen visar på ett innehåll som är obligatoriskt för 
undervisningen (Skolverket, 2011b). Det centrala innehållet visar på en progression där 
det för varje årskurs ändrar viss karaktär. Rubrikerna för årskurs 1-3 är 
kommunikationens innehåll, lyssna och läsa-reception och tala, skriva och samtala-
produktion och interaktion. Den första rubriken innebär att eleverna ska få ta del av 
ämnesområden som de är bekanta med såsom intressen, personer och platser. De ska 
även få ta del av olika levnadsätt som finns i engelskspråkiga länder, detta kopplat till 
elevernas vardagsliv och intressen. Andra rubriken handlar hur eleverna förstår och 
tolkar det de läser eller lyssnar till. De ska bland annat få ta del av tydligt talad engelska 
och texter, enkla instruktioner, sånger, ramsor, sagor samt ord och fraser från närmiljön 
(skyltar, texter m.m) (Skolverket, 2011a). Under den sista rubriken tala, skriva och 
samtala-produktion och interaktion står det i kommentarmaterialet: ”Tanken är att 
eleverna även ska få tillfälle att skapa olika typer av framställningar i sin produktion och 
interaktion, och att de med stigande ålder ska få arbeta mer medvetet med specifika 
stildrag i muntliga och skriftliga framställningar.” (Skolverket, 2011a:17). För 
årkurserna 1-3 handlar det om enkla presentationer, beskrivningar och meddelanden. 
Men även sånger och ramsor omfattas (Skolverket, 2011a). 
 
Som nämndes tidigare innehåller GERS olika färdighetsnivåer som kan användas för att 
mäta elevernas framsteg i inlärningsprocessen. GERS är främst skapad för en äldre 
målgrupp och därmed inte för 5-12-åringar.  Däremot kan nybörjarnivåerna A1 och A2 
användas även för dem yngre eleverna. Dessa nivåer erbjuder nämligen utmanande 
situationer och tillfällen som är användbara även för denna målgrupp. Elever i de 
tidigare årskurserna befinner sig i, eller på väg mot, nivå A1 (Keaveney & Lundberg, 
2014). I GERS beskrivs nivån A1 som: 

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. (Skolverket, 2007:24) 

 
I ovanstående citat fokuseras enbart på att lyssna och förstå samt att tala. Det står 
däremot inget om att läsa eller att skriva. Detta för att engelskundervisning med yngre 
barn nästan enbart ska fokusera på bilder och muntlig produktion, vilket är grunden för 
engelskundervisningen för de tidigare skolåren (Keaveney & Lundberg, 2014). Däremot 
finns rubriken lyssna och läsa samt tala, skriva och samtala med i det centrala för 
årskurserna 1-3. Men i kommentarmaterialet för kursplanen i engelska står det att dessa 
årskurser främst ska ta del av engelska i talad form eftersom höra-göra övningar och 
liknande har visat sig vara betydelsefull gällande eleverna tilltro till sin förmåga. Att 
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fokusera mestadels på talad engelska gynnar även elever med läs-och skrivsvårigheter. 
Därför betonas skriften inte förrän i årskurs 4-6 (Skolverket, 2011b:14).  

2.1.5  Hur barn lär sig språk 
Det finns många teorier om hur barn lär sig språk, men några som har haft stor påverkan 
på hur vi ser på språkutveckling är Vygotsky och Piaget. Vygotsky menar, med sin 
sociokulturella utvecklingsteori, att det är i samspel med andra vi inhämtar ny kunskap. 
Barnets omgivning spelar stor roll gällande inhämtning av ny kunskap. Piaget däremot 
menar att när barnet på egen hand får upptäcka sin omvärld och lösa problem som 
uppkommer, det är då lärande uppstår. De båda är eniga om är att barnet är en aktiv 
inlärare i sin omgivning men tanken på hur och när lärande uppstår skiljer dem åt 
(Cameron, 2002).  
 
Dahl (2015) skriver om att det inom språkforskning är vanligt att skilja på två olika 
typer av språkinlärning, explicit och implicit. Den förstnämnda språksynen fokuserar 
vanligtvis på grammatikregler och betydelsen av ett nytt ord där undervisningen oftast 
översätts till modersmålet. Vid implicit språkinlärning å andra sidan sker ofta 
inlärningen automatiskt utan direkt fokus på eleven. Exponering av målspråket ligger i 
fokus och därmed sker undervisningen mestadels på målspråket. Eleverna får alltså stor 
språklig exponering. Barn lär sig oftast språk genom implicit språkinlärning. Ett bevis 
på detta menar Dahl (2015) är en studie som gjorts på en skola i Norge där eleverna fick 
ta del av 30 minuter engelska per vecka. Engelskundervisningen var mestadels 
läromedelsbaserad och lektionerna kunde bestå av bland annat färgläggning och 
hopparning av objekt och målspråket användes sällan. På en annan skola däremot fick 
eleverna en större språklig input både genom att läraren pratade målspråket men även 
via aktiviteter. Nämnvärt är att denna skola hade något längre engelskundervisning, men 
inte över en timme i veckan. Efter att standardiserade tester gjorts på eleverna i de olika 
skolorna, framkom det att eleverna som hade exponerats mycket för målspråket 
presterade betydligt bättre än eleverna på den förstnämnda skolan. De elever som inte 
hade fått mycket språklig input hade ungefär samma resultat på ordförrådstesterna vid 
början av terminen som vid terminens slut (Ibid.). 
 
Hattie (2013) betonar vikten av att läraren ser lärandet från elevernas perspektiv för att 
förstå hur elever lär sig. Att enbart reflektera över undervisningen och det som sker i 
klassrummet är inte tillräckligt eftersom läraren varken hör eller ser allt som pågår. 
Därför krävs många olika bedömningsmetoder såsom att låta en kollega observera hur 
klassens elever inhämtar ny kunskap, låta eleverna berätta hur de tänker och lär i olika 
situationer eller att lyssna till elevers samtal. För att veta att eleverna utvecklas krävs att 
läraren använder sig av genomtänkta interventioner. Detta kan göras bland annat genom 
att läraren är medveten om de uppsatta målen, har goda kunskaper om elevernas 
förkunskaper samt att ha en ämneskunskap som kan utmana eleverna i deras utveckling 
(Ibid.). 
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Att läraren har god kännedom om olika inlärningsstrategier menar Hattie (2013) också 
är av stor vikt. Om eleverna inte förstår någon del av undervisningen,  kan andra 
strategier belysas för att försäkra sig om att alla elever förstår. De elever som främst 
behöver lärdom om olika strategier är elever som har svårt att hänga med, men även 
elever som lätt hänger med kan behöva få lärdom om andra mer effektiva strategier för 
att maximera deras lärande (Ibid.)  Cameron (2002) lägger också stor vikt vid att lärare 
bör ha kunskap om hur barn tar till sig kunskap för att få ett effektivt lärande. Hon 
menar att lärare bör utgå från elevernas lärandebehov snarare än kraven från en lärobok 
eller lärarens kunskaper och intressen inom ämnet. När fokus inte läggs på elevernas 
lärandebehov finns det risk att undervisningen inte stimulerar elevernas utveckling till 
fullo. Därför bör läraren utsätta eleverna för mer utmanande uppgifter för att uppnå ett 
mer effektivt lärande. Att då ha kunskap om elevers lärande underlättar för att kunna 
skapa en sådan effektiv undervisningsmiljö (Ibid.). 

2.1.6  Starten för engelskundervisningen 
Enligt Lundberg (2011) har språkforskare ännu inte kommit fram till vilken ålder som 
är den optimala för att påbörja språkundervisning. Vissa forskare hävdar att det finns en 
så kallad kritisk period för språkinlärning då det är mer fördelaktigt än i andra åldrar. 
Efter denna period, kring 11-12 års ålder, hävdar några forskare att språkinlärning 
försvåras då hjärnan inte är lika mottaglig för språklig input och språkprocesser. Dock 
verkar frågan om denna period existerar eller inte, väldigt svår att svara på då man inom 
området är väldigt oense (Ibid.).  
 
Lundberg (2013) skriver om att skillnaden mellan skolorna är stora vad gäller starten för 
engelskämnet. I skolor som börjar tidigt med engelskundervisningen är de verksamma 
på skolan väl medvetna om vikten av en tidig engelskastart. I dessa skolor får eleverna 
upp till 80 fler undervisningstillfällen än de som börjar med ämnet i årkurs tre. Många 
skolor väljer att tolka kursplanen utifrån att elever ska ha mött det centrala innehållet 
någon gång mellan årskurs ett och tre och därmed börjar många skolor inte med 
engelska förrän i årskurs tre. En grundläggande språkmetodik enligt både 
språkforskning och kursplanen i engelska, är att eleverna får arbeta med att bland annat 
härma, höra, lyssna, göra och prata. De skolor som påbörjar engelskundervisningen i 
årskurs tre bidrar till att dessa elever får betydligt mindre tid att arbeta med detta (Ibid.). 
Däremot hänvisar Pinter (2006) i sin bok till studier som gjorts där man jämfört elever 
som startade tidigt med engelskundervisningen med elever som startade senare. Där 
framkom att fördelarna med eleverna som startade tidigt avtog när de blev 16 år. 
Studien visade att fördelarna med tidig start var väldigt liten. De fördelar som de äldre 
inlärare har för ett nytt språk är bland annat att de använder effektivare strategier, har en 
mer konceptuell värld att luta sig mot och är mer medvetna om varför de lär sig det nya 
språket. Dessa fördelar kan slutligen kompensera för en tidig start. Det enda som är 
svårt att kompensera är uttalet (Ibid.). 
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2.1.7  Undervisningsmaterial i engelska 
Att lyssna, tala, imitera och förstå engelska menar Lundberg (2011) är en viktig grund 
för språkutvecklingen i engelska. Däremot är engelskämnet väldigt läromedelstyrt även 
vid de lägre åldrarna där läs-och skrivmaterial ofta används. Att börja med sådana 
material redan i de tidigare årskurserna menar hon är för tidigt och kan skapa förvirring 
hos eleverna. Genom att ha en läromedelsstyrd undervisning i engelska fråntas fokus 
från att lyssna, tala, imitera och förstå engelska. Detta eftersom läromedel ofta saknar 
dessa innehåll (Ibid.). Ytterligare en person som förespråkar en tidig 
engelskundervisning utan grammatik är Hedström (2001), men han menar att man ska ta 
tillvara på elevernas funderingar kring grammatiken genom att låta de själva upptäcka 
och komma fram till olika samband och låta de formulera sambanden på egen hand. 
Läraren bör låta grammatiken styras av barnens behov och låta den grundas i elevernas 
egna upptäckter genom att vara lyhörd och försöka förstå hur de tänker för att kunna 
vägleda de på rätt väg (Ibid.). I en global undersökning som gjorts gällande hur 
engelskundervisningen bedrivs i de yngre åldrarna, framkom att de vanligaste 
aktiviteterna i engelskundervisningen inte innehåller ett fokus på grammatiken. 
Majoriteten av aktiviteterna i engelskundervisningen bestod av att eleverna fick repetera 
efter läraren, lyssna på talad engelska, sjunga eller spela spel (Garton, Copland & 
Burns, 2011). 
 
Sundin (2001) menar dock att det kan vara en svårighet att helt undgå skriftspråket i 
engelska för de tidigare åren. Eleverna har redan fått ta del av engelsk skrift via olika 
medier innan de börjar skolan. Dock bör inte samma tillvägagångssätt användas som när 
eleverna lär sig det svenska skriftspråket, då metoden inte är lämplig för det engelska 
språket. I engelska ger ordbildsmetoden bäst resultat (Ibid). Ordbildsmetoden har som 
grund att elever ska lära sig att känna igen ord som visuella helheter och därmed läggs 
inte fokus på hur ordets bokstavssammansättning ser ut (Nationalencyklopedin, 2015).  
 
Läromedel används ofta i engelskundervisningen (Pinter, 2006; Lundberg, 2013). Pinter 
(2006) hävdar att även om böckerna är väldigt tilltalande med snygg design och roliga 
spel och uppgifter så har de ett begränsat användningsområde. Läromedel bör 
utvärderas i relation till kursplanens centrala innehåll, för att sedan kunna kompletteras 
med annat material. Genom att analysera kan brister i böckerna upptäckas som sedan 
kan fyllas med annat som är mer anpassat för elevgruppen. Vid utförandet av 
utvärdering och komplettering av läromedlen bör eleverna få delta med åsikter och idéer 
(Ibid.).  
 
I dagens samhälle har vi mycket kontakt med omvärlden och skolan bör därför tidigt 
förbereda eleverna på att kunna fungera i denna globaliserade värld (Skolverket, 2011a; 
Allström, 2010). Allström (2010) menar därför att språkkunskaper därmed blir en viktig 
beståndsdel i denna strävan mot att fungera i interkulturella sammanhang. Läraren bör 
vara medveten om vikten av att eleverna får kunskaper om omvärlden samt att ta tillvara 
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på elevernas olika erfarenheter. Lärare kan exempelvis ta in världen till klassrummet 
och sätta upp kartor, använda material från andra länder, prata om de olika årstiderna på 
engelska samt att låta eleverna få märka ut i vilka länder de varit i på en karta. Att bjuda 
in gäster som samtalar om intressanta ämnen på engelska är också ett av hennes 
exempel. Ytterligare ett exempel är att använda internationell reklam i undervisningen 
dels för att få dem att förstå budskapet men även för att komma över hindret mellan 
skolengelskan och fritidsengelskan (Ibid).  
 
Estling Vannestål (2010) anser att användning av IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) i undervisningen öppnar upp många möjligheter för 
engelskämnet. Lärare som använder sig av detta i sin engelskundervisning ser fler 
fördelar än nackdelar. En fördel är att undervisningen är lättare att variera till skillnad 
från att använda sig av läroböcker. En annan fördel är att undervisningen blir lättare att 
anpassa efter varje elevs behov och intresse (Ibid.). Enligt Garton, Copland och Burns 
(2011) är användning av engelska från olika medier, exempelvis att eleverna får lyssna 
på CD-skivor, en av de vanligaste aktiviteterna som lärare runt om i världen använder 
sig av. En anledning är att lärare kan känna sig osäkra på sin egen engelska och vill 
därför att eleverna ska få lyssna till korrekt uttalad engelska (Ibid.). Tekniken kan 
däremot aldrig ersätta hela undervisningen men däremot kan den användas som ett bra 
hjälpmedel och som inspiration. IKT medför även att engelskundervisningen följer 
utvecklingen i samhället (Estling Vannestål, 2010).  
 
Användning av barnlitteratur i engelskundervisning för elever i de yngre åldrarna har 
enligt Feldmanis (2010) visats få positiva konsekvenser för exempelvis motivationen. I 
ett kompetensutvecklingsprojekt för lärare i engelskämnet där litteratur var huvudfokus 
framkom att de deltagande lärarna var positiva till detta arbetssätt och även eleverna 
uppskattade det och gjorde även stora framsteg inom ämnet. De områden som eleverna 
främst gjorde stora framsteg inom var utveckling av ordförrådet, läs- och hörförståelse, 
skrivförmåga och uttal.  Eleverna utvecklades även inom andra skolämnen såsom 
exempelvis musik, naturkunskap, drama och historia (Ibid.). 
 
Enligt Allström (2010) har drama i engelskundervisningen för yngre elever också visat 
sig vara fördelaktigt. Det är det inte bara ett roligt sätt att få ta del av engelska, utan är 
även effektivt för engelsklärandet. Drama kan innebära allt ifrån sånger och ramsor med 
tillhörande rörelser till dialoger, rollspel och teater. Genom att använda drama i 
undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd eftersom orden ofta 
upprepas flera gånger och sätts in i ett sammanhang. Drama ger även möjlighet till att 
utöva språket i flera olika situationer och stämningslägen. En grundläggande regel 
måste dock vara att inte tvinga de elever som inte vill prata inför klassen, att göra det. 
Däremot kan dessa elever få delta genom att vara någon form av rekvisita eller statist 
(Ibid.).  



15 

2.1.8  Undervisningstid 
Inom språkforskning har det framkommit att det finns ett tydligt samband mellan tid 
som spenderas på lärande och undervisning och elevers kunskaper. Men även hur tiden 
spenderas är av stor vikt (Curtain, 2000). Detta bör enligt Lundberg (2011) vara ett 
starkt argument för att införa mer undervisningstid för engelskan och speciellt eftersom 
det numera är ett behörighetsgivandeämne. I jämförelse med de andra 
behörighetsämnena, svenska och matematik, har engelskämnet betydligt färre timmar 
per vecka. Fortsättningsvis skriver Lundberg (2011) om att i årskurserna 1-3 har 
engelskämnet vanligtvis så lite som 20-30 minuter i veckan och det är under dessa 
årkurser som barn har enklast att ta till sig språkets uttal och intonation. Att endast ha en 
lång engelsklektion i veckan kan leda till att eleverna tröttnar då de inte ser någon 
progression i sitt lärande. Istället bör eleverna ”språkduschas” varje dag, vilket menas 
att eleverna blir exponerad för det engelska språket en kort stund varje dag under 
exempelvis morgonsamlingar, före lunch eller i slutet av dagen (Ibid.).  
 
Tragant Mestres och Lundberg (2011) skriver om att dagens skolelever får allt större 
exponering av engelska via TV, datorer, surfplattor och andra källor. På grund av detta 
menar vissa beslutsfattare inom utbildningsväsendet att skolorna inte behöver ta lika 
stort ansvar gällande engelskundervisningen, eftersom eleverna får den språkliga 
exponeringen från annat håll. Men detta går emot det språkforskningen visar på, 
nämligen att klassrumsundervisning i språk har en betydande roll och inte minst för de 
yngre eleverna. Klassrumsundervisning är viktig speciellt för elevernas kommunikativa 
utveckling i språket och för språkinlärningsstrategier men även för att skapa motivation 
för språk (Ibid.). 

2.1.9  Målspråksanvändningen i engelskundervisningen 
Både Skolverket (2011a) och Lundberg (2013) betonar vikten av att läraren själv pratar 
språket för att få eleverna att själva prata engelska. Eftersom yngre barn kan ha svårt att 
förstå allt som sägs på engelska ska förståelsen stödjas med hjälp av bland annat gester, 
kroppsspråk, bilder och föremål. På så sätt lär sig eleverna att gissa sig till vad nya ord 
betyder, vilket är en grundläggande strategi inom språkinlärning (Lundberg, 2013). 
Keaveney och Lundberg (2014) anser att det även är viktigt att aktiviteter som kräver att 
eleverna ska lyssna till talad engelska är anpassade efter åldersgruppen. Detta för att 
eleverna inte ska bli uttråkade om det är för enkelt eller bli negativt påverkade om det 
upplevs för svår. Läraren bör dock inte ge upp om några elever inte börjat tala språket 
inom en viss tid, eftersom dessa elever fortsätter lära sig genom att lyssna. De behöver 
troligtvis bara mer tid på sig (Ibid.). Även om läraren enbart talar på målspråket menar 
Pinter (2006) att han/hon inte kan förvänta sig att eleverna ska kunna svara på 
målspråket och måste därför acceptera att de svarar på modersmålet. Däremot kan 
läraren då uppmuntra och bekräfta elevernas svar på målspråket (Ibid.). Ytterligare 
fördelar med målspråksanvändning i undervisningen hittas i kursplanen. En central del i 
kursplanen för engelska är att ta tillvara på språket i omvärlden bland annat via olika 
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medier. Genom ett intresseväckande och levande språk ökar elevernas lärande 
(Skolverket, 2011b). 
 

2.1.10   Elevperspektiv på engelskundervisningen 
Forskningsprojektet ELLiE, Early Language learning in Europe, syftade till att 
undersöka effektiviteten av språkinlärning i de lägre skolåren inom skolor i Europa. 
Mihaljevic Djigunovic och Lopriore (2011) skriver om ett delprojekt i ELLiE som 
undersökte hur eleverna upplevde undervisningsmiljön som de befann sig i. Eleverna i 
undersökningen fick fyra bilder som representerade fyra olika klassrumstyper. Det 
första klassrummet visade på ett traditionellt klassrum där läraren stod längs fram och 
hade kontrollen medan eleverna på bilden satt stillsamt och lyssnade. Det andra 
klassrummet visade på ett grupparbete, det tredje klassrummet visade en grupp av 
elever som satt i en ring på golvet och där läraren satt med eleverna. I det fjärde 
klassrummet gjorde eleverna olika saker såsom att vissa lekte, vissa hoppade omkring 
medan andra försökte lära sig något. Läraren på bilden uppmärksammade vad som 
hände men hade ingen kontroll. De flesta yngre eleverna valde klassrum nummer ett, 
det traditionella, medan väldigt få valde klassrummet där flera saker hände och där 
läraren inte hade kontroll. Några av motiveringarna till valet att klassrumsbild ett var att 
de trodde sig koncentrera sig bättre i ett sådant klassrum, att man såg läraren hela tiden 
eller att klassrummet liknade deras eget klassrum. Forskarna menar att även om yngre 
elever i allmänhet ofta väljer bilden av det klassrum som de är vana vid eller det de 
senast varit med om, så avslöjar studien intressant fakta om vad eleverna anser bidrar 
till framgången i sitt lärande (Ibid.) 
 
Mihaljevic Djigunovic och Lopriore (2011) har gjort ytterligare en undersökning om 
hur yngre elever känner inför att lära sig ett nytt språk i början av sin inlärningsprocess. 
Studien följde eleverna under tre år för att bland annat undersöka om, och hur, 
inställningen till språkundervisningen förändrades under dessa år. När eleverna första 
gången fick frågan vad de gillade bäst i undervisningen svarade majoriteten att de 
gillade att spela spel, lära sig nya ord och att sjunga. De flesta eleverna tyckte bäst om 
aktivitetsrelaterad undervisning. Samma fråga ställdes tre år senare, där det visade sig 
att intresset för att lära sig nya ord, spela spel och sjunga fortfarande valdes av 
majoriteten av eleverna. Däremot hade intresset ökat för färdighetsrelaterade aktiviteter 
såsom att lyssna, prata och läsa. Författarna menar att anledningen till denna förändring 
kan ha berott på att eleverna i början av studien hade svårigheter med att identifiera 
exakt vad de uppskattade i undervisningen. I den senare undersökningen förstod de 
däremot mer vad lärandet av ett nytt språk innebär och kunde koppla sin 
språkinlärningsprocess till inlärningsprocesser inom andra skolämnen (Ibid.). 
 
Yngre elever brukar oftast se fram emot att få lära sig prata engelska, men ändå är det 
många som inte vågar. Enligt en studie som gjorts i Asien, upptäcktes ett samband 
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mellan hur ofta eleverna blev tillrättavisade i klassrummet och hur deras självförtroende 
för språk såg ut (El Gazette, 2013). En grundläggande del i att få elever att våga prata 
engelska är att ha ett tryggt klassrumsklimat (Keaveney & Lundberg, 2014). 
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3   Material och metod 
Denna undersökning kommer vara en kvalitativ studie då jag mer är intresserad av att 
tolka och förstå de resultat jag får fram, än av att generalisera, förklara och förutsäga 
(Stukát, 2011). 

3.1   Val av undersökningsmetod 
För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av observationer och intervjuer. 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras de valda metoderna där mitt syfte och mina 
frågeställningar har legat till grund för mina metodval.  
  
Mitt val av observation grundas i att på bästa sätt få möjlighet att undersöka hur 
engelskundervisning bedrivs. Detta bekräftas av Stukát (2011) som menar att vid en 
observation får man reda på vad människor faktiskt gör och inte vad de säger att de gör. 
Det som observerades var hur mycket engelska som pratades av läraren och eleverna 
samt hur mycket engelska som eleverna fick ta del av från olika medier. Det 
observerades även hur stor del av den schemalagda tiden som användes till 
engelskundervisning. Under lektionens gång antecknades vilket/vilka 
undervisningsmaterial som användes. 
 
Den observationsmetod jag använde mig av kallar Stukát (2011) för observation efter 
särskilt registreringsschema som kan användas när man på förhand vet mer specifikt 
vad som ska observeras. Han ger i sin bok ett förslag som innebär att observatören gör 
ett stickprov, exempelvis varje minut, och registrerar vad som händer just under den 
minuten utefter ett redan skapat observationsschema. Det som framträder starkast den 
minuten bockas då av i schemat. Om lektionen är exempelvis 30 minuter så kommer det 
att finnas 30 registreringar i protokollet. En av de nackdelar som Stukát (2011) menar 
finns med observationer, är att de ofta måste prövas innan de används i praktiken. För 
att ta reda på om denna observationsmetod skulle vara möjlig att utföra i min 
undersökning, gjordes därför en pilotstudie där det visade sig vara genomförbart. En 
nackdel med observationsmetoden kan vara att den grundas i mina egna uppfattningar, 
vilket kommer att tas till hänsyn till i analys-och diskussionsavsnitten.  
 
Mitt schema innehöll till en början sex kategorier vilka var: läraren pratar svenska, 
läraren pratar engelska, eleverna pratar svenska, eleverna pratar engelska, engelska 
från olika medier (film, youtube, CD-skiva m.m.) och övrigt arbete (se bilaga 2). Dessa 
kategorier valdes utifrån situationer som enligt mig skulle kunna uppstå i ett klassrum. 
Däremot ströks kategorin eleverna pratar svenska i efterhand då den aldrig bockades för 
under något av mina besök. Den tid eleverna pratade svenska var under kategorin övrigt 
arbete. 
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Då en del av syftet med denna studie är att kartlägga hur engelskundervisning ser ut i 
olika skolklasser och i vilken utsträckning undervisningen sker på engelska respektive 
svenska, gjordes endast mätningar på den undervisning som riktar sig mot helklass. 
Detta då självständigt elevarbete är svåra att mäta då differenser mellan individer och 
grupper kan vara stora, vilket i sin tur missgynnar studiens tillförlitlighet. Däremot 
dokumenterades detta under kategorin övrigt arbete, med avsikt att undersöka den 
faktiska undervisningstiden. Det vill säga den tid då någon form av undervisning/arbete 
pågår. På grund av detta skapades även kategorin inget där det dokumenterades när 
ingen undervisning pågick såsom vid utdelning av papper, när något inte fungerade etc. 
Denna kategori har jag inte tagit hänsyn till vid min sammanställning av 
frågeställningen hur stor del av den schemalagda tiden för engelska används till 
engelskundervisning? då jag anser att det inte är relevant eftersom den kategorin inte 
innefattar engelskundervisning. 
 
Mitt val av gruppintervju grundas i att på bästa sätt besvara min frågeställning om hur 
eleverna upplever den engelskundervisning de precis varit med om. Riskerna med denna 
typ av metod menar Stukát (2011) är att eleverna kan påverka varandra och kanske inte 
vågar säga vad de tycker men min förhoppning var att både få individuella svar och 
gruppsvar. Då jag inte var bekant med alla elever sedan tidigare valde jag 
gruppintervjuer på grund av att intervjuer i grupp kan upplevas mer avslappnande och 
inte lika stela. Ytterligare en fördel med gruppintervjuer är att de är tidseffektiva 
(Stukát, 2011). 
 
Intervjuerna var till största del, som Stukát (2011) beskriver, ostrukturerade intervjuer 
med tre elever. En sådan intervju innebär att intervjuaren ställer frågor allteftersom 
samtalet fortskrider och alla frågor är därmed inte förbestämda. Genom denna 
intervjuform kan följdfrågor ställas för att få en så fyllig information som möjligt. En 
nackdel är dock att det krävs en skicklig intervjuare för att få fram djupare svar men om 
man däremot lyckas så kan intervjun få mer informationsrika och fylligare svar jämfört 
med en strukturerad intervjuform (Ibid.). En fördel med ostrukturerade intervjuer i mitt 
fall var att då eleverna i mina intervjuer inte var särskilt gamla fanns en risk att svaren 
inte skulle bli informativa och därför ville jag ha möjlighet att ställa följdfrågor. För att 
försäkra mig om att intervjuerna skulle avse mitt undersökningsområde användes några 
redan förbestämda frågor (se bilaga 1). Vid användning av ostrukturerade intervjuer blir 
jämförbarheten inte lika tillförlitlig då intervjuerna ofta kan variera mycket ifrån 
varandra (Stukát, 2011). Men eftersom jag hade några förbestämda frågor var min 
förhoppning att intervjuerna skulle bli någorlunda likvärdiga i utförandet. Vanligtvis 
används inspelning som dokumentation vid ostrukturerade intervjuer (Stukát, 2011), 
vilket det även gjordes av mig. 
 
Ett alternativ till intervjuerna hade kunnat vara enkäter som alla elever fick fylla i. Men 
då mitt intresse var att ta reda på vad eleverna ansåg om lektionen som de precis hade 
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varit med om, blev detta en svårighet då sådana enkäter inte hade kunnat förberedas i 
förväg. Dock hade en enkät varit mer jämförbar mellan olika klasser eftersom enkäterna 
hade sett likadana ut och i ett sådant fall hade alla elever kunnat bidra med sitt svar. 
Men eftersom jag var intresserad av djupare svar var detta svårt att få reda på via 
enkäter. Ytterligare en svårighet vid användandet av enkäter är att de ofta kräver en 
läskunnighet vilket inte alla elever i de lägre årskurserna har. Dessa faktorer ligger till 
grund i varför jag valde bort enkät som metod. 

3.2   Urval och begränsningar 
Min undersökning baseras på tolv observationer och tolv intervjuer i totalt fyra klasser 
fördelade på tre observationer och tre intervjuer i varje klass. Jag valde att besöka två 
klasser i årskurs ett och två klasser i årskurs två. För mig ansågs detta relevant för min 
undersökning, i syfte att dels få fram de data jag behövde för att kunna använda 
resultatet men också med tanke på tidsramarna. 
 
För att kontakta så många lärare som möjligt inom kommunen som undervisar i 
årskurserna ett och två, använde jag mig av e-post. Det var dock en svårighet att få tag 
på frivilliga informanter då de flesta svarade att de inte hade tid eller möjlighet. Till slut 
svarade tre lärare att de ville vara med i min undersökning. Den fjärde läraren 
tillfrågades under min VFU då hon var min handledare. Det är därmed i dessa fyra 
klasser mina observationer och gruppintervjuer är utförda i. 
 
Intervjuerna utspelades i grupper om tre elever, vilket Stukát (2011) menar är lagom för 
denna intervjuform. Eleverna som skulle delta i min gruppintervju valdes slumpmässigt. 
I ena klassen drogs tre namn från en burk och dessa elever blev sedan tillfrågade om de 
ville delta i mina intervjuer. En av eleverna ville inte medverka och därav drogs ett nytt 
namn på en elev som däremot visade sig vara positiv till att intervjuas. I två av de andra 
klasserna fick jag information om hur många elever som fanns i klassen och utifrån det 
valde jag tre nummer som fick representera de elever som hade dessa nummer i 
klasslistan. Alla dessa valda elever visade sig vara positiva till att delta i mina 
intervjuer. I en annan klass drog läraren tre namn åt mig. Jag var närvarande vid 
dragningen för att försäkra mig om att hon inte valde eleverna själva. Det var alltid de 
tre utvalda eleverna som intervjuades. Förhoppningsvis kände de sig mer bekväma med 
mig ju fler besök som gjordes och i och med det så kan intervjusvaren ha blivit mer 
informativa än om jag hade valt nya elever varje tillfälle. Vid några av besöken var dock 
en av dessa tre elever sjuk och då valde jag att genomföra intervjun endast med de andra 
två. Under ett besök ville en elev inte medverka i intervjun vilket medförde att det 
endast blev två elever som intervjuades vid det tillfället. Vid ett annat tillfälle ville två 
av eleverna hellre gå ut på rast och därmed intervjuades endast en elev. 
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3.3   Genomförande 

3.3.1  Genomförande av observationerna 
Observationerna och intervjuerna utfördes inom ett tidsspann på tre månader. De skedde 
i anslutning till varandra och de berörda lärarna hade fått information om att det som 
skulle undersökas var hur engelskundervisning kan bedrivas i årskurs ett och två. Under 
observationstillfällena befann jag mig längst bak i klassrummet för att på bästa sätt 
osynliggöra mig för eleverna. För att dokumentera vilka/vilket material som användes 
på lektionerna antecknades det under lektionens gång. När lektionen började startade jag 
mitt tidtagarur och sedan uppskattade jag varje minut vilken kategori som hade 
dominerat. Om exempelvis läraren pratade engelska i 35 sekunder bockades den 
kategorin i eftersom den framträdde starkast under den minuten. 
 
Ett problem som uppstod var svårigheten att välja vilka kategorier som skulle 
observeras då jag varje minut ville bocka för ett alternativ, med avsikt att undersöka den 
faktiska undervisningstiden. Men som nämndes ovan gjordes en pilotstudie innan min 
undersökning, där det gavs möjlighet att testa observationsmetoden. Ytterligare en 
svårighet som uppstod var att uppskatta vilken kategori som skulle bockas för i vissa 
situationer. Exempel på en sådan situation var när eleverna fick lyssna på en sång på 
youtube och även sjunga med. Eftersom jag endast ville bocka för en kategori/minut var 
jag tvungen att uppskatta och vid sådana situationer bockade jag för kategorin engelska 
från olika medier .Detta för att eleverna enligt min åsikt inte sjöng exakt hela minuten, 
vilket medförde att engelska från olika medier dominerade den minuten. Även när 
eleverna enbart sjöng tillsammans med läraren bockades det oftast i att läraren 
dominerade den minuten eftersom han/hon kunde hela sången, medan eleverna inte 
sjöng exakt hela. Men om eleverna däremot sjöng mer än läraren bockades naturligtvis 
kategorin eleverna pratar engelska i. 

3.3.2  Genomförande av intervjuerna 
Som nämndes ovan valdes de tre eleverna slumpvis och när jag fick reda på vilka det 
var, gick vi till en plats där vi kunde sitta så ostört som möjligt. Intervjuerna gjordes 
alltid i direkt anslutning till den observerade lektionen. Alla elever var informerade om 
ungefär vilka frågor intervjuerna skulle behandla innan de behövde bestämma sig om att 
medverka eller inte. Detta för att eleverna skulle få veta vad de skulle ge sig in i, ifall de 
valdes. Även om de var medvetna om vad intervjuerna skulle innehålla, tydliggjordes 
detta innan den startade. Eleverna fick också information om att intervjuerna skulle 
spelas in men att det endast var jag som skulle lyssna på dem. Med hjälp av min 
mobiltelefon startades inspelningen och därefter ställdes den första frågan. Vid varje 
intervju försökte jag få alla elever att komma till tals och ställde följdfrågor för att få 
förklaringar till varför de tyckte som de gjorde. Annars utgick jag från de förbestämda 
intervjufrågorna (se bilaga 1). Medelvärdet på de 12 intervjuernas längd blev 11 
minuter. 
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Några svårigheter som uppstod var att vissa elever/grupper hade svårt att förklara varför 
de tyckte som de gjorde även om jag kämpade för att försöka få fram det. Det märktes 
även en skillnad mellan årskurserna då eleverna i årskurs två hade lättare att uttrycka sig 
än vad eleverna i årskurs ett hade. Detta är i och för sig inte så konstigt eftersom de är 
ett år äldre. Eleverna i årskurs ett hade även svårare att koncentrera sig, speciellt i slutet 
av intervjun, vilket kan ha bidragit till deras korta svar då de inte hade tillräckligt med 
tålamod. 

3.4   Bearbetning av material och analysmetod 

3.4.1  Observationerna 
Mitt resultat har jag valt att redovisa med hjälp av cirkeldiagram som besvarar min 
andra frågeställning då det enligt mig tydligt visar hur mycket av lektionen som de olika 
kategorierna innefattar. Alla kategorier är synliga och kan avläsas genom hur många 
procent av lektionstiden som innebar att exempelvis läraren pratade engelska. Även den 
sammanlagda faktiska undervisningstiden går att avläsa från diagrammet.  
 
Jag valde även att sammanställa varje skolas genomsnittliga undervisningstid i ett 
stapeldiagram för att tydligt kunna göra en jämförelse klasserna emellan. Den 
genomsnittliga undervisningstiden beräknades genom att räkna ut medelvärdet på varje 
skolas undervisningstid under alla tre observationstillfällen.   

3.4.2  Undervisningsmaterialet 
Undervisningsmaterialet som användes under varje observerade lektionstillfälle 
antecknades och kommer att redovisas i resultatavsnittet nedan. Redovisningen sker i 
berättande form som beskriver vad som gjordes och vilka/vilket material som användes 
vid varje observationstillfälle. 

3.4.3  Intervjuerna 
Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas för att få en överblick över vad 
eleverna ansåg om undervisningen. Transkriberingen gjordes direkt efter att intervjun 
hade ägt rum för att komma ihåg situationen men även för att minska risken för att 
intervjun skulle försvinna. Mestadels redovisas vad eleverna ansåg om undervisningen 
mer övergripande, men ibland nämns det vad enstaka elever har svarat. Detta om något 
intressant framkom om just den personens åsikt. Sedan skrevs en löpande text till varje 
intervju och sedan punktade jag upp hur eleverna på respektive skola hade svarat på 
frågorna för att få en överblick över vad varje klass ansåg om undervisningen. Den 
löpande texten skrevs även för att lättare kunna se mönster mellan elevernas åsikter 
skolor och årskurser emellan. Sedan analyserades de transkriberade intervjuerna för att 
hitta likheter/skillnader mellan klasserna och årskurserna, men även för att upptäcka 
intressanta iakttagelser.  
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3.5   Forskningsetiska aspekter 
I min undersökning har jag använt mig av de forskningsetiska principerna från 
Vetenskapsrådet (2011) och de tre krav som gäller för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning som rör människor. Det första kravet, 
informationskravet, belyser vikten av att informanterna är informerade om att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det andra kravet, 
samtyckeskravet, belyser vikten av att informanterna själva bestämmer över sitt 
deltagande. Om informanterna däremot är under 15 år ska vårdnadshavare ge sitt 
medgivande. På grund av detta har jag i mailkontakten med berörda lärare bifogat en 
text som jag bett klassläraren skicka ut till alla föräldrar i klassen. Texten innehöll 
information om min undersökning samt kontaktuppgifter till mig ifall de inte godkände 
deras elevs deltagande i min undersökning. Detta gjordes i god förväg så att 
vårdnadshavarna hade god tid på sig att kontakta mig innan mitt första besök. Det sista 
kravet, konfidentialitetskravet, innebär att informanterna ska vara anonyma och inte 
kunna identifieras av utomstående. I min text till vårdnadshavarna har jag tydligt skrivit 
att både skolor och alla medverkande kommer att vara anonyma under arbetets gång. 

3.6   Studiens tillförlitlighet 

3.6.1  Styrkor 
Antalet observationer och intervjuer i detta arbete känns omfattande nog för att använda 
och diskutera resultatet. Eftersom mitt syfte med intervjuerna var att ta reda på vad 
eleverna ansåg om den precis havda undervisningen, valdes samma elever vid varje 
tillfälle. Detta för att kunna få en helhetsbild över vad dessa elever ansåg om alla de tre 
lektionerna som observerades. För att få en rättvis bild över hur engelskundervisningen 
såg ut valde jag att endast observera lektioner där ordinarie lärare undervisade och 
därmed ingen vikarie. Detta var även syftet med observationerna, att undersöka vad 
lärarna faktiskt gör och inte enbart säger vad de gör. Lärarna var heller inte medvetna 
om exakt vad som observerade, vilket hade kunnat påverka resultatet oerhört mycket. 
De hade blivit informerade om att jag ville undersöka hur deras engelskundervisning 
bedrevs utifrån bland annat vilka material som används. Mer specifikt än så valde jag att 
inte vara eftersom lärarna då hade kunnat anpassa undervisningen utefter mitt 
observationsschema. Eleverna som valdes i intervjuerna valdes slumpvis och ingen hade 
därmed möjlighet att välja vilka som skulle intervjuas. Hade de inte valts slumpvis 
kunde lärarna ha valt de elever som exempelvis är bra på engelska eller dylikt.  

3.6.2  Svagheter 
En svaghet i undersökningen är att observationerna är baserade på mina uppskattningar. 
Ytterligare en svaghet är att eleverna intervjuades i grupp och därmed kan svaren från 
eleverna baseras på hur de andra eleverna svarade. Det var även svårt att få fram varför 
vissa elever tyckte som de tyckte och därmed blev några utav svaren intetsägande. Vid 
några av tillfällena ville inte alla elever som tidigare deltagit i intervjuerna, delta. Detta 
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på grund av att intervjutillfället hindrade eleverna från att få gå på rast. Vid dessa 
tillfällen gjordes alltså intervjuerna med de andra eleverna så därför var det inte alltid tre 
elever som deltog i intervjuerna. Ännu en svaghet kan vara att i resultatet av 
elevintervjuerna finns inte alla svar med då detta skulle bli ointressant och väldigt långt. 
Istället har jag valt ut de svar som eleverna var överens om och de svar som förekom 
flest gånger eller svar som skiljde sig från mängden. Ytterligare en svaghet med 
intervjuerna är att svaren inte går att generalisera, utan säger enbart vad de elever som 
intervjuades ansåg. Jag kan inte dra slutsatser att de andra eleverna skulle anse samma 
sak.  
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4   Resultatredovisning och analys 
Nedan redovisas mitt resultat utifrån de gjorda observationerna och elevintervjuerna. 
Mina två första frågeställningar besvaras med hjälp av cirkeldiagram för att redovisa 
resultatet på ett tydligt sätt. Resterande frågeställningar redovisas i berättande text för 
att göra texten mer levande. I detta avsnitt redovisas resultatet på alla fyra skolor och i 
nästa avsnitt analyseras och jämförs resultatet mellan de olika klasserna och 
årskurserna. 

4.1    Resultat 

4.1.1  Årskurs ett 
Skola A 

Denna klass har 30 minuter schemalagd engelskundervisning i veckan. I slutet av 
lektionen hade de fruktstund vilket är en anledning till varför undervisningstiden inte 
blev 30 minuter. Under fruktstunden fick eleverna ta del av någon form av engelsk 
exponering exempelvis genom ett filmklipp på youtube. Alla observerade lektioner på 
skola A varade i 24 minuter och den sammanlagda undervisningstiden blev därmed 72 
minuter. Den genomsnittliga undervisningstiden blev 24 minuter per lektion.  
 
Nedanstående diagram åskådliggör i vilken utsträckning eleverna exponerades för 
lärarens målspråksanvändning eller engelska via olika medier.  
 

 

Figur 1: I vilken utsträckning eleverna exponerades för lärarens målspråksanvändning eller engelska via 
olika medier på skola A 
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Större delen av engelskundervisningen bestod av att läraren pratade svenska följt av att 
eleverna fick ta del av engelska från olika medier. Eleverna tillbringade cirka en 
femtedel av undervisningstiden med att arbeta självständigt. Däremot talade inte 
eleverna tillräckligt mycket engelska för att detta skulle redovisas i diagrammet. Att 
eleverna talade engelska framträdde alltså aldrig starkast. De fick dock ta del av 
engelska från olika medier, vilket i detta fall var sånger från olika medier.  
 
Den första lektionen som observerades började med att läraren pekade på en bild som 
visade på objekt tillhörande ett rymdtema. Läraren sa ordet på engelska och eleverna 
fick säga efter henne. Sedan gick läraren igenom vad låttexten I´m an astronaut betyder 
på svenska och eleverna fick sedan sjunga låten med hjälp av youtube. Sedan sjöng de 
twinkle, twinkle little star, en sång om former på engelska samt head and shoulders, 
även här med stöd av youtube. Efter sångerna hade de fruktstund där eleverna fick 
lyssna samt titta på old Mc Donald på youtube under tiden. 
 
Vid nästa besök fick eleverna börja med att se en bild på en kropp och nämna de 
kroppsdelar de kunde på engelska.  Under tiden ritade läraren ut pilar och skrev ut de 
engelska orden för de olika kroppsdelarna. Därefter sjöng de head and shoulders 
tillsammans. Sedan sa läraren olika kroppsdelar på engelska som eleverna skulle hitta 
och peka på sig själva. I slutet av lektionen arbetade eleverna självständigt med ett 
arbetsblad med kroppsdelar på. Elevernas uppgift var att skriva ut de engelska orden för 
dessa. 
 
Mitt sista observationsbesök inleddes med en genomgång av arbetsbladet som 
påbörjades under förra lektionstillfället. Läraren sa what can you do with your eyes? och 
eleverna fick peka på kroppsdelen som läraren sa på engelska. Sedan tittade de på ett 
filmklipp på youtube med engelska sånger som behandlade de olika kroppsdelarna.   
Därefter fick eleverna ännu ett arbetsblad där uppgiften var att utifrån en bild skriva de 
markerade kroppsdelarna på engelska. När eleverna var färdiga med arbetsbladet hade 
klassen fruktstund och under tiden tittades det ännu en gång på ett filmklipp på youtube 
med en engelsk sång om kroppsdelar. 
 
Vid intervjutillfällena på denna skola var det vid första besöket tre elever närvarande, 
vid det andra besöket två elever och vid det tredje tillfället var det endast en elev. 
Bortfallet berodde dels på sjukdom och dels på att eleverna hellre ville ut på rast. De 
intervjuade eleverna tyckte att de flesta engelsklektionerna var roliga och speciellt att 
sjunga och att få lära sig engelska. De hade svårare att komma på något som var mindre 
roligt. De ansåg ofta att allt var enkelt för att de hade gjort eller hört det förut eller för 
att det användes enkla engelska ord i undervisningen som de kunde förstå. Att uttala 
vissa ord samt stava vissa kroppsdelar upplevdes som svårt. Eleverna ansåg att det som 
gjorde på engelsklektionerna var för att de ska lära sig mer engelska. På frågan om de 
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förstod allt som sas och även vad läraren sade, svarade eleverna att de oftast gjorde det. 
Detta för att läraren sa vad ordet eller meningen betyder, för att de har hört det förut 
eller för att de har repeterat det. 

 
Skola B 

Denna klass har också 30 minuter schemalagd engelskundervisning men enligt 
klassläraren utgår de sällan från schemat utan har engelskundervisningen i block lite då 
och då. Läraren menar dock att eleverna får sin tid för engelskan även om den inte alltid 
hamnar på den schemalagda tiden. Dock kommenterade en elev: ”Vi som aldrig brukar 
ha engelska annars”, när jag berättade att jag skulle observera tre engelsklektioner. 
 
Den första observerade lektionen varade i 45 minuter, den andra varade i 43 minuter 
och den sista i 52 minuter. Sammanlagt blev det 140 minuter engelskundervisning och 
en genomsnittlig undervisningstid på 47 minuter per lektion, vilket är mer engelska än 
vad som är schemalagt.  
 
Nedanstående diagram åskådliggör i vilken utsträckning eleverna exponerades för 
lärarens målspråksanvändning eller engelska via olika medier.  
 

 

Figur 2: I vilken utsträckning eleverna exponerades för lärarens målspråksanvändning eller engelska via 
olika medier på skola B 
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arbeta mycket självständigt med egna arbetsblad. Därefter dominerade läraren pratar 
svenska och sedan läraren pratar engelska. Den kategori som förekom minst var 
engelska från olika medier och eleverna pratar engelska.  
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Första observationstillfället inleddes med att eleverna fick se bilder på djur på 
smartboarden. På smartboarden fanns även pratbubblor som beskrev hur djuren lät, 
exempelvis woof och quack. Läraren pekade på ett djur och frågade vad djuret hette på 
engelska och sedan vilken pratbubbla som hörde till vilket djur. Därefter fick eleverna 
ett arbetsblad med djur på som de skulle klippa ut till memorykort. Sedan spelade 
eleverna memory tillsammans med sin bordskamrat där uppgiften var att säga det 
engelska ordet för djuret på kortet som vändes upp. 
 
Den andra engelsklektionen började med en repetition av det som gjordes på 
smartboarden under förra observationstillfället. Därefter visade läraren en text på 
smartboarden där det stod vad djuren säger, exempelvis dog goes woof för att sedan läsa 
sångtexten What does the fox say? tillsammans med eleverna. Sedan fick eleverna ett 
exemplar av sångtexten som klistrades in i deras engelska arbetsböcker. Uppgiften blev 
sedan att rita en bild på ett av djuren som nämns i sångtexten. Lektionen avslutades med 
att eleverna sjöng och tittade på musikvideon till What does the fox say? på youtube.  
 
Vid mitt sista besök fick eleverna se Muzzy in Gondoland på youtube. Därefter delade 
läraren ut ett arbetsblad som föreställde de medverkande i filmen och elevernas uppgift 
blev att färglägga bilden. 
 
Anmärkningsvärt är att i denna klass gjordes min långa VFU-praktik och jag var därför 
bekant med eleverna sedan tidigare. Det eleverna ansåg var roligt, varierade mycket 
beroende på vad som gjordes på lektionen och vilken elev som svarade. Men samtliga 
elever uppskattade när de fick vara aktiva och syssla med aktiviteter såsom att rita, spela 
spel men även se sång- och filmklipp på smartboarden. Eleverna ansåg att det var 
mindre roligt när läraren pratade engelska för att de inte förstod. En elev svarade 
återkommande att hon tyckte att allt var mindre roligt för att hon inte förstod det som 
sas på engelska. De ansåg att rita, sjunga och spela memory var enkelt. Memory ansåg 
eleverna var enkelt eftersom det stod på smartboarden vad djuren heter på engelska.  
Eleven som återkommande svarade att hon inte tyckte om engelskundervisningen på 
grund av svårighetsgraden, uttryckte även att det var svårt att uttala vissa ord som 
stavades konstigt såsom seal och cat. De andra två eleverna svarade att inget upplevdes 
svårt. Eleverna delade dock åsikten om att det som gjordes på engelsklektionerna var för 
att de ska lära sig engelska eller för att de ska behärska språket om de reser till England. 
De hade i allmänhet svårigheter att förstå vad som sas på engelska på grund av att det 
talades för mycket på engelska och därmed för lite på svenska eller för att det var för 
svåra ord som eleverna inte förstod.  
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4.1.2  Årskurs två  
Skola C 

Denna klass har 40 minuter engelska i veckan men läraren nämnde att hon inte alltid 
hade de 40 minuterna samtidigt, utan brukar dela upp tiden under veckan. Hon menade 
därför att mina observationsbesök kunde variera i hur långa engelsklektionerna blev. 
Den första observerade lektionen varade i 40 minuter, den andra varade i 41 minuter 
och den sista i 38 minuter. Det blev 119 minuter sammanlagt. Den genomsnittliga 
undervisningstiden blir därmed 40 minuter per lektion. 
 
Nedanstående diagram åskådliggör i vilken utsträckning eleverna exponerades för 
lärarens målspråksanvändning eller engelska via olika medier.  
 

 

Figur 3: I vilken utsträckning eleverna exponerades för lärarens målspråksanvändning eller engelska via 
olika medier på skola C 

 
Största delen av undervisningstiden bestod av att eleverna fick ta del av engelska från 
olika medier. Detta följt av kategorin läraren pratar engelska. Som kan avläsas av 
diagrammet talade läraren betydligt mer engelska än svenska. 
 
Under mitt första besök startade lektionen med att läraren sjöng en engelsk sång om 
olika djur som fanns i en låda, även kallad english box. Lektionen fortsatte med att 
eleverna fick välja valfria ramsor på engelska som de utövade tillsammans. Läraren tog 
sedan fram ytterkläder från elevernas kapprum och benämnde de olika plaggen på 
engelska. Sedan visade läraren en bild på en person med sommarkläder och sa de 
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engelska orden för klädesplaggen medan hon pekade på dem. Därefter såg de Go Yoyo 
go som är en filmserie från UR. Lektionen avslutades med att eleverna fick se, lyssna 
och dansa till en sång på smartboarden som följdes av en siffersång på youtube.  
 
Mitt andra besök inleddes med en siffersång på engelska från youtube. Sedan sjöng de 
en sång om veckodagar tillsammans. Efter det pratade läraren på engelska om vilket 
väder det var ute den dagen samt tidigare under veckan. Lektionen fortsatte med att 
repetera de engelska orden för olika klädesplagg med hjälp av en bild där eleverna fick 
möjlighet att säga de engelska orden för dessa. Därefter sjöng de ramsor tillsammans för 
att sedan fortsätta att prata om kläder. Denna gång pratade läraren om de engelska orden 
för vissa sommarkläder och eleverna upprepade det läraren sa. Avslutningsvis såg de 
Muzzy in Gondoland på smartboarden. 
 
Det sista besöket inleddes med att de tillsammans i klassen pratade om veckodagar och 
vilken dag det var den dagen. Sedan såg de även denna gång ett avsnitt av Muzzy in 
Gondoland. Därefter pekade läraren på olika djur i klassrummet och eleverna skulle 
svara på engelska. Efter detta repeterade de vad olika vinter-och sommarklädesplagg 
heter på engelska. Detta gjordes med hjälp av bilder som visade klädesplaggen och 
eleverna fick säga vad det engelska ordet var för respektive plagg som läraren pekade 
på. Lektionen avlutades med att eleverna hämtade sina engelska arbetsböcker och 
klistrade in en bild på sommarkläder som de sedan färglade.  

 
Vid mitt första intervjutillfälle medverkade tre elver men vid de andra två medverkade 
endast två elever. Detta då en elev valde att inte delta efter mitt första besök. De 
intervjuade eleverna i klassen ansåg att det var roligt att se film för att de endast behöver 
titta på den, annars varierade deras åsikter kring vad de ansåg vara roligt. Däremot var 
de eniga om att ramsorna och english box var mindre roligt för att det var 
återkommande moment som de hade tröttnat på. Eleverna nämnde att de har haft många 
sånger och ramsor sedan årskurs ett och tyckte därmed att de blev för enkla och därmed 
tråkiga. De upplevde alltså att vissa ramsor samt english box var enkla men även att 
sjunga upplevdes okomplicerat. Anledningen till varför de upplevdes enkla var för att 
de har haft momenten förut. De tyckte även det var enkelt att se film för att det enda 
som krävdes var att titta på filmen. Det som upplevdes mindre enkelt var klädesplaggen 
på engelska eftersom det var något nytt.  Ytterligare moment som eleverna upplevde 
svåra var en av ramsorna då den innehöll avancerade och konstiga ord. Eleverna 
upplevde även svårigheter med att många engelska ord inte stavas som de låter. På 
frågan om anledningen till varför de gjorde det de gjorde på lektionerna svarade de 
majoriteten av gångerna att det var för att lära sig engelska. De svarade även att det är 
för att de ska repetera och utvecklas inom språket samt att de behöver 
engelskakunskaper när de ska ut och resa. Eleverna förstod inte allt som sas på engelska 
men kunde vid sådana tillfällen ta hjälp av olika språkliga strategier, så som att titta på 
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lärarens kroppspåk eller på vad läraren pekade på. När de förstod det som sas på 
engelska var anledningen till detta att läraren pekade eller översatte till svenska. 
 

Skola D 
Denna klass var den enda som hade engelskundervisningen uppdelad i halvklass. 
Eleverna har även på denna skola 40 minuter schemlagd engelskundervisning i veckan. 
Under mitt första besök  fick eleverna en engelskundervisning på 25 minuter, under mitt 
andra besök blev det 34 minuter och mitt sista besök varade i 31 minuter. Det blev 90 
minuter sammanlagt och en genomsnittlig undervisningstid på 30 minuter per lektion. 
 
Nedanstående diagram åskådliggör i vilken utsträckning eleverna exponerades för 
lärarens målspråksanvändning eller engelska via olika medier.  
 

 

Figur 4: I vilken utsträckning eleverna exponerades för lärarens målspråksanvändning eller engelska via 
olika medier på skola D 

Som diagrammet visar, så exponerades eleverna för mer svenska än engelska på 
lektionerna. Den kategori som dominerade var läraren pratar svenska följt av övrigt 
arbete. Och eftersom övrigt arbete bestod av att eleverna fick arbeta själva så pratades 
det mycket svenska under denna tid. Läraren pratade endast 4% engelska så den del 
engelska som eleverna fick ta del av kom mestdels från kategorin engelska från olika 
medier. 
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Mitt första observationstillfälle inleddes med att klassen repeterade vad de olika sinnena 
heter på engelska, då de hade pratat om dessa vid ett tidigare lektionstillfälle. Denna 
lektion fokuserade på känslor och läraren frågade hur man kan känna sig och eleverna 
fick svara. Detta gjordes på svenska. Sedan visade läraren bilder på smartboarden med 
figurer som visade olika känslor där de engelska orden för dessa fanns utspridda i 
bilden. Läraren sa de engelska orden för de olika känslorna och eleverna fick gissa 
vilken det var. Sedan fick de dra rätt bild till rätt ord tillsammans på smartboarden men 
även på ett eget exemplar som de hade framför sig. Lektionen avslutades med 
självständigt arbete med arbetsbladet de fått. Uppgiften var att skriva de engelska orden 
för den känsla som figurerna visade. 
 
Nästa besök började med en repetition av känslorna där de pratade om vad exempelvis 
hot betyder. Sedan pratade läraren om vad serieavsnittet de skulle titta på handlade om. 
Detta gjordes på svenska. De såg sedan ett avsnitt av The game och därefter pratade de 
tillsammans om vad den handlade om, även detta gjordes på svenska.  Avslutningsvis 
fick de fortsätta med arbetsbladet de fick förra lektionen. De elever som hade gjort 
arbetsbladet färdigt fick ett nytt blad innehållande korsord med kroppsdelar på engelska. 
 
Det eleverna ansåg var roligt varierade från lektionsbesöken, men det som de svarade 
mest frekvent var att de gillar att skriva. Det som var mindre roligt var att repetera 
eftersom eleverna upplevde att de alltid gör det, samtidigt som de var medvetna om 
vikten av repetition för deras inlärning. Det svar som oftast förekom vid frågan om vad 
som var enkelt, var att skriva på grund av att de kunde se hur orden stavades på tavlan 
och kunde därmed skriva av. Däremot nämndes även att de tyckte att det var svårt att 
skriva, men detta gällde endast några specifika ord som var svåra att stava som nausea 
och dizzy. Sedan ansåg eleverna att det var svårt att förstå alla känslor på engelska då 
detta var ett nytt moment. De ansåg att de gjorde det de gjorde på engelsklektionerna för 
att de ska lära engelska och för att det kan vara en bra kunskap att ha när man reser till 
England. De förstod det mesta som läraren sa på engelska för att hon översätter, visar 
eller för att de har hört det förut. 

4.2   Analys av resultat 
I detta avsnitt diskuteras ovanstående resultat mot bakgrund av den tidigare forskning 
som presenterats i ett tidigare avsnitt. Det görs även en jämförelse mellan klasserna. 
 

4.2.1  Hur stor del av den schemalagda tiden för engelska används till 
engelskundervisning?  

Nedan redovisas hur stor del av den schemalagda tiden som används till 
engelskundervisning på alla fyra skolorna. 
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Figur 5: Hur stor del av den schemalagda tiden för engelska som används till engelskundervisning på  
alla fyra skolor 

Årskurs 1 
Båda skolorna har 30 minuter schemalagd engelskundervisning i veckan. På skola A 
blev den genomsnittliga undervisningstiden 24 minuter per lektion, vilket kan bero på 
att de har fruktstund i slutet i av lektionen som tar tid från engelskundervisningen. Att 
undervisningstiden inte används effektivt kan påverka elevernas språkutveckling 
negativt då det finns ett tydligt samband mellan tid som spenderas på lärande och 
undervisning och på elevers kunskaper (Curtain, 2000). Snittundervisningstiden på 
skola B blev betydligt längre med 47 minuter, vilket nästan är dubbelt så lång 
undervisningstid jämfört med skola A. Anmärkningsvärt är dock att en elev på skola B 
uttryckte att: ”Vi som aldrig brukar ha engelska annars”, vid mitt första 
observationsbesök. Att ha 30 minuter engelska per vecka är vanligt för årskurs ett, men 
detta är betydligt mindre tid än de andra behörighetsämnena svenska och matematik. 
Därför bör engelskämnet bli mer jämställt med dessa ämnen och därmed få mer tid på 
schemat. Eleverna ska helst språkduschas och få ta del av engelska en stund varje dag 
istället för ett långt engelskapass en gång i veckan. I de lägre årskurserna har även 
eleverna enklast att ta till sig språkets uttal och intonation, vilket gör det extra 
betydelsefullt att inte gå miste om undervisningstid (Lundberg, 2011). 
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Årskurs 2 
Båda klasserna i årskurs två har 40 minuter schemalagd engelska per vecka. I enlighet 
med det Lundberg (2011) rekommenderar, att låta eleverna språkduschas, nämnde 
läraren på skola C att de inte alltid har ett långt engelskapass i veckan utan att hon 
brukar dela upp tiden. Läraren menade att undervisningstiden under mina besök därmed 
kunde variera beroende på hur mycket engelska de haft under veckan, men den 
genomsnittliga undervisningstiden blev 40 minuter per lektion i enlighet med den 
schemalagda tiden. Skola D hade en genomsnittlig undervisningstid på 30 minuter per 
lektion.  

4.2.2  I vilken utsträckning exponeras eleverna för lärarens målspråksanvändning 
eller engelska via olika medier? 

Årskurs ett 
Av diagrammet att döma får eleverna i båda klasserna ta del av mer svenska än engelska 
under engelsklektionerna. Eleverna får inte många möjligheter att själva tala engelska 
under de lektioner jag observerat. På skola A förekom kategorin läraren pratar svenska 
flest gånger följt att eleverna fick ta del av engelska från olika medier och sedan 
kategorin övrigt arbete (se figur 1). På skola B däremot förekom kategorin övrigt arbete 
flest gånger följt av att läraren pratade svenska och sedan att läraren pratade engelska 
(se figur 2). Den största engelska exponering eleverna på skola A får, är via engelska 
från olika medier och på skola B består den största engelska exponeringen av att läraren 
pratar engelska, vilket är en kategori som endast står för cirka en femtedel av 
undervisningstiden. Då eleverna i dessa klasser varken utsätts för särskilt mycket 
engelska under lektionerna eller får möjlighet att tala språket själva, blir fokuseringen 
på en kommunikativ språksyn bristfällig. Denna språksyn är något som genomsyrar de 
rådande nationella och europeiska styrdokument för engelska som används inom skolan.  
 

Årskurs två 
Dessa två klasser skiljde sig åt gällande exponeringen av engelska. På skola C 
dominerade kategorin engelska från olika medier följt av att läraren pratade engelska 
och sedan att läraren pratade svenska (se figur 3). På skola C får eleverna ta del av mer 
engelsk exponering både från läraren och via medier. Fördelarna med detta 
undervisningssätt är att eleverna får höra målspråket vilket kan underlätta deras egen 
produktion av målspråket i undervisningen. Elever lär sig språk genom att exponeras för 
språk och därför är det viktigt att eleverna får ta del av språket från olika källor vilket 
eleverna i denna klass får möjligheter till (Lundberg, 2013; Dahl, 2015; Skolverket, 
2011:b).  
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På skola D såg det däremot annorlunda ut. Det som dominerade var att läraren pratade 
svenska följt av kategorin övrigt arbete och sedan kategorin engelska från olika medier 
(se figur 4). Eftersom det övriga arbetet mestadels bestod av individuellt arbete så 
talades det mycket svenska under denna kategori. Läraren på skolan talade väldigt lite 
engelska och den engelska eleverna därmed fick ta del av kom mestadels från engelska 
från olika medier vilket är en kategori som endast stod för cirka en femtedel av 
undervisningstiden.  
 
Majoriteten av eleverna i årskurs två fick inte särskilt många tillfällen till att tala 
engelska på egen hand. Men då eleverna fick möjlighet att tala språket var det oftast 
genom att sjunga eller imitera det läraren sade, vilket är övningar som förespråkas i 
språkundervisning (Skolverket, 2011b; Lundberg, 2013).  

4.2.3  Hur är lektionerna planerade och vilket material används? 
Årskurs ett 

Klasserna skilde sig mycket åt gällande vad som gjordes på engelsklektionerna. 
Majoriteten av det som gjordes på skola A var att sjunga, mestadels med stöd av bland 
annat filmklipp från youtube. Övningar som höra-göra och imitera någon som talar 
engelska är en viktig grund i engelskundervisningen för yngre åldrar (Skolverket, 
2011a; Lundberg, 2013). På skola B användes största delen av undervisningstiden till 
övrigt arbete (se figur 2) som i detta fall var antingen att arbeta med en bordskamrat 
eller självständigt arbete med arbetsblad. Men även i denna klass användes engelska 
från olika medier.   Att använda sig av engelska från olika medier i engelskundervisning 
stämmer överens med det Estling Vannestål (2010) hävdar, att det finns fler fördelar än 
nackdelar att använda IKT i engelskundervisningen. Fördelar såsom att undervisningen 
lättare går att anpassa efter varje elevs behov och intresse och att det är lättare att variera 
undervisningen till skillnad från traditionella läroböcker. Däremot kan den aldrig ersätta 
hela engelskundervisningen, utan bör kompletteras med annan varierad undervisning 
(Ibid.). Att eleverna ska få ta del av engelska från olika medier är även något som det 
centrala innehållet i Lgr-11 menar på att eleverna ska ta del av i engelskundervisningen 
(Skolverket, 2011b). 
 
På skola B kunde däremot några av aktiviteterna inte räknas till engelska, särskilt inte 
det egna arbetet som bestod av att eleverna fick färglägga en bild på Muzzy familjen, att 
klistra in en bild i engelskboken eller att rita en bild på ett djur. Därmed är det av stor 
vikt att lärare är medvetna om de uppsatta målen samt alltid reflekterar över valet av 
klassrumsaktivitet för att på bästa sätt möta elevernas lärandebehov (Hattie, 2013). Om 
lärare inte fokuserar på elevernas lärandebehov finns risk att deras utveckling inte 
stimuleras tillräckligt (Cameron, 2002).  
 
Intressant är att på båda skolorna fick eleverna arbetsuppgifter där det krävdes engelska 
antingen via skrift eller läsning, vilket inte stämmer överens med det Lgr-11 anser och 
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heller inte det Lundberg (2013) och Hedström (2001) anser. En tidig 
engelskundervisning bör bedrivas utan läsning, skrivande eller grammatik (Lundberg, 
2013; Hedström 2001). Lundberg (2013) menar att det kan skapa förvirring hos 
eleverna  och Hedström (2001) menar även att om eleverna visar nyfikenhet och 
funderingar kring grammatiken ska man låta dem själva komma fram till olika samband. 
Om grammatik används i undervisningen i de tidiga årens engleska, ska den styras av 
elevernas behov och grundas i deras erfarenheter (Ibid.).  
 

Årskurs två 
Det undervisningsmaterial som användes i de olika klasserna varierade beroende på 
vilken skola som observerades. På skola C användes väldigt varierande material såsom 
sånger, ramsor, bilder och höra-göra-övningar. Det gjordes flera olika moment varje 
lektion. På skola D däremot, fick eleverna arbeta mycket självständigt med olika 
arbetsblad eller se bilder med tillhörande engelska ord.  
 
På skola C användes få minuter av undervisningstiden till övrigt arbete och inget fokus 
låg på att skriva eller läsa på målspråket, medan det på skola D fokuserades på stavning. 
Den undervisningsmetod stämmer inte överens med den språksyn som 
kommentarmaterialet för kursplanen i engelska förespråkar (Skolverket, 2011a). Man 
ska ta tillvara på elevernas förkunskaper då de troligtvis redan börjat upptäcka det 
skrivna språket på engelska. Men det ska däremot inte fokuseras på 
bokstavssammansättning, vilket det i denna klass gjorde (Sundin, 2001). Detta bekräftas 
i intervjuerna där eleverna på skola D ansåg att  det var svårt att stava vissa ord som 
nausea och dizzy. Denna förvirring går att koppla till det Lundberg (2013) menar, att 
när man börjar med läs-och skrivmaterial i de lägre skolåren kan detta skapa förvirring 
hos eleverna (Ibid.). Läraren kunde ha valt att anpassa språket då det finns enklare ord 
till exempelvis sick vilket troligtvis många elever skulle känna igen. 
 
Intressant är att under mina tolv observationer/besök användes aldrig traditionella 
läromedel, så som läroböcker. Detta är annars något som brukar vara vanligt i 
engelskundervisningen (Lundberg, 2011; Pinter, 2006). Det användes heller inte någon 
skönlitteratur i form av bilderböcker eller sagor på youtube i någon av klasserna under 
mina besök. Att använda barnlitteratur i engelskundervisning kan öka exempelvis 
eleverna motivation och bidra till en utveckling av bland annat ordförrådet och uttalet 
(Feldmanis, 2010). Däremot använde sig lärarna av olika film-och sångklipp från 
youtube majoriteten av mina observationstillfällen vilket också är en viktig del av det 
centrala innehållet i engelska för årskurserna 1-3. Eleverna ska ta del av tydlig talad 
engelska från olika medier och även sånger och ramsor (Skolverket, 2011b). En 
förklaring till det frekventa användandet av sång- och filmklipp från youtube skulle 
kunna vara att lärarna känner sig osäkra på sin egen engelska och vill försäkra sig om att 
eleverna får lyssna till korrekt uttalad engelska (Garton, Copland & Burns, 2011). 



37 

4.2.4  Hur beskriver eleverna den undervisning som de har varit med om? 
Årskurs ett 

Intressant är att samtliga elever ansåg sig förstå nästan allt som sades på engelska. 
Däremot talade lärarna inte särskilt mycket engelska, utan betydligt mer svenska, vilket 
skulle kunna vara en förklaring till varför eleverna ansåg sig förstå det mesta av den 
talade engelskan de exponerades för. Men det kan också ge en antydan på en tilltro till 
deras förmåga vilket är ett av de huvudsyften som beskrivs i syftesdelen för engelska 
(Skolverket, 2011b). Detta då eleverna anser sig förstå språket vilket kan tyda på ett bra 
självförtroende inom engelskan. På skola B däremot ansåg eleverna att de upplevde 
svårigheter när läraren talade engelska. Lärarna i årskurs ett talade nästan lika mycket 
engelska som svenska. Som nämnts tidigare betonar många språkforskare att elever lär 
sig språk genom att exponeras för det (Lundberg, 2013; Dahl, 2015; Skolverket, 
2011a.). En av anledningarna till att eleverna upplevde svårigheter när läraren talade 
engelska kan bero på att språket inte är anpassat efter åldersgruppen vilket man bör ha i 
åtanke vid språkundervisning (Keaveney & Lundberg, 2014). På skola A ansåg eleverna 
att det mesta på lektionerna var enkelt. Viktigt är då att se till att eleverna inte blir 
uttråkade om de anser att undervisningen är för enkel (Keaveney & Lundberg, 2014). 
Om lärare har kunskap om hur elever lär sig språk kan språkundervisningen lättare 
anpassas efter elevgruppen med lagom utmanande aktiviteter där eleverna får möjlighet 
att utvecklas (Cameron, 2002; Hattie, 2013). Ett sätt att ta reda på hur ens elever lär sig 
språk är bland annat att låta en utomstående lärare observera klassrumsundervisningen. 
Ytterligare ett sätt är att ta reda på vad eleverna anser om språkundervisningen för att 
lättare se till klassens lärandebehov och därmed kunna skapa en ständig progression i 
undervisningen (Hattie, 2013). 

 
Årskurs 2 

Eleverna i båda klasserna var eniga om att det som var mindre roligt i 
engelskundervisningen var att repetera, alltså att utföra aktiviteter som de gjort flera 
gånger förut. Denna åsikt var mest påtaglig på skola C, där eleverna sade sig vara riktigt 
trötta på att sjunga samma sånger som i årskurs ett. Ytterligare likheter som 
uppmärksammades var att eleverna var medvetna om strategier för att försöka förstå det 
som sas på engelska, även om de inte förstod orden. Exempel på strategier var att de 
tittade på lärarens kroppsspråk för att försöka förstå. Detta är även något som 
uppmärksammas i läroplanens syftesdel för engelsämnet, att eleverna ska få ta del av 
olika strategier för att stödja kommunikation såsom användning av kroppsspråk 
(Skolverket, 2011b).  
 
Som nämnts tidigare fick eleverna på skola D arbetsuppgifter som krävde att de skulle 
skriva enstaka ord på engelska. Och även om det står i Lgr-11 att 
engelskundervisningen inte ska fokusera på att skriva på engelska förrän tidigast årskurs 
fyra (Skolverket, 2011a), ansåg eleverna att det var enkelt att skriva bortsett från några 
enstaka ord. 
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Likheter och skillnader i årskurs ett 

Elevernas åsikter om vad de ansåg om undervisning varierade mellan klasserna i årskurs 
ett. Men något eleverna var eniga om var svårigheterna med vissa uttal samt hur några 
engelska ord stavas. Med tanke på att de endast går i årskurs ett, ska det enligt 
styrdokumenten inte fokuseras på att skriva på engelska. Ytterligare likheter var att 
eleverna i båda klasserna ansåg att anledningen till varför de gjorde de aktiviteter som 
läraren hade planerat var för att lära sig mer engelska. På frågan om eleverna förstod det 
läraren sade på engelska och varför, svarade eleverna att de förstod det som sas och 
detta för att läraren översatte eller för att eleverna hade hört det förut. 
Aktivitetsrelaterade aktiviteter var något som eleverna i årskurs ett uppskattade mest, 
verkar vara vanliga åsikter om engelskämnet för elever i tidigare årskurser (Mihaljevic 
Djigunovic & Lopriore, 2011).  
 
I den ena klassen tyckte eleverna att nästan allt var roligt medan eleverna i den andra 
klassen inte tyckte det. På skola 1 ansåg eleverna att enbart en sak var mindre rolig, 
vilket var att skriva eftersom det var jobbigt för handen. I den andra klassen nämndes 
flera saker som var mindre roliga. På skola A tyckte eleverna att det mesta i 
engelskundervisningen var enkelt och anledningen till detta var att de hade haft det 
förut. I den andra klassen ansågs rita och sjunga vara enkelt, även om rita många gånger 
inte kan kopplas till engelska. På skola A förstods det mesta som sades på engelska 
medan eleverna på skola B hade större svårigheter med att förstå vad som sas. På skola 
A fick eleverna även en större språklig input än på skola B. Ytterligare en skillnad 
utgörs av undervisningstiden i de två klasserna. Skola A hade en genomsnittlig 
undervisningstid på 24 minuter per lektion medan skola B hade en snittundervisningstid 
på cirka 47 minuter, nästan dubbelt så mycket.  
 

Likheter och skillnader i årskurs två 
I båda årskurs två var eleverna medvetna om att kroppsspråket kan användas som en 
strategi för att förstå det som sägs på engelska. Detta nämndes inte av eleverna i årskurs 
ett. Eleverna i båda klasserna ansåg även att det som upplevdes som mindre roligt på 
engelsklektionerna var när de skulle repetera och göra saker som de gjort många gånger 
tidigare. Båda klasserna var eniga om att de gjorde det de gjorde på lektionerna för att 
de ska lära sig engelska och för att det är bra när de ska resa till England. Det som 
gjorde att eleverna i de båda årskurserna förstod det som sades var för att läraren 
visade/pekade eller för att läraren översatte till svenska. 
 
I den ena klassen fokuserades det mycket på stavning och skrivning, vilket inte alls 
förekom i den andra klassen. I den klass där det fokuserades på att skriva tyckte 
eleverna att det var svårt när de började med något nytt eller när de använde svåra ord, 
medan den andra klassen tyckte det var svårt när de skulle stava vissa svåra ord.  
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Eleverna på skola C fick en mer varierad engelskundervisning i form av flera olika 
moment i helklass medan den andra klassens fokus mer låg på övrigt arbete där eleverna 
fick arbeta självständigt. Den ena klassens genomsnittliga undervisningstid var 30 
minuter/lektion och den andra klassens var 40 minuter, vilket även stämmer överens 
med den schemalagda tiden som är tänkt till engelskundervisningen. Eleverna på skola 
C fick även större möjlighet att prata engelska än eleverna på skola D. 
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5   Sammanfattande slutsatser 
Enligt mina tolv observationer och elevintervjuer har det framkommit både skillnader 
och likheter gällande hur engelskundervisningen bedrivs i årskurs ett och två. Alla 
klasser i min studie överensstämmer med vad språkforskning och nationella och 
europeiska styrdokument anser är gynnsamt för en god engelskundervisning för de 
tidigare årskurserna. Dock skiljer sig klasserna åt gällande hur stora dessa 
överensstämmelser är. 
 
På skola A blev den genomsnittliga undervisningstiden 24 minuter och på skola B 47 
minuter. Anmärkningsvärt är att på den skola med mindre undervisningstid hade läraren 
fruktstund under lektionstid. I årskurs två har båda klasserna 40 minuter schemalagd 
engelska per vecka vilket stämde någorlunda överens med mitt resultat.  Den 
genomsnittliga undervisningstiden på skola C blev 40 minuter och på skola D 30 
minuter. Men då mitt syfte med mina observationer var att undersöka hur mycket av den 
schemalagda tiden som används till engelska, har jag i min studie inte räknat med tid 
som användes till att exempelvis dela ut papper. Detta då det i min mening inte räknas 
som engelska. 
 
Båda klasserna i årskurs ett får ta del av en engelskundervisning som mestadels bedrivs 
på svenska och eleverna talar sällan målspråket på lektionerna. Detta är något som inte 
stämmer överens med den kommunikativa språksyn som genomsyrar både nationella 
och europeiska styrdokument för språk. Den största delen av den engelska exponering 
som eleverna får är via olika medier, mestadels dator, där youtube användes flitigt. I 
årskurs två skilde sig klasserna åt gällande exponeringen av engelska. På skola C fick 
eleverna en betydligt större exponering av målspråket där största delen av lektionerna 
bedrevs på engelska. På skola D bedrevs dock större delen av undervisningen på 
svenska. Resultatet visar att inga elever i dessa klasser kommunicerade särskilt mycket 
på målspråket vilket inte riktigt stämmer. För att den kategorin skulle bockas för under 
observationerna krävdes att endast eleverna pratade en minut, vilket sällan förekom då 
läraren oftast också pratade. Så en svaghet i min metod är att även om eleverna har 
sjungit med i sånger och imiterat läraren, syns det inte i resultatet.  
 
Ingen av skolorna använde traditionella läromedel vilket annars är vanligt 
förekommande i engelskundervisningen (Pinter, 2006; Lundberg, 2011). Det användes 
heller inte någon skönlitteratur i form av bilderböcker eller sagor från exempelvis 
youtube, vilket är något som genomsyrat en stor del av engelskundervisningen i 
lärarprogrammet. I alla klasser förutom på skola C fick eleverna ta del av engelska via 
skrift och på skola B och D även producera engelsk skrift, vilket inte stämmer överens 
med kursplanen i engelska för årskurserna 1-3.  Bortsett från detta användes nästan 
alltid sång-eller filmklipp från youtube vid varje besök. Under majoriteten av mina 
besök användes någon form av arbetsblad som eleverna fick arbeta med självständigt, 
oftast i slutet av lektionerna. 
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Elevernas åsikter om vad de ansåg var roligt varierade mycket från elev till elev men 
majoriteten av eleverna uppskattade när de fick vara aktiva i undervisningen och inte 
bara lyssna. Majoritet av eleverna upplevde det både svårt och mindre roligt när läraren 
pratade engelska. Eleverna i årskurs två upplevde repetition som tråkigt då många 
ramsor och sånger även hade använts i årskurs ett. Det framkom även att eleverna i 
årskurs två använde sig av språkliga strategier såsom att titta på lärarens kroppsspråk då 
de inte förstod vad läraren sade. Majoriteten av eleverna var eniga om att de lär sig 
engelska främst för att kunna kommunicera när de ska resa till England, men eleverna i 
en klass nämnde att det behövs när de ska ut och resa över huvud taget och inte då 
specifikt till England. I efterhand upptäcker jag att jag skulle ha valt andra 
intervjufrågor för att få veta mer om elevernas inställning till engelskan, då detta inte 
riktigt framkom som jag hade hoppats. I årskurs ett var det svårt att få fram utförliga 
svar på mina frågor, troligtvis eftersom eleverna är så unga. 
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6   Diskussion 
Resultatet av studien visar på en varierad engelskundervisning i årskurs ett och två. 
Under mina observationer har likheter kunnat ses mellan de olika klassera, men större 
upplevs ändå skillnaderna mellan klasserna. Intressant är att ett av skolans viktiga 
uppdrag är att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning som ska utformas på ett 
likvärdigt sätt oavsett var i landet man befinner sig (Skolverket, 2011b). Av mitt resultat 
att döma var detta inte fallet i mina observerade klasser. Samtidigt som Lgr-11 belyser 
vikten av en likvärdig utbildning, lämnas ett stort tolkningsutrymme till hur 
engelskundervisningen ska bedrivas. I det centrala innehållet i engelska för årskurserna 
1-3 ges ett obligatoriskt innehåll som ska undervisas, men däremot lämnas frågan om 
hur eleverna ska undervisas till läraren själv att bestämma. Möjligtvis kan detta vara en 
av anledningarna till att skillnaderna i den undersöka engelskundervisningen. 
Ytterligare en anledning till avsaknaden av en likvärdig utbildning kan vara att lärarna 
inte har en engelskutbildning i grunden, eftersom engelska inte varit ett obligatoriskt 
ämne inom lärarutbildningen för tidigare åldrar från år 1987 och fram till år 2011 
(Lundberg, 2011). 
 
Både nationella och europeiska styrdokument samt den språkforskning som skrivits om 
i detta arbete, belyser vikten av en kommunikativ språksyn i engelskundervisningen. 
Engelskundervisningen blir mest effektiv om eleverna exponeras så mycket som möjligt 
för målspråket. Därför är det av stor vikt att lärarna som undervisar i engelska talar 
målspråket för att eleverna både ska få höra talad engelska men också för att så 
småningom våga producera språket på egen hand. I min undersökning framkom att 
lärarna i majoriteten av klasserna talade svenska på engelsklektionerna. Däremot fick 
eleverna flera möjligheter att ta del av talad engelska från olika medier. Intressant är 
dock att, trots att syftet med engelskundervisningen är att eleverna ska lära sig engelska, 
talade majoriteten av lärarna i min undersökning svenska. Då större delen av eleverna 
fick ta del av lite engelska på lektionerna, blir det därför intressant att dra paralleller 
med ett annat behörighetsämne såsom matematik. Hur skulle en matematikundervisning 
där eleverna inte fick möjlighet att räkna särskilt mycket matematik se ut? Hur skulle 
lärarna i mina observerade klasser ställa sig till denna jämförelse?  
 
En viktig aspekt i engelskundervisningen för de yngre åldrarna är att eleverna ska ges 
möjlighet att utvecklas inom språket. Det är vanligt förekommande att undervisningen 
blir för enkel och därmed inte ger en utvecklande språkundervisning för eleverna. 
Eleverna i årskurs två i min undersökning nämnde ett flertal gånger att de var trötta på 
övningar som de hade gjort sedan årskurs ett. Detta kan vara ett tecken på att de behöver 
få mer utmanande aktiviteter anpassade efter sin åldersgrupp och förmåga. 
Undervisningen måste å ena sidan utmana eleverna med mer avancerade övningar, 
samtidigt som det inte får påverka deras tilltro till sin förmåga negativt genom att vara 
för svår. Detta kan vara en svår balansgång som kräver att läraren ständigt tar reda på 



43 

vad eleverna anser om undervisningen och har styrdokumentens mål som grund för sitt 
arbete. 
 
Ytterligare en iakttagelse var att ingen av lärarna använde sig av traditionella läromedel 
utan utformade undervisningen själva med hjälp av andra material. Även om ett 
traditionellt läromedel kan vara utformade efter styrdokumenten, kan den 
kommunikativa språksynen blir bristfällig då läromedel oftast består av övningar som 
att läsa och skriva. På majoriteten av mina besök användes youtube som en engelsk 
exponering, något som tyder på att lärarna följer utvecklingen i samhället vilket 
eleverna i min undersökning uppskattade. Användning av medier är också något som 
finns med i kursplanens centrala innehåll för engelska i årskurserna 1-3. Däremot 
användes aldrig skönlitteratur i form av exempelvis bilderböcker. Det är något som både 
språkforskning och mina VFU-erfarenheter har visat vara positivt. Eleverna under min 
långa VFU-period uppskattade mitt arbete kring en bilderbok och tog även egna initiativ 
till att läsa boken själva. Det visade sig att eleverna hade memorerat texten så att de 
själva kunde läsa boken på egen hand. 
 
I engelskundervisning för de yngre åldrarna har det visat sig vara av stor vikt att 
exponera eleverna för engelska en kort stund varje dag, istället för ett långt lektionspass 
i veckan. Ett längre lektionspass kan bidra till att eleverna blir trötta då de inte ser någon 
progression i sitt lärande. Två av lärarna i min undersökning berättade att de ofta har 
engelskundervisningen uppdelad i korta lektionspass under veckan, men under mina 
observationstillfällen verkade det mer som att de dessa veckor endast hade ett enda 
engelskapass då undervisningstiden stämde väl överens med den schemalagda tiden.  
 
Även om eleverna i årskurs ett inte fick särskilt mycket engelsk exponering, nämnde 
eleverna att de förstod det mesta som sas på engelska. Det kan kopplas till att de har 
tilltro till sin förmåga vilket är en betydande faktor i språkundervisning för yngre elever. 
Om engelskan upplevs svår kan det leda till att eleverna själva inte vågar producera 
språket på egen hand. Min egen erfarenhet är att engelskämnet anses vara roligt och 
stimulerande i de lägre årskurserna för att senare i årskurserna få en mer negativ prägel. 
En anledning kan vara att ämnet upplevs bli mer allvarsamt då de roliga aktiviteterna 
som präglade engelskundervisningen i de yngre åren inte längre finns kvar. Högre upp i 
årskurserna läggs mer fokus på läsning och skrivning, oftast med stöd av läromedel. 
Därför är det av stor vikt att engelsklärare försöker bevara den positiva syn och 
motivation som de yngre eleverna oftast bär på. Att få möjligheten att följa eleverna i 
min undersökning under deras skolgång hade varit mycket intressant för att få reda på 
hur deras inställning till ämnet eventuellt förändras med tiden. Att också få ta del av vad 
lärarna anser om engelskundervisningen hade varit intressant, då den aspekten inte finns 
med i min undersökning.  
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Fastän engelskämnet numera är ett behörighetsgivandeämne, precis som svenska och 
matematik, är det intressant att det inte alls bedrivs på ett likartat sätt. Ämnet 
bortprioriteras oftast för att ge större plats åt svenska och matematik, som verkar ha 
högre status. Ändå är engelska ett ämne som eleverna exponeras för dagligen och inte 
minst på sin fritid. Eleverna är oftast positivt inställda till ämnet när de börjar skolan, så 
varför inte ta vara på det? Engelskämnet har färre antal schemalagda timmar i veckan än 
de andra behörighetsämnena, vilket gör det ännu mer betydelsefullt att ta tillvara på den 
lilla tid som finns och därmed inte ha exempelvis fruktstund under engelsklektionerna. 
Min förhoppning är dock att ämnet är på väg mot en mer positiv riktning då det 
exempelvis numera är ett obligatoriskt ämne i lärarprogrammet för F-3, vilket det inte 
har varit tidigare.  Genom att fler lärare blir utbildade inom ämnet kommer det troligtvis 
att bidra till en språkundervisning som grundas mer i både aktuell forskning samt 
styrdokument jämfört med tidigare. I och med att vårt samhälle blir alltmer globaliserat 
kommer innebörden av att både kunna kommunicera på engelska men även att förstå 
fler språk överhuvudtaget, troligtvis att öka. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Frågorna nedan kommer att ställas till varje gruppintervju vid varje intervjutillfälle. 
 

•   Berätta om den här lektionen, vad gjorde ni? Varför tror du att ni att ni gjorde 
så? 

•   Förstod ni allt som sas på engelska, berätta! 
•   Vad var roligt/mindre roligt? 
•   Vad var lätt/ganska svårt/svårt? 
•   Berätta om materialet ni använde! (ge exempel från lektionen) 
•   Om ni skulle få frågan hemma vad ni gjorde på engelsklektionen idag, vad 

skulle ni säga då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bilaga 2 
Observationsprotokoll 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Läraren pratar engelska Läraren pratar svenska 

Eleverna pratar engelska Eleverna pratar svenska (denna kategori 
bockades aldrig för) 

Övrigt arbete Engelska från olika medier 

Inget 


