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Sammanfattning 

Engelskan har en stor påverkan i det svenska språket och i det svenska samhället idag. Många 

elever kan därför redan ha ett ordförråd i engelska när de börjar skolan, från till exempel film 

eller spel. När man undervisar barn i årskurserna 1-3 är det viktigt att eleverna blir exponerade 

till det engelska språket, för att utveckla ett eventuellt redan befintligt ordförråd. Detta 

examensarbete är en empirisk studie och innebär att egen datainsamling har gjorts, i detta fall 

observationer och enkäter. Syftet med denna studie är att undersöka hur mycket engelska 

används och i vilken form i årskurserna 2 och 3. I resultatet upptäcktes det från observationerna 

att engelska används i olika mängder, huvudsakligen genom läromedel, lärarna pratar svenska 

och engelska i undervisningen och eleverna är i största grad delaktiga. Det som gemensamt 

hittades i enkäten var att lärarna tycker om att undervisa engelska, det är svårt/utmanande att få 

eleverna att våga prata, lärarna försöker prata mycket engelska och eleverna tycker om att lära 

sig engelska. Ett förslag till vidare forskning är att fortsätta forska om olika fenomen inom 

engelska för unga åldrar.  

 

Nyckelord 
Engelska språkinlärning, engelska för yngre åldrar, muntlig kommunikation i engelska, 

lärarattityder, english language learners, english communication, teachers’ attitudes. 
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1. Introduktion 
Engelskan har blivit så stort i Sverige att barn möter idag engelska i mycket tidig ålder 

(Lundberg, 2016, s.123). Detta är bland annat på grund av att många engelska ord ingår i 

svenskan (Lundberg, 2016, s.64-65, 125). Från min erfarenhet är det till exempel ord som: air 

board eller hover board, spinner, iPad/iPhone; samt så stöter barn även på engelskan i spel och 

tv: Minecraft, Marvel, Nickelodeon/Cartoon network och så vidare. Läraren har en stor roll i 

elevers språkinlärning då eleverna lär sig mycket från att lyssna på läraren (Lundberg, 2010, 

s.25-26). Hon menar även att det är läraren som kan ”väcka deras nyfikenhet, intresse och lust 

för språk” (Lundberg, 2010, s.25). Pinter (2017, s.53) poängterar hur elever som blir 

exponerade för mycket engelska genom att bland annat lyssna, kommer bli motiverade till att 

interagera och kan interagera med lärare och med kamrater.   

 

Europarådet säger följande om tidig språkstart och möjligheterna med språkanvändning: 

 
There is a potential advantage in starting early, in that with appropriate teaching and a sufficient 

amount of time each week it can bring children’s intuitive language acquisition capacities into play. 

This may help them over time in acquiring a sound system, a grammar and possibly other 

components of language which have something if not everything in common with a native speaker’s 

command (Johnstone, 2002, s.19).  

 

Denna studie är ett fortsatt forskningsarbete från min litteraturstudie Att undervisa unga elever 

i engelska - arbetsmetoder för en andraspråksinlärning (Olsson, 2017), som handlade om 

engelskundervisning för unga barn. Slutsatsen från den studien var att det är många faktorer 

som spelar in i barns språkinlärning, där gynnsamma aktiviteter för språkinlärning kan vara 

rörelseaktiviteter (TPR-Total physical response), att lyssna och kommunikation. Studien visade 

även att när läraren visar engagemang för språkundervisning kommer eleverna bli engagerade 

i språkinlärning. I denna studie har jag därför valt att undersöka hur och på vilket sätt engelska 

används i undervisningen, då kommunikation är en väsentlig del i barns andraspråksinlärning. 

Som Europarådet (Johnstone, 2002, s.19) uttryckte det, en tidig språkstart med mycket 

exponering av engelska skapar goda förutsättningar för unga barns språkinlärning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur mycket engelska används och i vilken form, i ett 

antal klasser i årskurs 2 och årskurs 3. Syftet definieras genom följande frågeställningar: 

 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt använder lärarna engelska i sin undervisning? 

 Hur förhåller lärarna sig till användning av engelska i sin undervisning?  

 

2. Bakgrund 
Följande avsnitt kommer att beröra styrdokument för engelskämnet, lärarens roll i undervisning 

samt användning av engelska i muntlig kommunikation.  

 

2.1 Styrdokument 
Den svenska läroplanen, Lgr11, syftar till att eleverna utifrån engelskundervisningen ska: 

 
 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 
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 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

 sammanhang och delar av världen där engelska används (Skolverket, 2011, s.26) 

 

De områden som ingår i det centrala innehållet är kommunikationens innehåll, Lyssna och läsa 

– reception och Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion för årskurserna 1–3 

(Skolverket, 2011, s.27). De områden behandlar följande innehåll som fokuserar på 

kommunikation: 
 

Kommunikationens innehåll 

 Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

 Intressen, personer och platser. 

 Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används. 

Lyssna och läsa – reception 

 Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 

 Enkla instruktioner och beskrivningar. 

 Olika former av enkla samtal och dialoger. 

 Filmer och dramatiserade berättelser för barn. 

 Sånger, ramsor, dikter och sagor. 

 Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter. 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

 Enkla presentationer. 

 Enkla beskrivningar och meddelanden. 

 Sånger, ramsor och dramatiseringar (Skolverket, 2011, s.27). 

 

Den svenska läroplanen syftar till vad eleverna i årskurs 1-3 ska kunna lära sig från 

engelskundervisningen. De ovanstående punkter som berör kommunikation och som är 

relevanta för studien är: att förstå och att göra sig förstådd. Kunskapskraven för engelska i Lgr 

11 finns endast från årskurs 6 (Skolverket, 2011, s.30). Här kan man då antaga att lärare i de 

yngre årskurserna får göra en anpassad tillämpning på kunskapskraven för att stämma överens 

med sin årskurs. Det som bland annat förekommer bland kraven och kan då ha i åtanke är 

väsentlig förståelse, enkel engelska, tydlig engelska, enkelt och begripligt, att formulera sig och 

interaktion (Skolverket, 2011, s.30).  

 

2.2 Lärarens roll 
Hattie (2009) menar att läraren är en av de viktigaste faktorerna för barns generella 

språkinlärning. Lundberg (2016, s.39) och Skolverket (2005; 2009) belyser hur svenska studier 

har visat att det är av stor vikt att lärarna har ämneskunskaper, visar en självsäkerhet och lägger 

ribban högt för sina elever. Lundberg (2010, s.24) poängterar att målet med språkundervisning 

är att eleverna ska utveckla en förståelse för textinnehåll och budskap, genom att lära sig 

engelska via engelska och inte via svenska översättningar, detta för att eleverna inte ska stanna 

vid varje ord för att de inte får den svenska översättningen. Att utveckla ett språkligt 

självförtroende är en viktig del i elevernas språkinlärning, för att de ska våga prata engelska 

med och inför kamrater och vilja delta i klassrumsaktiviteter. Lundberg (2010, s.21) belyser om 

olika strategier som kommer att uppmuntra det språkliga självförtroendet, dessa är: att skapa 

en trygg och positiv språkmiljö, ha diskussioner om att det är tillåtet göra eller säga fel, eleverna 

får tala i kör och inte själva samt att ha kommunikativa lektioner med till exempel sånger.  

 

Enever (2015, s.14) klargör vikten av att lärarna har insikt i barns språkinlärning, själva kan 

använda språket kommunikativt i klassrummet samt kan använda språket på ett naturligt sätt 

för att fungera som en förebild. Likaledes menar Salmona Madriñan (2014, s.54) att läraren ska 

ha kunskaper om andraspråkets inlärningsprocess för att försäkra elevernas språkinlärning.  
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Al Harrasi (2012, s.56-57) beskriver hur lärare som använder sig av bilder (flashcards), gester 

och kroppsspråk under högläsning förstärker förståelsen av texten. Han poängterar även att 

läraren måste förbereda sig genom att ta ut eventuella svåra ord som är viktiga för berättelsen 

och diskutera dem med hjälp av bilder (flashcards), för att därmed öka barnens förståelse. 

Salmona Madriñan (2014, s.62) likaledes menar att det är viktigt för elevernas förståelse vid 

andraspråksinlärning att använda repetition samt visuella och fysiska hjälpmedel. Castro 

Huertas och Navarro Parra (2014, s.17) menar dessutom att när de använde sig av visuella och 

fysiska referenter så ökade barnens ordförståelse och de var även till hjälp när eleverna glömde 

bort orden. 

 

2.3 Muntlig kommunikation i engelska 
Pinter (2017, s.47) förespråkar vikten av att exponera barn för språk i klassrummet och även att 

de får interagera med varandra för barnen måste använda, experimentera och lära sig språket 

på olika sätt. Cunningham och Crawford (2016, s.410) berättar på ett liknande sätt hur lärare 

poängterar vikten av en språkrik miljö där man uppmuntrar eleverna att kommunicera och 

interagera med varandra. Lundberg (2010, s.24) klargör dock vikten hur detta, att använda 

svenska under engelsklektioner, är ett problem för redan flerspråkiga elever där svenska inte är 

deras modersmål. Deras språkutveckling blir blockerad när de får gå via det svenska språket 

för att lära sig engelska. Salmona Madriñan (2014, s.63) menar utifrån sina observationer av 

lärare att elever bör utveckla förstaspråket i ett andraspråksklassrum. Det uppmuntrar då 

elevernas lärande på grund av att de kan omvandla kunskap från modersmålet till andraspråket. 

Salmona Madriñan (2014, s.64) kom fram till i sin studie att när barn har starka kunskaper i sitt 

modersmål är inlärningen av andraspråket enklare på grund av språköverföring.  

 

Cunningham och Crawford (2016, s.412-413) klargör om olika strategier för att möta barnens 

behov. De är att följa samma instruktioner, använda ljudinspelningar, eleverna får interagera 

med varandra och att läraren anpassar sitt språk med korta meningar. Salmona Madriñan (2014, 

s.62) uppmärksammade under sina observationer att elevernas resultat inte skilde sig åt mellan 

lektionerna där spanska instruktioner (förstaspråket) gavs och när engelska instruktioner 

(andraspråket) gavs. Hon menar därmed i detta fall att det valda språket för instruktioner inte 

är av betydelse för elevernas förståelse. 

 

Cunningham och Crawford (2016, s.410) belyser om olika stadier som språkinlärare går igenom 

med sin kommunikation:  

1. För-produktion: Den ”tysta perioden”, absorberar ljud och rytmer, förlitar sig på ledtrådar 

för att skapa mening i sammanhang och kommunicerar knappt verbalt.  

2. Tidig produktion: Börjar använda fraser av max tre ord, sjunga korta sånger eller läsa upp 

korta dikter.  

3. Talframkomst: Använder längre och svårare uttryck; fel är märkbara då uttrycken börjar likna 

meningar.  

4. Ordinärt flyt: Ökat ordförråd; kan börja hålla konversationer, kan känna igen och rätta egna 

fel.  

5. Avancerat flyt: Tillräckligt ordförråd; kan delta i aktiviteter på betygsnivå med tillfälligt stöd, 

kan använda engelska på betygsnivå och på modersmålsnivå. 

 

Med denna litteraturbakgrund krävs även en teoretisk tillämpning på studien, detta för att 

använda dem för analys om studiens forskningsfrågor. Följande avsnitt kommer därmed att 

nämna de teorier som används till denna studie.  
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3. Teori 
De teorier som har använts till studien är: The Sensitive Period nämnd av Svartvik (1999), det 

sociokulturella perspektivet nämnd av Vygotskij (1934) och Zone Of Proximal Development 

(ZPD) nämnd av Vygotskij (1978), som är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

 

3.1 The Sensitive Period 
Forskningen idag väljer att oftare använda The Sensitive Period istället för The Critical Period 

Hypothesis. CPH, först nämnd av Penfield och Roberts (1959) hävdar att det finns en period 

fram till puberteten där man kan lära sig flera språk väldigt lätt. Efter denna period blir 

språkinlärningen mycket svårare. Enligt Chomsky (1965) är detta på grund av att barn har ett 

biologiskt språkinlärningsverktyg. Piaget (1973) menar att språkinlärningen blir svårare på 

grund av att man efter puberteten utvecklar logiskt tänkande, deduktivt resonemang och 

systematisk planering. Svartvik (1999, s.331) klargör att anledningen till att istället använda the 

sensitive period beror på oklarheter. Perioden i CPH varierar beroende på inlärningsområde och 

därmed ålder: den menar att vid sex årsåldern slutar inlärningen för uttal men, för grammatik 

och ordkunskap, avtar den gradvis. Svartviks (1999) definition av the sensitive period lyder 

“det tidiga livsskede då vi tillägnar oss språk mest effektivt om förutsättningarna är gynnsamma 

med riklig exponering av språket” (Svartvik, 1999, s.331). 

 

3.2 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet innebär att människor utvecklar förmågor såsom bland annat 

att läsa, skriva, räkna med hjälp av de språkliga (till exempel Pythagoras sats) och fysiska (till 

exempel verktyg) redskapen. Dessa redskap har vi tillgång till när vi förstår omvärlden och 

agerar i den (Vygotskij, 2001; Säljö, 2010, s.184; Säljö, 2000, s.20). Säljö (2000, s.22) klargör 

hur sociokulturella resurser, språkliga och fysiska, skapas och förs vidare genom 

kommunikation. Vi tar del av olika kunskaper och färdigheter som har byggts upp i samhället 

och genom interaktion med andra så blir vi delaktiga i det (Säljö, 2000, s.21). Vygotskij (2001; 

Säljö, 2010, s.187) menar även att det är genom kommunikation med andra som vi kan uttrycka 

oss. Språket är ett teckensystem som hjälper människan att uttrycka sig, förstå omvärlden och 

fördjupa förståelsen. Därmed är språket ett ständigt teckensystem som utvecklas och samspelar 

med andra uttrycksformer, såsom bild, talat språk, skrivet språk och så vidare (Vygotskij, 2001; 

Säljö, 2010, s.188). Appropriering, att man anammar, lyfts även i samband med teorin och 

menar att barn ges möjligheter till att appropriera kunskaper utanför sina egna erfarenheter och 

det sker genom läraren och undervisning, som ger dessa förutsättningar (Vygotskij, 2001; Säljö, 

2010, s.191). 

 

3.2.1 Zone Of Proximal Development (ZPD) 
Vygotskijs definition av ZPD lyder “the distance between the actual developmental level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance, or in collaboration with more 

capable peers” (Vygotskij, 1978, s.86). Vygotskij menar då att det är gynnsamt att låta elever 

interagera med varandra för att utveckla färdigheter och strategier. Till exempel 

undervisningssituationer där barn med en lägre kunskapsnivå kan via grupparbeten utvecklas 

med hjälp av barn med en högre kunskapsnivå. I dagsläget kan ZPD kopplas med termen 

stöttning (scaffolding) i den pedagogiska litteraturen. Scaffolding var först nämnt av Wood, 

Bruner och Ross (1976) och definitionen lyder ”those elements of the task that are initially 

beyond the learner’s capacity, thus permitting him to concentrate upon and complete only those 

elements that are within his range of competence” (Wood m.fl, 1976, s.90). De menar att med 

hjälp av stöttning så klarar en elev att utföra en uppgift som ligger över sin kunskapsnivå. Sedan 

kan man sluta med stöttningen och eleven kommer att kunna genomföra samma uppgift själv.  



 

5 

 

 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor med ovanstående teorier och bakgrund i åtanke, 

har två olika undersökningar gjorts: enkät och observation. Nästa avsnitt kommer att klargöra 

om studiens tillvägagångssätt med alla olika moment. 

 

4. Material och metod 
I avsnittet som följer beskrivs utförandet av denna studie. Det berör vald forskningsmetod, hur 

informanterna har valts, hur det insamlade materialet har analyserats, studiens reliabilitet och 

validitet samt de etiska aspekterna som har tagits i åtanke.  

 

4.1 Undersökningsmetod 
Syftet med denna studie är att undersöka hur mycket engelska används och på vilket sätt, då 

har observationer och enkätintervjuer valts som forskningsmetod, detta för att se hur lärare 

arbetar, samt enkätintervjuer för att förstärka informationen från observationerna och få 

ytterligare insikt om attityder, undervisning och erfarenheter från läraren. Den typ av 

observation som gjordes till denna studie var en hög strukturerad observation. Det innebär att 

veta innan vad man skulle titta efter (användning av engelska och på vilket sätt) och att ha även 

gjort kategorier (observationsschema) innan (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s.457). 

 

Frågeformuläret (se bilaga 3) varierar mellan öppna och stängda frågor, vilket gör den semi-

strukturerad (Cohen m.fl., 2011, s.382). De öppna frågorna är till för att ta del av lärarnas 

attityder eller förhållningssätt, undervisningsmetoder och erfarenheter. De stängda frågorna är 

till för att ta del av allmän information och undervisningsprioritering (rankning). Cohen m.fl. 

(2011, s.379) klargör om olika steg man ska ha i åtanke när man planerar att göra ett 

frågeformulär, som jag har följt vid utformningen av mina egna:  

1. Bestäm syftet/målet med frågeformuläret 

2. Välj informanterna 

3. Skapa rubriker/frågor som ska bli besvarade med datainsamling för att möta undersökningens 

mål 

4. Bestäm vilken typ av frågor/svar som är nödvändigt 

5. Skriv frågeformuläret 

6. Kontrollera att varje rubrik från (3) har blivit nämnt, genom att använda flera frågor för varje 

rubrik 

7. Pilottesta frågeformuläret och revidera frågor i efterhand 

8. Tilldela det färdiga frågeformuläret till informanter 

 

Teorierna har påverkat mina val av metoder och forskningsområde genom att CPH och The 

Sensitive Period menar att barn behöver lära sig ett nytt/ytterligare språk så tidigt som möjligt. 

Det sociokulturella perspektivet lägger till att språk då lärs bäst i interaktion. Här kommer även 

ZPD in som menar att barn kan utvecklas kunskapsmässigt i interaktion med andra. Därmed 

har detta lett till syftet med studien: att undersöka lärares användning av engelska i 

grundskolans tidiga årskurser. Val av undersökningsmetoder blev därmed enkäter för att få 

lärarnas egna perspektiv. Men på grund av att eget perspektiv inte är så pålitligt, har jag även 

valt observationer för att som tidigare nämnt, förstärka det insamlade materialets pålitlighet. 

 

4.2 Urvalskriterier 
Urvalet av informanter har skett via ett bekvämlighetsurval då de två skolor som har tillfrågats 

finns i samma kommun som min egen hemort, detta gjordes för att förenkla tidsåtgången i min 

datainsamling.  
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Informanterna som efterfrågades för studien var ett antal lärare som undervisar i engelska i de 

tidigare årskurserna 1-3, som tidigare nämnt har sin grund från studiens teorier och för att 

överensstämma med studiens syfte. Därför gjordes begränsning till aktiva lärare som arbetade 

eller arbetat under de senaste åren med engelska i årskurserna 2 och 3. Begränsningen gjordes 

till aktiva lärare i årskurserna 1-3, för att överensstämma med studiens syfte och för att 

datainsamlingen troligtvis skulle ge mycket insikter i lärarnas erfarenheter samt insikter från 

undervisningen. Detta urval har blivit ändrat då målet från början var att göra observationerna 

i årskurserna 1 och 3, för att få en större variation bland kunskapsnivåerna. Men det var bara en 

lärare, som var nyexaminerad, som hade engelskundervisningen i alla tre klasser i årskurs 1. 

Den skola där den senaste verksamhetsförlagda utbildningen genomfördes tillfrågades först, då 

den skolan har tre klasser i varje årskurs. Men på grund av att två lärare på den skolan tackade 

nej till att medverka, så tillfrågades en lärare på den andra skolan som har en klass i varje 

årskurs. Förfrågningar till lärare om deltagande har skett via mail.  

 

4.3 Genomförande 
Innan datainsamling kunde ske har samtyckesbrev till lärare (se bilaga 1) och informationsbrev 

till vårdnadshavare (se bilaga 2) skrivits. Enkätfrågor till lärare (se bilaga 3) har utformats, 

enkäten har pilottestats och revideringar har gjorts såsom att göra frågorna tydligare. 

Samtyckesbrevet skickades till lärarna via mail några dagar innan första observationen och de 

har i sin tur vidarebefordrat det till vårdnadshavare. Enkäten skickades ut via mail efter första 

observationen och lärarna fick åtta dagar på sig att besvara den. Detta gjordes för att inte 

påverka lärarna eller undervisningen om det som skulle observeras. Enkäten var tvungen att 

skickas ut innan det andra observationstillfället på grund av tidsbrist, detta för att ge lärarna tid 

för att besvara enkäten samt att ge mig tid för att sammanställa och analysera det insamlade 

materialet. Undersökningen har bestått av två observationer i fyra olika klasser, tre klasser i 

årskurs 2 och en klass i årskurs 3 samt en observation i en klass, årskurs 3. Anledningen till att 

det endast gjordes en observation i en av årskurs 3 klasserna beror på att skolan hade studiedag. 

De områden som har observerats är lärarens kommunikation, elevernas respons och 

undervisningsmetod, för att kunna besvara studiens första forskningsfråga. Datainsamlingen 

skedde via fältanteckningar och videoinspelningar. Lärarna i dessa klasser har även fått en enkät 

som består av fyra olika områden med ett varierande antal frågor i varje område, för att besvara 

studiens andra forskningsfråga.  

 

4.4 Analysmetod 
Metoden som användes för att analysera materialet från observationerna och enkätintervjuerna 

var innehållsanalys. Det innebär att det insamlade materialet har jämförts med syftet för att 

kunna identifiera mönster och samband (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 

s.147). Analysen består av två olika delar, en för observation och en för enkät. Teorierna har 

till viss del påverkat valet av de olika temana för analysen. Teorierna har i samband med 

forskningsfrågorna hjälpt för att utforma kategorier till det insamlade materialet. De teman som 

har skapats för observationen är svenskanvändning, engelskanvändning, elevers delaktighet och 

arbetsmaterial. De teman som har skapats för enkäten är undervisning +, undervisning -, 

muntlig kommunikation, arbetsmaterial, rangordning, språköverföring och erfarenheter.   

 

All insamlad data har först kategoriserats i observation och enkät. I observationsdelen har 

materialet sedan delats upp enligt observationsprotokollet (lärarens kommunikation, elevernas 

respons och undervisningsmetod) och sist delats in efter lärarna (Anna, Barbro, Carin, Diana 

och Erik) som observerades. Vid detta stadium påbörjades jämförelsen av det observerade 

materialet i matris för att hitta likheter och skillnader. Slutligen gjordes den sista 

kategoriseringen, all insamlad data kopplad till passande forskningsfråga.  
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I enkätdelen har materialet delats upp enligt de områden som tillfrågades (allmänt, 

förhållningsätt, undervisning och erfarenheter). Till sist har alla svar på frågorna sammanställts 

per område och sedan delats upp efter lärarna. Vid detta stadium påbörjades jämförelsen av 

lärarnas svar i matris för att hitta likheter och skillnader. Slutligen gjordes den sista 

kategoriseringen, alla av lärarnas sammanställda svar kopplade till passande forskningsfråga. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
För att ha hög reliabilitet på sin studie bör det vara möjligt att upprepa med lika resultat, 

tillförlitligt och precist (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.103). För att ha hög validitet på studien 

bör det som ska mätas vara relevant och studien har ett rimligt innehåll (Eriksson Barajas m.fl., 

2013, s.105). Bevisinsamling från observationer kan klassas som oklart då det rör sig om vad 

den som observerar ser: när, var, hur länge man tittar, hur många som observerar och hur länge 

man tittar. Därför behöver de som observerar bestämma vad som är bevis från observationer 

(Cohen m.fl., 2011, s.456). Detta kan man göra genom att innan skriva ett 

observationsprotokoll. Cohen m.fl. (2011, s.459) belyser att man under observationen har i 

åtanke vad syftet är och hur datainsamlingen ska besvara sina forskningsfrågor. Sedan 

bestämmer man vad man ska titta efter (lärarens kommunikation, elevernas respons och 

undervisningsmetoder) och hur man ska dokumentera det (fältanteckningar och 

videoinspelning). Syftet med att ha en enkät som en ytterligare undersökningsmetod var för att 

få lärarnas insikter i området. Båda undersökningsmetoder, observation och enkät kan 

tillsammans besvara forskningsfrågorna. För att det som skulle undersökas kan bli besvarat så 

pilottestades enkäten, för att öka dess reliabilitet och validitet ifall något ändrades (Cohen m.fl., 

2011, s.402). 

 

4.6 Etiska aspekter 
Denna studie är utförd i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 

Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Samtyckeskravet är att deltagare själva bestämmer över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Konfidentialitetskravet är att alla personuppgifter om 

berörda ska förvaras så att obehöriga inte kan äga tillträde (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

Nyttjandekravet är att insamlade personuppgifter endast används för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Det första som gjordes var att utforma ett samtyckes- och 

informationsbrev med information om studien och tillvägagångsätt som skulle gå till lärare och 

vårdnadshavare, för att möta informationskravet. De breven innehöll även information att 

medverkan är helt frivillig och de kan utan motivering avbryta, som möter samtyckeskravet. 

När datainsamlingen påbörjades försvarades fältanteckningarna säkert och kodnamn användes 

för att ingen skulle ta del av dem, för att möta konfidentialitetskravet. All insamlad data används 

endast till studien och förstörs efter avslutad kurs, vilket möter nyttjandekravet.  

 

Det ovannämnda avsnittet har visat mitt tillvägagångssätt med de olika momenten. Vilka 

forskningsmetoder, hur informanterna valdes, hur datainsamlingen gick till, reliabilitet, 

validitet och de etiska aspekterna som har tagits i åtanke. Följande avsnitt kommer att visa det 

insamlade materialet som är uppdelat i forskningsmetoderna, enkät och observation. 

 

5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas datainsamlingen från enkäterna och observationerna. Första avsnittet, 

presentation av lärarna, visar lärarna i denna studie, vilken årskurs de undervisar i och hur 

många elever de har. Den andra avsnittet, enkäter, visar lärarnas svar från enkäterna.  
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Det tredje och sista avsnittet visar det insamlade materialet från observationerna. Jag har gjort 

denna organisation av avsnitten för att först visa vilka lärarna är och ge lite 

bakgrundsinformation, sedan för att visa lärarnas egna inställning till engelskundervisning och 

till sist observationen för att kunna se om lärarna gör som de säger.  

 

5.1 Presentation av lärarna 
Tabell 1: Klasspresentation 

Lärare Årskurs Antal elever 

Anna 2 23 

Barbro 3 15 

Carin 2 17 

Diana 2 18 

Erik 3 15 

 

5.2 Enkäter 
Nedanstående avsnitt presenterar lärarnas svar från enkäterna som är från fem olika lärare, tre 

i årskurs 2 och två i årskurs 3. De teman som har skapats för detta avsnitt, är de områden som 

skulle besvaras i enkäterna. Dessa teman är allmänt, förhållningssätt, undervisning och 

erfarenheter. De olika lärarna kommer att vara namngivna i den ordning de observerades med 

fingerade namn i alfabetisk ordning: Anna, Barbro, Carin, Diana och Erik.  

 

5.2.1 Allmänt 
Anna är utbildad i årskurserna 1-5 med naturvetenskaplig inriktning. Hon började vikariera i 

skolan 2010 och har arbetat med behörighet sedan 2014/2015. Hon har undervisat engelska i 

två år och har en lektion i veckan på 30 minuter. Barbro är utbildad i årskurserna 1-7 med 

svenska, musik och samhällsorienterad inriktning och har arbetat sedan 1997. Hon har 

undervisat engelska i 20 år och har två lektioner i veckan, en på 25 minuter och en på 20 

minuter. Carin är utbildad i årskurserna 1-7 med inriktning svenska/svenska som andraspråk 

och har arbetat sedan 2004. Hon har undervisat engelska i 13 år och har en lektion i veckan på 

20 minuter. Diana är utbildad fritidspedagog och har vidareutbildat sig till lärare. Hon har 

arbetat med behörighet sedan 2003/2004. Hon har undervisat engelska i cirka 16 år och har en 

lektion i veckan på 20-30 minuter. Erik är utbildad i årskurserna 1-7 inom svenska och 

samhällsorienterad inriktning och har arbetat sedan 1997. Han har undervisat engelska i 20 år 

och har 30 minuter engelska med år 1 och 45 minuter med år 3 i veckan.  

 

5.2.2 Förhållningssätt 
Anna anser att det bästa med att undervisa engelska är att jobba tillsammans, repetera och att 

eleverna får prata med varandra. Det svåraste/mest utmanade är att få eleverna att våga prova 

prata engelska och nå dem som har läs- och skrivsvårigheter. Anna försöker prata engelska så 

mycket som möjligt. Klassen är i början av terminen, men hennes tanke är att bygga upp språket 

succesivt som eleverna lär sig nya ord. 

 

Barbro anser att det bästa med att undervisa engelska är när hon ser och hör hennes elever vågar 

försöka prata engelska. Hon menar att det är jätteviktigt att få hennes elever positivt inställda 

till engelska, då hon har erfarenheter av klasser som har varit livrädda för att prata för eleverna 

tror att det ska bli fel. Hon tycker även det är kul när hon skojar till det på lektionerna. Det 

svåraste/mest utmanade är att få alla elever att våga prata engelska och inse att det inte gör 

något om det blir fel. Barbro pratar engelska under lektionerna även om eleverna inte alltid 

förstår, men efter några veckor säger eleverna efter henne.  
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Carin anser att det bästa med att undervisa engelska är att det är ett språk många unga redan har 

med sig från bland annat filmer och spel, eftersom det är ett världsspråk. Detta gör att många 

barn redan har ett visst engelskt ordförråd och gärna vill lära sig mer. Sedan är det lite 

utmanande för barnen eftersom det skiljer sig en del från svenskan, till exempel vissa 

bokstavsljud och att meningarna många gånger inte har samma ordföljd som i svenskan. Det 

svåraste/mest utmanande är att få alla att tala engelska. Carin försöker i sin undervisning med 

de yngre åldrarna att få dem att prata mycket engelska och har därför mycket mingel på hennes 

lektioner i början. Men många är ändå osäkra på att tala engelska och utmaningen är att få dem 

att våga, eftersom uttalet många gånger kan vara svårt. Carin försöker tala mycket engelska och 

översätta till svenska. För varje år använder hon mer och mer engelska eftersom eleverna hela 

tiden lär sig nya meningar och uttryck. 

 

Diana anser att det bästa med att undervisa engelska är att det är roligt att prata och lära ut till 

barnen. De tycker att det är spännande och roligt. Det svåraste/mest utmanande är att få alla att 

förstå vad Diana som lärare säger och att få barnen att våga svara och prata. Många barn har 

mycket kunskaper fast de är unga. De elever som kan väldigt mycket vill ha mer utmaning, som 

gör det svårt att tillgodose. Diana pratar svenska och engelska i sin undervisning. Hon tycker 

det är viktigt att själv våga prata och inte vara rädd för att säga fel. 

 

Erik anser att det bästa med att undervisa engelska är att se när eleverna förstår. I ettan skiner 

eleverna upp när de kan svara med en fras eller när de kan räkna på engelska. Det svåraste/ mest 

utmanande är de skiftande kunskapsnivåerna. I trean finns det dem som börjat konversera lite 

på engelska, till dem som inte riktigt har insett att det är ett annat språk och att det går att göra 

sig förstådd. För att nå dessa elever ska man arbeta mycket med klassrumsklimatet. Att det inte 

gör något om man uttalar något lite fel eller att man behöver stöd. Erik försöker prata en del 

engelska. Han upprepar och bygger på. Erik börjar till exempel med att säga ”My name is Erik” 

och bygger på det med att lägga till hur gammal han är, vad han gillar och så vidare. 

 

5.2.3 Undervisning 
Anna använder Learn English från Majema. Anna försöker prata mycket engelska i 

undervisningen. De är i början av terminen i årskurs 2, men planen är att bygga upp språket ju 

mer nya ord de lär sig. Barbro använder ett nytt material för henne, Happy från Gleerups och 

hon tycker den har en lagom nivå samt att eleverna gillar den boken. Barbro pratar engelska 

under engelsklektionerna och även under andra lektioner som hon anser är passande. Carin 

använder Learn English från Majema korta pedagogiska filmer på engelska, stora böcker (big 

books) på engelska och visst eget material. Carin läser upp nya ord på engelska som eleverna 

upprepar samt talar om på engelska vad eleverna ska göra. Hon läser även böcker på engelska 

samt tittar på engelska pedagogiska filmer. Eleverna får tala mycket engelska när de minglar 

med varandra. Diana använder Learn English från Majema, sånger och film. Eleverna gillar 

serien Kids English Zone. Diana använder sig av muntlig kommunikation hela tiden. När man 

undervisar i de lägre stadierna kan inte alla läsa när man börjar i årskurs 1. Även i årskurs 2 har 

inte alla knäckt läskoden. Erik använder What´s up för både årskurs 1 och 3. Han använder 

serierna Kids English Zone för årskurs 1 och The game för årskurs 3. Erik säger mycket enskilda 

ord i årskurs 1, där han säger först och eleverna säger efter. I årskurs 3 kan Erik säga mer fraser 

och eleverna vill lägga till egna saker som han hjälper dem med. Han kan prata på engelska och 

eleverna märker att de förstår mer och mer av det han säger. 
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Här nedan följer lärarnas prioritering i sin undervisning.  

Tabell 2: Rangordning 

 Anna Barbro Carin Diana Erik 

Prata 1 1 2 1 1 

Läsa 3 1 3 4 4 

Lyssna 2 1 1 2 1 

Skriva 4 2 4 3 4 

 

5.2.4 Erfarenheter 
Anna säger att hon är oerfaren och har inga erfarenheter av språköverföring. Anna anser att det 

var väldigt svårt med engelskundervisning under hennes första år som klasslärare. Hon hade 

inget läromedel och menar att det hade känts tryggt att luta sig mot en lärarhandledning. Nu när 

eleverna går i årskurs 2 har de ett läromedel som hon trivs med som har en enkel arbetsbok och 

en tydlig lärarhandledning. Den innehåller även förslag och tips hur man kan jobba vidare inom 

de olika kapitlen.  

 

Barbro säger att hon tyckte det var jobbigt att undervisa engelska som nyutbildad, för hon kände 

att hennes egna kunskaper var otillräckliga. Hon poängterar även att om hon känner obehag för 

engelska så är det troligt att de flesta eleverna kommer känna det med, men om hon känner att 

hon gillar ämnet så kommer de flesta eleverna också känna det.  

 

Carin säger att hon ofta använder språköverföring för att introducera nya ord, meningar och 

uttryck. Hon upplever att det är ett bra sätt för eleverna att lära sig. Carin har försökt utveckla 

sin undervisning genom att bland annat hitta material som hon anser passar för hennes 

undervisning. 

 

Diana säger att det är viktigt att använda språköverföring. När Diana kom till Sverige och skulle 

börja skolan kunde hon inte prata mycket svenska, men hon kunde sitt modersmål. Det blev 

lättare för henne att lära sig bokstäverna och skriva. Hon utvecklade även språket i interaktion 

med andra barn. För att lära sig ett nytt språk behöver man få höra orden parallellt och även 

sätta dem i ett sammanhang, så barnen får ett begrepp om när de kan användas. Diana har endast 

undervisat barn i de lägre årskurserna. Ofta är undervisningen den samma, att man lär sig 

baskunskaperna. Men under åren har barnen blivit mer språkmedvetna och kan mycket ord.  Så 

man får anpassa sig efter vilken grupp man har. Diana menar även att hon har fått utveckla 

hennes kunskaper i engelska, då hennes son är gift med en amerikan och då måste hon prata 

engelska. Hon förmodar att det har lyft hennes undervisning för hon använder språket även 

privat. Då inser man hur viktigt det är att prata och våga prata.  

 

Erik säger att språköverföring måste göras innan eleverna har fått ett tillräckligt stort ordförråd. 

Han ger till exempel en instruktion på engelska som antingen en elev översätter eller så 

upprepar han det på svenska. Erik säger att hans undervisning inte utvecklas i samma takt som 

när han började arbeta som lärare. Han repeterar det dem har lärt sig mycket mer och bygger 

vidare på det.  

 

5.3 Observationer 
Nedanstående avsnitt presenterar datainsamlingen från observationerna, som har gjorts två 

gånger i fyra olika klasser och en gång i en klass. Lektionerna jag har observerat i årskurs 2 har 

varit cirka 25 minuter och lektionerna i årskurs 3 har varit cirka 45 minuter.  
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De teman som har skapats för detta avsnitt, är de områden som har observerats. Dessa teman är 

lärarens kommunikation, elevernas respons och undervisningsmetod. 

 

5.3.1 Lärarens kommunikation och elevernas respons 
Anna  

Under första lektionen börjar Anna med att sammanfatta arbetet från veckan innan på svenska 

och frågar eleverna om de kan komma ihåg saker som finns i skolan på engelska. Eleverna 

säger de olika sakerna på engelska: ”pencil, rubber, crayons, ruler, teacher och pupil”.  Anna 

skriver upp de engelska orden på tavlan och ger beröm för att eleverna kommer ihåg alla saker 

som är nödvändiga i skolan. Hon säger ”this is a book” och frågar eleverna om de vet vad det 

betyder på svenska. En elev svarar ”det här är en bok”. Anna säger ”what is this” och frågar 

eleverna om de vet vad det betyder på svenska. En elev svarar ”vad är det här”. Hon frågar 

”what is this” och ber eleverna att säga vad objektet är i en mening: ”it is a…” eller ”this is 

a…”. Några av eleverna svarar: “it is a ruler, this is a desk, this is a computer, this is a teacher 

och this is a rubber”. Anna ger beröm för att eleverna svarar. Hon börjar prata om sidan de ska 

arbeta med i boken. Anna säger att det står på sidan innan hur orden stavas och att de ska bygga 

meningar. Hon går runt och hjälper några elever hur man skulle bygga meningar ”this is a…”. 

När eleverna är klara ska de prata med sin bänkkamrat, där den ena frågar ”what is this” och 

pekar på en bild och den andra svarar ”this is a ruler” eller ”it is a ruler”. När de har pratat en 

stund ska de stänga boken för att komma ihåg vad orden heter och istället använda konkret 

material när de frågar varandra.  

 

Under andra lektionen frågar Anna på svenska vad de arbetade med veckan innan. Hon ber 

eleverna att säga de ord de kommer ihåg på engelska och eleverna svarar på engelska: ”school, 

teacher, pupil, book, pencil, ruler, computer, rubber, school bag, crayons och desk”. Sedan 

frågar hon vad de orden heter på svenska och eleverna svarar på svenska: ”skola, lärare, elev, 

bok, penna, linjal, dator, sudd, skolväska, kritor och bänk”. Anna frågar även vad man sa när 

man frågade varandra och eleverna svarar på engelska ”what is this” och ”it is a…”. Hon går 

sedan igenom arbetsbladet eleverna ska arbeta med. Eleverna ska ringa in ord som sitter ihop 

och sedan skriva det på raden under den bilden. När de har gjort båda ”bokstavsormarna” ska 

de sätta orden i rätt ordning så att det blir meningar. De som hinner klart ska rita en teckning 

som innehåller alla saker.  

 

Barbro 

Under första lektionen börjar Barbro med att berätta på engelska att de ska använda sina 

läseböcker och vilken sida som gäller. Eleverna tar upp sina läseböcker och slår upp relevant 

sida som Barbro sa. Hon säger att eleverna ska följa med i texten när hon läser. Eleverna får 

översätta texten hon nyss läst till svenska och det är 21 meningar som handlar om familj. 

Eleverna översätter texten en och en som nyss har lästs för dem och som de har följt med i till 

svenska.  När eleverna får svårt att översätta, betonar och upprepar Barbro det ordet och säger 

det på svenska om det behövs. Några av eleverna visar ivrigt att de vet översättningen även fast 

de inte har blivit tillfrågade. Hon börjar därför prata om vikten att inte stressa varandra om 

någon har svårt att komma på översättningen. Alla ska få ta sin tid för att svara. De läser igenom 

glosorna som står på sidorna där eleverna säger efter Barbro på engelska. Barbro säger sedan 

glosorna på engelska och eleverna ska snabbt räcka upp handen och svara på svenska. Eleverna 

är med och räcker upp handen snabbt när de ska säga översättningen på glosorna på svenska. 

Hon säger att eleverna ska säga hur gamla de är på engelska: ”I am … years old” och eleverna 

säger hur gamla de är en och en på engelska och några med hjälp från Barbro. Barbro börjar 

prata om kunskapsmålen på området med eleverna på svenska.  
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Hon ber eleverna säga de kunskapsmål de kan på engelska och eleverna säger de kan: 

”brother/sister, mother/father och grandmother/grandfather”. Eleverna ska sedan säga vad deras 

syster/bror heter på engelska och eleverna går runt i turordning och säger ”my sisters´/brothers´ 

name is…”. Sedan säger Barbro på svenska att eleverna ska dra streck från ord till rätt bild och 

så ska de rita sina familjemedlemmar. Hon går runt och förklarar enskilt på engelska till de som 

behöver hjälp vad de ska rita och även på svenska. Barbro säger att de som hinner klart ska 

prata med sin bänkkamrat om sin familj.  

 

Under andra lektionen börjar Barbro med att be eleverna på svenska att ta fram arbetsböckerna 

och fortsätta arbeta där de skulle rita sin familj och eleverna gör som de blir tillsagda. Hon sätter 

sedan på en CD och säger att de ska lyssna igenom en gång och sedan igen men då stanna upp 

efter varje moment så att eleverna hinner med. Efter första lyssning går de igenom bilderna 

säger eleverna: ”daddy, mommy, grandfather och grandmother” och pratar om att se skillnaden 

mellan hur bilderna visar ung och gammal. Eleverna sätter sedan kryss vid rätt bild som sagts 

på CDn: “the cat is old, the dog is young, the mother is young och the grandfather is old”. Efter 

att de har lyssnat två gånger så lyssnar de ytterligare en gång för att rätta. De går sedan igenom 

målen för kapitlet på svenska för att prata om vad eleverna har lärt sig. Eleverna säger olika 

familjedeltagare i kör när de går igenom vad de har lärt sig: ”mother, father, brother, sister, 

grandfather och grandmother”. 

 

Carin 

Under första lektionen förklarar Carin på svenska vad eleverna ska göra. Ger exempel: “this is 

a pencil” och “this is a book”. Eleverna ska dela upp genom att ringa in ord som sitter 

tillsammans, till exempel ”pupilbookcrayonsrulerteacher”. Hon säger att de kan ta hjälp av 

arbetsboken för att veta hur orden stavas. Sedan ska de bygga meningar som är i omkastad 

ordning. Några av eleverna börjar genast arbeta med sina arbetsblad och några frågar på en 

gång vad de skulle göra och Carin berättar igen. Hon går runt och hjälper några elever med 

meningarna: ”this is a…”.  

 

Under andra lektionen säger Carin på svenska att de ska arbeta med ett nytt kapitel och med 

nya ord. Hon säger på engelska att eleverna ska ta fram arbetsböckerna på sidan sex och 

eleverna gör som de blev tillsagda. Förklarar att det bilder av aktiviteter: ”eat, drink, sing, skate, 

cook, paint, sleep, play och climb”. Carin läser upp orden igen och ber eleverna säga efter. 

Eleverna säger: ”eat, drink, sing, skate, cook, paint, sleep, play och climb” efter Carin. Hon 

frågar om eleverna vet vad aktiviteterna heter på svenska. Eleverna säger ”äta, dricka, sjunga, 

åka skridskor, laga mat, måla, sova, leka och klättra”. Carin säger på svenska och engelska att 

eleverna ska lyssna och peka på bilden som sägs och eleverna lyssnar och pekar på bilden i 

ordningen hon säger. Carin säger på engelska och svenska att de ska ta upp pennan och ringa 

in bilden som sägs och eleverna tar fram sina pennor och ringar in bilden i ordningen Carin 

säger. Hon går runt och hjälper de som har svårt att veta vilken aktivitet som sägs genom att 

visa med kroppsspråk.  

 

Diana 

Under första lektionen börjar Diana med att säga på engelska att de ska ha engelska nu och 

översätter det till svenska. Eleverna hade lite svårt att släppa matematiken och övergå till 

engelska.  Hon säger att de ska arbeta med nya ord på engelska och översätter det till svenska.  

Diana skriver orden på tavlan: ”eat, drink, sing, swim, skate, cook, paint, sleep, play och climb” 

och frågar om de har hört orden på engelska innan och översätter det till svenska. Hon ber att 

få svenska översättningen till orden och de orden eleverna inte kommer på översätter Diana. 

Några av eleverna vet den svenska översättningen till orden.  
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De säger sedan alla orden tillsammans på engelska. Diana säger att eleverna ska ta fram 

arbetsböckerna på engelska. De går igenom orden till bilderna tillsammans.  

 

Under andra lektionen säger Diana på engelska först och sen på svenska att eleverna ska ta fram 

böckerna. Hon säger på engelska först och sen på svenska om eleverna kommer ihåg vilka 

aktiviteter de pratade om veckan innan och eleverna tittar på bilderna i boken: ”eat, drink, sing, 

swim, skate, cook, paint, sleep, play och climb”. Diana ber eleverna på engelska först och sen 

på svenska att titta på sidan sju. Hon läser ”she can sing” och frågar eleverna vad det betyder. 

En elev svarar på svenska ”hon kan sjunga”. Diana läser ”what can you do” och frågar eleverna 

vad det betyder. En annan elev svarar ”vad kan du göra”.  Diana säger “what can you do, I can 

climb”. Hon säger sedan “I can…” och frågar en elev “what can you do”? Några elever svarar 

Dianas fråga ”what can you do” med ”I can …” och Diana hjälper eleverna att välja en aktivitet 

och sedan frågar de en annan elev ”what can you do”. Men många av eleverna hade svårt att 

komma på vad de skulle säga så eleverna säger orden tillsammans igen efter Diana: ”eat, drink, 

sing, swim, skate, cook, paint, sleep, play och climb”. Diana säger sedan att eleverna ska sitta 

med sin bänkkamrat och säga ”I can…” och fråga ”what can you do”? Hon går runt och lyssnar 

på grupperna. Diana avslutar med att säga på engelska att det räcker, att eleverna har jobbat på 

bra och att de ska lägga ner sina böcker, penna och sudd.  

 

Erik 

Under första lektionen går Erik igenom arbetsordningen på svenska som sitter på tavlan. Han 

säger glosorna i arbetsböckerna på engelska och elever säger efter. Erik berättar att de ska lyssna 

på en CD. Efter varje avsnitt stannar de upp och översätter till svenska. Han väljer elev genom 

att dra glasspinne med namn och den eleven översätter till svenska. Erik berömmer de som 

använder rutan med glosorna för att komma ihåg. Han säger att varje elev ska få gå fram till 

tavlan och säga: ”my name is…, I live in… in Sweden och I like to…”. Erik säger att de som 

är nervösa kan sitta kvar vid bänken och säga. Han hjälper några att komma igång med vad de 

skulle säga. Alla elever går fram när de ska säga: ”my name is…, I live in … in Sweden och I 

like to…”. De andra elever applåderar efter varje presentation. Erik pratar även om att man får 

göra fel, att även han kan göra det. Eleverna instämmer med Erik att det kan bli fel ibland när 

man pratar engelska och de har inte skrattat under de andras presentationer.  Erik säger på 

svenska att eleverna ska ta fram arbetsböckerna. De ska lyssna på en CD och man kommer få 

reda på vart sex olika barn bor i vilka städer i Sverige. Han kommer att stanna CDn efter varje 

barn så att eleverna hinner med. CDn säger: “Hi, my name is … and I live in …”. Efter varje 

avbrott drar Erik en glasspinne och eleverna får enskilt säga ett barn och i vilken stad han/hon 

bodde. Eleverna som bli dragna säger: ”Maria- Uppsala, Sara- Kiruna, Peter- Lund, Jimmy- 

Halmstad, Erik- Visby och Fatima- Sundsvall”.  

 

5.3.2 Undervisningsmetod 
Anna  

Använder sig av arbetsbok/arbetsblad, diskussioner, ordförståelse och kommunikation där 

eleverna pratar med varandra i sin undervisning. Nedanstående arbetsmaterial (Figur 1) visar 

när Anna diskuterar med sina elever vad alla föremål som man använder i skolan heter på 

svenska och på engelska. De pratar även tillsammans om hur man beskriver något ”this is a…” 

eller ”it is a…”. Eleverna får även interagera med varandra och fråga ”what is this” och svara 

”this is a…” eller ” it is a…”.  
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Barbro  

Använder sig av läsebok/arbetsbok, läsförståelse, ordförståelse, engelska instruktioner, lyssna 

på CD och att eleverna ska översätta från engelska till svenska och tvärtom i sin undervisning. 

Nedanstående arbetsmaterial (Figur 2) visar när Barbro läser hela texten och eleverna översätter 

enskilt texten till svenska. Eleverna får säga hur gamla de är på engelska: ”I am … years old” 

och beskriva egna familjemedlemmar: ”my sisters’/my brothers’/ name is …”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figur 1: Arbetsmaterial från Annas undervisning 

Figur 2: Arbetsmaterial från Barbros undervisning 
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Carin  

Använder sig av arbetsbok, bokstavsförståelse och ordförståelse. Nedanstående arbetsmaterial 

(Figur 3 och 4) visar när Carin går igenom vad eleverna ska arbeta med. Eleverna ska dela upp 

till enskilda ord och skriva dem under rätt bild. Hon ger exempel på att beskriva/bygga 

meningar: ”this is a pencil” och ”this is a book”.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana  

Använder sig av diskussion, lyssna, ordförståelse, översätta från engelska till svenska och 

tvärtom och läsförståelse i sin undervisning. Nedanstående arbetsmaterial (Figur 5) visar när 

eleverna översätter orden med hjälp av Diana till svenska. De säger även aktiviteterna 

tillsammans på engelska.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 och 4: Arbetsmaterial från Carins undervisning 
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Erik  

Använder sig av kommunikation (prata/presentation), lyssna på CD, översätta från engelska till 

svenska och tvärtom samt ordförståelse i sin undervisning. Nedanstående arbetsmaterial (Figur 

6 och 7) visar när Erik läser upp glosorna som står och elever säger efter. De lyssnar på en CD 

och eleverna får översätta det som sas till svenska. Eleverna lyssnar även på en annan CD och 

drar streck från ett barn till vart han/hon bor. Sedan får eleverna enskilt säga barnets namn och 

vart han/hon bodde.  

 

 

 

Figur 5: Arbetsmaterial från Dianas undervisning 

Figur 6 och 7: Arbetsmaterial från Eriks undervisning 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuteras denna studies eventuella begränsningar och hur det kan ha påverkat 

skrivprocessen. 

 

Denna empiriska studie har skrivits under tio veckor, vilket är en kort period för en studie som 

baseras på datainsamling. Tidigt under kursen tillfrågades lärare för att observera lektioner och 

att besvara enkäter på min VFU-skola. Målet med studien var från början att göra en jämförelse 

mellan årskurs 1 och årskurs 3, för att få stor variation på det insamlade materialet. Men på 

grund av att en nyexaminerad lärare hade engelskundervisningen i alla tre klasser för årskurs 1, 

då fick studiens riktning ändras till en jämförelse i årskurs 2 och årskurs 3. Detta gjordes på 

grund av att lärarna som deltog, som även var ett av urvalskriterierna, skulle ha erfarenhet och 

även för att höja antalet medverkande lärare i studien. Alla tre lärare i årskurs 2 och en lärare i 

årskurs 3 tackade ja, men två lärare i årskurs 3 tackade nej. Då fick jag kontakta den andra 

skolan i kommunen där en lärare som är klasslärare i årskurs 1, men undervisar även engelska 

i årskurs 3 tackade ja. Det totala antalet lärare som tillfrågades var sju stycken där fem tackade 

ja och två tackade nej. Då denna studie baseras på datainsamling finns det etiska principer att 

beakta. Därför utformades samtyckesbrev till lärare och informationsbrev till vårdnadshavare 

och skickades ut för att informera om studien, att deltagandet är frivilligt och att 

datainsamlingen används endast för studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14).  

 

De observationsteman som har skapats (lärarens kommunikation, elevernas respons och 

undervisningsmetod) har gjorts enligt vad jag anser krävs för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar (hur mycket och på vilket sätt engelska används) (Cohen m.fl, 2011, s.456). 

Den datainsamling som har skett under observationerna är även här enligt min uppfattning vad 

som ska ingå i de olika temana. Vid upprepat försök kommer det insamlade materialet bli 

annorlunda på grund av olika lärare, lärarnas undervisning och elevgruppen. Studien har därför 

enligt mig en låg reliabilitet. Jag anser ändå att studien har en viss reliabilitet på grund av alla 

förberedelser inför observation och enkäter, för att minska datainsamlingens oklarhet. Men 

även för att jag både har använt observation och enkät, kunna förstärka den ena metoden med 

den andra metoden (Eriksson Barajas m.fl., 2013, s.103). Jag anser att studien har en hög 

validitet då jag har haft i åtanke vad syftet är, bestämt innan vad jag ska titta efter med hjälp av 

observationsprotokoll och det som jag har dokumenterat från observationerna är beviset (Cohen 

m.fl., 2011, s.459).  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur mycket engelska används och i vilken form, i ett 

antal klasser i årskurs 2 och årskurs 3.  Frågeställningarna var formulerade och är rubrikerna i 

nedanstående avsnitt:  

 I vilken utsträckning och på vilket sätt använder lärarna engelska i sin undervisning? 

 Hur förhåller lärarna sig till användning av engelska i sin undervisning?  

 

6.2.1 Lärarnas användning av engelska 
Engelskanvändning i undervisning förekommer i olika former och mängder. Hur mycket 

engelska man använder beror mycket på hur ens elevgrupp ser ut och i vilken årskurs man 

undervisar. Som lärare har man en av de viktigaste rollerna i barns språkinlärning (Hattie, 

2009). Då bör man ha kunskap om barns språkinlärning, kunna använda språket kommunikativt 

och på ett naturligt sätt (Enever, 2015, s.14).  
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Läraren bör även ha kunskap om barns andraspråksinlärning (Salmona Madriñan, 2014, s.54). 

Målet med språkundervisning är att eleverna ska utveckla en förståelse för textinnehåll och 

budskap (Lundberg, 2010, s.24). Eleverna i de olika klasserna som har deltagit i studien visar 

på att de har förståelse i engelska, där vissa elever kan ha mer kunskaper än andra. De kan bland 

annat översätta engelska ord till svenska, beroende på årskurs och kunskapsnivå har de även ett 

aktivt ordförråd och kan till viss mån prata lite. Detta är även något som eleverna kommer att 

utveckla med tiden i samband med undervisning som främjar språkinlärning. Castro Huertas 

och Navarro Parra (2014, s.17) belyser hur bildkort kan hjälpa till att påminna eleverna om de 

glömmer bort orden och ifall lärarna skulle göra bildkort till alla ord som finns i läromedlet (för 

det finns uppsättning av det i några av lärarhandledningarna) kan det med stor sannolikhet vara 

till hjälp för att öka elevernas ordförståelse. Det menar även Al Harrasi (2012, s.56-57) att 

användning av bildkort, gester eller kroppsspråket kan förstärka berättandet och därmed öka 

elevernas förståelse. 

 

Jag såg från observationerna att alla lärare använder svenska och engelska i sin muntliga 

kommunikation. Detta kan dock vara ett problem för lärarnas redan flerspråkiga elever som inte 

har svenska som modersmål. Om eleverna inte har stor förståelse i svenska, då blir deras 

språkutveckling blockerad när de får gå via svenskan för att lära sig engelska (Lundberg, 2010, 

s.24). Detta är viktigt för de olika lärarna i studien att vara uppmärksamma på, så att deras 

undervisning verkligen främjar språkinlärning för deras flerspråkiga elever. Salmona Madriñan 

(2014, s.63) menar däremot om elever utvecklar sitt förstaspråk (modersmål) i ett 

andraspråksklassrum, uppmuntrar det då elevernas lärande, för de kan omvandla kunskap från 

modersmålet till andraspråket. Barn som har starka kunskaper i modersmålet har enklare för 

språkinlärning av ett andraspråk på grund av språköverföring (Salmona Madriñan, 2014, s.64). 

Jag såg även att det förekommer elevinteraktion hos Anna, Barbro och Diana. Klasserna har 

med stor sannolikhet en språkrik miljö där det är uppmuntrat att kommunicera och interagera 

med varandra (Cunningham & Crawford, 2016, s.410). Trots att elevinteraktion inte skedde 

under Carins undervisning, meddelade hon att eleverna brukar mingla med varandra för att 

kunna interagera. I sådana situationer när eleverna interagerar ser man klart Vygotskys teori 

Zone of Proximal Development (ZPD), där barn som arbetar med varandra kan utveckla 

färdigheter och strategier (Vygotskij, 1978). 

 

Det är även viktigt att eleverna exponeras mycket för språket, att eleverna interagerar med 

varandra och låta eleverna använda och lära sig använda språket på olika sätt (Pinter, 2017, 

s.47). Lärarnas undervisning berör dessa olika faktorer: lärarna och eleverna pratar och lyssnar 

på engelska, elever får arbeta med varandra och de arbetar med olika områden i läromedlet. 

Lärarna i denna kommun påbörjar sin engelskundervisning i årskurs 1 och beroende på, som 

tidigare sagt, vilken årskurs man undervisar i kan engelskexponeringen skilja sig. Här ser man 

då Svartviks (1999) The sensitive period, att eleverna är som mest mottagliga för språk i unga 

åldrar med riklig exponering (Svartvik, 1999, s.331). Lärarna i studien tar vara på denna 

effektiva inlärningsperiod och därmed skapar de bästa förutsättningar för elevernas 

språkförståelse.  

 

Jag uppmärksammade under observationerna att eleverna var delaktiga under lektionerna, 

repeterade ord efter läraren, svarade i meningar efter läraren, och samtalade med sina 

bänkkamrater. När Anna, Barbro, Carin, Diana och Erik gav engelska instruktioner fick 

eleverna antingen översätta dem till svenska, göra som de blev tillsagda eller så översatte 

läraren direkt till svenska.  
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I de fall där eleverna översätter till svenska eller gör som de blir tillsagda, är det valda språket 

för instruktioner inte av betydelse, för eleverna har troligtvis förståelse i både svenska och 

engelska (Salmona Madriñan, 2014, s.62). I det fallet när läraren översätter direkt till svenska 

är det förmodligen på grund av att eleverna inte har förstått. Olika strategier för att möta de 

behoven kan vara att alltid ge samma instruktioner, använda ljudinspelningar, läraren anpassar 

språket med korta meningar eller låta eleverna arbeta med varandra (Cunningham & Crawford, 

2016, s.412-413). En viss kunskapsmässig osäkerhet från eleverna för att prata kunde jag se i 

alla klasser, men med stöttning av läraren så kunde eleverna sen säga en mening. Här ser man 

tydligt vad Wood m.fl. (1976, s.90) diskuterar om stöttning (scaffolding), att med lärarens 

stöttning kan eleven genomföra en uppgift och sedan klara att göra samma uppgift igen själv 

utan stöttning. I interaktion mellan lärare och elev, elev och elev samt i undervisningen kan 

man se det sociokulturella perspektivet av Vygotskij (1934). Eleverna utvecklar förmågor med 

hjälp av språkliga och fysiska redskap och de sociokulturella resurserna skapas och förs vidare 

genom kommunikation (Vygotskij, 2001; Säljö, 2010, s.184; Säljö, 2000, s.20, 22). De tar då 

del av olika kunskaper och färdigheter som har byggts upp i samhället och blir delaktiga i det 

genom interaktion med andra (Säljö, 2000, s.21). Eleverna kan även uttrycka sig i 

kommunikation med andra (Vygotskij, 2001; Säljö, 2010, s.187). Genom språket kan de 

uttrycka sig och det är ett teckensystem som utvecklas och samspelar bland annat med andra 

uttrycksformer: bild, talat språk och skrivet språk (Vygotskij, 2001; Säljö, 2010, s.188).  

 

Den svenska läroplanen, Lgr11, klargör om de förmågor elever ska lära sig från 

engelskundervisning: ”förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och 

göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där engelska används” (Skolverket, 2011, s.26). Det ingår olika områden i 

Lgr11 för att eleverna ska kunna utveckla de ovanstående förmågorna, de områdena är 

uppdelade i kommunikationens innehåll, Lyssna och läsa – reception och Tala, skriva och 

samtala – produktion och interaktion för årskurserna 1–3. Inom kommunikations innehåll finns 

delarna: välbekanta områden, intressen, personer, vardagsliv. Inom lyssna och läsa finns 

delarna: tydligt talad engelska från olika medier, texter, enkla instruktioner, enkla 

samtal/dialoger, filmer och dramatiserande berättelser, sånger och sagor, och ord/fraser i 

närmiljön. Inom tala, skriva och samtala finns delarna: enkla presentationer och enkla skrivna 

texter (Skolverket, 2011, s.27). Jag såg tydligt från observationerna att undervisningen berör de 

olika områdena i det centrala innehållet som ingår i den svenska läroplanen.  

 

6.2.2 Lärarnas förhållning till engelskanvändning 
Det är viktigt att lärarna har de tillämpade kunskapskraven från Lgr11 i åtanke när de planerar 

och genomför sin undervisning. Den behandlar kunskaper som väsentlig förståelse, enkel 

engelska, tydlig engelska, enkelt och begripligt, formulera sig och interaktion (Skolverket, 

2011, s.30). Lärarnas undervisning syftar på läroplanen och detta ser jag i undervisningen då 

det berör förståelse om vardagsnära ämnen, enkla och vardagsnära ord, eleverna formulerar sig 

och interagerar med sina klasskamrater. I alla lärares undervisningssituationer kan man se det 

sociokulturella perspektivet av Vygotskij (1934) som menar att man bland annat utvecklar 

förmågorna läsa, skriva och räkna (Vygotskij, 2001; Säljö, 2010, s.184). Eleverna ges 

möjligheter till att anamma sig kunskaper och läraren i undervisning ger dessa förutsättningar 

(Vygotskij, 2001; Säljö, 2010, s.191).  
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Alla de deltagande lärarna i studien: Anna, Barbro, Carin, Diana och Erik, berättar att de 

försöker i största möjliga mån prata så mycket engelska som möjligt. Speciellt när eleverna ska 

lära sig nya ord och fraser. Det förekommer även när eleverna repeterar efter läraren och att 

eleverna får översätta de engelska orden till svenska för att öka förståelsen. Man kan även se 

detta i vad lärarna prioriterar i sin undervisning. Högsta prioriteten prata förekommer hos 4/5 

lärare och lyssna förekommer hos 3/5 lärare. Lägsta prioriteten skriva förekommer hos 4/5 

lärare och läsa förekommer hos 2/5 lärare.  

 

Anna Barbro Carin Diana Erik 
Prata 1 

Skriva 4 
Prata, läsa, lyssna 1 

Skriva 2 
Lyssna 1 

Skriva 4 
Prata 1 

Läsa 4 
Lyssna, prata 1 

Läsa, skriva 4 
 

Alla lärare i studien framför att de gillar att undervisa engelska. Enligt lärarna är det bästa med 

engelskundervisning att arbeta och prata tillsammans, att eleverna vågar prata engelska, att 

många av eleverna redan har engelskkunskaper när de börjar skolan, det är roligt att lära ut och 

eleverna tycker att det är roligt att lära sig samt att se när eleverna förstår engelska. Anna, 

Barbro, Carin och Diana menar att det svåraste/mest utmanade med att undervisa engelska är 

att få eleverna att våga prata engelska. Här spelar vikten in att utveckla ett språkligt förtroende 

så att eleverna vågar prata inför och med sina kamrater samt kan delta i klassrumsaktiviteter 

(Lundberg, 2010, s.21). Det Erik ansåg var det svåraste/mest utmanande med 

engelskundervisning är de skiftande kunskapsnivåerna bland eleverna, där några av eleverna 

kan i viss mån konversera på engelska medans andra har inte förstått att engelska är ett annat 

språk. Han menar då att man måste jobba med klassrumsklimatet, man får säga fel och ibland 

kan man behöva stöd från någon annan. Jag såg därmed inte att eleverna inte vågade prata 

engelska. Mycket talar för som Lundberg (2010, s.21) poängterar att lärarna har skapat en trygg 

språkmiljö, haft diskussioner om att man för göra/säga fel, eleverna får svara i kör, och lärarna 

har lektioner där man faktiskt kommunicerar. Erik nämnde svårigheten med olika 

kunskapsnivåer bland eleverna, som ändå gäller för alla ämnen i skolan då alla elever är olika 

och utvecklas i sin egen takt. Det är då viktigt att vara medveten om de olika stadierna eleverna 

går igenom i sin kommunikationsutveckling för att därefter anpassa undervisningen efter 

elevernas egna behov: 1. För-produktion, 2. Tidig produktion, 3. Talframkomst, 4. Ordinärt flyt 

och 5. Avancerat flyt (Cunningham & Crawford, 2016, s.410). 

 

Språköverföring förekommer hos alla lärare i studien. Barbro och Erik använder det för att öka 

elevernas förståelse. Eleverna får antingen översätta från engelska till svenska eller från svenska 

till engelska. Carin och Anna, även fast Anna sa att hon inte har erfarenhet av det, använder sig 

av språköverföring för att introducera nya ord eller fraser. Diana använder sig av 

språköverföring för att eleverna ska kunna använda orden i ett sammanhang.  Lärarna Barbro 

och Erik kan prata mycket mer engelska i undervisningen än Anna, Carin och Diana, 

förmodligen på grund av att de undervisar en högre årskurs samt att deras elever har mer 

förståelse. Alla lärare använder sig av ett specifikt läromedel i sin undervisning. Anna, Carin 

och Diana har samma läromedel och använder engelska för elevernas ordinlärning. Lärarna 

tillsammans med eleverna säger orden, tittar på bilderna om vad de föreställer och översätter 

dem till svenska.  Barbro använder ett material hon anser är på en passande nivå och Erik 

använder både läromedel och TV-serie som eleverna tycker om. Salmona Madriñan (2014, 

s.62) poängterar att använda repetition, bilder och andra hjälpmedel är viktigt för elevernas 

förståelse vid andraspråksinlärning.  
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7. Slutsatser 
Utifrån läsningen av all litteratur och vetenskapliga artiklar, kan slutsatsen dras att det är av 

vikt att eleverna exponeras för engelska och får använda språket för att språkinlärning ska 

kunna ske. Utifrån den datainsamling som har skett, kan slutsatsen dras att engelska 

förekommer i olika former och mängder i dessa klasser. Anna, Barbro, Carin, Diana och Erik 

som har deltagit i studien, arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna i deras 

språkinlärning. Som lärare har man en väldig viktig roll då man är elevernas första språklärare. 

  

Enligt tidigare forskning, och min egen åsikt bör prioriteten i undervisningen alltid vara 

exponering. Lärare bör även hitta ett material som man anser är passande och använda olika 

uttrycksformer för att eleverna ska kunna använda engelska på olika sätt.  Man bör ha kunskaper 

i språket och själv vara trygg i att använda språket på olika sätt för att återspegla det till eleverna. 

Avslutningsvis anser jag att det viktigaste att ta med sig från denna empiriska studie är att 

kommunicera mycket: lärare med elever samt elever med elever, använda olika material för att 

behandla olika områden i kommunikationen samt att ha roligt med engelska för troligtvis tycker 

alla elever om att lära sig engelska.  

 

7.1 Fortsatt forskning 
Engelskämnet är enligt mig inte tillräckligt prioriterat inom skolan. I min litteraturstudie Att 

undervisa unga elever i engelska - arbetsmetoder för en andraspråksinlärning beskrev jag att 

det var svårt att finna ny svensk forskning som berör engelskainlärning för yngre åldrar. Detta 

påpekar jag ännu en gång då det fortfarande saknas denna typ av forskning. Det är därför 

önskvärt att ytterligare forskning inom engelska för de lägre årskurserna genomförs. 

Forskningen skulle kunna vara hur användningen av muntlig kommunikation påverkar elevers 

språkinlärning i engelska. Jag anser att forskning som berör unga barns språkinlärning i 

engelska behövs för att ”hjälpa” lärare idag att komma i underfund med vikten av 

engelskundervisning och vilka olika arbetsmetoder man bör prioritera. Sådan forskning, enligt 

mig, kan då leda till att en djupare språkförståelse för våra elever och det är det som är målet 

med språkundervisning.  
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Bilaga 1 - Samtyckesbrev 
 
 

                          
 

 

 

Observation av engelskundervisning för examensarbete 2. 
 
 
I samband med mina lärarstudier skriver jag mitt andra examensarbete och kommer då göra en 
vetenskaplig observation av engelskundervisning. Observationen är planerad att genomföras under 
v38-v40. Jag ber härmed om ditt samtycke till att observera under din engelskundervisning.  
 
Allt material från observationen kommer att behandlas konfidentiellt. Varken ditt namn eller skolan 
kommer att namnges i examensarbetet. Jag kommer att föra anteckningar under observationen och 
anteckningarna kommer att förstöras direkt efter kursens slut. Om du önskar, kan du få läsa arbetet 
jag skriver. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta det utan närmare motivering. 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående ansvarig handledare. 
 
 
Kontaktinformation 

 
Student: Amber Olsson   Handledare: Jonathan White 
Mail: v14ambol@du.se    Mail: jwh@du.se  
 

 
Samtycke 
 
Jag ger mitt samtycke till att mina engelsklektioner observeras. 

 

 

 

_________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Lärarens namnteckning   Namnförtydligande

mailto:v14ambol@du.se
mailto:jwh@du.se


 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Information till vårdnadshavare 

 

 
 
 
 
Observation av engelskundervisning för examensarbete 2. 
 
Jag heter Amber Olsson och studerar till lärare. I samband med mina lärarstudier skriver jag mitt 
andra examensarbete och kommer då göra en vetenskaplig observation av engelskundervisning. 
Observationen är planerad att genomföras under v38-v40.  
 
Allt material från observationen kommer att behandlas konfidentiellt. Varken ditt barns namn eller 
skolan kommer att namnges i examensarbetet. Jag kommer att föra anteckningar under 
observationen och anteckningarna kommer att förstöras direkt efter kursens slut.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och ditt barn kan när som helst avbryta det utan närmare motivering. 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående ansvarig handledare. 

 
 
 
Kontaktinformation 

 
Student: Amber Olsson   Handledare: Jonathan White 
Mail: v14ambol@du.se    Mail: jwh@du.se  
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till lärare 
Syftet med min studie är att undersöka hur mycket engelska används och i vilken form från 

årskurs 2 och årskurs 3. Du kan svara i detta dokument och jag skulle uppskatta om du kan 

svara och skicka tillbaka dina svar SENAST onsdag 27/9.  

 

1. Allmänt 

a. Vilken utbildning har du?  

 

b. Hur många år har du arbetat som lärare?  

 

c. Hur många år har du undervisat i engelska? 

 

d. Hur många engelsklektioner har du i veckan? Hur långa är de? 

 

 

2. Förhållningssätt   
a. Vad är enligt dig det bästa med att undervisa engelska? 

 

b. Vad är enligt dig det svåraste/det mest utmanande med att undervisa engelska? 

 

c. Hur använder du din egna muntliga användning av engelska i undervisningen? 

 

 

3. Undervisning 

a. Vad använder du för material i din engelskundervisning? 

 

b. Hur använder du dig av muntlig engelska i undervisningen? 

 

c. Rangordna dessa efter vad du prioriterar i din undervisning, där 1 har högsta prioritet och 4 

har lägst prioritet. Du kan använda samma siffra flera gånger.  

 

 Prata 

 Läsa 

 Lyssna 

 Skriva 

 

 

4. Erfarenheter 

a. Vad har du för erfarenheter av språköverföring (använda både svenska och engelska parallellt 

i kommunikationen) i undervisningen?  

 

b. Kan du beskriva hur och om du har utvecklat din engelskundervisning under dina år som 

lärare?   

 

 

Tack för din medverkan  


