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Abstract
Syftet med detta examensarbete är att studera F-3-lärares inställning till och möjlighet att ge
elever daglig exponering av engelska.
Studien gjordes med halvstrukturerade intervjuer samt tourist guide technique som
datainsamlingsmetoder. Tre F-3-lärare med engelska som ett av sina undervisningsämnen från
en kommun i Mellansverige deltog i studien.
Resultatet visade att lärarna åstadkommer daglig exponering av engelska i olika former och i
olika omfattning genom undervisning, morgonrutiner och genom dess synlighet i skolmiljön.
Informanterna har generellt en positiv inställning till daglig exponering av engelska och ser
det som en möjlighet för ytterligare utveckling hos eleverna i engelskämnet. Samtidigt ses
hinder med att införliva en daglig exponering. Tidsbrist, elevernas begränsade kunskaper samt
risken att exkludera elever med svårigheter i ämnet ses som försvårande omständigheter.
Engelskämnets status undersöktes utifrån en önskan om förståelse kring förutsättningar för en
daglig exponering av engelska. Här visar resultatet en varierad bild, även om de flesta
undersökta faktorer tyder på en lägre status hos engelskämnet (än exempelvis matematik och
svenska). Exponering av engelskämnet i skolmiljön görs, med några undantag, främst i
klassrummen på de besökta skolorna.
Förslag på vidare forskning handlar om ämnesintegrering med inkludering av engelska.

Nyckelord: Andraspråksinlärning, exponering, ämnesintegrerat arbete, status, skolmiljö
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1. Introduktion
Det engelska språket har en dominerande ställning i dagens globaliserade värld och är det
självklara språket att använda för kontakt och kommunikation som sträcker sig över
landsgränserna (Hyltenstam, 2002; Lundberg, 2010). Att engelskundervisning har en
betydelsefull plats i skolans verksamhet uttrycks också i skolans styrdokument. I Läroplanen
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (hädanefter Lgr11; Skolverket, 2017)
formuleras som en del av skolans övergripande uppdrag att eleverna ska få känna tillit till sin
språkliga förmåga samt att tillgången på språk hänger samman med både lärande och
identitetsutveckling. Vidare har skolan ansvar för att varje enskild elev efter sin tid i
grundskolan ska kunna kommunicera på engelska i tal och skrift (Skolverket, 2017). I
kursplanen för engelska (Skolverket, 2017) poängteras också hur engelskan finns med oss
dagligen och att kunskaper i språket ger eleven framtida möjligheter att ingå i internationella
sammanhang.
I årskurserna 1-3 tilldelas engelskämnet i den svenska skolan omkring 20-30 minuter i
veckan. Detta betyder att eleverna får en liten mängd undervisning i engelska just under de år
då de är som mest mottagliga för att lära sig ett nytt språk (Lundberg, 2016).
När jag läste engelskkurserna som ingår i lärarutbildningen blev jag inspirerad av ämnets
potential i de yngre årskurserna och hur barns nyfikenhet på språk kan tas tillvara av läraren.
Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder blev jag samtidigt bekymrad över den
begränsade tiden ämnet har på schemat, att engelskan sällan utövas mer än under de avsedda
lektionerna samt i liten utsträckning bjuds in att delta i ämnesintegrerad undervisning. Utifrån
detta har jag funderat på hur engelskämnet kan få mer utrymme under en skolvecka i syfte att
”duscha” eleverna med engelska. Genom att studera årskurs F-3-lärares inställning till att
integrera engelskämnet i andra ämnen och sammanhang kan jag därmed bidra till förståelse
om vilka möjligheter och hinder lärare ser för att ge eleverna daglig exponering av engelska.
Ur ett svenskt perspektiv där engelskans tid på schemat är begränsad och ofta isolerad till ett
eller ett fåtal tillfällen i veckan är studien därmed viktig.

2. Syfte
Syftet med detta arbete är att studera årskurs F-3-lärares inställning till och möjlighet att ge
elever daglig exponering av engelska.
2.1. Frågeställningar
•
•
•
•

Hur åstadkommer lärare daglig exponering av engelska?
Vilka möjligheter och hinder ser lärare med att dagligen exponera elever för engelska
inom ramen för den egna undervisningen?
Hur kan engelskämnets status i skolan beskrivas?
Hur synliggörs engelskämnet i skolmiljön?
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3. Bakgrund
Följande avsnitt presenterar hur engelskämnet beskrivs i skolans styrdokument, framgångsrik
andraspråksundervisning samt lärarens roll i arbetet med att elever ska lyckas i sitt tillägnande
av engelska. Inledningsvis redogörs för centrala begrepp.
3.1. Begreppsredogörelse
Nedan definieras de begrepp som är i fokus för examensarbetet.
3.1.1. Daglig exponering

Exponering innebär enligt Nationalencyklopedin ”förhållandet att någon eller något utsätts för
något eller att något visas” (Exponering, 2018). Lundberg (2010, s. 27) beskriver betydelsen
av en tilltagen exponeringstid i undervisningen och avser då den tid som ”eleven duschas med
engelska”. Daglig exponering innebär att något sker med en regelbundenhet varje dag. I detta
fall avses med daglig exponering att elever undervisas i eller får ta del av engelska på annat
sätt varje skoldag.
3.1.2. Status

Lopriore och Krikhaar (2011) beskriver ett antal faktorer som de menar har betydelse för
främmandespråk som ämne i skolan och därmed vilken status det får: hur lektionerna är
placerade i schemat, vilken tid som finns avsatt, den visuella representationen av ämnet i
klassrum och på andra ytor i skolan, tillgången på material samt utbudet av aktiviteter
kopplade till främmandespråket. I detta examensarbete definieras engelskämnets status utifrån
dessa faktorer och undersöks som en förutsättning för daglig exponering.
3.1.3. Ämnesintegrerad undervisning

Flera olika begrepp används för att beskriva den undervisningsform där lärare samverkar över
ämnesgränserna i syfte att skapa en helhetssyn hos eleven, exempelvis: ämnesintegrerad
undervisning, ämnesövergripande undervisning och tematisk undervisning (Lundberg, 2010,
2016; Skolverket, 2017). Begreppet ämnesintegrerad undervisning kommer användas i detta
examensarbete. Sökning på ordet ämnesintegrering i Nationalencyklopedin resulterar i en
hänvisning till begreppet ämnesintegration. Begreppet innebär att ämnen som är besläktade
med varandra samordnas i syfte att ge ökade insikter (Ämnesintegration, 2018). Skolverket
(2014) beskriver att ett sätt för lärare att skapa helheter för eleverna är att arbeta
ämnesövergripande och därigenom samarbeta med kollegor från andra ämnen. Tyberg ger
ytterligare en definition på ämnesintegrerad undervisning där engelskämnet nämns ” …
arbetsmetoder som på ett eller annat sätt inkluderar engelska som naturligt arbetsspråk i
ämnesstudier” (Tyberg, 2010, s. 52). Ämnesintegrering avses i detta examensarbete vara ett
sätt att skapa mer exponering av engelska i skolan. Inställningen och möjligheten till detta är
en del av vad som ämnas undersökas hos deltagande lärare.
3.1.4. Engelska som främmandespråk/andraspråk

Främmandespråk definieras enligt Nationalencyklopedin ”språk som lärs in i en miljö där det
inte hör naturligt hemma” (Främmandespråk, 2018). Nationalencyklopedins beskrivning av
andraspråk lyder ”språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt
förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig
kommunikation” (Andraspråk, 2018). Engelskan har gått från ett främmandespråk i Sverige
till att mer betraktas som ett andraspråk utifrån dess betydande roll i vardagen för en stor del
av den svenska befolkningen (Hyltenstam, 2002). Fortsättningsvis kommer termen engelska
som andraspråk att användas, men vetenskapliga artiklar och rapporter som tar upp studier
om främmandespråk kommer också inkluderas. I dessa fall anges termen främmandespråk.
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3.2. Engelska i skolans styrdokument
Nedan följer en redogörelse av engelskämnets koppling till skolans styrdokument i form av
läroplan, kursplan och timplan.
I skolans uppdrag, enligt Lgr11, poängteras betydelsen av att ge eleverna ett sammanhang att
sätta in sina kunskaper i (Skolverket, 2017). Dessa sammanhang kan ses ur olika perspektiv,
bland annat det internationella perspektivet, vilket innebär att elever ska kunna se sig själva i
ett globalt sammanhang med möjlighet till kontakt och kommunikation över kultur- och
nationsgränser. Vidare ska utbildningen vara likvärdig, vilket exempelvis innebär att varje
enskild elev har rätt till en anpassad undervisning som gagnar dennes förutsättningar och
behov samt att undervisningen ska utgå från elevens egna erfarenheter (Skolverket, 2017). Ett
övergripande mål i Lgr11 är att eleven ska kunna ”kommunicera på engelska i tal och skrift”
(Skolverket, 2017). Här anges också att läraren ansvarar för att elevens lust att lära stärks
samt att eleven får möjlighet att känna tillit till egen förmåga och kunskaper. Läraren ska
också verka stimulerande, samverka med andra lärare samt ge eleverna möjlighet till
ämnesövergripande arbete i strävan efter att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt
(Skolverket, 2017).
I kursplanen för engelska beskrivs att undervisningen syftar till att ge eleven ”möjlighet att
utveckla en allsidig kommunikativ förmåga” (Skolverket, 2017). Detta innebär förmågan att
uttrycka sig i tal och skrift, anpassa språket till olika mottagare och sammanhang samt kunna
tillägna sig talad och skriven engelska. I kursplanen poängteras också att undervisningen ska
bidra till att eleverna skapar intresse för att lära sig språk och förstår nyttan av dessa
kunskaper.
Timplanen (Skolverket, 2018) anger det minsta antal undervisningstimmar som elever i
grundskolan har rätt till inom respektive ämne. För engelskämnet gäller totalt 480
undervisningstimmar under grundskoletiden. Detta kan jämföras med matematikens 1 125
timmar, svenskans 1 490 timmar samt 500 timmar i idrott och hälsa. Av engelskans 480
timmar är 60 ämnade för årskurs 1-3, vilket kan jämföras med bilden och slöjdens 50 timmar
samt musikens 70 timmar.
Sammanfattningsvis beskrivs i Lgr11 att engelskämnet är betydelsefullt för elevens vardag,
utveckling och möjligheten att knyta och verka genom internationella kontakter. Trots detta är
relativt få antal timmar tilldelade ämnet, vilket Lundberg (2016) ställer sig kritisk till.
3.3 Andraspråksinlärning
Följande avsnitt innefattar olika perspektiv på andraspråksinlärning hos barn, så som
gynnsamma förhållanden, metoder och undervisningstid.
Att lära sig ett andraspråk innebär att ett eller flera språk redan är inlärda, vilket ger förståelse
för hur språk fungerar till skillnad mot när förstaspråket tillägnas (Lightbown & Spada, 2013).
Ett andraspråk som huvudsakligen lärs in i ett klassrum innebär att den kontakttid som finns
med språket är begränsad. Dessutom tenderar andraspråksinlärning att innehålla en mer
formell typ av språk som karaktäriseras av att inte passa in i sociala sammanhang (Lightbown
& Spada, 2013). Jämfört med att lära sig ett nytt språk som vuxen, menar Pinter (2006) att
barn är mer känsliga för språkets ljud och rytm.
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3.3.1. Övergripande faktorer i andraspråksundervisningen

Många omständigheter spelar in när en elev ska tillägna sig kunskaper inom ett andraspråk.
Lopriore och Krikhaar (2011) redogör för faktorer som bidrar till en framgångsrik
språkundervisning i skolan, framtagna genom ELLiE-projektet (Early Language Learning in
Europe) där språkundervisning för yngre barn studerades i några europeiska länder inklusive
Sverige. Bland annat kunde ses att de elever som redan i förskoleåldern exponerats för ett
främmande språk kunde dra nytta av detta i sin senare kunskapsutveckling. Tidig språkstart är
också befogat utifrån att yngre barn, inklusive de med olika former av svårigheter, gillar att
lära sig ett nytt språk och detta kan ha effekt på ett intresse för språk som varar livet ut
(Lundberg, 2016). Att yngre elever använder hela kroppen för att lära, är imitativa, uppskattar
språkutvecklande aktiviteter som sång, lek och sagor samt är orädda för att göra språkliga
misstag är ytterligare fördelar med en tidig språkstart (Lundberg, 2016). Gällande tidig
språkstart i Sverige har engelskämnet enligt Lundberg (2015) en problematisk situation
eftersom det inte finns några nationella riktlinjer för när under årskurs 1-3 som
engelskundervisning ska påbörjas. Detta beslut tas av skolorna själva och kan därmed
innebära att elever får möta engelskämnet först i årskurs tre.
En annan viktig faktor i språkundervisningen är ämnets status, bland annat hur mycket tid
som finns avsatt och när under skolveckan ämnets lektioner är placerade. Om lektionstiden
exempelvis alltid infaller på fredag eftermiddag kan det innebära att eleverna är trötta och
ofokuserade och därmed blir ämnet lidande. Finns engelskämnet däremot närvarande i
skolmiljön som en del av en större kunskapsupplevelse, där språket exponeras via aktiviteter
eller på speciella platser tyder det på att ämnet har en högre status (Lopriore & Krikhaar,
2011). Ett annat viktigt område som har effekt på språkundervisningens kvalité och kan visa
på ämnets status är skolans resurser (Lopriore & Krikhaar, 2011). Detta kan handla om
tillgången på tekniska hjälpmedel eller litteratur på andraspråket, vilka båda bidrar till effektiv
språkinlärning hos unga elever.
Lärarens roll i språkklassrummet poängteras som en av de mest betydelsefulla faktorerna i
språkundervisningen. Här talas om att lärare har adekvat utbildning i att undervisa i
främmandespråk/andraspråk samt erbjuds fortbildning (Lopriore & Krikhaar, 2011). Gällande
situationen i Sverige menar Lundberg (2015) att det råder brist på lärare med relevant
kompetens för engelskundervisning i årskurserna 1-6. Rektorn är ytterligare en viktig aktör i
språkundervisningen utifrån dennes mandat över fokusområden, deltagande i
utvecklingsarbeten, personaltillgång, beslut om fortbildning och inköp av material (Lopriore
& Krikhaar, 2011).
3.3.2. Holistisk inlärning

Språkundervisning med en holistisk utgångspunkt handlar om att tillhandahålla språket som
ett verktyg i situationer som är betydelsefulla för barn. Holistisk undervisning kan
representeras av att elever får uppleva tillägnandet av ett andraspråk som ett hjälpmedel med
vilket de får möjlighet att uttrycka egna idéer, behov, åsikter och känslor samtidigt som de
tillåts vara aktiva i meningsfulla uppgifter och sammanhang (Kersten & Rhode, 2015). Pinter
(2015) beskriver att en aktivitet med holistisk utgångspunkt kan utformas på så sätt att den
uppmuntrar till språkanvändning utan att den har ett språkligt mål. Snarare kan aktivitetens
mål i första hand handla om att till exempel lösa en gåta eller leka en lek.
3.3.3. Exponering

En framgångsfaktor i engelskundervisningen är en ökad exponeringstid eftersom det enligt
Malmberg (2000) kan kopplas samman med goda elevprestationer. Exponeringen handlar
både om omfattning i tid och hur ofta eleverna får ta del av engelska (Lundberg, 2010).
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Lundberg (2016) framhåller fördelen med att språkundervisningen finns med varje dag
jämfört med koncentrerad till en eller ett par lektioner i veckan. Korta lektioner som infaller
sällan riskerar att göra eleverna oengagerade och det kan bli svårt att få syn på den egna
progressionen. Istället bör eleverna ”duschas” med engelska och ett tillfälle per dag om 5-10
minuter kan betyda mycket för elevernas språkutveckling. Lundberg (2010, 2016) propagerar
för att mer tid behövs i den svenska grundskolans engelskundervisning. I ELLiE-projektet
gjordes jämförelser mellan hur de olika länderna fördelade undervisningstiden av språk.
Enligt Lopriore och Krikhaar (2011) hade de flesta av de deltagande skolorna två
främmandespråklektioner i veckan om 30-60 minuter. I Sverige visade sig lektionstiden per
vecka variera mellan en lektion à 20 minuter till två-tre lektioner à 40 minuter (Enever, 2011).
Att exponeras för engelska avser den tid som elever på olika sätt hör, talar, läser eller ser
engelska. I yngre år bör eleven få möta engelskan främst i talad form (Lundberg, 2015). En
anledning till detta är att engelska ord kan vara svåra att känna igen i text, skriva och stava till
eftersom det engelska språket inte är ljudenligt – det vill säga, samma ljud kan ha olika
stavning. Dominerande exponeringsformer i den tidiga undervisningen bör därför vara sådana
övningar där engelskans ljud prioriteras - att lyssna, tala och försöka förstå utan översättning.
En säkerhet hos eleven gällande det engelska språkets ljud kan därmed gynna elevens
fortsatta lärande. Utifrån detta blir lärarens användning av engelska under lektionerna ytterst
betydelsefull för elevernas utveckling och därmed en viktig del av exponeringen. Eleverna
behöver förstå hur och varför engelskan ska dominera i klassrummet samt utrustas med
strategier för att kunna gissa sig till helheten i ett budskap (Lundberg, 2015).
Att elever ska exponeras för det främmande språket genom många olika typer av upplevelser
framhålls. Elever som exempelvis får möjlighet att skapa relationer med barn i andra länder
genom brev, videosamtal eller fysiska möten visar på större framgång i sin språkundervisning
(Lopriore & Krikhaar, 2011; Tyberg, 2010). ELLiE-studien visade att ungefär en tredjedel av
de deltagande skolorna var involverade i någon form av internationella aktiviteter och
utbytesprojekt med skolor i andra länder (Lopriore & Krikhaar, 2011). Ett annat sätt att öka
exponeringen kan vara att använda film, faktaböcker, litteratur och webbplatser på engelska
som naturliga kunskapskällor i alla ämnen (Lundberg 2010). ELLiE-studien visade att en
majoritet av skolorna kunde tillhandahålla åtminstone en typ av följande material på det
aktuella språket: lättläst litteratur, faktaböcker, sagoböcker eller ordböcker (Lopriore &
Krikhaar, 2011). Genom att skolan innehar en bank av material på andraspråket kan elever
också välja engelskspråkig litteratur när de får möjlighet att välja böcker att läsa på egen
hand, vilket Lundberg (2010) anser vara betydelsefullt. Detta kan kopplas till det som Milton
(2008) beskriver som viktigt för elevers utökning av ordförrådet på andraspråket – informella
uppgifter som kan utföras i eller utanför skolan, exempelvis titta på film, höra en sång, eller
läsa en bok på det nya språket. Sådana situationer bör enligt Milton (2008) uppmuntras och
följas upp av lärare eftersom tillägnande av kunskap på detta sätt ses som goda strategier för
att utveckla ett andraspråk. Att som lärare hämta inspiration från hur eleverna använder
engelska i sin vardag kan ge uppslag till ytterligare exponering, samt gynna utvecklingen av
engelskundervisningen enligt Sayer och Ban (2014). I ELLiE-studien undersöktes också i
vilken utsträckning eleverna exponerades för ett främmandespråk i andra sammanhang än i
klassrummet. Cirka en tredjedel av skolorna hade möjligheter till språkexponering utanför
klassrummet, så som en ”språkhörna” (en plats på skolan där språket exponeras genom olika
medier). Även sammanhang som samlingar och utomhusaktiviteter kan nyttjas av läraren för
större exponering av engelska (Lundberg, 2015).
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Att tillägna sig ett andraspråk kräver mycket tid och när lärandet sker i skolan är tiden
begränsad. En väg till mer språkundervisning är, enligt Lundberg (2015), ämnesintegrering,
vilket beskrivs nedan.
3.3.4. Ämnesintegrerad undervisning

Skolan kan antingen behandla engelskan som ett separat ämne eller välja att integrera det med
den övriga läroplanen (Pinter, 2006). Ett integrerat synsätt ger eleverna chansen att använda
kunskaper i andra ämnen tillsammans med engelska och därmed ges ett sammanhang att sätta
lärdomarna i. Detta poängterar också Lundberg (2015) som beskriver att samverkan mellan
lärare att integrera engelska med andra ämnen och att anordna temaarbeten kan vara strategier
för att både exponera eleverna för mer engelska och ge ett sammanhang till skolans
undervisning.
Skolans styrdokument understryker engelskans viktiga roll i Sverige och hur kunskaper i
språket fungerar som verktyg för kommunikation i många olika sammanhang. Tyberg (2010)
menar att detta kan fungera som en ledstjärna i arbetet med att integrera engelska med andra
ämnen i skolans alla stadier. Att använda engelskan som arbetsredskap är att uppmärksamma
och uppmuntra användning av språket som kommunikationsmedel i naturliga sammanhang
och därmed ge möjlighet till förståelse för dess användningsområden och en helhetssyn på
betydelsen av språkkunskaper. Tyberg (2010) beskriver ämnesövergripande arbete med ett
gott exempel - geografiundervisning på engelska där elever samtidigt som de erhöll kunskaper
om ett land också tränade på sin egen kommunikativa förmåga på engelska och hur denna
hade kunnat te sig i affären eller på restaurangen om de själva hade besökt landet ifråga.
Tyberg (2010) beskriver att synen på att språkundervisning sker i separata moment kan
suddas ut av lärare som väljer att använda engelskan som källa till kunskapsutveckling i
många olika ämnen. Att inkludera och synliggöra engelsk litteratur som exempelvis
faktaböcker ser Tyberg (2010) som att göra en resursförstärkning i ett klassrum.
3.4. Lärarens roll vid språkinlärning
Läraren innehar huvudrollen och är en av de mest betydelsefulla faktorerna för en
framgångsrik språkundervisning (Lopriore & Krikhaar, 2011; Lundberg, 2007, 2015). Läraren
har makten att skapa rika och stimulerande inlärningstillfällen och en god språkmiljö som
inbjuder till upplevelser i ämnet. Läraren blir en viktig förebild genom att ha en god språklig
kompetens och att rikligt använda målspråket i klassrummet. Elevens första språklärare blir
således viktig för en positiv språksyn som kan väcka och bibehålla motivationen och intresset
för språk (Lundberg, 2007, 2015). Goda metoder inom språkundervisning menar Pinter
(2006) kännetecknas av en varierad undervisning med interaktion mellan såväl lärare-elev
som elev-elev i syfte att använda och experimentera med språket och att eleverna ska känna
en lust inför kommunikation på ett annat språk. Att läraren tillhandahåller tillfällen att ha
roligt med språket genom en varierad undervisning där fantasi, lek, sång, drama och
bildböcker står i centrum poängteras i den tidiga språkundervisningen (Cheep-Aranai &
Wasanasomsithi, 2016; Lundberg, 2015).
Sammanfattningsvis är tidig språkstart, hög ämnesstatus, lärarens utbildning och förmåga att
engagera eleverna, tilltagen exponeringstid och målspråksanvändning samt användningen av
engelska i andra ämnen och sammanhang viktiga faktorer i elevernas tillägnande av engelska
som andraspråk.
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4. Tidigare forskning
I följande avsnitt kommer tidigare forskning gällande inlärning och undervisning av
främmande/andraspråk, kopplat till examensarbetets syfte, att redogöras för.
Forskning visar att graden av exponeringstid har betydelse. Unsworth, Persson, Prins och de
Bot (2015) undersökte 168 elever (cirka 4-5 år) som läste engelska som främmandespråk i
Nederländerna och frågade sig bland annat om det fanns skillnader mellan elever utifrån
antalet minuter per vecka som de exponerades för engelska. Studien visade ett signifikant
högre resultat hos de elever som fått mer än 60 minuters exponering av engelska varje vecka,
vilket gör att författarna understryker vikten av tilltagen undervisningstid för ämnet.
En mer omfattande undervisningstid av ett andraspråk kan erhållas genom att språk- och
ämnesundervisning kombineras (Tragant, Marsol, Serrano & Llanes, 2016; Ní Chróinín, Ní
Mhurchú & Ó Ceallaigh, 2016). I den spanska studien av Tragant et al. (2016) ingick 22
pojkar (8-9 år) och deras lärare i en jämförande studie mellan ordinarie engelskundervisning
och då engelska integrerades med naturorienterande ämnen (NO) och dess effekt på
ordförrådet i andraspråket. Genom läromedelsanalys, ordtester, observationer, intervjuer och
enkäter påvisades att båda undervisningsformerna har fördelar av olika slag samt utvecklar
elevernas ordförråd. Eleverna blev exponerade för fler och mer abstrakta ord när ämnena
integrerades men flest ord som eleverna faktiskt lärde sig kom genom den ordinarie
engelskundervisningen. Detta kunde bland annat förklaras med att NO-lektionerna i större
omfattning innebar användning av förstaspråket samt att den ordinarie undervisningen mer
relaterade till elevernas egna erfarenheter och därmed kunde aktuella ord lättare kopplas till
elevernas vardag.
Elevnära ord kunde eleverna däremot tillägna sig då andraspråksinlärningen integrerades med
idrottsämnet i den irländska studien gjord av Ní Chróinín et al. (2016). I undersökningen där
lärare och elever (8-11 år) deltog blev idrotten identifierad som ett tilltalande sammanhang för
andraspråksinlärning. Lärarna såg bland annat fördelen att de direkt fick återkoppling på
elevernas grad av förståelse genom hur de utförde övningar och rörelser som de fick
instruktion om på andraspråket. Att språkinlärningen associerades med att vara aktiv utomhus
sågs som en fördel av alla studiens deltagare. Påvisade nackdelar vid integrering av idrott och
språk var att idrottsaktiviteterna inte blev speciellt utmanande. Lärarnas val av undervisning
föll ofta på lättare övningar eftersom de var enklare att förklara på andraspråket. Därmed lärde
sig eleverna inte så mycket nytt inom idrottsämnet. Att individanpassa den integrerade
undervisningen visade sig också vara en utmaning och något som i viss mån blev en nackdel
för de elever som behövde extra hjälp inom idrottsämnet.
Lundbergs (2007) aktionsforskningsprojekt syftade till att 123 deltagande lärare skulle studera
sin egen engelskundervisning för att sedan utveckla denna med nya arbetssätt och metoder.
När deltagarna hittade vägar för att integrera engelskan i andra sammanhang upptäckte de att
didaktiska kunskaper och erfarenheter från andra ämnen var applicerbara även i
engelskundervisningen. Detta resulterade i ett mindre isolerat sätt att se på engelskan och
föranledde ämnesintegrerad undervisning som bland annat hade fördelen att exponeringen av
engelskan ökade.
Flera studier visar att engelskundervisning som utvecklas till att innefatta nya sätt att arbeta i
klassrummet kan verka motiverande hos både elever och lärare. Exempelvis erhölls viktiga
insikter hos deltagarna i Lundbergs (2007) studie - tidig, glädjefull och naturlig
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engelskundervisning upplevdes kunna motverka ovilja, ointresse och rädsla hos eleverna att
tala engelska i klassrummet. Lustfylld undervisning framhåller också Cheep-Aranai och
Wasanasomsithi (2016) då de poängterar att barn i ung ålder bör får använda leken som ett
verktyg i kunskapsutvecklingen. I deras studie, där deltagarna var thailändska elever i åldern
8-9 år, är begreppet Play-based language learning framträdande. Begreppet avser hur lek,
spel, rollekar och leksaker kan ha goda effekter på barns tillägnande av engelskkunskaper.
Studiens resultat visade att en majoritet av deltagarna föredrog den lekbaserade inlärningen
framför ordinarie undervisning och en elev uttryckte att ”Play helps me remember vocabulary
more and better because I speak while playing …” (Cheep-Aranai & Wasanasomsithi, 2016,
s. 160). Betydelsen av att klassrum har ytor där olika lekstationer ryms och att de är utrustade
med material och litteratur i språkutvecklande syfte är några av författarnas slutsatser. Att
lärare som undervisar unga elever i språk bör anordna lärtillfällen som är mindre styrda och
med inslag av fantasi är ytterligare slutsatser.
Studier visar att det finns utvecklingsbehov hos språklärare. I utgångsläget av Lundbergs
(2007) aktionsforskningsprojekt vittnade lärare om att deras undervisning saknade röd tråd,
progression och långsiktig planering. Lärarna talade till stor del svenska under
engelsklektionerna och elevernas motivation var låg. Utvecklingsbehov hos språklärare
undersöktes också av Subhan Zein (2017) som via klassrumsobservationer och semistrukturerade intervjuer med indonesiska lärare kom fram till delvis liknande brister som i
Lundbergs (2007) studie. Här fanns förbättringsbehov gällande lärarnas egna språkkunskaper,
valet av undervisningsmaterial samt kunskaper om hur elevens språkintresse upprätthålls.
Deltagarna i Lundbergs (2007) studie ombads också redogöra för hinder för en aktiv,
omväxlande och regelbunden engelskundervisning. Här angavs tidsbrist, olämpliga lokaler,
inställda lektioner, att verksamheten ofta är låst vid ett schema samt avsaknad av digitala
hjälpmedel och autentisk engelsk litteratur. Efter genomgången kompetensutveckling visade
lärarna i Lundbergs (2007) studie på omfattande utveckling i engelskundervisningen.
Specifikt angavs tidig språkstart, konsekvent målspråksanvändning samt språklig
medvetenhet (det vill säga kunskaper hos eleverna om hur språkinlärning går till) som
framgångsrika faktorer i arbetet.
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att mer exponeringstid har betydelse när unga
människor lär sig ett nytt språk. Forskning visar också att ämnesintegrering är en väg till både
ökad exponeringstid och utvidgning av ordförrådet på andraspråket hos eleverna. Detta
arbetssätt innebär också svårigheter, exempelvis att individanpassa undervisningen. Vidare
pekar forskning på att lekbaserad undervisning kan vara ett sätt att åstadkomma glädjefull
inlärning hos unga elever, vilket kräver att lärare tillhandahåller lärtillfällen som är mindre
styrda med inslag av fantasi. Avslutningsvis visar studier att det finns utvecklingsbehov hos
språklärare samt att lärare upplever vissa hinder för en varierad och regelbunden
engelskundervisning.

5. Teoretiska perspektiv
Nedan följer genomgång av de teoretiska perspektiv som ligger till grund för examensarbetet.
Dessa innefattas av Krashens input hypothesis, pragmatismen utifrån Deweys synsätt samt
språkligt landskapande.
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5.1. Input hypothesis
En teori som kan kopplas till examensarbetets syfte om att utforska i vilka olika sammanhang
och situationer som engelskundervisning kan ingå är input hypothesis, vilken språkforskaren
Krashen står bakom. Detta synsätt på andraspråksinlärning innebär att ta avstamp i den
kunskap som eleverna redan besitter för att sedan i tillräcklig mängd exponera eleven för den
typ av språklig input som är något över dennes kunskapsnivå (Krashen, 1982).
Krashens sätt att se på hur ny kunskap tillägnas liknar Vygotskijs synsätt angående den
proximala utvecklingszonen som är en del av den sociokulturella teorin. Den proximala
utvecklingszonen (ZPD) syftar till den zon av kompetenser som finns inom räckhåll med
utgångspunkt i den erövring av kunskaper som ett barn tidigare har åstadkommit (Vygotskij,
1978). Barnet kan ta sig till nästa steg i utvecklingen om denne får stöd av någon, en förälder,
lärare eller kamrat, som redan innehar de kunskaper som eftersträvas. Den proximala
utvecklingszonen definierar därmed de lärdomar som återfinns i processen där kunskaper går
från icke erövrade till erövrade (Vygotskij, 1978). Stöd i kunskapsutveckling har senare
kommit att benämnas scaffolding (vilket kan översättas till stöttning) och avser den hjälp
genom vilken barnet kan tillhandahålla instruktioner eller viktiga insikter som behövs för att
bemästra olika färdigheter (Säljö, 2015). Att använda ZPD-orienterade uppgifter kan dels ge
en bild av elevens erövrade kunskaper och dem som finns i en potentiell utvecklingszon och
blir därmed ett viktigt pedagogiskt verktyg för lärare och inte bara en modell gällande lärande
(Lantolf, Thorn & Poehner, 2015). Att ta till sig språk där eleven exponeras med stoff något
över rådande nivå kräver att elevens kunskaper inom andra områden tas tillvara, därmed blir
kontexten betydelsefull. Detta är, enligt Krashen, en väl fungerande typ av språkstimulans
men är beroende av att den input som ges är greppbar och förståelig samt att fokus ligger på
innebörden av det kommunicerade snarare än språkets form (Krashen, 1982).
Genom input hypothesis hävdas att språk snarare tillägnas genom tillförsel av förståelig input
när eleven lyssnar och läser än när eleven producerar språk på egen hand, det vill säga output.
Däremot kan output bidra indirekt till språkinlärningen genom den enkla principen att då en
andraspråksinlärare talar språket får denne än mer input genom den konversationen som
eleven deltar i. Konversation kan också ha positiv inverkan på typen av input och dess kvalité
i och med att samtalspartnern ofta kan anpassa språket till att bli mer förståeligt för inläraren
(Krashen, 1982). Vad förståelig input innebär och hur stor en tillräcklig mängd av input är
definieras inte av Krashen, varför detta också innefattas i den kritik som riktats mot input
hypothesis (Zafar, 2009).
5.2. Pragmatism
Den andra teorin som ligger till grund för examensarbetet är pragmatismen. En viktig tanke
inom pragmatismen är det ge elever ett större sammanhang att sätta in sina kunskaper i.
Dewey (1902), en av pragmatismens förgrundsfigurer menade till exempel att barn rör sig
lättsamt mellan ämnen och platser och sysselsätter sig med det som intresserar för tillfället.
Därför menade Dewey att det var olyckligt att barnen, genom skolan, vaggas in i en värld som
delas in i olika ämnen där kunskaperna ska läras in utifrån uppdelningar som fakta och
grammatik. Detta poängteras vara en omständighet som inte sammanfaller med barnens
erfarenhetsvärld (Dewey, 1902). Att skolans olika ämnen bör integreras med varandra var
Dewey därmed tydlig med. Idén om betydelsen av det större sammanhanget inom
pragmatismen kan kopplas samman med input hypothesis där också sammanhanget, eller
kontexten, utpekas som betydelsefull och att elever ska få använda hela sin kunskapsbank vid
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inlärning av språk (Krashen, 1982). Inom pragmatismen används begreppet learning by
doing, vilket bland annat handlar om att skolans undervisning bör utgöras av aktivitet och
integrering med den övriga världen samt att verksamheten ska kopplas samman med
elevernas vardag och intressen. En skola som tillgodoser dessa faktorer har, enligt Dewey, en
större möjlighet att bedriva undervisningen gentemot elever som har lust att lära (Säljö,
2015). Att skolan nyttjar den sortens exponering av engelska som eleverna på eget initiativ tar
del av på sin fritid, exempelvis tv-spel eller musik, bör därmed gynna motivationen, det vill
säga ”individens önskan att delta i lärandeprocesser” (Lozic, u.å., Motivation en viktig nyckel
till elevers skolframgång, stycke 1). Motivationsbegreppet kan delas upp i inre och yttre
motivation (Thomson & Wery, 2013). Vid en stark inre motivation finns en drivkraft hos
eleven där nyfikenhet, lust att upptäcka och vilja att delta är framträdande. Denna typ av
motivation kan enligt Thomson och Wery (2013) stärkas om eleven kan göra kopplingar
mellan skolarbetet och det övriga samhället. Detta stämmer överens med Deweys tankar om
att skoluppgifter bör bli verklighetsförankrade. I dagens läroplan (Lgr11; Skolverket, 2017)
kan bland annat det som beskrivs om att ”främja elevernas harmoniska utveckling”
(Skolverket, 2017, s. 8) kopplas till learning by doing och pragmatismen. Här betonas
exempelvis utgångspunkten i gemensamma erfarenheter och att läraren tillhandahåller
varierande arbetsformer. En harmonisk utveckling hos eleven möjliggörs även genom att
eleven ges många tillfällen att prova och utforska nya kunskaper och att tillägnandet ska
kunna ske genom eget skapande i olika uttrycksformer. Även om Dewey inte själv sägs ha
använt just begreppet learning by doing (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004) ansåg han att
denna verklighetsanknytning var vägen till utveckling (Säljö, 2015). Dewey poängterade att
ett barn behöver se den sociala nyttan av att utveckla kunskaper inom ett område. Det här
innebär att undervisningen behöver utformas utifrån en gemenskap eftersom barnet utvecklas
utifrån de reaktioner som skapas hos andra. Om den sociala faktorn förbises, menade Dewey
att undervisningen blir för abstrakt (Dewey, 1897).
5.3. Språkligt landskapande
Som ytterligare ett teoretiskt ramverk för studien har språkligt landskapande studerats. Med
hjälp av teorin kan en viss plats undersökas utifrån hur det har utformats gällande språkliga
resurser (Straszer, 2017). Språkligt landskap är ursprungligen ett begrepp med koppling till
undersökningar om symboler och skyltar för officiella och kommersiella sammanhang och
syften (Landry & Bourhis, 1997). Enligt Straszer (2017) används begreppet för identifiering
av bland annat språk i offentliga utrymmen och därmed kan språkligt landskapande användas
vid studier av relevanta språk i en viss miljö och ge en fingervisning om vilken status olika
språk har. I Straszers (2017) forskning med utgångspunkt i språkligt landskapande var syftet
bland annat att ta reda på i vilken utsträckning det studerade språket fanns representerat och
för vilken typ av information det användes. Detta överensstämmer med frågeställningen i
denna studie som berör exponering av engelska i skolmiljö, vilket gör teorin betydelsefull.
5.4. Sammanfattning teoretiska perspektiv
Input hypothesis handlar om att anta elevernas befintliga kunskap som utgångspunkt i
undervisningen för att sedan exponera dem för språklig input något över deras nivå. Inom
pragmatismen poängteras att undervisning ska utgå från elevernas vardag och intressen
eftersom detta innebär att utgå från elevens nuvarande kunskap samt möjliggöra bibehållen
motivation. Därmed är utgångspunkten i den redan erövrade kunskapen en beröringspunkt för
de två teorierna. Ytterligare en likhet mellan teorierna handlar om sammanhanget.
Pragmatismen står för att skolans ämnen bör integreras med varandra istället för att delas upp

10

i olika enheter. Samtidigt poängteras inom input hypothesis att kontexten är betydelsefull för
att en elev ska kunna ta till sig input som finns något över dennes nivå. För att lyckas med
detta behöver eleven få möjlighet att använda sina kunskaper inom flera områden. Därmed
blir integrering av olika ämnen betydelsefullt även här.
Input hypothesis och pragmatismen betonar lärarens roll och dennes uppgift att stimulera
eleven, hitta passande undervisningsnivå samt tillhandahålla ett sammanhang för den
undervisning som ges i skolan. Dessa teorier tillsammans med språkligt landskapande med
vilken bland annat omfattningen av visuell exponering av engelska kan studeras, utgör ett
ramverk för examensarbetet.

6. Metod
I följande avsnitt presenteras förfarandet av datainsamlingen. Inledningsvis redogörs för valet
av forskningsmetoder, den genomförda pilotstudien, urvalet av informanter samt de etiska
aspekter som varit aktuella i undersökningen. Avslutningsvis förklaras undersökningens
genomförande samt hur studiens reliabilitet och validitet beaktats.
6.1. Val av forskningsmetod
För besvarande av frågeställningarna i aktuell undersökning användes intervju och tourist
guide technique som forskningsmetoder, vilka beskrivs nedan. Att kombinera metoder kallas
för metodtriangulering och kan ge forskaren en flerdimensionell bild av ett fenomen (Stukát,
2011). Alla metoder innefattar olika former av svagheter, därmed kan forskaren genom
triangulering kompensera för den ena metodens svagheter med starka sidor hos en annan
metod. Att ta hjälp av metodtriangulering genom användning av flera metoder kan ge data
som belyser olika sidor av ett fenomen och därmed stärka studiens validitet och reliabilitet
(Larsen, 2009).
6.1.1. Intervjuer

Studien syftar till att studera F-3-lärares inställning till och möjlighet att ge elever daglig
exponering av engelska. Detta handlar därmed om att ta del av en annan människas
erfarenheter, tankar och kunskap inom ett visst område. Utifrån detta syfte krävs en kvalitativ
metod. Kvalitativa metoder ger så kallad ”mjuk” data, exempelvis någons upplevelse av en
viss företeelse (Larsen, 2009). Den ena metoden som valts för detta examensarbete är
intervjuer och genom dessa är syftet att förstå, förklara och tolka med målet att göra sig en
helhetsbild av det studerade fenomenet. Detta beskriver Eriksson, Barajas, Forsberg &
Wengström (2013) som andemeningen i en kvalitativ ansats. Enligt Larsen (2009) utgör
generellt sett en kvalitativ metod ett bra underlag för en god validitet. Detta hänger bland
annat samman med att forskaren möter respondenterna personligen och därmed kan anpassa
intervjun genom att be om mer utvecklade svar eller följa upp olika spår med följdfrågor,
vilket inte kan göras i exempelvis en enkätundersökning (Larsen, 2009).
En kvalitativ intervju kan ha olika grad av struktur. En helt strukturerad intervju innebär att
frågor och deras ordningsföljd är på förhand bestämt. I en mer ostrukturerad intervju använder
forskaren en intervjuguide innehållande frågor, stödord eller teman som fungerar som en
checklista. Forskaren kan med denna typ av så kallad halvstrukturerad intervju utgå från ett
antal huvudfrågor för att sedan ställa individualiserade följdfrågor. Med hjälp av guiden kan
forskaren sedan säkerställa att aktuella områden har avhandlats och därmed blir
ordningsföljden på frågorna flexibel och avgörs utifrån situationen (Stukát, 2011). För att
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kunna få en bild av lärarens inställning till daglig exponering av engelska krävdes en
halvstrukturerad intervju. Denna typ av intervju ger möjlighet till svar med större djup och
därmed större chans till överblick och förståelse från forskarens sida, jämfört med en
strukturerad intervju (Stukát, 2011).
Till intervjuerna utarbetades en intervjuguide (se bilaga 2). Frågorna i en intervju bör göras
enkla och raka. Detta menar Trost (2010) är en svår uppgift att utföra, men ett par faktorer kan
vägleda i arbetet, vilka har tagits hänsyn till i denna studie: frågan ska vara direkt, det vill
säga vara tydligt ställd utan omskrivningar. Frågan ska bestå av en fråga och inte två eller
flera eftersom detta kan förvirra informanten. Frågor ska heller inte innehålla någon form av
negation eftersom detta riskerar att omvandla frågan till ett påstående. Intervjun inleddes
enligt Larsens (2009) rekommendation, för en lättsam start på intervjun, med bakgrundsfrågor
om exempelvis arbetslivserfarenhet.
Att använda ljudinspelning är enligt Stukát (2011) det vanligaste sättet att dokumentera
intervjuer. I denna studie användes en diktafon som verktyg för detta ändamål.
6.1.2. Tourist guide technique

En del av studien handlade om att undersöka hur engelska är representerat i skolmiljön. Detta
gjordes genom att studera alster och material som fanns visuellt synligt i tre utvalda
utrymmen: klassrum, bibliotek och matsal. Denna typ av data samlades in med inspiration
från metoden tourist guide technique (Szabó, 2015). Denna metod går, enligt Szabó (2015), ut
på att forskaren blir guidad genom skolans olika utrymmen av någon ur personalen med viss
befogenhet, exempelvis en lärare. Under guidningens gång ber forskaren läraren att
kommentera och berätta om det som pryder väggarna – som om denne vore en turistguide.
Forskaren ställer också frågor och ber om ytterligare förklaringar eller anledningar till det
som är valt att exponeras i dessa utrymmen. Frågorna behöver inte vara förberedda i förväg
utan ska fungera som reflektioner och funderingar på lärarens uttalanden (Szabó, 2015). Detta
metodval baserades på en önskan om en helhetsbild av exponeringen i skolmiljön och i
synnerhet hur engelskämnet representeras visuellt som en del av daglig exponering. Nedan
benämns utförandet av tourist guide technique som ”guidningen”.
6.2. Pilotstudie
En pilotstudie genomfördes i syfte att testa metoderna - intervju och guidning. Gällande
intervjun var syftet att undersöka frågornas gångbarhet angående ordning, förståbarhet samt
för upptäckt av eventuella repetitiva inslag. Testinformant för intervjun var en lärare som
bland annat undervisar i engelska i årskurs 1-3. Under intervjun upptäcktes några otydligheter
i frågeformuleringarna samt ett par frågor som gav upprepade svar. Dessutom ansågs frågorna
kring ett område inte helt täcka in det som avsågs. Utifrån dessa upptäckter gjordes valet att
addera en fråga, göra några omformuleringar samt byta ordningsföljd på två av frågorna.
Testinformant för guidningen var en lärare i förskoleklass. Här fanns en önskan om att prova
själva tekniken och få en uppfattning om hur och vad guiden (läraren) valde att visa. För det
första uppdagades här svårigheter att formulera syftet och genomförandet av guidningen.
Detta föranledde arbete med syftesformulering kring just denna del av undersökningen. Här
framkom även problemet att andra personer på skolan rörde sig i de utvalda utrymmena
samtidigt som guidningen pågick. Detta ledde till beslut om att denna del inte kunde spelas in
på grund av risken för personer, som inte gett sitt samtycke, att höras på inspelningen.
Dokumentationen av guidningen bestämdes därmed att utföras genom fotografering av väggar
och material samt genom anteckningar av samtalet med den guidande läraren. Intervjun och
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guidningen tog vardera cirka 30 minuter att genomföra, vilket blev en fingervisning till den
kommande metodinsamlingen.
6.3. Urval
De deltagare som eftersöktes till undersökningen var lärare i årskurs F-3, med engelska som
ett av sina undervisningsämnen. Helst skulle de också vara klasslärare och undervisa samma
elever i flera ämnen för att därmed kunna svara för elevernas hela skoldag. Ett mål sattes upp
om tre till fem deltagare i studien. Användningen av två metoder antogs bidra till ett stort
omfång av data, vilket gav anledning till förhållandevis få antal deltagare. Att begränsa
antalet intervjuer till mellan fyra till åtta stycken rekommenderas av Trost (2010). Med ett
mindre antal intervjuer blir materialet mer hanterbart och överskådligt och det blir därmed
enklare att upptäcka mönster, likheter och skillnader (Trost, 2010). E-post skickades ut till
rektorer på nio skolor i en kommun i Mellansverige med förfrågan om deltagande lärare till
undersökningen. E-postmeddelandet besvarades av en rektor och därmed etablerades
direktkontakt med två lärare på en av kommunens skolor. Av dessa valde en att medverka i
studien och den andra avböjde på grund av tidsbrist. Kontakt med fler potentiella deltagare
gjordes därefter via egna kontakter samt ett direktutskick till elva lärare. Detta resulterade i
ytterliga två lärare som tackade ja till medverkan. Sammanlagt deltog därmed tre informanter
från olika skolor i undersökningen.
Ett urval av utrymmen att studera under guidningen i utförandet av tourist guide technique
gjordes utifrån en önskan om att avgränsa studien. Därför valdes tre olika utrymmen ut med
utgångspunkten att dessa skulle vara av tre olika typer samt att de skulle vara väl avgränsade.
Det sistnämnda avser att det skulle vara tydligt var gränserna för utrymmet fanns och därmed
underlätta datainsamlingen. De tre utrymmena som valdes att studeras på varje skola var ett
klassrum, matsalen och biblioteket.
6.4. Etiska aspekter
I all forskning måste Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer följas. De fyra
huvudkraven innefattas av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet.
De forskningsetiska principerna tydliggjordes för deltagarna genom medföljande missivbrev
som även fungerade som en samtyckesblankett, som informanterna fick skriva på innan
intervjun. Här gavs information om undersökningens syfte, vald metod, ljudinspelning och
fotodokumentation, hur insamlat material kommer användas, publiceras och arkiveras samt
kontaktuppgifter till ansvariga för studien (Se bilaga 1).
Enligt riktlinjer från Björkdahl Ordell (2007) togs hänsyn till informationskravet och
samtyckeskravet därmed genom att informanterna på förhand informerades om studiens syfte
samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan närmare motivering.
Gällande konfidentialitetskravet så fanns denna princip med under hela resultatarbetet i syfte
att inte avslöja några detaljer som kunde innebära att anonymiteten hos informanterna inte
kunde garanteras. Dessutom förvarades deras personuppgifter på ett sådant sätt att ingen
obehörig kunde få tillgång till dessa. Till sist kunde nyttjandekravet tillgodoses genom att
insamlad data endast användes för avsett forskningsändamål, det vill säga denna studie
(Björkdahl Ordell, 2007). De fotografier som sedermera innefattades i resultatredovisningen
skickades till informanterna för godkännande, detta för att undvika att detaljer om skolan eller
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elever av misstag avslöjades. Information om hur deltagarnas personuppgifter har hanterats,
har skickats till Högskolan Dalarnas avdelning för dataskydd.
6.5. Presentation av deltagare
I följande avsnitt ges en presentation av studiens deltagare. Att beskriva sina deltagare bör
göras med försiktighet. Enligt McKay (2006) kan viss generell information väljas ut för detta
syfte men att inga riktiga namn eller andra avslöjande detaljer får förekomma som kan sätta
anonymiteten på spel. Utifrån detta har deltagarnas riktiga namn ersatts av pseudonymer och
beskrivningen av deras utbildning och yrkeserfarenhet är av den arten att den inte kan spåras
till en specifik person. De medverkande lärarna intervjuades inledningsvis för att sedan agera
guide under genomförandet av tourist guide technique.
Johanna arbetar på en F-6-skola och har varit lärare i 15 år. För tillfället undervisar hon i fyra
ämnen inklusive engelska i en årkurs tre. Hon delar klassansvaret med två andra lärare.
Gällande engelskämnet har hon behörighet för årskurs 1-3, men för flera av sina andra ämnen
för årskurs 1-7. Johanna tycker om att undervisa i engelska och menar att det är roligt. Hon
upplever att de flesta eleverna gillar engelskämnet och beskriver att de visar entusiasm och är
intresserade, ”så just det där att man får ju engagemang tillbaka på en gång gör ju att det blir
roligt också” (Johanna).
Cecilia har 21 års erfarenhet som lärare och arbetar på en F-9-skola. Hon är för tillfället
verksam i en årskurs två och undervisar i flera ämnen inklusive engelska. På den här skolan
delas ansvaret för varje klass av två lärare. Cecilia har behörighet för att undervisa i flera
ämnen i årskurs 1-7 och för engelska i årskurs 1-3. Cecilia tycker att det är roligt att undervisa
i engelska men upplever att hon saknar den teoretiska grunden för ämnet. Detta eftersom hon
inte har engelska i sin utbildning utan har fått sin behörighet genom lång erfarenhet av
undervisning i ämnet. Vidare menar Cecilia att många av hennes elever är motiverade och vill
lära sig engelska och menar utifrån det att ”det är ett tacksamt ämne att undervisa i” (Cecilia).
Lisa har 10 år bakom sig som lärare och arbetar på en skola som innefattas av årskurserna F6. Hon är ursprungligen utbildad till idrottslärare för årskurs 4-9 men är idag i stort sett
behörig för hela lågstadiet eftersom hon gått kurser via Lärarlyftet. Hon är inte behörig i
engelska. Lisa undervisar i flertalet ämnen, inklusive engelska i en årskurs tre som hon är
klasslärare för och har haft sen årskurs ett. Hon upplever att engelska är något svårt att
undervisa i utifrån den låga nivå unga elever befinner sig på samt den utmaning som det
innebär när eleverna befinner sig på olika nivåer. ”Samtidigt som man vill liksom prata
mycket så att dom ska möta språket så, så blir det svårt för vissa sitter där och fattar ingenting
(skratt) så det är en liten utmaning på så vis” (Lisa).
6.6. Genomförande
Kontakten med informanterna hölls i huvudsak via e-post, varför även tid och plats för
intervjuerna bokades på detta sätt. Två av intervjuerna hölls i ett klassrum och en intervju i ett
mötes/personalrum. Inledningsvis gjordes en presentation av mig, mitt ämnesval och studiens
syfte. Därefter informerades deltagaren om innehållet i samtyckesblanketten samt ombads
bekräfta att ljudupptagning och fotodokumentation accepterades.
Intervjuerna gjordes i stort sett i enlighet med intervjuguiden. Den halvstrukturerade
intervjuns fördelar nyttjades så till vida att anpassade följdfrågor ställdes och ordningen på
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frågorna kunde ändras något under intervjuns gång (Stukát, 2011). Upprepning försökte
undvikas men då en fråga ställdes som informanten redan svarat på, nämndes vetskapen om
detta för att sedan ändå ställa den aktuella frågan i syfte att informanten då fick möjlighet att
utveckla sitt svar. Intervjuerna spelades in med diktafon.
Efter avslutad intervju påbörjades guidningen. I samtliga fall inleddes denna i ett klassrum för
att sedan fortsätta till matsal och bibliotek i den ordning som föll sig naturlig. Informanten
ombads visa de aktuella utrymmena och där berätta om vad som prydde väggarna, vilket
material som fanns synligt och göra kommentarer om varför detta exponerades. Här
uppmanades informanten att visa och berätta om allt som fanns visuellt synligt, inte bara det
som kunde kopplas till engelskundervisningen. Detta i syfte att få en helhetsbild av miljön i
de tre valda utrymmena. Följdfrågor ställdes under guidningens gång, vilket rekommenderas
av Szabó (2015). Först ställdes frågor av det mer allmänna slaget, exempelvis vad som är
viktigt att synliggöra, om platsen har betydelse för synliggörandet och elevernas respons på
exponering av egna alster. Därefter ställdes följdfrågor mer inriktade på synliggörande av
material från engelskundervisningen. Väggarna och eventuella hyllor och liknande med
synligt material fotograferades. Dokumentationen genom fotografi möjliggjorde jämförelser
mellan de olika skolorna. I enlighet med Szabó (2015) fanns, av etiska skäl, inga personer
med på fotografierna och eventuella namn som kommit med när olika material fotograferats
har retuscherats bort. Intervjuerna samt guidningen tog sammanlagt mellan 60 och 75
minuter, vilket stämde med den uppskattning som gjordes på förhand.
6.7. Reliabilitet och validitet
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, åsyftar en undersöknings replikerbarhet. Detta handlar
därmed om att andra forskare ska kunna följa forskningsprocessens gång, göra om samma
forskning och få liknande resultat (Thurén, 2007). Larsen (2009) tillför ytterligare
förklaringar och använder orden precision och noggrannhet för att beskriva begreppet
reliabilitet. Att höja reliabiliteten i en studie är därmed eftersträvansvärt, vilket gjordes i
aktuell studie genom valet att spela in intervjuer samt fotodokumentera utvalda delar av
skolmiljön. Detta menar Kihlström (2007) är sätt på vilken reliabiliteten kan höjas, då detta
minimerar forskarens egna tolkningar och ger möjligheten att lyssna in om frågorna på något
sätt varit ledande och därmed behöver strykas ur materialet. Det kan vara svårare att få en god
reliabilitet i kvalitativa studier än i kvantitativa, då exempelvis en informant kan påverkas till
särskilda svar beroende på vem som är intervjuare (Larsen, 2009). Utifrån denna kunskap
antogs en så neutral inställning som möjligt vid intervjuerna, för att i möjligaste mån undvika
påverkan på informantens svar.
Validitet avser att undersökningen redogör för det som verkligen har åsyftas att undersökas
och därmed dess relevans (Thurén, 2007). Det kan vara lättare att uppnå en hög validitet vid
kvalitativa studier än vid kvantitativa. Detta eftersom forskaren har möjlighet att under
intervjuns gång revidera intervjufrågor och lägga till nya vid upptäckt om att det finns
ytterligare intressanta frågor som har betydelse för frågeställningen (Larsen, 2009). Denna
fördel nyttjades också under intervjuns gång. Kihlström (2007) menar att validitet avser
giltighet och att denna kan tas hänsyn till i en empirisk studie på flera olika sätt. Till att börja
med kan undersökningen och tänkta metoder och mätningar granskas av en person med
kunskap och erfarenhet inom vetenskapliga studier och eventuellt kan peka på
förbättringsmöjligheter. Ytterligare sätt att ta hänsyn till validiteten är att vald metod testas i
en pilotstudie i syfte att reducera oklarheter. Till sist kan metodtriangulering nämnas som ett
sätt att höja validiteten. Som tidigare nämnts innebär metodtriangulering att forskaren
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använder flera olika metoder för att studera ett och samma fenomen och därmed chans till en
större förståelse kring den aktuella företeelsen (Kihlström, 2007). Dessa tre faktorer för en
högre validitet uppfylldes därmed i aktuell studie.
6.8. Bearbetning av material och analys
Nedan beskrivs de analysmetoder som använts för bearbetning av insamlad data.
6.8.1. Analys av intervjusvar och guidning

Som analysmetod för intervjuerna och fotografierna från guidningen användes
innehållsanalys (McKay, 2006). Denna metod handlar om att hitta gemensamma teman och
idéer i det insamlade materialet för att på så vis lättare kunna sammanfatta och dra slutsatser.
Här togs även inspiration av den analysmetod som Fejes och Thornberg (2015) kallar
kategorisering och handlar om att identifiera likheter och skillnader i insamlat material för att
därigenom finna lämpliga kategorier. Enligt den instruktion om innehållsanalys som McKay
(2006) förordar lästes materialet i form av transkriberade intervjuer samt anteckningarna från
guidningen igenom flertalet gånger. För att få syn på gemensamma teman användes
inledningsvis ett Exceldokument för att ordna frågor och svar på ett sätt som skapade en
överblick. Frågorna sattes där upp i den ordning som de i huvudsak ställdes och betydelsefulla
citat från informanterna lades in tillsammans med eventuell koppling till litteratur beskriven i
bakgrund- eller teoriavsnitt. Att organisera intervjusvaren efter den ordning som frågorna
ställts i kallas att utföra en cross-case analysis (Mckay, 2006). Utifrån detta Exceldokument
kunde sedan teman återfinnas och svaren gavs olika färgkoder, vilket placerade in dem i de
olika temana. Här beaktades och noterades också informanternas inställning, intentioner och
ambitioner till daglig exponering av engelska. Fotografierna studerades noggrant i syfte att
finna gemensamma kategorier att samla grupper av foton i för att underlätta
sammanställningen av dem samt för att lättare kunna göra jämförelser mellan skolor (Fejes
och Thornberg, 2015). I den beskrivning som Szabó (2015) gör utifrån metoden tourist guide
technique, baserades analysen på att de olika delarna av datainsamlingen studerades
samtidigt. Med detta i åtanke betraktades de foton som togs under den guidade turen på olika
sätt, dels i kontexten tillsammans med intervjun från respektive skola men också genom att
bilderna jämfördes för samma slags utrymme på de olika skolorna. Detta utifrån den uppsatta
frågeställningen: Hur synliggörs engelskämnet i skolmiljön?
Som inspiration till analysen av fotografierna användes språkligt landskapande. Denna metod
kan, som tidigare nämnts, fungera som ett verktyg då platser studeras utifrån vilka språk som
finns representerade och därmed också vilken status de erhåller i en specifik miljö (Straszer,
2017). Straszer (2017) utgick från språkligt landskapande i sin undersökning kring den
visuella representationen av ett visst språk i en förskolemiljö och dokumenterade denna
genom fotografi. Analysen av fotografierna i denna studie gjordes därmed utifrån hur, var och
varför det engelska språket representerades i skolmiljön.

7. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet i form av insamlad data från intervjuerna och tourist guide
technique. Materialet har delats in i olika teman för att på så vis ge en överblick av
intervjusvar och miljön som dokumenterats via fotografi. Under guidningens gång togs foton
på samtliga väggytor i de utvalda utrymmena i syfte att få en förståelse för miljön, men i
resultatredovisningen framförs endast de fotografier som har betydelse för besvarande av
frågeställningarna, det vill säga där engelska exponeras. Citaten från informanterna som
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innefattats i redovisningen nedan är presenterade i talspråk så som informanterna uttalat dem.
De teman som resultatet presenteras genom är: allmänt om engelskundervisning, engelska
inom ramen för hela skoldagen, engelskämnets status, allmänt om exponering, exponering via
morgonrutin, exponering via bild och text, exponering via text, exponering via material,
exponering via konstverk, exponering via kunskaps- innehåll och mål samt övrigt material.
7.1. Allmänt om engelskundervisning
Den engelskundervisning som bedrivs av de intervjuade lärarna följer ett liknande mönster
med varierande arbetssätt. Samtliga utgår från ett läromedel där en planering följs genom
arbete med bland annat texter, bilder, fraser, glosor, filmer, barnlitteratur, hörövningar, ramsor
och sånger samt arbete via digitala hjälpmedel där engelska kan tränas via spel och övningar.
Samtliga informanter berättade att de har en engelsklektion i veckan, varav två har pass om 40
minuter och en ett pass på 60 minuter. Två av informanterna uppgav att de är fler än en lärare
involverade i engelskundervisningen för en och samma klass. Johanna talade om att
intentionen och planeringen ser ut så att klassens alla tre lärare ska kunna finnas med under
engelsklektionen, både i syfte att stötta elever med svårigheter men även för att kunna utmana
de som kommit längre i sin utveckling. I Cecilias klass är det alltid två lärare närvarande
under engelsklektionerna där den ena ansvarar för planering och genomförande och den andra
fungerar som resurs.
Johanna pekade på ett dilemma i undervisningen som hon upptäckt genom sin tidigare
erfarenhet som engelsklärare på mellanstadiet. Detta handlar om att eleverna behöver ha
kunskap om textarbete för att klara de krav som ställs i årskurs fyra. Hon skulle gärna bara ha
koncentrerat sig på lustfyllda arbetssätt som exempelvis sånger och glosor, men menar att ”vi
måste in i texten för annars fixar dom inte det i fyran” (Johanna). Cecilia poängterade vikten
av att läraren talar mycket engelska på lektionerna. I hennes undervisning försöker hon
använda målspråket i stor utsträckning genom att exempelvis ge instruktioner på engelska.
Hon berättar om olika strategier för att inte bara översätta till svenska när eleverna inte förstår
”Jag kan ju förstärka saker också med gester, jag menar man kan eat (gör ätrörelse) … eller
man pekar på saker och så, så att man förstärker det” (Cecilia). Lisa upplevde att en del elever
känner sig osäkra på att tala engelska i klassrummet. Hon har tidigare provat ett koncept där
eleverna skulle tala engelska samtidigt som de promenerade, i syfte att motverka denna
osäkerhet. Hon menade att detta arbetssätt fick eleverna ”att glömma bort sig lite” (Lisa) och
att det därmed fungerade på önskat sätt.
7.2. Engelska inom ramen för hela skoldagen
När informanterna berättade om hur och i vilken utsträckning inom ramen för hela sin
undervisning de inkluderar engelska, är det en informant, Lisa, som spontant beskrev en
aktivitet utanför engelsklektionerna. Detta avser en morgonrutin där väder, temperatur,
veckodag och månad gås igenom på engelska, ”det är liksom våran start på dan” (Lisa).
Liknande innehåll och tankar uppgav även de två andra informanterna när de specifikt blev
tillfrågade om hur engelska inkluderas i andra sammanhang eller ämnen. Cecilia berättade
exempelvis att hon ibland kan börja dagen med att säga ”good morning” eller att räkna på
engelska på matematiken. Johanna poängterade sin vilja och ambition att ta in engelskan i fler
sammanhang och nämner också rutinerna för samling med exempelvis genomgången av
dagens schema, veckodag och väder som möjliga vägar till mer engelska än under
engelsklektionerna.
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Alla tre informanter talade om hur stunden och situationen blir avgörande för inkludering av
engelska i andra ämnen eller i andra sammanhang. Till exempel nämnde alla tre de
diskussioner som kan uppstå spontant angående specifika ord och dess ursprung och stavning.
Informanterna poängterade hur detta kan blir värdefulla samtal om de låneord från engelskan
som finns i svenskan och hur språken på så vis hänger samman. Cecilia nämnde också
lunchen som ett tillfälle då spontana diskussioner kan uppstå, exempelvis varför maträtter
heter ”fish and chips”, ”hamburgare” eller ”nuggets”. Därmed ges möjlighet för jämförelse
mellan svenskan och engelskan.
Inkludering av engelska som en del i ämnesintegrerad undervisning görs inte som planerad
aktivitet av någon av informanterna. Nedanstående citat visar informanternas inledande tankar
kring att integrera engelska tillsammans med andra ämnen inom ramen för sin egen
undervisning.
… inte liksom nå arbetsområden eller större uppgifter, det vet jag inte hur det skulle kunna gå
till faktiskt (Johanna).
… oftast när vi jobbar med tema eller ämnesöverskridande undervisning så kanske man inte
tänker på engelska, kände jag nu när jag började tänka efter (Cecilia).
Det är väl lite, jag tänker att musikläraren tar hand om det litegranna … sen kan det väl vara så
att man stöter på ord eller sådär som man, men inget, jag skulle överdriva om jag säger att det
är medvetet, i det stora (Lisa).

Johanna resonerade vidare kring ämnesintegrering och de arbetsområden som klassen arbetar
med för tillfället i de övriga ämnen hon undervisar i (demokrati och trafik). Hon hade svårt att
se hur engelskan skulle kunna passa in och diskuterar kring det faktum att olika områden har
mer eller mindre möjlighet till inkluderande av engelska. Johanna trodde till exempel, till
skillnad från sina nuvarande arbetsområden, att arbete med djur i NO (naturorienterande
ämnen) kan inbjuda till ingångar där engelskan kan ha en mer naturlig plats. Detta skulle
kunna gestaltas som sånger eller ramsor på engelska som anknyter till arbetsområdet i det
andra ämnet. Cecilia kom under intervjun, som citatet ovan visar, underfund med att engelska
sällan ses som ett ämne som kan ingå i temaarbeten. Utifrån detta talade hon om det skulle
vara intressant att prova hur mycket engelska som går att införliva i andra ämnen utifrån
elevernas nybörjarkunskaper.
7.2.1. Möjligheter och hinder för daglig exponering

Alla tre informanter såg möjligheter och fördelar i inkluderande av engelska i fler ämnen och
sammanhang under skoldagen för att på så vis exponera eleverna för språket varje dag.
Johanna nämnde exempelvis att sådana aktiviteter bör ha betydelse för elevernas ordförråd
och förmåga att uttrycka fraser. Hon uttryckte också ett behov av att återkoppla till engelskan
oftare för att på så vis bekräfta elevernas kunskaper samt hur detta kan leda till att eleverna
blir ”språkbadade”. Cecilia menade att daglig exponering skulle kunna leda till att
engelskaanvändning blir en naturlig del av elevernas skoldag. Lisa funderade kring betydelsen
av den morgonrutin som inkluderar engelska som genomförs i hennes klassrum varje morgon,
och menade att de extra tillfällen som de får höra och tala engelska bör vara till elevernas
fördel. Hon beskrev exempelvis hur föräldrar berättat att deras barn talar om vädret på
engelska hemma och därmed bör ha fått med sig både fraser och ord från denna dagliga
träning.
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Hinder och svårigheter för daglig exponering av engelska uttrycktes specifikt av två
informanter. Dessa talade dels om tidsbrist som ett hinder. Här beskrevs bland annat att tiden
inte finns för att söka upp material för att till exempel kunna integrera engelska i fler
sammanhang. En av dessa informanter, Johanna, gjorde också kopplingen till eleverna med
olika svårigheter och konstaterar att användning av engelska riskerar att bli exkluderande
gentemot dem, eftersom de redan arbetar hårt för att uppnå kunskapskraven i svenskämnet.
Lisa menade att elevernas låga ålder utgör ett hinder eftersom både deras förståelse och
ordförråd utgör en begränsning för vilken sorts undervisning som kan bedrivas. Cecilia
menade att hon inte tror att det finns några direkta hinder för en daglig exponering av
engelska men pekade däremot på utmaningar i arbetet som liknar det som beskrevs av de
andra informanterna som hinder. För det första elevernas unga ålder och vidare arbetet med de
grupper av elever som ofta har extra svårt att tillgodogöra sig engelskan, de med annat
modersmål än svenska och de med läs- och skrivsvårigheter.
7.3. Engelskämnets status
Det som framkom om engelskämnets status framgår nedan.
7.3.1. Engelskans undervisningstid

De engelsklektioner som Johanna ansvarar för är 40 minuter långa och infaller en gång i
veckan för respektive klass som hon undervisar i engelska. Dessa lektioner är placerade i
schemat på måndags- och onsdagsförmiddagar. Engelsklektionen i Cecilias klass infaller sist
på dagen på torsdagar och är 60 minuter lång. Lisa har också ett engelskpass i veckan, vilket
är 40 minuter långt och ligger på torsdag morgon.
Informanterna tillfrågades om de upplever att den tid som är avsatt på schemat för engelska
varje vecka är tillräcklig och här visade sig åsikterna gå isär något. Cecilia och Lisa tyckte att
tiden räcker. Lisa menade att i förhållande till vilka kunskaper som eleverna ska erhålla så är
tiden väl avvägd. Cecilia kom här in på sin splittrade inställning kring hur engelskatimmarna
bäst fördelas mellan årskurserna i lågstadiet. Hon har erfarenhet av engelskundervisning som
startats upp i samtliga tre årskurser och menade att det finns en vinning med att vänta något
med engelskundervisningen. Då hinner eleverna bli färdiga med sin läs- och skrivinlärning
inom svenska i större utsträckning vilket de sedan kan dra nytta av i engelskan. Johanna var
av åsikten att tiden på schemat för engelskämnet inte räcker till. Hon menade att repetition
inte hinns med och att resultatet av elevernas kunskaper är svåra att få syn på när lektionstiden
är knapp. ”För dom här 40 minuterna som vi har lektion, det är jättelite, dom skulle ju ha haft
två gånger i veckan i trean” (Johanna).
7.3.2. Särskilda aktiviteter i undervisningen och tillgången på material

Gällande särskilda aktiviteter som kan kopplas till engelskämnet, så som internationella
projekt, utbyten, besök av engelsktalande personer eller språkhörna, uppgav informanterna att
detta inte finns på skolorna. Johanna berättade att i hennes tidigare arbete på mellanstadiet
hade eleverna brevvänner från andra länder, men eftersom hennes nuvarande elever har en
lägre förmåga att uttrycka sig i skrift är en sådan aktivitet inte aktuellt för dem. Hon påtalade
också vikten av att det finns en engagerad rektor eller lärare som ska driva på sådana
aktiviteter för att det ska fungera. Likaså berättade Lisa, att äldre elever på skolan haft
brevvänner från USA och Cecilia att det tidigare fanns ett internationellt projekt för
högstadieelever. Lisa menade att liknande aktiviteter behöver anpassas för att fungera för
yngre elever och funderade på om filmklipp från Youtube skulle kunna vara en källa för att
exempelvis få en inblick i hur barn i andra länder lever.
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Det engelskspråkiga materialet som informanterna berättade om inkluderar främst olika
läromedel. Utöver detta uppgav samtliga informanter att det på skolorna finns lättläst
barnlitteratur på engelska. En informant, Cecilia, delade med sig av sitt arbetssätt kring denna
litteratur och menade att dessa utgör en god källa till uppslag för undervisningen. Lisa visade
sitt egenproducerade material bestående av skyltar runt om i klassrummet med de engelska
namnen på olika föremål, exempelvis ”curtain” på gardinen, ”lamp” på lampan och ”clock”
på klockan. Dessa refererades till i engelskundervisningen bland annat genom en sång.
Liknande skyltar fanns i klassrum på Johannas skola, men användes inte i någon större
utsträckning även om ambitionen fanns. Johanna talade också om att olika hemsidor utgör ett
viktigt material, där eleverna kan göra olika övningar på nätet för att på så vis bli
språkbadade. Hon har via skolans hemsida länkat till dessa sidor som tips till föräldrar.
7.3.3. Planering och fortbildning inom engelskämnet

Angående planering av engelska uppgav både Cecilia och Lisa att de lägger ungefär lika
mycket tid på planeringen av engelska som andra ämnen. Johanna uppskattade att hon lägger
mer tid på engelska jämfört med andra ämnen och menar att det beror på att lektionerna
infaller så pass sällan och att varje lektion till viss del innebär att börja om från början.
Johanna funderade kring skillnaden i struktur för svenskan och engelskan och menar att i
svenskan är lättare att arbeta vidare från föregående lektion eftersom svenskan finns med i
stort sett varje dag. I engelskan behöver hon mer fundera tillbaka på ”vad gjorde vi sist”
(Johanna).
Lärarna tillfrågades om de fått någon fortbildning i engelska. Både Cecilia och Lisa uppgav
att de inte fått någon sådan. Cecilia menade att hon skulle ha behövt fortbildning då hon
saknar engelska i sin utbildning och därmed inte har den teoretiska grunden. Lisa skulle vilja
fortbilda sig i syfte att inspireras av andra och se goda exempel på engelskundervisning. Hon
poängterade samtidigt att hon sällan stöter på något specifikt om fortbildningskurser i
engelska. Johanna har inte fått någon fortbildning i engelska på sin nuvarande arbetsplats men
berättar att hon för ett antal år sedan deltog i en fortbildningskurs under två veckor:
Och jag kommer ihåg det var så lätt med engelska, det var så skönt att man hade
sånt flyt när man pratade då hade man liksom språkbadat i två veckor och sen nu
när man bara har det en gång i veckan, jag känner man är så stapplig, även om
det är en så grundläggande nivå men just det här att man ska försöka prata så
mycket engelska som möjligt, man använder den ju inte så ofta och då blir det ju
liksom torftigt. Det var sån härlig känsla när man kände det där flytet att man till
och med drömde på engelska (Johanna).
Cecilia och Johanna påtalade båda svårigheter och hinder med fortbildning. Båda två pekar
exempelvis på att ytterligare kompetens inte generar något lönepåslag, vilket sänker
motivationen för att engagera sig i ytterligare utbildning. Johanna påtalade även tidsbrist som
ett hinder och fortbildningspengar som tar slut eller behöver läggas på annat från
skolledningens sida.
7.3.4. Upplevelse av engelskämnets status

Informanterna uttryckte vikten av att eleverna har goda kunskaper i engelska. Samtidigt
påtalade alla tre att engelskan kommer något i skymundan bakom matematik och svenska och
att det är på dessa ämnen som de själva lägger mest kraft. Samtliga gjorde också kopplingen
till specialundervisning och detta erbjuds inte i engelskundervisningen på lågstadiet på Lisa
och Cecilias arbetsplatser. På Johannas arbetsplats var detta också sällsynt, men har
förekommit.
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7.4. Allmänt om exponering i skolmiljön
De tre informanterna var alla tydliga med att det inte får vara för mycket material i ett
klassrum, ”kan bli en störning för eleverna” (Johanna), ”less is more” (Cecilia). Lisa berättade
att de nyligen haft skolans specialpedagog på besök som rådde lärare att gallra bland
materialen i sina klassrum i syfte att eleverna ska få färre intryck. Både Johanna och Cecilia
var tydliga med att det som är aktuella arbetsområden ska finnas synligt i klassrummet. Lisa
menade att sådant som eleverna bör komma i kontakt med ofta ska finnas synligt och gav
exempel på klockan som ett sådant material. Samtliga informanter var av åsikten att alfabetet
och karta är viktiga att ha synliga och är material som många elever får stöd i dagligen.
Tallinjen och ordbilder är ytterligare viktiga material som nämndes. Johanna talade om att det
som synliggörs har viktiga funktioner i att fungera som repetition, skapa nyfikenhet och
stimulans samtidigt som det ger eleverna en uppfattning om att det som är visuellt synligt
också är viktigt. Samtliga informanter nämnde också betydelsen av att material och alster byts
ut regelbundet, ”annars ser man dom inte längre” (Lisa).
7.5. Exponering av engelska i skolmiljön
Nedan följer en redogörelse för hur och i vilken omfattning engelska har observerats i
skolmiljön i de utvalda utrymmena på de tre besökta skolorna. Se bilaga 3 för större versioner
av fotografierna.
7.5.1. Exponering via morgonrutin

Samtliga klassrum som lärarna valt att visa innehöll olika former av morgonrutiner visat på
whiteboard. Figur 1, 2 och 3 nedan är från ett klassrum på respektive informants skola. Figur
1 visar exponering av den aktuella veckodagen och i figur 2 finns alla veckans dagar med.
Figur 3 visar månad, veckodag och väder på engelska.

Figur 1. Johannas
whiteboardtavla.

Figur 3. Lisas whiteboardtavla.

Figur 2. Cecilias
whiteboardtavla.

7.5.2. Exponering via bild och text

I samtliga klassrum återfanns exponering av engelska som innefattade text och bild. Bild 4
visar konceptet ”Grej of the day”, vilket påträffades i två informanters klassrum med liknande
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utförande (på en skola kallades konceptet ”Grej of the week). Här fanns rubriken ”Grej of the
day”, olika ämnen, platser och personer som klassen lärt sig mer om, exempelvis ”Grand
Canyon” samt världskarta på engelska. I två av klassrummen fanns färgerna på engelska
tillsammans med en bild (figur 5 och 6). I biblioteket på en av skolorna fanns en manual om
källkritik (figur 7). Manualen var skriven på engelska, svenska och arabiska och var placerad
på en anslagstavla. I efterhand tillfrågades den aktuella skolans bibliotekarie om anledningen
till denna sorts exponering. Denne uppgav att manualen finns på dessa språk för att skolan har
elever med arabiska som modersmål samt att några av de elever som inte lärt sig svenska
ännu behärskar engelska.

Figur 4. "Grej of the day" i Johannas klassrum.

Figur 5. Dörr i Cecilias klassrum.

Figur 7. I biblioteket på Cecilias skola.

Figur 6. I Lisas klassrum.

7.5.3. Exponering via text

Denna kategori innefattar sådant material som endast innehåller text skriven på engelska,
vilket återfanns på Cecilias och Lisas skolor. Figur 8 visar ”Grej of the week” (visserligen en
blandning av svenska och engelska), som var skrivet på klassrummets whiteboard i Cecilias
klassrum. I biblioteket på Cecilias skola fanns ett ordspråk på engelska skrivet på en
whiteboard (figur 9). I Lisas klassrum fanns skyltar på olika föremål i klassrummet,
exempelvis ”curtain” på gardinen och ”fire alarm” på brandlarmet (figur 10 och 11).
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Figur 8. Cecilias whiteboardtavla.

Figur 10. I Lisas klassrum.

Figur 9. I biblioteket på Cecilias skola.

Figur 11. I Lisas klassrum.

7.5.4. Exponering via material

Gällande engelskspråkigt material fanns förutom läromedel även bilderböcker för barn på
engelska synligt i Cecilias klassrum (figur 12). De andra informanterna berättade att sådana
böcker även fanns på deras skolor, men dessa var inte synliga under guidningen. I biblioteket
på Cecilias skola fanns en väl synlig bokhylla med skönlitteratur på andra språk, inklusive
engelska (dock för äldre elever än i F-3) (figur 13).

Figur 12. I Cecilias klassrum.

Figur 13. I Biblioteket på Cecilias skola.
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7.5.5. Exponering via konstverk

På ett ställe, i matsalen på Johannas skola, fanns ett konstverk som refererade till engelska
genom dess namn på engelska, ”Butterfly fantasy” (figur 14). Konstverk med inslag av
engelska påträffades även i en korridor på en av de andra skolorna under guidningen på väg
från ett utrymme till ett annat. Läraren stannade även för att visa detta, men eftersom
korridorer inte valdes som ett utrymme att studeras, redovisas detta fynd inte närmare.

Figur 14. I matsalen på Johannas skola.

7.5.6. Exponering via kunskapsinnehåll eller mål

I alla tre klassrum återfanns olika texter från läroplanen som anknyter till det eleverna ska lära
sig inom en aktuell period i engelska. I Johannas klassrum fanns delar av dessa mål skrivna på
engelska (bild 15).

Figur 15. I Johannas klassrum.

7.5.7. Övrigt material

Lärarna tillfrågades om det fanns annat material, kopplat till engelska, som funnits tidigare
eller brukar finnas. Cecilia nämnde då att hon har planscher vilka används vid
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engelskundervisning om exempelvis färger, siffror, väderlek, månader, kroppsdelar och djur.
Dessa tas fram under aktuell undervisningsperiod och exponeras då i klassrummet under en
tid. Toaletterna är en annan plats där två av lärarna berättade att det finns material på
engelska. Hos den ena uppmuntrande fraser och ordspråk och den andra skyltar på föremål
med dess namn på engelska, som ”mirror” på spegeln. Eftersom detta avser ett utrymme
utanför studiens avgränsning presenteras detta inte närmare. Andra språk förutom engelska
förekom i begränsad utsträckning på skolorna och Johanna påpekar att det är en ambition på
hennes skola att fler språk skall finnas representerade i skolmiljön.
Under intervjuerna framkom det också att det fanns ambitioner om mer synligt
engelskmaterial i klassrummet. Johanna talar till exempel om att hon i sin tidigare roll som
lärare på mellanstadiet hade ett engelskt alfabet uppsatt på väggen där bokstav och dess
fonetiska ljud exponerades. Detta användes till att bokstavera elevernas namn eller spela
”hänga gubbe” på engelska. Detta vill Johanna även ha i sitt nuvarande klassrum men talade
om att tiden inte funnits ännu.

8. Diskussion
Nedan följer diskussionsdelen. Inledningsvis diskuteras studiens resultat sammankopplat med
tidigare forskning och litteratur som beskrivits i bakgrundsavsnittet samt med de teorier som
ligger till grund för examensarbetet. Därefter diskuteras de två valda forskningsmetodernas
gångbarhet och relevans för studiens syfte.
8.1. Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen som följer nedan är strukturerad efter studiens frågeställningar, vilka är:
• Hur åstadkommer lärare daglig exponering av engelska?
• Vilka möjligheter och hinder ser lärare med att dagligen exponera elever för engelska
inom ramen för den egna undervisningen?
• Hur kan engelskämnets status i skolan beskrivas?
• Hur synliggörs engelskämnet i skolmiljön?
8.1.1. Att åstadkomma daglig exponering av engelska

Informanterna beskrev en varierad engelskundervisning som främst går ut på att eleverna får
ta del av engelskan i talad form, men också genom att lyssna och själva tala. Denna typ av
undervisning tyder på att engelskans ljud prioriteras och detta är den typ av
exponeringsformer i undervisningen som ska dominera i de lägre årskurserna, enligt
Lundberg (2015). En av informanterna, Cecilia, poängterade vikten av att tala engelska på
engelsklektionerna samt användandet av strategier för att ge eleverna ytterligare förståelse.
Dessa strategier handlar om att förstärka ord genom att peka, göra gester och så vidare.
Lärarens användning av engelska som dominerande språk i klassrummet menar Lundberg
(2015) är en typ av exponering som är mycket viktig för elevernas fortsatta lärande och
utveckling. Detta synsätt på engelska som det språk som används under engelsklektionerna
kan ses utifrån den för detta arbete valda teorin input hypothesis. Inom denna teori beskrivs att
barn tillägnar sig språk genom förståelig input från någon med mer kunskaper i språket
snarare än att barnet producerar språk själv (Krashen, 1982). Denna form av input ska ligga
något över barnets egen nivå och skall finnas inom en kontext där eleven kan få nytta av
kunskaper inom andra områden, i detta fall sin förmåga att exempelvis tolka kroppsspråk. Att
sträva efter en hög grad av exponering gällande talad engelska från lärarens sida som
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innefattas av strategier som kan hjälpa eleverna att förstå utan översättning kan också
sammankopplas med scaffolding. Detta avser delen inom sociokulturell teori som handlar om
stöd i kunskapsutvecklingen, exempelvis instruktioner som kan hjälpa eleven framåt (Säljö,
2015).
På alla tre skolorna exponerades eleverna för engelska i olika omfattning varje dag. Bland
annat genom morgonrutiner, där exempelvis veckodag och månad på engelska kan innefattas.
Denna form av inkludering av engelskan kan kopplas samman med holistisk inlärning.
Utifrån det holistiska synsättet kan läraren konstruera språkaktiviteter som inte i huvudsak har
ett språkligt mål utan snarare en annan viktig betydelse för eleven. Exempel på
språkaktiviteter utan specifikt språkligt mål är Lisas morgonrutin som bland annat handlar om
att prata om dagens väder på engelska samt Johannas idé om att spela ”hänga gubbe” på
engelska. Det sistnämnda exemplet kan också ses som ett sätt att arbeta med ett lekbaserat
lärande som Cheep-Aranai och Wasanasomsithi (2016) förordar. Att engelska innefattas i
samlings- och morgonrutiner är just sådana tillfällen som Lundberg (2015) poängterar att
lärare bör finna för att öka exponeringen. De intervjuade lärarna nämnde alla att engelska blir
en del i andra sammanhang eller ämnen när det uppkommer en situation som bjuder in till
detta. Exempel på detta kan vara ord eller namn på olika saker i svenskan som kan kopplas till
det engelska språket. I övrigt är daglig exponering av engelska i stort sett inget som någon
informant medvetet eftersträvar.
Att införliva engelska som en del i ämnesintegrerat arbete tillsammans med andra ämnen gör
ingen informant i någon större utsträckning. Här kan ses att engelska i stort blir behandlat som
ett separat ämne istället för att integreras med andra ämnen (Pinter, 2006). Informanterna hade
svårt att se hur det rent praktiskt skulle gå till att koppla ihop engelskan med övriga ämnen.
Cecilia talade dock om att engelskan kan införlivas i matematiken genom att exempelvis
räkna tillsammans på engelska. Viljan att eleverna ska få in engelskan i vardagen angavs som
anledning från Cecilias sida till att göra sådana aktiviteter. Att kopplas samman engelskämnet
med elevernas vardag på detta sätt är förenligt med pragmatismens tanke om betydelsen av att
skolans verksamhet ska finnas nära elevernas egen erfarenhetsvärld (Dewey, 1902). Här
nämns också att det spelar roll vilka de övriga ämnena är eftersom de kan ha varierande
potential att passa ihop med engelskan. Detta påpekade Johanna, att begrepp inom vissa
arbetsområden kan vara svåra att kombinera med engelskan. Liknande tendenser beskriver
Tragant et al. (2016) som i sin studie upptäckte att det var svårt att arbeta med elevnära
begrepp när engelska kombinerades med NO. Som orsak till att engelska inte finns med i
ämnesintegrerat arbete påtalades också elevernas låga ålder och begränsade kunskaper inom
engelska. En informant kom under intervjun plötsligt att tänka på att engelskan ofta utelämnas
vid temaarbeten och menar att det borde kunna inkluderas mer än vad det gör. Ytterligare en
informant talade om att engelskan borde återkopplas till oftare för att läraren på så vis bättre
ska kunna bekräfta elevernas engelskkunskaper. Utifrån detta syntes en vilja och medvetenhet
från informanterna att låta engelskan vara en del av fler sammanhang och ämnen i skolan. Att
se engelskan som en del i annan verksamhet och andra aktiviteter på skolan kan kopplas till
både pragmatismen och input hypothesis. I pragmatismen förordas att ämnen bör integreras
eftersom uppdelningen som vanligtvis görs inte sammanfaller med hur barns egen värld ser ut
(Dewey, 1902). Inom input hypothesis talas om kontextens betydelse för elevens utveckling
av språkkunskaper (Krashen, 1982). Detta innebär, som tidigare nämnts, att när eleven får
språklig input kan förståelsen öka om eleven samtidigt får möjlighet använda kunskap inom
andra områden. Att lärare konstruerar sammanhang och situationer i språkundervisningen där
elever kan dra nytta av hela sin kunskapsbank bör därmed gynna utvecklingen av
språkkunskaper enligt synsätten för dessa teorier. Att eleverna ska ges möjlighet att införliva
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sina kunskaper i ett större sammanhang uttrycks också i skolans styrdokument (Skolverket,
2017).
8.1.2. Möjligheter och hinder för daglig exponering

Informanterna nämnde fördelar som de tror att en daglig exponering skulle leda till. En
informant menade att lite övning varje dag bör kunna bidra till att engelskämnet skulle bli en
mer naturlig del av elevernas skoldag. Ett sådant synsätt kan enligt Tyberg (2010) leda till att
språkundervisning inte ses som något som sker som ett separat moment utan att engelska kan
vara en källa till kunskap och utveckling gällande hela skolans verksamhet. Att resonera på
detta sätt kan även uppmuntra elever till språkanvändning och ge förståelse för betydelsen av
språkkunskaper (Tyberg, 2010). En informant nämnde fördelen att eleverna blir språkbadade
och att det exempelvis bör ha en god inverkan på elevernas ordförråd (informanten använde
ordet ”språkbadade”, men i mitt tycke, liknar detta mer det som Lundberg (2016) benämner
som ”språkdusch”). Likaså resonerade den tredje informanten, att all extra engelska eleverna
får bör vara positivt. Detta kan jämföras med det Lundberg (2016) beskriver, att eleverna ska
”duschas” med engelska och att ett tillfälle varje dag om 5-10 minuter kan ha stor betydelse
för deras lärande och utveckling i det engelska språket.
De svårigheter och hinder som nämndes för att åstadkomma en daglig exponering av engelska
handlar bland annat om tidsbrist vilket två av tre informanter berör. Här hänvisades
exempelvis till att mycket ska rymmas inom tiden för en skoldag, att tiden inte finns att leta,
bearbeta och införliva nytt material samt att förberedelser och planering tar mycket tid.
Tidsbrist var också ett hinder som lärare i Lundbergs (2007) studie angav som ett hinder för
en regelbunden engelskundervisning. Ytterligare svårigheter handlade om elevernas låga ålder
och att ett större användande av engelska riskerar att bli exkluderande för elever med
exempelvis annat modersmål och läs- och skrivsvårigheter. Alla tre informanter nämnde
elevers olika förkunskaper eller förmågor som en stor utmaning i engelskundervisningen.
Liknande problematik sågs i studien gjord av Ní Chróinín et al. (2016) där
andraspråksinlärning kombinerades med idrottsämnet. Här upptäcktes att det blev svårt för
lärare att individanpassa den integrerade undervisningen vilket ledde till att elever med behov
av extra hjälp inte fick det i den utsträckning som behövdes. Samtidigt kan här sägas att barn i
ung ålder, inklusive de med olika typer av svårigheter, ofta gillar att lära sig ett nytt språk
(Lundberg, 2016). Det sistnämnda bekräftades också av informanterna då samtliga talade om
att eleverna överlag är positiva till ämnet och tycker om att lära sig engelska.
8.1.3. Engelskämnets status

Olika faktorer som skulle kunna indikera hur engelskämnets status i skolan ser ut har
undersökts, eftersom dessa bör ha betydelse för graden av exponering. Det är svårt att säga
något entydigt om detta då förutsättningarna på de olika skolorna skiljer sig åt. Till att börja
med poängterade samtliga informanter engelskans betydelse och vikten av goda kunskaper i
ämnet hos eleverna. Trots detta menade också alla att det hamnar något i skymundan bakom
svenska och matematik. Informanterna påtalade att de själva lägger mest energi på de två
sistnämnda ämnena och att dessa behöver prioriteras utifrån elevernas behov att skaffa sig
goda kunskaper i dessa ämnen från ung ålder. En informant talade också om hur
engelskämnet får en högre status på mellanstadiet jämfört med lågstadiet. Att engelskan
hamnar efter svenska och matematik i prioriteringsordning bekräftas också av Lundberg
(2016). Hon ställer sig kritisk till att engelska, som det tredje behörighetsgivande ämnet,
tilldelas så pass mycket mindre tid på schemat än de andra två nämnda ämnena. Denna stora
skillnad i timplanen (Skolverket, 2018) kan vara en anledning till informanternas syn på
engelska som ett ämne med lägre status.
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I denna undersökning visade sig att samtliga klasser som informanterna redogjorde för har en
lektion i veckan, där två av dem har 40 minuter och en har 60 minuter. Lundberg (2016) pekar
på att i svensk skola i årskurs 1-3 tilldelas engelskan omkring 20-30 minuter på schemat i
veckan, Enever (2011) redovisar en liknande siffra gällande engelskundervisningen i Sverige
med ett spann från en lektion på 20 minuter till två till tre lektioner i veckan `a 40 minuter.
Här visade det sig därmed att undersökta skolor har något mer engelskundervisning än det
Lundberg (2016) redovisar (samma antal timmar gäller för engelskundervisningen i den
timplanen som infördes hösten 2018 som när Lundberg skrev sin text 2016). Två av
informanterna ansåg att tiden för engelska är tillräcklig utifrån det som eleverna ska lära sig.
Den tredje informanten, Johanna, tyckte att tiden är alldeles för kort och menade att det hade
behövts fler tillfällen i veckan för att ha möjlighet att repetera och befästa kunskaperna. Detta
kan jämföras med Malmberg (2000) som påpekar att graden av exponeringstid i
engelskundervisning har ett starkt samband med elevens utveckling. Samtidigt resonerade
Johanna att utifrån de, i hennes tycke, låga krav som ställs för måluppfyllelse i årskurs sex på
de nationella proven, så blir resultatet ganska bra i slutändan i alla fall. Att de andra
informanterna tyckte att tiden räcker kan också ha att göra med exempelvis de morgonrutiner
som finns med i den dagliga verksamheten. Här kan Lisas morgonrutin åter igen nämnas, där
engelska finns med inledningen av varje skoldag. Vilken tid och dag engelsklektionerna
infaller på schemat är ytterligare en faktor som undersökts utifrån efterforskningen kring
engelskans status. På två av skolorna var dessa lektioner placerade på förmiddagar
(måndag/onsdag och torsdag) och på en skola på torsdag eftermiddag. Att ämnet inte låg på
fredag eftermiddag som Lopriore och Krikhaar (2011) exemplifierar som en indikator på att
ämnet har en lägre status, verkar inte förefalla här.
Ytterligare faktorer som säger något om engelskämnets status är lärarnas utbildning och
behörighet. En lärare hade engelska i sin utbildning samt behörighet i ämnet. Den andra
läraren hade inte engelska i sin grundutbildning men fått behörighet utifrån många års
erfarenhet. Den tredje läraren hade inte engelska i sin utbildning och heller inte behörighet i
ämnet. Detta tyder på att gällande utbildning och behörighet kan det se mycket olika ut. Den
informant som inte hade engelska i sin utbildning talar också själv detta som en faktor som
förminskar ämnets status, det vill säga, utifrån att det tidigare inte var en naturlig del av
utbildningen. Läraren utan behörighet påtalade att hon har viljan och ambitionen att skaffa sig
detta, men har blivit nekad att gå denna kurs inom lärarlyftet. Detta kan ifrågasättas, bland
annat utifrån att det i Sverige råder brist på lärare med adekvat utbildning i engelska
(Lundberg, 2015). Upplevelser som denna bör kunna bidra till ämnets lägre status. Att läraren
har relevant utbildning är en av de mest betydelsefulla faktorerna i språkundervisning
(Lopriore & Krikhaar, 2011) och i denna studie kan därmed ses att en av tre lärare har
utbildning i ämnet. Informanterna tillfrågades även om det fått någon fortbildning i engelska,
vilket enligt Lopriore och Krikhaar (2011) är en betydelsefull faktor gällande lärarens
kunskaper i ämnet. Johanna berättar om en fortbildningskurs hon gick på plats i ett
engelsktalande land för 10 år sedan och hur detta bidrog till att hon själv fick ”språkbada”,
vilket gav inspiration till den egna engelskundervisningen. I övrigt har ingen fått fortbildning i
engelska. Här kan också nämnas det faktum att på två av tre skolor arbetar två eller tre lärare
tillsammans i klassrummet under engelsklektionerna. I Johannas klass, där intentionen är att
tre lärare ska finnas i klassrummet, möjliggör detta extra stöd till elever med svårigheter i
ämnet. Detta kan tyda på en överlag god personaltillgång i engelskämnet. Däremot
förekommer i regel inte specialhjälp i engelska på de tre besökta skolorna. Informanterna
nämnde att svenska och matematik prioriteras gällande detta. Resurser i form av personal har
i sin tur skolans rektor mandat över och kommer därmed också in som en viktig aktör i
språkundervisningen (Lopriore & Krikhaar, 2011).
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Vidare tillfrågades lärarna om deras arbete med planering av engelskämnet och de ombads att
göra en jämförelse med andra ämnen och om de lägger ner mer eller mindre tid på engelskan.
Två av lärarna menade att de lägger i stort sett samma tid gällande planering av engelskämnet
som övriga ämnen. En lärare berättade att hon lägger ner mer tid på engelskan och gör
referenser både till att elevernas engagemang för ämnet bidrar till en lust att ha välplanerade
lektioner och att en lektion i veckan kräver en mer ingående planering då det till viss del
innebär att börja om igen. Det lärarna berättade angående sin planering av engelskan tyder på
att inga större skillnader görs jämfört med andra skolämnen. Därmed kan engelskans status
antas vara densamma som för andra ämnen utifrån detta perspektiv. Ytterligare intervjufrågor
som behandlade engelskan status ställdes, bland annat om det anordnas några särskilda
aktiviteter på skolorna som kan kopplas till engelskämnet. Här framkom att inga särskilda
aktiviteter (exempelvis internationella projekt, språkhörna eller besök av engelsktalande) som
innefattar engelska görs på någon av skolorna. Informanterna berättar att detta endast har
tillhandahållits för äldre elever och då är det främst brevvänner i andra länder som nämns. Här
kopplade informanterna åter igen till deras elevers låga ålder som en försvårande faktor för att
införliva sådana aktiviteter i de lägre årskurserna. En informant poängterade också rektorn
som viktig aktör och pådrivare i arbetet med särskilda aktiviteter, vilket även Lopriore och
Krikhaar (2011) påtalar. Bristen på aktiviteter av detta slag kan tyda på att ämnet har en lägre
status (Lopriore och Krikhaar, 2011).
Till sist kan skolans tillgång på engelskspråkigt material nämnas som en indikator på ämnets
status (Lopriore och Krikhaar, 2011). En lärare nämnde direkt barnlitteratur på engelska och
att det används i undervisningen. Två av lärarna hade inte så god insikt i materialtillgången,
men kom ändå fram till att lättläst litteratur på engelska fanns tillgängligt. Ytterligare ett
material som kan nämnas är det läromedel som fanns digitalt på Johannas skola som innebär
att eleverna kommer åt läroboken via digitala hjälpmedel. Precis som majoriteten av skolorna
i ELLiE-studien visade också denna undersökning att skolorna hade en typ av skriftligt
material på engelska tillgängligt (Lopriore & Krikhaar, 2011).
Engelskämnets status utifrån ovanstående faktorer kan därmed indikera både på högre och
lägre status, även om flest faktorer pekar på en lägre. Ämnets status bör i sin tur ha betydelse
för i vilken grad daglig exponering möjliggörs genom att det ger olika förutsättningar för
läraren.
8.1.4. Synliggörande av engelskämnet i skolmiljön

Guidningen visade att engelska synliggörs på olika sätt och i olika omfattning på de olika
skolorna. Av de tre utvalda utrymmena (klassrum, matsal, bibliotek) var det främst i
klassrummen som engelskan fanns representerad. Informanterna talade allmänt om
exponering i klassrummet och menade bland annat att det har en viktig funktion i att fungera
som stimulanshöjande och kan fungera som hjälp i undervisningen. Detta kan kopplas till
begreppet scaffolding inom sociokulturell teori eftersom det avses fungera som stödstrukturer
för eleverna (Säljö, 2015). Gällande engelskämnet syntes bland annat färgerna på engelska
tillsammans med bilder, vilket blir ett konkret exempel i engelskämnet för en sådan typ av
stödstruktur. Ytterligare exempel på detta är hur det i Lisas klassrum fanns skyltar på föremål
med dess namn på engelska eller hur veckodagarna på engelska exponerades tillsammans med
de svenska namnen i Johanna och Cecilias klassrum.
Konceptet ”Grej of the day” och ”Grej of the week” fanns synligt i två av klassrummen och
detta gavs på båda skolor stort utrymme i klassrummet. Här bör finnas en god möjlighet att
exponera engelska utifrån arbetssättet med minilektioner om platser, företeelser och personer
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från hela världen. Eventuellt skulle ”Grej of the day” kunna ses som en ämnesintegrering där
engelska ingår, men som ingen av informanterna verkar betrakta som ett sådant exempel.
Namn på platser och personer som uppkommer här kan därmed antas vara en väg för att
använda engelskan som ett naturligt arbetsredskap och kommunikationsmedel i fler av
skolans ämnen som Tyberg (2010) poängterar som betydelsefullt. I alla tre klassrum fanns
texter om engelskämnets mål och kunskapsinnehåll. I ett klassrum, Johannas, fanns delar av
denna text på engelska. Oavsett språk bör detta också vara ett sätt att synliggöra engelskämnet
och dess betydelse för den enskilde eleven och därmed höja dess status (Lopriore och
Krikhaar, 2011).
Engelskan syntes inte i någon större utsträckning i de övriga besökta utrymmena, bibliotek
och matsal. Biblioteket på Cecilias skola var något av ett undantag. Hyllan för litteratur på
andra språk inklusive engelska var för det första väl synlig. Vidare fanns ett ordspråk om
läsning skrivet på engelska på en whiteboardtavla samt även ett material angående källkritik
på svenska, engelska och arabiska synligt på en anslagstavla. Här märktes att flera språk fick
ta plats och därmed en upplevelse av att olika språk och språkkunskaper gavs en högre status
på just den platsen. Här kan tankarna gå till en så kallad språkhörna som Lopriore och
Krikhaar (2011) förordar som ett sätt att exponera språk. Cecilia uppgav inte i intervjun att
skolan hade en sådan plats, därför är den troligtvis inte heller uttalad som en sådan bland
personalen. En något oväntad upptäckt av engelskaexponering gjordes i matsalen på Johannas
skola genom ett konstverk vars namn var på engelska. Att sammankoppla engelska med bild
bör kunna vara en väg till ämnesintegrering på ett passande sätt för unga elever. Detta enligt
pragmatismen där learning by doing bland annat står för utgå från elevernas intressen och
innefatta olika former av aktivitet i undervisningen (Säljö, 2015).
Sammanfattningsvis omfattades daglig exponering av engelska av lärarens undervisning,
samlingsrutiner och exponering i skolmiljön i olika former och i olika utsträckning. Graden av
exponering bör i sin tur påverkas av engelskämnets status, till exempel faktorer som
undervisningstid och lärarens utbildning. Att införliva engelska i andra sammanhang och
ämnen verkar delvis vara svårt utifrån hinder som tidsbrist och elevernas begränsade
kunskaper. Samtidigt fanns ambitioner från samtliga informanter att göra mer för att eleverna
i ännu större utsträckning ska bli exponerade för engelska.
8.2. Metoddiskussion
Nedan följer metoddiskussion där styrkor och svagheter pekas ut med de valda metoderna.
I sökandet efter potentiella informanter togs beslutet att inledningsvis kontakta skolornas
rektorer i den aktuella kommunen. Här fanns en medvetenhet om risken att rektorerna
eventuellt skulle välja ut lärare som denne visste har ett särskilt intresse för engelska och på så
vis skulle urvalet bli vinklat. Att gå via rektorerna valdes ändå utifrån viljan att rektor var
införstådd i undersökningen och hade godkänt skolans deltagande. Denna väg visade sig
sedermera vara något svår då endast en rektor besvarade detta e-postmeddelande. Den rektorn
som svarade gav kontaktuppgifter till två potentiella informanter som därefter söktes upp via
e-post. Detta resulterade i en lärare som valde att medverka. Utifrån den låga svarsfrekvensen
från rektorerna togs istället direktkontakt med enskilda lärare, både genom egna kontakter och
via kontaktinformation på skolornas hemsidor. Detta resulterade i ytterligare två lärare som
tackade ja till deltagande. Övriga lärare som inte hade möjlighet att delta hänvisade främst till
tidsbrist som hinder för sin medverkan.
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En av de två metoderna som användes för datainsamling var halvstrukturerade intervjuer.
Syftet med detta var att nå djupare förståelse för informanternas erfarenheter, inställning och
upplevelse av ett visst fenomen. Detta visade sig kunna uppnås med den valda metoden.
Metodens framgång utgjordes delvis av den öppna strukturen med möjlighet att ställa
individualiserade följdfrågor. Detta ledde till insikter och kunskaper om det valda fenomenet
som inte hade väntats på förhand. Det kan inte uteslutas att intervjuerna påverkats av den så
kallade intervjuareffekten, vilken innebär att informantens svar riskerar att påverkas av
intervjuaren. Detta kan exempelvis handla om att informanten förstår vad intervjuaren tycker
är ”rätt” svar och antar den utgångspunkten i sina svar. Intervjuareffekten påverkar
reliabiliteten i negativ bemärkelse (Larsen, 2009). I denna studie kan intervjuareffekten ha
påverkat guidningen. Detta sågs också som en svårighet på förhand, att lyckas formulera ett
syfte med guidningen så att informanterna skulle visa allt som fanns synligt i miljön - trots att
arbetet handlar om engelska. Syftet var att få en helhetsbild av miljön, men det märktes till
viss del att informanterna riktade in sig och letade efter det som handlade om engelska i
miljön. Reliabiliteten kan också diskuteras utifrån studiens replikerbarhet (Thurén, 2007). Det
vill säga att en annan forskare ska kunna följa undersökningens förlopp och få ungefär samma
resultat. Guidningens utfördes utan förbestämda följdfrågor samt det faktum att samtalet
under guidningen inte spelades in sänker därmed reliabiliteten.
Trots pilotstudien upptäcktes några svårigheter med intervjuerna. Några av frågorna blev mer
upprepande än förväntat och en fråga som lades till efter pilotstudien uppfattades på annat sätt
än tänkt av den första informanten, vilket ledde till en utförligare beskrivning kring frågan
under de två andra intervjuerna.
Den andra metoden som användes var tourist guide technique. Valet av denna
datainsamlingsmetod gjordes utifrån en önskan om att studera miljön i allmänhet och
exponeringen av engelska i synnerhet. Metoden visade sig fungera bra utifrån flera aspekter.
För det första att informanten fick vara den som ledde och bestämde vad denne ville visa och
berätta om, vilket i sin tur ledde till intressanta samtal om exponering. Guidningen fick också
informanterna att berätta om sådant de vill förändra, ytterligare exponera samt ytornas
begränsningar och möjligheter. Här utgjorde språkligt landskapande (Straszer, 2017) ett väl
fungerande ramverk och blev ett stöd i förståelsen kring bland annat olika språks status. På
detta sätt erhölls en god förståelse för det som exponerades, dock gäller detta främst
klassrumsmiljön. Övriga utrymmen som studerades, bibliotek och matsal, visade sig vara
svårare. Här hade inte informanterna så stor vetskap om varför det som fanns på väggarna
exponerades och det material som fanns synligt, gissningsvis dels eftersom informanterna inte
hade ansvar för dessa utrymmen. Detta blev därmed en svaghet i undersökningen.
Frågeställningen, hur synligt engelska är i skolmiljön, kunde dock besvaras ändå bara genom
att dessa utrymmen besöktes och fotograferades.
Ytterligare svårigheter upptäcktes också med metoden. Till att börja med är det en relativt
ovanlig metod, varför en utförlig beskrivning inte hittades. Detta gjorde att exempelvis
fördelar och nackdelar med metoden inte kunde urskiljas på förhand utifrån andras
erfarenheter. Före metodinsamlingen gjordes en övervägning huruvida samtalet under
guidningen skulle spelas in eller inte. Här sågs risken att andra personer som rörde sig
samtidigt i de utrymmen som guidningen innefattade ovetandes och utan sitt samtycke skulle
kunna bli inspelade. En risk sågs också i att dessa eventuella andra personer skulle störa
inspelningen och därigenom göra den obrukbar. Utifrån dessa potentiella risker togs beslutet
att istället dokumentera samtalet under guidningen med hjälp av anteckningar, trots att
nackdelar även sågs med det. Här antogs exempelvis att eftersom guidningen skulle utföras
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ståendes och gåendes så skulle antecknandet vara något besvärligt. Att ta anteckningar på
detta sätt visade sig också vara svårt till viss del och dessutom störde formulerandet av
följdfrågor, eftersom dessa inte var skrivna i förväg utan behövde formuleras i stunden.
Guidningen dokumenterades även genom fotografering vilket visade sig fungera bra. Det kan
dock inte uteslutas att engelskspråkigt material missades, speciellt i klassrum där många olika
sorters material och alster fanns. De foton som valdes ut för att ingå i resultatredovisningen
beskars för att endast visa det material som avsågs visas och minimera risken för att detaljer
om personer eller skolan skulle avslöjas. Att informanterna fick ta del av de utvalda bilderna
för godkännande uppskattades.
Metodtrianguleringen är ett sätt att höja studiens validitet, det vill säga att det som avsågs
undersökas också är det som verkligen har undersökts (Kihlström, 2007). I detta
examensarbete har metodtriangulering visat sig framgångsrikt eftersom daglig exponering av
engelska studerats ur flera perspektiv, lärarnas tankar, erfarenheter, åsikter och förutsättningar
men också utifrån ett perspektiv som innefattar hur engelska är synligt i skolmiljön. Denna
typ av fördel med metodtriangulering framhålls av Stukát (2011).
Studien har ett begränsat antal deltagare vilket påverkar generaliserbarheten (Stukát, 2011).
Detta avser i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras och gälla fler än de deltagare
som omfattats av studien. Ett antagande är här att resultatet kan generaliseras utifrån att
liknande resultat setts på alla tre skolor samt att informanternas upplevelser av fenomenet
korrelerar till stor del med litteraturen.

9. Slutsats
Denna studie har gett en inblick i lärares inställning till daglig exponering av engelska, vilka
hinder och möjligheter som kan finnas samt hur lärare eventuellt arbetar för att öka
exponeringen. Dessutom har engelskämnets status undersökts och hur denna påverkar graden
av exponering. Vidare har studien bidragit till en bild av hur engelskämnet synliggörs i
skolmiljön som en del av daglig exponering.
Engelska finns med i det dagliga arbetet på samtliga besökta skolar. Denna dagliga
exponering görs i olika omfattning och i olika former. Gemensamt för alla tre skolor är att
morgonrutiner fungerar som ett extra tillfälle för exponering av engelska. Samtliga
informanter uppger att ämnesintegrering där engelska ingår sällan förekommer och
informanterna resonerar att denna typ av undervisning skulle vara problematisk på grund av
elevernas låga ålder och begränsade kunskaper. Utifrån detta behandlas engelskämnet som ett
relativt separat ämne.
Informanterna har genomgående en positiv inställning till daglig exponering av engelska.
Fördelar ses med en regelbunden undervisning, bland annat hur detta bör gynna elevernas
ordförråd. Dessutom ses möjligheten att en daglig exponering kan leda till att engelska blir en
naturlig del av elevernas skoldag och chans för läraren att bekräfta elevernas
engelskkunskaper vid fler tillfällen än under engelsklektionerna. Även hinder för en daglig
exponering av engelska har framkommit. Tidsbrist är en sådan faktor. Vidare är en gemensam
ståndpunkt från informanterna att en betydande utmaning i strävan efter en högre exponering
av engelska utgörs av de grupper av elever som har olika former av svårigheter. Dessa, menar
informanterna, riskerar att exkluderas från en sådan typ av undervisning då det ytterligare kan
hämma deras förståelse. Eftersom eleverna är så pass unga har de begränsade kunskaper i
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engelska, vilket lärarna upplever som ytterligare en försvårande faktor för daglig exponering
av engelska.
Resultatet ger en varierande bild av engelskämnets status med faktorer som både tyder på hög
och låg status. De flesta av de undersökta faktorerna pekar mot en lägre status och detta bör
ha betydelse för vilken omfattning elever exponeras för engelska. Faktorer som talar för en
låg status hos de besökta skolorna är:
• Endast en informant har adekvat utbildning för att undervisa i engelska.
• Fortbildning för engelsklärare är sällsynt.
• Engelskundervisningen är tilldelad endast en lektion i veckan på samtliga skolor.
• Specialundervisning för elever med svårigheter i engelska är ovanligt.
• Ingen skola tillhandahåller några särskilda aktiviteter kopplat till engelskämnet utöver
den ordinarie undervisningen.
• Tillgången på engelskspråkigt material verkar vara något begränsad.
• Samtliga informanter betonar att engelska är lägre prioriterat än svenska och
matematik.
Faktorer som talar för en hög status hos de besökta skolorna är:
• Skolorna har en undervisningstid per vecka som ligger högre än de lägsta nivåerna på
20-30 minuter som Lundberg (2016) redovisar.
• Två av tre skolor har god personaltillgång med möjlighet till flera lärare närvarande i
klassrummet under engelsklektionerna.
• Samtliga informanter uppger att de lägger lika mycket eller mer tid på planeringen av
engelskan jämfört med andra ämnen.
Gemensamt för alla tre skolor är att engelska finns synligt i klassrummen, genom text, bild
och material som former för exponeringen. I de andra besökta utrymmena, matsal och
bibliotek förefaller det relativt ovanligt att engelska exponeras. I en av tre matsalar samt ett av
tre bibliotek återfinns exponering av engelska.
9.1. Fortsatt forskning
Detta är en liten studie vilket gör att det är svårt att dra generella slutsatser om ytterligare
behov av forskning, men indikationer finns om att detta behövs inom ämnesintegrering där
engelska ingår. Baserat på de tre informanterna i denna studie och deras utsagor om att
integrering mellan engelska och andra ämnen är en utmaning, skulle goda exempel och
metoder för detta i de lägre årskurserna behöva utforskas. En tänkbar väg skulle kunna vara
att samla ett antal lärare som undervisar i engelska i F-3 för en gruppintervju. Detta skulle
kunna leda till att dessa utbyter tankar och erfarenheter som mynnar ut i goda idéer för hur
engelska kan införlivas i andra ämnen på ett sätt som passar unga språkinlärare.
Ytterligare ett intressant forskningsområde som skulle kunna fungera som komplement till
denna studie är att titta på hur elevers bakgrund och intressen spelar in. Detta kan handla om
de olika förutsättningar som elever har att exponeras för engelska utanför skolan. Att ha
engelsktalande föräldrar, lyssna på engelsk musik eller spela TV- eller datorspel med
engelska som kommunikationsspråk är exempel på sådant tillägnande. Detta kan bidra till
exponering av engelska nära sammankopplat med elevens vardag och intressen och därmed
bli en källa till motivation i språkinlärning (Thomson & Wery). Att lärare bör inspireras av
hur elever använder engelska på fritiden är Sayer och Ban (2014) tydliga med eftersom det
kan gynna utvecklingen. Elevers möjligheter till exponering utanför skolan ser naturligtvis
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olika ut och därför kan vidare studier också titta på hur skolan kan fungera utjämnande
gällande exponering av engelska.
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Bilaga 1 – Information- och samtyckesblankett
Information om deltagande i undersökning om daglig exponering av engelska i årskurs
F-3.
Genom detta brev tillfrågas du om deltagande i denna undersökning.
Studien ingår i mitt pågående examensarbete, vilket jag skriver inom engelska. Arbetet görs
under min sista termin av grundlärarutbildningen med inriktningen F-3 vid Högskolan
Dalarna.
Studiens syfte är att nå fördjupade kunskaper om lärares inställning till och möjlighet att ge
elever daglig exponering av engelska med fokus på årskurs F-3.
Som datainsamlingsmetod kommer intervjuer att användas i kombination med tourist guide
technique. Denna metod går ut på att jag blir guidad genom skolan samtidigt som informanten
berättar om det som pryder väggarna och vilken typ av material som finns i ett antal utvalda
utrymmen, förslagsvis ett klassrum (F-3), matsalen och biblioteket.
Medverkan i studien innebär ett intervjutillfälle samt guidning runt i skolan som totalt
beräknas ta 60-90 minuter. Med ditt godkännande kommer intervjun spelas in och guidningen
att fotodokumenteras. Insamlad data kommer hanteras varsamt i enlighet med
Forskningsetiska nämndens regler. Varken ditt namn eller arbetsplats kommer att nämnas i
examensarbetet och inga personer eller namn kommer att synas på fotografier. Inspelat
material, anteckningar och foton kommer att raderas efter uppsatsens färdigställande.
Det slutgiltiga resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna
som också arkiveras på högskolan. Om du önskar, skickas en kopia till dig.
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt
deltagande utan närmare motivering.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. Tack på förhand!

__________________________________
Student: Madeleine Wessung

Handledare: BethAnne Paulsrud

[Kontaktuppgifter]

[Kontaktuppgifter]

Jag ger härmed mitt samtyckte till deltagande.
Datum_____________ Deltagarens underskrift _____________________________________
Namnförtydligande ________________________________________
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Bilaga 2 – Intervjuguide
Intervjuguide
•
•
•
•

Presentation av mig
Ämnesval och syfte
Informations- och samtyckesblankett – informera om rätt att avbryta medverkan.
Tillåtelse att spela in och fota? Publicera bilder i själva arbetet?

Syftet är att undersöka lärares inställning till och möjlighet att ge elever daglig exponering av
engelska. Jag är intresserad av bland annat att titta på vilka möjligheter/fördelar och
svårigheter/hinder lärare ser med detta. Jag är också intresserad av vad som är synligt i miljön
och att få veta mer om hur lärare resonerar kring det som eleverna ser när de rör sig i skolans
olika utrymmen.
Inledande frågor
•

Utbildning – lärarutbildning och annan utbildning

•

Hur många verksamma år i skolan?

•

Behörighet i engelska?

•

Vilka årskurser undervisar du i engelska?

•

Vad tycker du om att undervisa i engelska?

•

Vad upplever du att dina elever tycker om att lära sig engelska?

Om daglig exponering
•

Berätta hur engelskundervisningen ser ut under en vanlig skolvecka.

•

Brukar du inkludera engelska i andra ämnen. Hur, när, varför? / Varför inte?

•

Finns det andra tillfällen under skoldagen där du inkluderar engelska? Hur, när,
varför? / Varför inte?

•

Vilka möjligheter/fördelar ser du i att dagligen exponera eleverna för engelska inom
ramen för hela din undervisning?

•

Vilka hinder/svårigheter ser du i att dagligen exponera eleverna för engelska inom
ramen för hela din undervisning?

Om status
•

Hur många engelsklektioner har din klass i veckan? Hur lång är lektionen/lektionerna?
Hur många minuter totalt under en vecka? När under veckan infaller
lektionen/lektionerna?

•

Hur upplever du att det fungerar med den tid som är avsatt för engelska, räcker/räcker
inte?
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•

Kan du uppskatta hur mycket tid du lägger på planering av engelska? Om du skulle
jämföra med andra ämnen, är det mer eller mindre?

•

Har du fått någon fortbildning i engelska? Om ja – berätta gärna mer om den
utbildningen och vad du fick lära dig. Om nej, är det något du skulle önska?

•

Finns särskilda aktiviteter på skolan kopplade till engelskämnet, t.ex. internationella
projekt/utbyten? Språkhörna? Besök av engelsktalande personer?
Om ja – Berätta gärna mer om vad, hur och varför. Elevernas respons?
Om nej – Är det något du skulle önska? Varför i så fall?

•

Kan du berätta lite om vilket engelskspråkigt material som finns på skolan – till
exempel litteratur, bilderböcker, ordböcker?

•

Vilken status skulle du säga att engelskämnet har jämfört med andra ämnen?

Tourist guide technique
Guidning av samma tre utrymmen på varje skola: ett eller ett par klassrum (åk F-3), matsal
och bibliotek.
Följdfrågor:
•

Hur och varför alster/material (planscher, skyltar, m.m.) väljs för exponering

•

Hur ofta byts alstren/material?

•

Om det finns särskilda syften för att exponera något på en viss plats?

•

Vad hoppas ni uppnå med exponeringen?

•

Brukar exponering av alster/material uppskattas av elever?

•

Det som sitter på väggarna - används/refereras det till i undervisningen.

•

Vad är viktigt att synliggöra?

Följdfrågor specifikt om engelska (om det inte är synligt):
•

Brukar ni pryda klassrum och andra ytor i skolan med material eller alster från
engelskundervisningen?

•

Hur skulle du beskriva skolans utbud av engelskspråkigt material?

•

Har det funnits eller brukar det finnas något mer än det vi nu kan se?

•

Finns andra språk som brukar representeras i miljön?
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Bilaga 3 – Fotografier i större format

Figur 2. Johannas whiteboardtavla.

Figur 2. Cecilias whiteboardtavla.

Figur 3. Lisas whiteboardtavla
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Figur 4. "Grej of the day" i Johannas klassrum.

Figur 5. Dörr i Cecilias klassrum.

Figur 6. I Lisas klassrum.
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Figur 7. I biblioteket på Cecilias skola.

Figur 8. Cecilias whiteboardtavla.

Figur 9. I biblioteket på Cecilias skola.
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Figur 10. I Lisas klassrum.

Figur 11. I Lisas klassrum.

Figur 12. I Cecilias klassrum.

Figur 13. I Biblioteket på Cecilias skola.
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Figur 14. I matsalen på Johannas skola.

Figur 15. I Johannas klassrum.
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