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Abstract
I detta examensarbete undersöks vilka material lärare i F-3 använder för att stimulera elevers
andraspråksinlärning och hur det stämmer överens med vad elever tycker är roligast att arbeta
med. Undersökningen genomfördes med metodtriangulering genom en enkätundersökning med
81 elever och en intervjuundersökning med fem lärare. Resultatet transkriberades och
analyserades genom innehållsanalys, samt har jämförts mot den socio-pedagogiska modellen
och tidigare forskning. Resultatet visar att det finns en god överenstämmelse mellan vilket
undervisningsmaterial som lärare anser stimulerar andraspråksinlärningen och vad elever
tycker är roligast att arbeta med. Grundskolelärare använder ofta olika sorters
undervisningsmaterial för att stimulera elevers andraspråksinlärning enligt tidigare forskning
och examensarbetets resultat. Resultatet visade också att många elever lär sig engelska både i
skolan och på fritiden, samt att över hälften av eleverna såg fram emot engelskundervisningen.
Intervjuundersökningen och tidigare forskning visar dock att språklig ängslan finns och behöver
hanteras. Studiens resultat kan inte generaliseras till en större population, men ger en idé om
hur lärare och elever tänker angående undervisningsmaterial. Ytterligare forskning kan handla
om ifall kön spelar roll vid val av undervisningsmaterial för att stimulera
andraspråksinlärningen. Resultatet visade nämligen att de elever som inte ville prata eller inte
såg fram emot engelskaundervisningen inte definierade sig som flicka.

Nyckelord
Undervisningsmaterial, andraspråksinlärning, motivation, elevengagemang, engelska för yngre
elever, F-3

Innehållsförteckning
1. Inledning................................................................................................................................. 1
1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1
2. Bakgrund ................................................................................................................................ 2
2.1 Konkretisering av begrepp ............................................................................................... 2
2.1.1 Undervisningsmaterial ............................................................................................. 2
2.1.2 English for younger learners (EYL) (engelska för yngre elever) ........................... 2
2.1.3 Andraspråk ............................................................................................................. 2
2.1.4 Främmande språk ................................................................................................... 2
2.2 Kursplanen i engelska ...................................................................................................... 3
2.3 Lärarutbildningen ............................................................................................................. 3
2.4 Planering av undervisning ................................................................................................ 3
2.5 Sammanfattning av bakgrunden ....................................................................................... 4
3. Tidigare forskning .................................................................................................................. 4
3.1 Lärarens roll ..................................................................................................................... 4
3.2 Användning av läroböcker ............................................................................................... 5
3.3 Val av undervisningsmaterial ........................................................................................... 5
3.4 Elevengagemang kopplat till undervisningsmaterial ....................................................... 6
3.5 Påverkan från fritidsaktiviteter ......................................................................................... 6
3.6 Sammanfattning av tidigare forskning ............................................................................. 7
4. Teoretiska perspektiv ............................................................................................................. 7
4.1 Den socio-pedagogiska modellen..................................................................................... 8
4.1.1 Den socio-pedagogiska modellens koppling till studiens syfte ................................ 8
4.1.2 Den socio-pedagogiska modellens olika delar .......................................................... 8
4.1.3 Attityd gentemot inlärningssituationen (Attitudes to Learning Situation) ................ 9
4.1.4 Integrativeness ........................................................................................................... 9
4.1.5 Instrumentella faktorn (Instrumentality) ................................................................... 9
4.1.6 Kritik mot den socio- pedagogiska modellen ............................................................ 9
4.1.7 Sammanfattning av den socio-pedagogiska modellen .............................................. 9
5. Metod och material............................................................................................................... 10
5.1 Metodval......................................................................................................................... 10
5.2 Framtagandet av frågor .................................................................................................. 10
5.2.1 Framtagandet av frågor för intervjuguiden ............................................................. 10
5.2.2 Framtagandet av frågor för enkäten ........................................................................ 10
5.3 Urval av informanter ...................................................................................................... 11
5.4 Genomförande ................................................................................................................ 12
5.4.1 Pilotstudie ................................................................................................................ 12
5.4.2 Enkätundersökningen .............................................................................................. 12
5.4.3 Intervjuundersökningen ........................................................................................... 12
5.4.4 Hur ska intervjuerna relatera till enkätundersökningen .......................................... 13
5.4.5 Bortfall .................................................................................................................... 13
5.5 Analysmetod................................................................................................................... 13
5.6 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 14
5.7 Etiska aspekter................................................................................................................ 14
5.8 Sammanfattning ............................................................................................................. 15
6. Resultat ................................................................................................................................. 15

6.1 Resultat från enkätundersökning med elever ................................................................. 15
6.1.1 Motivation och engagemang ................................................................................... 15
6.1.2 Undervisningsmaterial ............................................................................................ 16
6.1.3 Attityd mot undervisningsmaterial, lärare och klassrumsklimatet .......................... 17
6.1.4 Var lär sig elever mest engelska – hemma eller i skolan ........................................ 18
6.2 Resultat från intervjuerna med lärarna ........................................................................... 19
6.2.1 Presentation av deltagarna i intervjuundersökningen.............................................. 19
6.2.2 Motivation och engagemang ................................................................................... 19
6.2.3 Självförtroende och språklig ängslan ...................................................................... 19
6.2.4 Undervisningsmaterial ............................................................................................ 20
6.2.5 Planering av undervisningsmaterial ........................................................................ 21
6.2.6 Reflektion över undervisningsmaterial ................................................................... 21
6.2.7 Lärarnas attityd mot det undervisningsmaterial för F-3 .......................................... 21
6.2.8 Engelska på fritiden och i skolan ............................................................................ 22
6.3 Överenstämmelse mellan lärare och elev ................................................................... 22
7. Diskussion ............................................................................................................................ 22
7.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 22
7.1.1 Urval, metod, transkribering och analys ................................................................. 23
7.1.2 Bortfall .................................................................................................................... 24
7.1.3 Reliabilitet och validitet .......................................................................................... 24
7.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 25
7.2.1 Motivation, självförtroende och engagemang stimulerar språkinlärningen ............ 25
7.2.2 Undervisningsmaterial påverkar elevers motivation ............................................... 25
7.2.3 Lärares kunskaper påverkar undervisningsmaterialet ............................................. 26
7.2.4 Delaktighet och reflektion ....................................................................................... 26
7.2.5 Lärares utbildning, nätverk och yrkeserfarenhet i relation till val av material ....... 26
7.2.6 Individanpassat undervisningsmaterial ................................................................... 27
7.2.7 Vad elever tycker är roligast att arbeta med och vad lärare tror elever vill arbeta
med ................................................................................................................................... 27
7.2.8 Attityd mot undervisningsmaterial, lärare och klassrumsklimatet .......................... 28
7.2.9 Engelska på fritiden och i skolan ............................................................................ 29
7. 3 Slutsats .......................................................................................................................... 29
Referenser................................................................................................................................. 31
Bilaga ....................................................................................................................................... 34
Bilaga 1. Samtycke angående elevers medverkan i undersökningen ................................... 34
Bilaga 2. Elevenkäten ........................................................................................................... 35
Bilaga 3. Samtycke för deltagande i undersökningen - intervjudelen.................................. 38
Bilaga 4. Intervjuguide ......................................................................................................... 39
Bilaga 5: Presentation av de deltagande lärarna................................................................... 42

Figurförteckning
Figur 1. Den socio-pedagogiska modellen (Gardner, 2005, s. 6). ........................................................................... 8
Figur 3. Topp fem av de undervisningsmaterial elever helst arbetar med. ............................................................ 17
Figur 4. Vilket undervisningsmaterial lär du dig mest av ..................................................................................... 17
Figur 5. Hur elever känner sig när de vet att de ska ha lektion i engelska ............................................................ 18
Figur 6. Var lär sig elever mest engelska – på fritiden, i skolan eller både på fritiden och i skolan ..................... 19

Tabellförteckning
Tabell 1.Vad lärarna tror elever främst vill arbeta med ........................................................................................ 20
Tabell 2. Vad lärarna tror elever vill arbeta med och vad elever tycker är roligast att arbeta med ....................... 22

1. Inledning
Vilket material lärare använder i sin undervisning kan påverka elevers kunskapsinlärning. I
kommentarmaterialet till kursplanen i engelska (Skolverket, 2017b, s. 6) och i Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11; Skolverket, 2017a, s. 10),
poängteras att språk är ett viktigt verktyg vid kunskapsinhämtning för att elever inte ska hamna
utanför den engelskspråkiga delen av samhället. Elever behöver lära sig det engelska språket så
att de själva kan ta in och förstå vad som sägs ute i samhället utan att använda en mellanhand.
Elever behöver vara motiverade och vilja lära sig engelska. Därför behöver
undervisningsmaterialet vara så intressant att det motiverar elevens språkinlärning (Hattie,
2012, s. 35–37: s. 79–81; Lundberg, 2007, s. 157–158; Tomlinson, 2015, s. 279–281, 290).
Lärarnas kunskaper är också en viktig faktor för yngre elevers språkinlärning (Enever, 2011, s.
144–149; Hattie, 2012, s. 35–37; Lennox, 2013, s. 387; Lopriore & Kirkhaar, 2011, s. 72–73).
Trots detta blev engelska först 2011 ett obligatoriskt ämne i lärarutbildningen för F-6 lärare
(Lundberg, 2015, s. 26–27).
Elevers interaktion med digitala medier utanför skoltid kan påverka elevers intresse för att lära
sig språk enligt Enever (2015, s. 26–27) och Oscarson och Apelgren (2005, s. 83–85). Lärarna
behöver ha kunskap om det som eleverna intresserar sig för utanför skoltid, som kan kopplas
till det engelska språket och omvandla det till en välplanerad undervisning med koppling till
skolans styrdokument. Dessutom lär sig elever mer om undervisningsinnehållet och
undervisningsmaterialet är relevant och motiverande (Oscarson & Apelgren, 2005, s. 83–85).
Sammanfattningsvis kan elevers resultat och kunskapsinlärning påverkas av det material som
lärarna använder i sin undervisning. Det är därför viktigt att lärare tänker på vad de väljer för
undervisningsmaterial. De första årens engelska lägger grunden till språkets utveckling. Det är
viktigt att se till att stimulera elevers intresse för språk och få elever motiverade till att lära sig
det engelska språket.
1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad för undervisningsmaterial i engelska
grundskolelärare i F-3 använder för att stimulera elevers andraspråksinlärning och hur väl det
stämmer överens med vad elever tycker är roligt att arbeta med. Undersökningens
frågeställningar är:



Vilket undervisningsmaterial stimulerar elevers inlärning enligt de lärare som deltar i
undersökningen?
Vilket undervisningsmaterial tycker de elever som deltar i undersökningen är roligast
att arbeta med?
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2. Bakgrund
Detta avsnitt börjar med att definiera viktiga begrepp för examensarbetet. Sedan behandlas en
del områden som kan kopplas till lärares användning av material och varför det är viktigt att
lära sig engelska. Till sist tar avsnittet upp vad som krävs av lärare och elever för att
språkinlärningen ska fungera och hur lärares utbildning, planering, engagemang och
undervisning hänger samman med vilket undervisningsmaterial som används i skolorna.
2.1 Konkretisering av begrepp
2.1.1 Undervisningsmaterial

Historiskt sett har undervisningsmaterial använts av staten för att kontrollera vad elever lär sig
och hur. I dagens samhälle är det lärarna som ansvarar för val av undervisningsmaterial och
metoder för att nå styrdokumentens mål (Skolverket, 2006, s. 9, 16).
I detta examensarbete menas med undervisningsmaterial inte enbart läroböcker eller andra
skriftliga hjälpmedel som exempelvis tidningar eller skönlitteratur, utan undervisningsmaterial
definieras som allt som kan användas på lektionen för att nå skolans mål (Tomlinson, 2012, s.
143–144). Det kan till exempel vara utrustning som kan hjälpa och underlätta språkinlärningen
och som används i klassrummet med syftet att stödja elevers språkinlärning. Detta material kan
till exempel bestå av digitala medier, läroböcker, autentiskt material, video, spel, lekar, filmer,
webbsidor, applikationer på Ipads (Tomlinson, 2012, s. 143–144) fonetiska övningar, sång,
video eller ramsor (Cruz Rondón & Velasco Vera, 2016, s. 135).
2.1.2

English for younger learners (EYL) (engelska för yngre elever)

Engelska för yngre elever (EYL), definieras som undervisning för barn från fem till elva års
ålder, eftersom det är under dessa år som elever i engelska skolor genomgår sin grundläggande
utbildning (Bland, 2015, s. 1). Eftersom elever i Sverige är sex år när de startar förskoleklass
betyder EYL i detta examensarbete engelskundervisning för barn från sex till nio års ålder.
2.1.3

Andraspråk

Andraspråk definieras som ett språk som en person lär sig, som inte är dess modersmål, men
som existerar i samhället som personen lever i och som personen kommer i kontakt med nästan
dagligen (Pinter, 2006, s. 30–31). Ett exempel kan vara om en person flyttar till ett nytt land
där alla pratar ett nytt språk. Enligt definitionen ovan kan engelska ses som ett andraspråk i
Sverige eftersom den svenska befolkningen dagligen kommer i kontakt med det engelska
språket genom till exempel tv, musik, dataspel, chattprogram eller Internet (Dymenou, 2007).
Dessutom finns det många svenska arbetsplatser i Sverige där engelska är ett koncernspråk
påpekar Dymenou (2007).
2.1.4

Främmande språk

Främmande språk definieras i detta examensarbete som ett språk man lär sig men som inte är
nödvändigt att kunna för att klara sig i samhället (Pinter, 2006, s. 32). Ett främmande språk som
elever kan lära sig i skolan kan till exempel vara tyska, eftersom det inte används på daglig
basis i det svenska samhället.
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2.2 Kursplanen i engelska
I dagens globaliserade samhälle är det engelska språket ett verktyg som används i det svenska
samhället för att knyta internationella kontakter både privat och i yrkeslivet poängterar Lgr 11
(Skolverket, 2017a, s. 34–40). Språket är ett verktyg för att förstå andra människor och för att
få en chans att begripa vad som händer i världen. Undervisningen i engelska syftar till att elever
inte bara ska lära sig språket, utan också ska våga använda språket genom att prata, skriva och
kommunicera, samt veta var i världen språket talas. Språket ska kunna anpassas efter
sammanhanget och mottagaren. Elever ska kunna göra sig förstådda och kunna relatera det som
de lär sig på lektionerna till sina egna privata liv enligt Lgr 11 (2017). De förmågor som
eleverna ska ha utvecklat fram till årskurs sex ger konkreta exempel på vad eleverna ska lära
sig genom kursplanens centrala innehåll, samt vilka kunskapskrav som eleverna måste kunna
för att nå ett visst betyg. Det finns idag inte heller några nationella riktlinjer för i vilken årskurs
undervisningen i engelska ska starta, utan detta är upp till varje enskild skola (Lundberg, 2015,
s. 28). Dock ska det centrala innehållet för årskurs ett till tre vara avklarat av alla elever när
årskurs tre är slut.

2.3 Lärarutbildningen
År 2011 blev engelska, som tidigare nämnts i inledningen, ett obligatoriskt ämne i
lärarutbildningen för blivande lärare i förskoleklass till årskurs sex. Enligt Lundberg (2015, s.
26–27) innebär detta att det i Sverige finns många lärare i årskurs ett till sex som inte har
tillräckligt med kunskaper för att undervisa i engelska, vilket påverkar deras sätt att lägga upp
undervisningen. Undervisningen har därför på många håll fortsatt varit traditionell med fokus
på en lärobok, glosförhör och grammatikgenomgångar (Lundberg, 2015, s. 26–27). Detta trots
att Lgr 11 (Skolverket, 2017a, s. 36) och internationella referensramar samt nutida forskning
poängterat att undervisningen bör ske via samspel med eleverna vidhåller Lundberg (2015, s.
26–27). I det centrala innehållet för F-3 i kursplanen för engelska i Lgr 11 (Skolverket, 2017a,
s. 36) står det bland annat att elever ska arbeta med dialog, texter, filmer, drama, samtal, sagor,
sånger, rim, ramsor och dikter. Alltså står det centrala innehållet och den undervisning
kursplanen förespråkar i relativt stor kontrast mot den traditionella undervisningen.

2.4 Planering av undervisning
Det går att planera undervisning på flera olika sätt men det som är mest effektivt är när lärare
samarbetar och tar fram gemensamma mål, delar prövningar och nya kunskaper påpekar Hattie
(2012, s. 59). Hattie (2012) har sammanställt över 800 metaanalyser med mer än 50 000
forskningsartiklar och 240 miljoner elever. Resultatet poängterar bland annat att lärare vid en
planering av undervisningsinnehåll och undervisningsmaterial i engelska behöver tänka på var
eleverna befinner sig i sin kunskapsnivå, vad eleverna ska uppnå och hur vi ska få dem att förstå
vad de ska uppnå, samt hur fort målen bör nås. Detta innebär bland annat menar Hattie (2012,
s. 36) att läraren behöver förstå hur man får eleverna att ta in kunskap så att de kan utvecklas,
hur man får dem att samarbeta med andra och bemöta jobbiga situationer, samt hur man får
elever att tro på sig själva och se det som något positivt att nå fram till det satta målet. Lärare
får inte heller förringa den kunskap som elever får utanför skoltid genom till exempel internet,
spel eller kompisar (Hattie, 2012, s. 57; Lundberg, 2015, s. 27–29), utan behöver ta med det i
planeringen och omvandla det till en välplanerad undervisning. Hatties forskning har dock inte
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undersökt undersökningsmaterial i relation till andraspåksinlärning eller inlärning av ett
främmande språk, utan hans undersökning handlar mer allmänt om undervisningsmaterial och
lärarens roll i undervisningen.

2.5 Sammanfattning av bakgrunden
Sammanfattningsvis kan undervisningsmaterial vara allt möjligt som läraren använder i sin
undervisning som främjar språkinlärningen. Den engelska språkinlärningen är viktig för att
elever ska kunna förstå och hänga med på vad som sker nationellt och internationellt. I
kursplanen för engelska står det vad elever behöver kunna när de gått ut sjätte klass för att nå
de bestämda kunskapskraven. Eftersom engelska som ämne först blev ett obligatoriskt moment
för lärarutbildningen 2011 är det många lärare idag som inte är utbildade för att undervisa unga
elever i språket. Detta har medfört att undervisningen fortfarande är mycket traditionell på
många skolor. Läraren behöver i sin planering ta in undervisningsmaterial som vetenskapligt
bevisat stimulerar elevers språkinlärning, samt de former av engelska som elever möter på sin
fritid i undervisningen.

3. Tidigare forskning
I detta examensarbete ligger fokus på undervisningsmaterial för EYL, lärarens roll i
sammanhanget, elevers engagemang för ämnet engelska kopplat till undervisningsmaterial och
hur undervisningsmaterialet påverkas av elevers fritidssysslor. Urvalet har bestått av all tidigare
forskning som författaren har hittat om ämnet som varit relevant för examensarbetets syfte.

3.1 Lärarens roll
Lärare och vilka kunskaper som de har är viktiga faktorer vad gäller yngre elevers
andraspråksinlärning påvisade resultatet av forskningsprojektet Early Language Learning in
Europé (ELLiE) där engelska var ett av de andraspråk som var med och undersöktes i
forskningsprojektet. ELLiE var en treårig studie som genomfördes i flera europeiska länder,
bland annat Sverige, och som omfattade 1400 elever i åldrarna sju till åtta år (Enever, 2011, s.
144–149; Lopriore & Kirkhaar, 2011, s. 72–73). Resultatet om att lärares kunskaper påverkar
yngre elevers språkinlärning håller också Hattie (2012, s. 35–37) och Lennox (2013, s. 387)
med om i sina forskningsstudier. Läraren behöver därför vara den som tar fram
undervisningsmaterial och övningar som engagerar eleverna och får dem intresserade av att lära
sig språket poängterar Bland (2015, s. 3–4) som forskat om engelska som främmande språk hos
yngre elever och Hattie (2012, s. 35–37). En bra pedagog anpassar undervisningsmaterialet
efter syftet och målet med undervisningen (Tomlinson, 2012, s. 170). Lärare behöver också
reflektera över vad som fungerar och vad som inte fungerar i undervisningen och ta med det i
sin vidare planering (Hattie, 2012, s. 35–37).
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3.2 Användning av läroböcker
Under de senaste årtionden har det skett en utveckling vad gäller undervisningsmaterialets
koppling till elevers individuella behov (Tomlinson, 2012, s. 170–171). Lärare är idag mer
villiga att individualisera läroböckerna efter elever. Detta sker speciellt där det finns lärare som
har gått utbildningar för att lära sig hur de kan anpassa materialet för sina elever påvisar
Tomlinson (2012) som undersökt utvecklingen av undervisningsmaterial för elever med
engelska som andraspråk från olika delar av världen, dock inte Sverige precist. Tomlinson
(2012) påpekar att det inte finns mycket skrivet om undervisningsmaterial och deras
användningsområde trots att det är viktigt att lärare förstår och uppmuntras att använda olika
sorters undervisningsmaterial. Läroböcker kan inte alltid tillgodose de krav som behövs för att
möta de behov eller önskemål elever har enligt Tomlinson (2012, s. 170–171). Lärare som
använder enbart läroböcker kan därför få det svårt att få elever engagerade. I framtiden behöver
därför läroböcker kunna anpassas mer efter sina användare, till exempel i form av behovsstyrda
digitala läroböcker (Skolverket, 2017c, s. 13; Tomlinson, 2012, s. 170–171).

3.3 Val av undervisningsmaterial
Undervisningsmaterial är allt en lärare använder för att främja elevers språkinlärning och kan
ha olika funktioner. Det kan vara informativt, innehålla en instruktion eller vägledning, vara
utforskande eller experimentellt (Tomlinson, 2012, s. 143–144). Oavsett utformning har dock
undervisningsmaterialet ofta som mål att få eleven att använda eller hitta något nytt om språket
som ska läras in. Det kan dock vara svårt att hitta ett undervisningsmaterial som passar för alla
elevers individuella behov. Många lärare ersätter därför läroböcker med eget framtaget
undervisningsmaterial för att skapa engagemang hos elever. Detta borde stödjas av de som
håller utbildningar för lärare enligt Tomlinson (2001, s. 70-71; 2012, s. 158–159, 170-171).
Undervisningsmaterial blir också alltmer effektivt och individanpassat, samtidigt som lärare
blir mer kritiska mot att enbart använda läroböcker (Tomlinson, 2001, s. 170-171). Hüseyin
(2014) har genomfört en studie för att undersöka vad lärare och elever tycker om att använda
interaktiva whiteboards som undervisningsmaterial i undervisning av engelska som främmande
språk. Studien genomfördes i Turkiet och omfattade en enkätundersökning där 58 lärare och 86
elever i nionde klass deltog (Hüseyin, 2014, s. 159-160). Resultatet visade att många lärare och
elever är positiva till att använda teknisk utrustning som till exempel interaktiva whiteboards i
undervisningen (Hüseyin, 2014, s. 175).
Val av undervisningsmaterial påverkas av lärares utbildning, tillgång till nätverkssamarbete och
erfarenhet enligt Reichenberg (2014, s. 88) som genomfört en studie som omfattade 319
svenska lärare med syftet att undersöka hur de väljer undervisningsmaterial helt allmänt, inte i
relation till ett visst ämne (Reichenberg, 2014, s. 71). Resultatet visar att en lång yrkeserfarenhet
påverkar lärarnas val av material negativt, medan utbildning om undervisningsmaterial och
tillgång till nätverk främjar valet av undervisningsmaterial (Reichenberg, 2014, s. 88).
Autentiska undervisningsmaterial kan vara bra för att lära ut grammatik påvisar Malova (2016,
s. 12–13) som har genomfört en kvalitativ undersökning på femton åtta- eller nioåriga elever
med målet att se vad olika pedagogiska autentiska material kan ge för effekt på elevers
grammatikkunskaper vid inlärning av spanska som främmande språk. Resultatet är relevant då
det handlar om exempel på undervisningsmaterial som är bra för att lära ut främmande språk
till yngre elever, en insikt som är viktig oavsett vilket språk det gäller. Det autentiska materialet
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behöver enligt Malova (2016) väljas med omsorg. Malova (2016, s. 12–13) tar upp bilderböcker
som ett bra exempel eftersom de ofta innehåller mycket repetition och låter texten växa i takt
med berättelsen, samt ofta har färggranna bilder som matchar innehållet. Det autentiska
materialet ska också relatera till läroplanen och kompletteras med uppgifter som inte bara gör
eleven engagerad av berättelsen utan även tillåter eleven att ta del av det engelska språkets
kultur. Många lärare tycker dock fortfarande om att använda läroböcker istället för autentiskt
material enligt Gilmore (2007, s. 112), som undersökt autentiskt material i undervisning av
engelska som främmandespråk, då läroböcker är mer tidseffektiva vid planering av
undervisning och lättare för elever att förstå. Mycket unga elever i förskoleåldern kan också
utveckla sin inlärning genom att läraren läser högt för dem (Lennox, 2013, s. 387). Högläsning
gynnar till exempel språkutvecklingen och ordförrådet, men det gäller att välja rätt bok så att
elever kan involveras i utmanande diskussioner påpekar Lennox (2013, s. 387) som har granskat
och analyserat olika forskningsundersökningar och tittat på hur det går att förbättra tidigt
läskunnighet i engelska hos förskolebarn.

3.4 Elevengagemang kopplat till undervisningsmaterial
Det finns ingen som lär sig ett främmande språk som inte är intresserade av att lära sig eller
behöver lära sig språket för att klara av något enligt Tomlinson (2015, s. 279–281, 290) och
Hattie (2012, s. 35–37). Därför är det viktigt att undervisningsmaterialet är så intressant att det
motiverar elever till att vilja lära sig det främmande språket (Hattie, 2012, s. 35–37, s. 79–81;
Lundberg, 2007, s. 157–158; Tomlinson, 2015, s. 279–281, 290). Men för att detta ska bli
verklighet behöver elever se inlärning som något roligt och även i möjligaste mån som ett
verktyg som kan hjälpa dem att höja sin självkänsla och självförtroende påpekar Lundberg
(2007, s. 122–123) vars resultat har tagits fram genom en analys av 123 aktionsforskningsprojektrapporter av hur svenska lärare arbetar med undervisning i engelska som andraspråk med
yngre elever.
Elevers känslomässiga engagemang till uppgifter och undervisningsmaterial påverkas också av
hur mycket de själva kan kontrollera innehållet enligt Butler (2016, s. 735). Butler (2016) har
genomfört en studie med 82 sjätteklassare i åldern 11–12 år i Japan där hen har undersökt hur
digitala instruktionsspel kan användas i utbildningssyfte för att öka elevers ordförråd och
motivation vid inlärning av engelska som andraspråk. Resultatet visar att utmanade och
repetitiva uppgifter eller material ökar engagemanget hos elever. Lärare borde, poängterar
Butler (2016, s. 746–748), inkludera elevers åsikter vid val av undervisningsmaterial för att öka
deras engagemang i inlärningsprocessen. Resultaten visar nämligen att elever vill vara delaktiga
i sitt eget lärande och att delaktighet stimulerar motivationen.

3.5 Påverkan från fritidsaktiviteter
Svenska elever i fjärde klass som använder engelska på sin fritid genom att till exempel spela
dataspel har en högre motivation att lära sig det engelska språket än andra elever påvisar
Sundqvist och Sylvén (2014, s. 13–14) som undersökt hur andraspråksrelaterade aktiviteter
utanför skolan påverkar deras motivation till att lära sig engelska. Resultatet visade att elever
under en vanlig vecka får i sig mer än dubbelt så mycket engelska hemma genom sina
fritidsaktiviteter, än vad de får i skolan. Lärare behöver ta denna information och använda den
i sin planering och bygga in det som motiverar elever på deras fritid i undervisningen och i val
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av undervisningsmaterial (Enever, 2011, s. 147–149; Mestres & Lundberg, 2011, s. 119;
Sundqvist & Sylvén, 2014, s. 13–17). Detta stämmer dock inte överens med det tidigare resultat
som Lundberg (2007, s. 5, 141–142, 166–167) fått fram angående hur mycket elever lär sig av
det engelska språket genom fritidsaktiviteter som till exempel dataspel. Enligt Lundberg (2007)
är det tydligt att datorer, TV och film påverkar det engelska språket, men att denna påverkan
inte är speciellt stor, utan att det är undervisningen som betyder mest. Resultatet kan dock ha
ändrats sedan Lundbergs avhandling kom ut 2007. Lundbergs resultat stämmer inte heller
överens med det som Mestres & Lundberg (2011, s. 118) kommer fram till i sin slutsats i ELLiE
projektet där resultatet visar att icke-dubbade filmer och den engelska som vårdnadshavare
använder i vardagen har stor påverkan på yngre elevers inlärning. Chik (2014, s. 254) håller
dock med Lundberg (2007) om att undervisningen är viktigare för att elever ska lära sig språk
än dataspel. Chik (2014) har i sin studie undersökt 90 språkinlärningsprogram för applikationer
på till exempel Ipads för att se vilka egenskaper en applikation behöver ha för att vara en tillgång
i inlärningssammanhang för engelska som andraspråk. Resultatet visar att applikationer kan
vara ett tillägg till undervisningen för att utöka elevers ordförråd och ordförståelse (Chik, 2014,
s. 258–259) men inte för att lära elever ett andraspråk. Detta beror på att applikationen inte
motiverar användaren att lära sig att använda språket i interaktion med andra människor eller
får användaren att utmana sin kunskap genom att gå utanför applikationens ramar.

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning
Sammanfattningsvis påverkas yngre elevers engelskainlärningen av läraren (Enever, 2011, s.
144–149; Hattie, 2012, s. 35–37; Lennox, 2013, s. 387; Lopriore & Kirkhaar, 2011, s. 72–73)
och det undervisningsmaterial läraren använder i sin undervisning (Hattie, 2012, s. 35–37;
Tomlinson, 2012, s. 170). Det finns mycket olika undervisningsmaterial, alltifrån omstridda
traditionella läroböcker till egenframtagna undervisningsmaterial och autentiska material
såsom bilderböcker, högläsningsböcker eller kommunikativa gruppövningar. Autentiska
bilderböcker kan till exempel användas i undervisningen för att få elever att förstå engelsk
grammatik (Malova, 2016, s. 12–13) och högläsning kan utöka unga elevers ordförråd (Lennox,
2013, s. 387). Många lärare och elever är också positiva till att använda teknisk utrustning i
undervisningen som till exempel interaktiva whiteboards (Hüseyin, 2014, s. 175). Dessutom
kan lärare genom att ge elever utrymme att vara delaktiga i planeringen öka tryggheten i
gruppen och skapa en lugn inlärningsmiljö som gynnar språkinlärningen (Butler, 2016, s. 746–
748). Undervisningsmaterialet måste dock intressera och engagera eleven (Hattie, 2012, s. 35–
37; Reichenberg, 2014, s. 88; Tomlinson, 2015, s. 279–281, 290). Dessutom påverkar lärares
utbildning, tillgång till nätverkssamarbete och erfarenhet deras val av undervisningsmaterial
(Reichenberg, 2014, s. 88). Läraren behöver också i sin undervisning använda sig av den
engelska som elever möter på sin fritid och i hemmet (Enever, 2011, s. 147–149; Mestres &
Lundberg, 2011, s. 119; Sundqvist och Sylvén, 2014, s. 13–17). Det är dock viktigt att påpeka
att påverkan av engelska på fritiden beror på både mängden och typ av input elever exponeras
för (Sundqvist och Sylvén, 2014, s. 13–14).

4. Teoretiska perspektiv
Detta avsnitt kommer att ta upp Gardners socio-pedagogiska modell och hur den kan kopplas
till studiens syfte och dess frågeställningar. Teorin är dock inte beskriven i sin helhet, utan ett
medvetet urval har genomförts av de delar som relaterar till syftet.
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4.1 Den socio-pedagogiska modellen
Den socio-pedagogiska modellen handlar om hur attityder och instrumentella orsaker kan
påverka elevers motivation och prestation vid inlärning av ett andraspråk, samt hur prestationen
även kan påverkas av språklig ängslan och en individs språkbegåvning (Gardner, 2005, s. 4–9).
Flera forskare håller med den socio-pedagogiska modellens tanke om att elevers motivation
påverkar deras förvärv av språk (Hattie, 2012, s. 35–37, 79-81; Lundberg, 2007, s. 157-158;
Tomlinson, 2015, s. 279–281, 290).
4.1.1 Den socio-pedagogiska modellens koppling till studiens syfte

Mitt syfte med den här studien handlar om hur undervisningsmaterial kan stimulera elevers
intresse för att lära sig engelska. Elevers intresse av att lära sig andraspråk har indirekt en stark
koppling till motivation och attityd genom att hur elever känner sig i inlärningssituationen och
för ämnet påverkar deras förmåga att ta till sig andraspråket. Om elever inte har rätt attityd till
undervisningsmaterialet kommer eleverna inte bli motiverade till att lära sig ett andraspråk.
Elevers inställning påverkas av om de tycker undervisningsmaterialet är intressant (Hattie,
2012, s. 35–37, s. 79–81; Lundberg, 2007, s. 157–158; Tomlinson, 2015, s. 279–281, 290).
Författaren i detta examensarbete drar ett likhetstecken mellan intressant och om elever tycker
materialet är roligt att arbeta med, då undervisningsmaterialet kan påverka elevers attityd så att
eleverna blir motiverade till att lära sig språket.
4.1.2 Den socio-pedagogiska modellens olika delar

I den socio-pedagogiska modellen för andraspråksinlärning finns tre grundläggande faktorer
som påverkar motivationen (se figur 1). Två av dessa faktorer omfattar attityder – attityd
gentemot inlärningssituationen och integrativeness (förklaras nedan). Attityderna bildar
tillsammans med en tredje faktor, den instrumentella, tre variabler som enligt Gardner (2005,
s. 5–7) påverkar och stödjer motivationen hos individen som ska lära sig ett andraspråk. Enligt
modellen är det motivationen som avgör hur mycket individer presterar vid
andraspråksinlärning. Motivation handlar i detta fall om ifall en individ vill, anstränger sig för
och strävar mot att uppnå ett visst mål (Gardner & Masgoret, 2003, s. 128).

Figur 1. Den socio-pedagogiska modellen (Gardner, 2005, s. 6).
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4.1.3 Attityd gentemot inlärningssituationen (Attitudes to Learning Situation)

Attityd gentemot inlärningssituationen handlar om hur elever reagerar på situationen där
språkinlärningen sker enligt Gardner (2003, s. 127). Det handlar om allt som kan kopplas direkt
till andraspråksinlärningen som till exempel elevers attityd till lärare, klassrumsmiljön eller
undervisningsmaterialet.
4.1.4 Integrativeness

Integrativeness handlar om hur öppen en individ är till att lära sig om eller anamma egenskaper
relaterade till andra kulturer och språk (Gardner, 2005, s. 4-9). Vid inlärning av ett andraspråk
behöver elever vara öppna för och villiga att ta in det samhälle som andraspråket existerar i. De
behöver förstå att ett språks kultur till exempel inkluderar uttal, talmelodi och syntax (Gardner,
2003, s. 126). Om elever kan och är villiga att försöka att identifiera sig med eller förstå språket
ökar deras motivation att lära sig språket (Gardner, 2005, s. 4–9).
4.1.5 Instrumentella faktorn (Instrumentality)

Människor vill oftast lära sig språk av praktiska skäl. Dessa praktiska skäl påverkar hur en
individ presterar (Gardner, 2005, s. 4–9). Den instrumentella variabeln handlar om att elever
vill lära sig ett språk på grund av praktiska skäl, till exempel för att kunna chatta på sociala
medier eller spela ett spel (Gardner, 2005, s. 4–9). Den instrumentella variabeln påverkar inte
motivationen i lika hög grad som de andra två variablerna, men har ändå en viss inverkan. Figur
1 beskriver hur attityder till inlärningssituationen, integrativeness och den instrumentella
faktorn påverkar varandra och motivationen (Gardner, 2005, s. 4–9). Motivationen i sin tur
påverkar inlärning av andraspråk, men det finns även andra saker som påverkar inlärningen. En
av dessa saker är språklig ängslan som innebär att elever blir oroliga när de ska prata eller
använda språket. Språklig ängslan kan dra ner prestationen, självförtroendet och hastigheten på
språkinlärningen (Gardner, 2005, s. 4–9). I modellen är pilarna dubbelriktade mellan prestation
och språklig ängslan. Detta beror på att stor språklig ängslan påverkar prestationen och att
individer som känner sig osäkra med språket får högre språklig ängslan när de måste prestera
vid till exempel högläsning eller på en presentation inför andra elever. Prestationen påverkas
dock inte bara av motivation och språklig ängslan, utan också av intelligens och
språkbegåvning.
4.1.6 Kritik mot den socio- pedagogiska modellen

Flera forskare har kritiserat den socio-pedagogiska modellen enligt Masumeh och Asghar
(2015, s. 611). Kritiken består främst av att det finns fler variabler som kan påverka
motivationen än de variabler som förekommer i modellen. Gardner (2005, s.4–9) påpekar också
själv i sin studie att modellen inte tar upp hur individers personlighet eller kunskap om
inlärningsstrategier påverkar inlärningssituationen, trots att dessa variabler kan påverka
prestationen (Gardner, 2005, s. 4–9). Detta har bidragit till att forskare tagit fram andra modeller
för elevers motivation vid andraspråksinlärning som tar nya variabler i anspråk (Masumeh &
Asghar, 2015, s. 611). Men trots att nya motivationsteorier uppkommit så går det inte att bortse
från att Gardners modell har influerat många modeller och att modellen trots kritik inte kan
förbises (Masumeh & Asghar, 2015, s. 611).
4.1.7 Sammanfattning av den socio-pedagogiska modellen

Den socio-pedagogiska modellen förklarar hur elever reagerar på inlärningssituationen. Det
handlar om att hur väl elever kan ta till sig det andraspråkets egenskaper såsom språkets kultur,
betoning och melodi, samt varför elever vill lära sig språket. Då dessa egenskaper påverkar
elevers motivation och det i sin tur deras kunskapsinlärning (Gardner, 2003, s. 127; Gardner,
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2005, s. 4–9). Utöver detta påverkar också elevers språkliga ängslan och språkbegåvning
kunskapsinlärningen. Eftersom undervisningsmaterial påverkar elevers motivation,
engagemang och hur väl elever kan ta till sig ett främmande språk kan undervisningsmaterialets
påverkan kopplas till alla tre variabler som påverkar motivationen i Gardners sociopedagogiska modell. Följaktligen kommer elever som inte har rätt attityd till
undervisningsmaterialet inte bli motiverade till att lära sig ett andraspråk.

5. Metod och material
Denna del tar upp den metod som har använts för att samla in relevant data för uppsatsens syfte
och frågeställningar. Den tar också upp uppsatsens pilotundersökning, urval, det analytiska
tillvägagångssättet, reliabilitet och etiska aspekter.

5.1 Metodval
Vid val av metod behöver forskaren utgå från uppsatsens forskningsproblem (Stukát, 2011, s.
41). Syftet med examensarbetet var att undersöka vad för undervisningsmaterial i engelska
grundskolelärare i F-3 använder för att stimulera elevers andraspråksinlärning och hur väl det
stämmer överens med vad elever tycker är roligt att arbeta med. Detta examensarbete har därför
använt metoden triangulering genom att kombinera semi-strukturerade intervjuer och
gruppenkäter eftersom det är metoder som kan ta reda på respondenternas åsikter (Eriksson
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 58; Larsen, 2007, s. 47–49) och i lärarnas fall varför
de har dessa åsikter. Enkäter är till exempel bra för att de bidrar till att respondenter känner sig
anonyma och vågar svara på känsliga frågor (Björkdahl Ordell, 2007, s. 85; Stukát, 2011, s.
36), samt är lätta att sammanställa och kan precis som intervjuer analyseras flera gånger
(Eliasson, 2011, s. 30–31; Stukát, 2011, s. 47–48). Gruppenkäter är enkäter som delas ut på
plats där elever kan ställa frågor till forskaren och där forskaren kan se till att allt sker på rätt
sätt (Dimenäs, 2007, s. 86–90). Författaren kunde därför samtidigt som hen lämnade ut enkäten
presentera sig själv, förklara syftet och besvara frågor om undersökningen (Dimenäs, 2007, s.
86–90; Bilaga 1). Nackdelar med enkäter är att informationen som samlas in är begränsad till
det enkäten frågar efter och att frågor kan missförstås (Larsen, 2007, s. 26). Intervjuer är bra
för att få ut djupgående fakta och för att ta reda på vad respondenterna verkligen tycker om en
specifik fråga och ger respondenten en chans att fråga om hen inte förstår frågan (Eliasson,
2011, s. 28-30; Larsen 2007, s. 84; Stukát, 2011, s. 36). Intervjuer kräver dock mycket tid
(Stukát, 2011, s. 45-46; Eliasson, 2011, s. 28-30).

5.2 Framtagandet av frågor
5.2.1 Framtagandet av frågor för intervjuguiden

Intervjuer behöver bestå av rätt frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 147). Enkäter och
intervjuer ska innehålla frågor som svarar på uppsatsens syfte, frågeställningar och där svaren
kan matchas mot uppsatsens teori- och tidigare forsknings del (Björkdahl Ordell, 2007, s. 91–
93; Stukát, 2011, s. 47-48) vilket denna undersökning har gjort (se Bilaga 4).
5.2.2 Framtagandet av frågor för enkäten

Det första steget är att ta fram ett frågeformulär som belyser det undersökningen vill ha reda på
enligt Eliasson (2011, s. 36). Frågeformuläret ska grunda sig på operationaliseringens variabler.
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Där det är viktigt att variablerna mäter det som är tänkt, relaterar till syfte, frågeställningar och
tidigare forskningsdelen. Varje variabel ska motsvara minst en fråga och en del variabler ska
gärna återkomma i flera frågor så att forskaren kan se om svaren stämmer överens enligt
Eliasson (2011, s. 36). Om de inte stämmer pekar det på att respondenten inte har förstått
frågorna på rätt sätt, vilket sänker validiteten (Björkdahl Ordell, 2007, s. 91–92) I
examensarbetets enkätundersökning motsvarar varje fråga en variabel under respektive kategori
(se Bilaga 2). Variablerna är valda i relation till examensarbetets syfte, frågeställningar, tidigare
forskning- och teoridel.

5.3 Urval av informanter
Undersökningen baseras på strategiskt urval eller kvoturval. Urvalet grundar sig på att
författaren valt ut kriterier med karaktäristiska drag som respondenterna måste ha för att få vara
med i undersökningen (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 156; Stukát, 2011, s. 69).
Kriterierna för eleverna var att de skulle gå i årskurs tre i en kommunal skola i en mellanstor
kommun och ha läst minst ett års engelska. Kriterierna för lärarna var att de skulle undervisa
eller ha undervisat i engelska för F-3 på en kommunal skola i en mellanstor kommun. Dessa
kriterier valdes ut för att författaren tror att elevers åsikter i de olika kommunala skolorna i
samma stad inte skiljer sig markant åt och för att elever för att kunna ha en åsikt om
undervisningsmaterial behöver ha haft engelska ett längre tag. För att elevernas åsikter ska
relatera till lärarnas behöver även de lärare som deltar i undersökningen arbeta och undervisa
på en kommunal skola. Författaren tror nämligen att kommunala skolor inom samma kommun
får liknande förutsättningar av utbildningsförvaltningen, även om det kan variera hur dessa
resurser används och hur mycket resurser en viss skola får, vilket ger lärarna liknande
förutsättningar för val av undervisningsmaterial och för att planera lektioner. Enligt kvoturval
ska urvalsgruppen väljas ut efter kriterierna, men på grund av tidsbrist och svårigheter med att
få tag på deltagare har kvoturval använts för att ta fram urvalsgruppen, medans
bekvämlighetsurval använts för att välja ut respondenter, då bekvämlighetsurval enligt Stukát
(2011, s. 69) och Cohen et al. (2011, s.155-156) är ett tidseffektivt urval. Bekvämlighetsurval
innebär att de som har meddelat att de kan delta från skolorna av lärare och elever har valts ut.
En del forskare anser att resultat där inte urvalet varit representativt för populationen som till
exempel vid bekvämlighetsurval inte är intressanta, medan andra forskare menar att även ett
icke-representativt urval kan tillföra något tänkvärt (Stukát, 2011, s. 63-64) och att det finns
olika orsaker till varför en forskare inte genomför ett representativt urval som till exempel tid
(Stukát, 2011, s. 63–64).
Elevurvalet har bestått av 81 elever. Urvalets storlek lämpar sig bra för att undersökas genom
strukturerade enkäter med slutna svarsalternativ enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 56–57).
Urvalet för lärare är 5 personer, vilket är ett lämpligt urval för att undersökas med semistrukturerade intervjuer med intervjuguide (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 56–57).
Respondenterna valdes ut genom att författaren via e-post kontaktade alla centrala kommunala
skolor (29 stycken) med elever i F-3 inom en medelstor stad med en förfrågan om de kunde och
ville delta i undersökningen. Utav dessa 29 kommunala skolor tackade fem ja till att delta, en
med både elever och lärare och fyra för enbart intervjuer med lärare.
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5.4 Genomförande
5.4.1 Pilotstudie

Pilotstudien hjälper forskaren att se vilka frågor som behöver revideras innan det är dags för
den riktiga undersökningen (Eliasson, 2006, s. 42–44). Pilotstudien genomfördes på tre elever
i årskurs tre. Innan undersökningen hade alla tre elever och deras vårdnadshavare skrivit
under samtycken som godkände deras deltagande. Eleverna kunde när som helst under
genomgången ställa frågor om de undrade över något eller hade svårt att förstå frågan.
Undersökningen avslutades med att eleverna fick säga vad de tyckte om frågorna och ge
förslag på̊ förbättringar. Pilotintervjun genomfördes med en lärare som arbetat som lärare i tio
år varav tre år med engelska i årskurserna två till tre. Innan intervjun fick läraren skriva under
ett samtyckesbrev (se Bilaga 3). Efter pilotstudien genomfördes två förändringar på̊ intervjuoch enkätfrågorna utifrån de inkomna kommentarerna, där en fråga som stod dubbelt
raderades och en annan fråga som handlade om ålder på eleverna togs bort då den inte var
relevant för examensarbetets syfte.
5.4.2 Enkätundersökningen

Enkätundersökningen genomfördes i årskurs tre, eleverna gick i fyra olika klasser. Av eleverna
identifierade sig 36 elever som flickor, 37 som pojkar, fyra ville inte svara på vilket kön de
kände sig som och fyra såg sig själva som något annat än flicka eller pojke. Alla elever kom
från samma kommunala skola. Skolan har inte i dagsläget tillgång till Ipads eller datorer för
alla elever, vilket innebär att eleverna inte är vana att arbeta med dessa material under
lektionerna. Enkätundersökningen hade ett internt bortfall då en elev inte svarade på alla frågor.
Eleven har dock räknats med i resultatet på de frågor som eleven svarade på.
Eleverna hade inför enkätundersökningen fått information om undersökningen och fått fylla i
en samtyckesblankett tillsammans med vårdnadshavare (se Bilaga 1). Gruppenkäten delades ut
till alla i årskurs tre som hade lämnat in samtyckesblanketten till sin engelskalärare (se Bilaga
2). Gruppenkäten delades ut under elevernas ordinarie engelskalektion. Lektionen började med
att författaren presenterade sig, syftet med undersökningen och hur elevernas svar skulle
behandlas. Därefter förklarade författaren att det var frivilligt att delta och att eleverna kunde
ställa frågor när som helst under enkätundersökningens gång. För att minimera antalet
missförstånd fick därefter eleverna fylla i enkäten samtidigt som de fick en genomgång av
frågorna, fråga per fråga, via en PowerPoint. Detta för att undersökningen skulle få så
fullständiga enkätsvar som möjligt och minska risken för missförstånd (Björkdahl Ordell, 2007,
s. 86–90; Larsen, 2007, s. 47–49). Enkätundersökningen tog cirka 40 minuter per klass. Fyra
klasser fyllde i gruppenkäten. (För information om samtycke och enkät se Bilaga 1 och 2).
5.4.3 Intervjuundersökningen

Intervjuerna genomfördes med fem lärare som arbetade i fem olika kommunala skolor. Alla
respondenter hade en lärarutbildning och fyra av fem hade behörighet i engelska. De fyra som
hade behörighet arbetade regelbundet som lärare i engelska, medan läraren som saknade
behörighet bara arbetade sporadiskt. De flesta lärare, utom en, kände sig trygga eller helt okej
vad gällde att prata engelska. En lärare svarade inte på alla frågor. (Se Bilaga 5 för en mer
detaljerad presentation av de intervjuade lärarna). De semi-strukturerade intervjuerna med
intervjuguide genomfördes på lärarnas olika skolor i lärarnas klassrum. Alla intervjuer
spelades efter muntligt medgivande från den som blev intervjuad in med en iPhone.
Intervjuerna tog mellan 25 till 30 minuter. I klassrummet fanns endast forskaren och läraren
under intervjun. Den som blev intervjuad satt på en stol mittemot forskaren. Därefter
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transkriberades intervjuerna. Transkriberingen skedde ordagrant och allt transkriberades även
småljud som suckar och skrap med stolar. Det kan vara bra att transkribera allt enligt Back
och Berterö (2015, s. 152), då transkriberingen är bra för att ge forskaren en chans att
reflektera över materialet. En utmaning är dock att den inspelade intervjun är i talad form
vilket gör att den har en annan struktur och inte är grammatiskt korrekt (Back och Berterö,
2015, s. 152). Dessutom ger en transkribering inte samma sociala inblick vad gäller närvaro,
interaktion och empati mellan forskaren och respondenten (Dovemark, 2007, s. 148).
5.4.4 Hur ska intervjuerna relatera till enkätundersökningen

Intervjuernas resultat kommer att jämföras mot elevernas åsikter för att få fram svaret på
undersökningens syfte och frågeställningar. Båda undersökningsdelarna behövs för att syfte
och frågeställningar ska kunna besvaras.
5.4.5 Bortfall

Bortfall sker alltid enligt Björkdahl Ordell (2007, s. 89) och behöver analyseras. Det gäller att
kontrollera att inte nyckelpersoner försvinner eller att bortfallet blir för stort. Det är viktigt att
se till att respondenternas anonymitet hanteras på rätt sätt och att ingen känner sig tvingad att
svara. Interna bortfall påverkas ofta av forskaren (Stukát, 2011, s. 73). Bortfall påverkar
tillförlitligheten hos resultatet, men om forskaren kan argumentera för bortfallet och varför det
inträffade kan resultatet trots ett stort bortfall vara tillförlitligt påpekar Stukát (2011, s. 72). I
denna undersökning kan alla de skolor som inte valde att medverka ses som externt bortfall,
medan läraren och eleven som valde att inte svara på alla frågor representerar internt bortfall.

5.5 Analysmetod
Efter transkriberingen togs en sammanställning fram över innehållet i intervjuerna.
Sammanställningen analyserades med hjälp av innehållsanalys med öppen kodning.
Innehållsanalys är en forskningsteknik för att skapa sammanhang och användbarhet i texter,
samt använder koder och kategorier för att bearbeta materialet (Cohen et al., 2011, s. 559-563).
Öppen kodning innebär att forskaren sätter en märkning på ett svar för att kategorisera det
(Cohen et al., 2011, s. 561). Analysens giltighet kan lätt omprövas eftersom materialet består
av en text. Innehållsanalysen har genomförts genom att de insamlade svaren har analyserats
utifrån förutbestämda kategorier som har baserats på undersökningens syfte, frågeställningar,
tidigare forskning och teoridel. Kategorierna har varierat beroende på undersökningsmetoden
– intervjuerna har analyserats utifrån fler kategorier än enkäterna. Analysen för intervjuerna har
gått till så att varje intervjufrågas svar har sorterats, analyserats och tolkats. De olika
respondenternas svar har delats in i en tabell och från tabellen har forskaren försökt urskilja
mönster och likheter mellan svaren.
Enkätundersökningen sammanställdes genom att alla svar manuellt matades in i en webbenkät
på surveymonkey.com. Webbenkäten var en exakt kopia av pappersenkäten med den enda
skillnaden att de tre frågor som hade svar i form av en femgradig likertskala (se Bilaga 2) hade
fått nummer från 1–5, där fem var att eleven tyckte det var toppenbra och ett att eleven tyckte
det var oerhört jobbigt. Likertskalor är en skattningsskala som är användbar för forskare som
vill att respondenter ska uttrycka attityder och ändå få ett underlag som genererar siffror (Cohen
et al., 2011, s. 386-387). Sammanställningen har därefter analyserats utifrån de förutbestämda
kategorierna och tolkats. Tabeller har tagits fram och forskaren har försökt se mönster och
likheter mellan respondenternas svar. Enkätundersökningens kategorier var:
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 motivation och engagemang
 undervisningsmaterial
 attityd mot undervisningsmaterial, lärare och klassrumsklimat
 var lär sig eleverna mest engelska – hemma eller i skolan.
(För kategorierna för intervjuerna se Bilaga 4.)

5.6 Reliabilitet och validitet
Alla undersökningar har felaktigheter. Reliabiliteten mäter kvalitén på undersökningen.
Reliabiliteten anses hög om undersökningen genomförs flera gånger på ett likadant sätt och får
ett liknande resultat. Detta kräver dock att undersökningens tillvägagångssätt är väl beskrivet
vad gäller till exempel hur intervjufrågorna sades eller hur enkäterna delades ut, samt hur ljud,
ljus och lokal var under undersökningen (Stukát, 2011, s. 134). Examensarbetets
enkätundersökning genomfördes i ett klassrum med ljud som till exempel elever som
läsmumlade och stolsgnissel, vilket medför att det kan vara svårt att genomföra en likadan
undersökning med samma förutsättningar (Stukát, 2011, s. 131).
Om reliabiliteten är låg blir också automatiskt validiteten låg, för det går inte att bevisa att
undersökningen mätt rätt saker om mätinstrumentet inte är tillförlitligt (Cohen et al., 2011, s.
179; Stukát, 2011, s. 134). Validitet handlar om undersökningen verkligen har mätt det som den
var tänkt att mäta. Det går inte att utesluta att intervjueffekter och det icke-kommunikativa
samtalet har påverkat lärarnas svar och i med det undersökningens validitet (Cohen et al., 2011,
s. 203-204). Intern validitet handlar om ifall förklaringen av en viss händelse, fråga eller
forskningsfråga kan upprätthållas av inkomna data enligt Cohen et al. (2011, s. 181–183). I
detta examensarbete visar resultatet på att insamlad data stärker och ger svar på
undersökningens frågeställningar. Extern validitet tar upp om undersökningens resultat kan
generaliseras till en större grupp än de som medverkade i undersökningen (Cohen et al., 2011,
s. 180–183). Examensarbetets externa validitet är därför låg då undersökningens urval inte är
slumpmässigt utvalt utan är genomfört med strategiskt urval och bekvämlighetsurval och inte
kan generalisera till en större grupp (Cohen et al., 2011, s. 155–156). I enkätundersökningar
handlar validitet om ifall respondenter fyller i sina enkäter ärligt och precist (Cohen et al., 2011,
s. 209). Triangulering som denna undersökning använt innebär att fler sätt undersöker samma
sak vilket gör att problemet kan belysas från två håll och ge bättre validitet (Cohen et al., 2011,
s. 195; Stukát, 2011, 41–42).

5.7 Etiska aspekter
De värderingar som en forskare har och varifrån värderingarna kommer, samt kulturen och
värderingarna som finns där undersökningen genomförs påverkar alltid respondenterna och till
viss del deras svar enligt Björkdahl Ordell (2007, s. 23). Forskare ska försöka följa god
forskningsetiskkvalité och forskningsetiska principer, även om det inte alltid går. De ska ses ur
ett helhetsperspektiv där kvalitén bedöms efter originalitet, validitet, noggrannhet, god
forskningsetik och etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2017, s.17). All forskningsetik utgår från
forskaren och hens egna etiska ansvar. Forskaren ska därför själv se till att hens undersökning
är gjord på rätt sätt både kvalitetsmässigt och moraliskt (Codex – regler och riktlinjer för
forskning, 2018). God forskningssed innebär bland annat att forskaren följer vägledande normer
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om hur hen ska genomföra sin forskning. Forskningsetik förklarar till exempel hur en forskare
får behandla de som medverkar i forskningen så att inte de skadas eller blir kränkta.
Forskningsetik omfattar också forskarens roll och ansvar vad gäller till exempel publicering
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 13-14). Forskaren har under undersökningen behandlat insamlad
data med försiktighet och sett över de lagar angående personuppgifter så att material ska vara
skyddat och säkert lagrat (Stukát, 2011, s. 139). Inga känsliga personuppgifter har samlats in
och deltagarnas svar är anonyma i examensarbetets resultat- analys- och diskussionsdel. All
insamlad data har också behandlats med försiktighet och kommer att förstöras när
examensarbetet är godkänt. I undersökningar som är av etisk känslig karaktär och där svar
samlas in från respondenter som är under femton år bör även vårdnadshavare ha skrivit under
ett samtycke till deltagandet. Denna undersökningen har muntligt förklarat för alla deltagare
och använt skriftliga samtycken (se Bilaga 1 och 3) för att försäkra sig om att alla som deltog
fick och ville delta (Björkdahl Ordell, 2007, s. 25–27; Stukát, 2011, s. 139).

5.8 Sammanfattning
Undersökningen har använt metoden triangulering genom en kombination av strukturerade
enkäter med slutna svarsalternativ och semi-strukturerade intervjuer med intervjuguide. Innan
den riktiga undersökningen genomfördes gjorde forskaren en pilotstudie på en lärare och på tre
elever i årskurs tre. Urvalet har bestått av 81 elever och fem lärare. Undersökning har baserats
på strategiskt urval. På grund av tidsbrist och svårigheter med att få tag på deltagare har
bekvämlighetsurval använts för att välja ut respondenter. Både intervjuerna och enkäten har
baserats på en tematisering som svarar på uppsatsens syfte, frågeställningar och där svaren kan
matchas mot uppsatsens teori- och tidigare forskningsdel. Undersökningen har använt
gruppenkäter som har delats ut till eleverna av forskaren på plats i skolan. De semistrukturerade intervjuerna med intervjuguide genomfördes på lärarnas olika skolor i lärarnas
klassrum. Därefter transkriberades intervjuerna. Efter transkriberingen genomfördes en
innehållsanalys. Avsnittet har också tagit upp etiska aspekter, bortfall, reliabilitet och validitet.

6. Resultat
Denna del tar först upp resultatet av de strukturerade enkäterna med slutna svarsalternativ och
sedan de semi-strukturerade intervjuerna med intervjuguide. De svar som presenteras från
enkätundersökningen och intervjuerna är enbart de som kan kopplas till studiens syfte,
frågeställningar, tidigare forskning och teoridel. Alla citat och svar kommer antingen från
enkäterna eller de transkriberade intervjuerna. De tabeller som finns är till för att hjälpa ge en
tydligare bild av resultatet.

6.1 Resultat från enkätundersökning med elever
6.1.1 Motivation och engagemang

Motivation och engagemang är ofta kopplat till intresse. Om någon vill lära sig något har den
ofta ett mål med kunskapsinlärningen. En fråga handlade därför om varför eleverna ville lära
sig engelska. Resultatet visar att eleverna ville lära sig engelska av många olika skäl (se Tabell
1). De tre skäl som fick flest röster var ”Jag vill kunna åka till länder där de pratar engelska och
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förstå vad de säger” (64 elever (80%)), ”Jag vill kunna se filmer på engelska” (63 elever
(78,75%)) och ”Jag vill kunna prata engelska” (56 elever (70%)). Många elever valde att fylla
i flera av frågans valalternativ. I denna uppgift fanns också ett fält där eleverna kunde fylla i
om det fanns något annat som gjorde att de ville lära sig engelska. De kommentarer som kom
in under rubriken ”Annat” handlade om att eleverna ville kunna prata med en engelskspråkig
släkting, att de ville kunna skriva på engelska, förstå när deras föräldrar pratade engelska, prata
med fotbollsspelare i andra länder eller att de inte behövde lära sig engelska för att de redan
talade språket flytande.

Figur 2. Svarsfördelningen i procent på frågan om varför elever vill lära sig engelska

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns många skäl till varför elever vill lära sig
engelska.
6.1.2 Undervisningsmaterial

Frågorna under undervisningsmaterial handlar om vilket material som elever lär sig mest av
och vad som elever tycker är roligast att arbeta med (se Figur 3). Undervisningsmaterialet som
enligt enkätundersökningen är mest uppskattat av elever är att se på TV och film. Cirka 86 %
av eleverna (69 personer) svarade att det var det de helst ville göra på lektionen, tvåa kom ”spela
spel” och trea ”att arbeta tillsammans med läraren framme vid klassrummets stora interaktiva
whiteboards”. De undervisningsmaterial som kom allra sist var ”chatta” (fem personer), ”arbeta
med rim och ramsor” (sex personer) och ”högläsning” (nio personer). Läroböcker kom på
sjunde plats (16 personer).
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Figur 3. Topp fem av de undervisningsmaterial elever helst arbetar med.

En annan fråga som kopplar till denna kategori är vilket undervisningsmaterial som elever lär
sig mest engelska av. Här fick eleverna välja fler alternativ och även ta in saker som de använder
på fritiden (se Figur 4). 61 av eleverna anger att de lär sig mest av att se på TV och film på
fritiden.

Figur 4. Vilket undervisningsmaterial lär du dig mest av

Sammanfattningsvis är det tv, film, spel, interaktiva Whiteboards, pratövningar och lekar som
elever finner roligast att arbeta med under lektionerna. Eleverna tyckte de lärde sig mest av att
se på TV och film, träna på att prata och arbeta med skrivövningar.
6.1.3 Attityd mot undervisningsmaterial, lärare och klassrumsklimatet

Elevers motivation och prestation påverkas av hur de känner sig i klassrumssituationen, mot sin
lärare och undervisningsmaterialet. Språklig ängslan är en sak som kan påverka elevers
engagemang och prestation till det sämre. I enkätundersökning handlade tre frågor om hur
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eleven kände sig. Den första handlade om vad eleven tyckte om att prata inför de andra i klassen.
Eleverna fick svara genom att ringa in ett ansikte som skulle motsvara hur eleven oftast kände
sig i situationen. De två alternativen ”jag avskyr att prata inför klassen” och ”jag tycker inte om
det” fick fyra svar, medan alternativen ”Jag tycker det är roligt” eller ”Jag tycker det är
superkul” sammanlagt fick 56 röster (70%).

Figur 5. Hur elever känner sig när de vet att de ska ha lektion i engelska

De andra två frågorna under denna kategori handlade om ifall eleverna tyckte om att sjunga
tillsammans med sina klasskamrater och hur eleverna kände sig när de visste att de skulle ha
lektion i engelska. Resultatet visar att 45 personer (56,25%) tyckte om att sjunga på lektionerna,
19 personer (23,75%) visste inte och 16 personer (20%) tyckte inte om det. Resultatet visade
också att 56 elever (70%) tyckte att det var roligt eller jätteroligt att ha engelskundervisning,
medan 16 elever (20%) tyckte att det bara var okej (både bra och dåligt) och åtta att det inte alls
var roligt. En elev svarade inte på frågan.
Sammanfattningsvis tyckte en majoritet av eleverna om att prata, ha engelskundervisning och
sjunga på engelsklektionen. Det bör dock tilläggas att av de åtta personerna som inte tyckte om
att prata inför resten av klassen var det ingen som identifierade sig som en tjej. Detsamma gäller
för 13 av 16 elever som inte tyckte om att sjunga, och sex av de som inte alls såg fram emot
lektionen.
6.1.4 Var lär sig elever mest engelska – hemma eller i skolan

Den sista kategorin för eleverna handlar om vart de lär sig mest engelska (se Figur 6). Svaren
visar att 34 elever (42,5%) tycker att det är i skolan som de lär sig mest, medan 20 personer
(25%) tycker de lär sig bäst hemma. 26 personer (32,5%) tycker att de lär sig lika mycket
hemma som i skolan.
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Figur 6. Var lär sig elever mest engelska – på fritiden, i skolan eller både på fritiden och i skolan

Sammanfattningsvis visar resultatet att de flesta elever anser att det är i skolan som de lär sig
engelska, även om många uppger att de lär sig mycket hemma.

6.2 Resultat från intervjuerna med lärarna
I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med de fem lärarna.
6.2.1 Presentation av deltagarna i intervjuundersökningen

Alla deltagande lärare hade lärarlegitimation, och fyra (lärare 1, 2, 3, 4) av fem var behöriga i
engelska. Alla som deltog i intervjuerna hade lång erfarenhet av att arbeta som lärare (lärare,
1, 2, 3, 5), utom en som enbart hade arbetat som lärare i ett år. Alla utom en kände sig också
trygg och självsäker när de pratade engelska framför eleverna (lärare 1, 2 ,3 ,4). Lärarna
kommer i resultatdelen att kallas för lärare 1, 2, 3, 4 och 5. (För mer information se Bilaga 5.)
6.2.2 Motivation och engagemang

För att få eleverna motiverade och engagerade i undervisningen behöver eleverna tycka att
lektionerna är roliga och intressanta, vilket är starkt kopplat till valet av undervisningsmaterial
påpekade över hälften av de intervjuade lärarna. (lärare 1, 2 och 4). Det är också viktigt lära ut
i form av lek (lärare 2) och att elever som arbetar med sånger och interaktivt material kan bli
positivt inställda, med ökat engagemang som följd (lärare 3). En lärare tog också upp att elevers
engagemang och motivation ökar om de tror på sig själva (lärare 5).
Frågan om motivation och engagemang kan sammanfattas som att en majoritet av lärarna tyckte
att undervisningsmaterialet behöver vara intressant och roligt för att elever ska bli motiverade
och engagerade. Utöver detta var viljan att tro på sig själv och att använda lämpligt
undervisningsmaterial saker som påverkade motivationen och engagemanget.
6.2.3 Självförtroende och språklig ängslan

Alla medverkande lärare tyckte att självförtroende och språklig ängslan var en viktig sak att
arbeta med. Tre av lärarna poängterade att det var viktigt att det fanns ett bra klassrumsklimat
där eleverna vågade prata utan att vara rädda för att någon skulle göra narr av dem. Klassrummet
ska vara en plats där eleverna känner sig trygga, då ett bra klassrumsklimat minskar risken för
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språklig ängslan (lärare 1, 4, 5). En av lärarna lät eleverna prata i grupp för att övervinna sina
rädsla av att prata högt inför de andra i klassen (lärare 3) och en annan lät eleverna bygga upp
sitt självförtroende genom att prata i mindre grupper (lärare 2).
Sammanfattningsvis var alla lärare medvetna om att språklig ängslan existerar och behöver
övervinnas. En majoritet förespråkade ett tryggt klassrumsklimat medan andra såg att språklig
ängslan glöms bort om elever blir riktigt engagerade i undervisningen, om engelska blir en del
i den vardagliga rutinen eller genom att läraren arbetar med att eleverna pratar eller sjunger i
grupp.
6.2.4 Undervisningsmaterial

Alla intervjuade lärare använde lekar, texter, filmer, drama, samtal, sånger, rim, ramsor,
interaktiva whiteboards, läroböcker och eget material i sin undervisning. Utöver detta nämnde
lärare 2, 3 och 4 att de använde sagor, dikter, TV-program, spel, högläsning, autentiska texter
och datorer i sin undervisning. Flera lärare tyckte det var viktigt att eleverna blev motiverade
till att lära sig engelska av undervisningsmaterialet och att inlärningen skedde på ett lekfullt sätt
(lärare 1, 2, 3). Två av lärarna betonade också vikten av repetitiva övningar vid
kunskapsinlärningen (1 & 4). Lärarna arbetade också på olika sätt med undervisningsmaterial
för att få eleverna att lära sig den engelska kulturen inklusive den engelska grammatiken och
dess uttal. De kommentarer som yttrades angående hur lärarna arbetade med aspekter av
engelskans språk och kultur var:
”För att få elever att förstå språkets kultur, uttal och talmelodi kan lärare låta eleverna lyssna på engelskspråkiga
sånger och texter så att elever hör hur ett korrekt uttal ska låta” (lärare 1).
”Det gäller att prata om kulturen i England så att eleverna förstår hur viktigt det är med please och thank you”
(lärare 3).
”För att träna grammatik kan man använda fraser såsom see you in a while – crocodile, då grammatik och
ordförråd tränas i nästan allt från dialoger till lekar eller sånger. När elever ser på TV-program eller använder
sin lärobok kommer uttal, grammatik och ordförråd in i bilden” (lärare 4).

Utöver detta tog en lärare upp att undervisningsmaterial kan påverka kunskapsinlärningen
positivt om den har en röd tråd, ett tematänk, som finns i ett större sammanhang. Ett
undervisningsmaterial som fungerar för alla elever behöver därför vara anpassat på individnivå
(lärare 3). Två andra lärare poängterade att olika material passar för olika elever och att det kan
variera både mellan elever och mellan klasser vad som passar bäst (lärare 1 & 2). En lärare tog
upp att hen föredrog läroboken som undervisningsmaterial, även om läroboken oftast
kombinerades med andra undervisningsmaterial (lärare 1).
Tabell 1 visar vad lärarna trodde att elever helst arbetar med för undervisningsmaterial, där tvprogram var det undervisningsmaterial som alla lärare nämnde. Tv-program innebär i detta fall
allt som visas på en tv oavsett om det är ett tv-program eller ett klipp från Internet.
Tabell 1.Vad lärarna tror elever främst vill arbeta med

Lärare
1
2
3
4
5

Vad lärare tror elever främst arbetar med
Tv-program
Tv-program, film, spel och lekar.
Film, Tv-program, Ipads och datorer.
Sjunga sånger, prata i med varandra och se på tv-program.
Tv-program
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Sammanfattningsvis använde alla lärarna många olika typer av undervisningsmaterial på sina
lektioner för att göra undervisningen lekfull, engagerande och greppbar för eleverna. En del
lärare påpekade vikten av repetition, samtidigt som de betonade att repetition inte innebär att
eleverna gör om samma sak, utan att samma sak kan repeteras på olika sätt. Fler lärare försökte
även få in grammatik, uttal och språkets kultur på olika lekfulla sätt. Det undervisningsmaterial
som alla lärare trodde elever främst tyckte om att arbeta med var tv-program, utöver det
nämndes också film, spel, lekar, Ipads, datorer, sånger och att prata med varandra.
6.2.5 Planering av undervisningsmaterial

Planering och val är viktigt för att få undervisningen att fungera. Över hälften av lärarna
planerar ofta sin undervisning utifrån teman. För att ta fram de olika teman tar de hjälp av
elever, kolleger, läroplanen eller använder ett tema som redan pågår i flera andra ämnen (lärare
1, 3, 4). Fyra av lärarna lät eleverna vara delaktiga i planeringen på något sätt (lärare 1, 2, 3 och
4). Två av lärarna nämnde svårigheter med att hitta utmanade uppgifter till elever som har
engelska som modersmål. De två lärarna kände att de inte tillräckligt med bra material som
engagerade eleverna och att det mesta därför blev tråkigt för dessa elever. Dessutom hamnade
eleverna på grund av detta utanför gruppen (lärare 1 & 4). En lärare betonade vikten av att välja
material som kan fånga eleverna så att de tycker undervisningen är rolig (lärare 2). Andra
relevanta kommentarer för kategorin planering av undervisningsmaterial var:
”Jag väljer främst material från det jag vet brukar fungera och efter rekommendationer från andra lärare, samt
försöker söka en del i olika lektionsdatabaser eller på bloggar för tips och idéer som eleverna kan tycka är
intresse och som är en del av läroplanen” (lärare 4).
”Jag brukar planera utifrån läroplanen och försöker tänka på att lektionerna ska vara varierande och använda
olika sinnen, eftersom alla individer lär sig olika. Det är bra att tänka på att vara repetitiv, men elever medverkar
inte i planeringen” (lärare 5).

Sammanfattningsvis planerar över hälften av lärarna utifrån teman, och alla utom en lärare lät
eleverna vara delaktiga i planeringen på något sätt. En lärare nämnde också att det är viktigt att
undervisningen blir rolig för eleverna och två lärare tyckte det var svårt att planera för de elever
som redan är engelskspråkiga. En av lärarna valde material efter vad som fungerat tidigare för
hen själv eller för andra lärare och en planerade sina lektioner utifrån läroplanen och en arbetade
mycket med individanpassning så att alla elever kan få chansen att utmanas på sina egna villkor.
6.2.6 Reflektion över undervisningsmaterial

Alla medverkande lärare reflekterade över sitt undervisningsmaterial. Vissa gjorde det efter
varje lektion där de skrev ner hur elever hade reagerat på undervisningsmaterialet och lektionen
för att se vad som kunde förbättrats (lärare 1, 4 & 5). Andra gjorde en reflektion när något gått
riktigt bra eller dåligt (lärare 2 & 3). Alla lärare hade tillfälle att kunna lyfta problem eller
funderingar i ett lärarlag.
Sammanfattningsvis reflekterade alla medverkade lärare över undervisningsmaterialet för att se
vad de kunde förbättra eller för att komma ihåg det som fungerat bra.
6.2.7 Lärarnas attityd mot det undervisningsmaterial för F-3

Alla lärare tyckte det fanns mycket bra undervisningsmaterial för F-3 att välja mellan. Det
gällde bara att hålla sig uppdaterad och veta vad de skulle välja.
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6.2.8 Engelska på fritiden och i skolan

Alla lärare var överens om att elever idag är mycket duktiga på engelska på grund av digitala
medier såsom till exempel datorer, iPads och iPhones. Den allmänna åsikten hos de intervjuade
var att elever lär sig väldigt mycket på fritiden och att de därför ofta är väldigt intresserade av
att lära sig mer engelska på lektionen. En lärare tog också upp att hen gärna lyfte och pratade
om det som eleverna berättade att de gör på fritiden. Detta har ofta med spel eller sång att göra
och kan sedan vid ett senare tillfälle till exempel komma in i undervisningen (lärare 3). Flera
lärare tog dock upp att även om elever får in mycket engelska genom digitala medier på fritiden
så behövs undervisningen i skolan för att utveckla språket, ordförrådet och den kommunikativa
förmågan för alla (utom för de elever som hade engelska som sitt modersmål) (lärare 1, 3, 4 &
5). Digitala medier är dock ett bra komplement betonade dock alla lärare.
Sammanfattningsvis var alla överens om att elever har en bra förkunskap när de kommer till
skolan och oftast både lär sig engelska i skolan och på fritiden.
6.3 Överenstämmelse mellan lärare och elev

Tabell 2 visar vad läraren tror elever föredrar att arbeta med för undervisningsmaterial i
jämförelse mot vad elever helst väljer att arbeta med för material eller tycker är det material de
lär sig mest av.
Tabell 2. Vad lärarna tror elever vill arbeta med och vad elever tycker är roligast att arbeta med

1:a plats
2:a plats
3:e plats

Vad lärare tror elever
främst vill arbeta med (topp
fem)
Tv-program
Film
Ipads, datorer, sånger,
träna på att prata, spela spel,
lekar

Vad elever tycker är
roligast att arbeta med
(topp fem)
Tv-program eller film
Spela spel
Interaktiva Whiteboards

4:e plats
Träna på att prata
5:e plats
Lekar
Resultatet visar att vad lärarna tror elever vill arbeta med och vad elever valt att de tycker är
roligast att arbeta med stämmer bra överens på plats ett och två. Därefter är grupperna inte lika
eniga även om ”att träna på att prata” finns med i båda gruppernas svar.

7. Diskussion
I detta avsnitt diskuteras undersökningens metod, resultatet och dess koppling till syftet,
frågeställningarna, den tidigare forskningen, bakgrunden och teoridelen.

7.1 Metoddiskussion
Undersökningen har försökt följa god forskningsetiskkvalité och forskningsetiska principer,
samt det ansvar som forskaren har enligt forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2017, s.13-14, 17;
Codex – regler och riktlinjer för forskning, 2018) genom att till exempel behandla elever och
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lärare som medverkat med respekt. Alla medverkande har fått information om vad deras
deltagande innebär och hur det insamlade materialet kommer att behandlas, samt fått veta att
de när som helst kan avbryta sin medverkan och vart de kan ta del av examensarbetet efter det
blivit godkänt. Detta stämmer bra överens med det Vetenskapsrådet (2017, s. 13–14) skriver
om forskningsetik angående forskarens roll och ansvar. Det insamlade materialet har också
behandlas med försiktighet och i enlighet med de lagar som finns angående identifiering av
människor som medverkar i undersökningar vilket stämmer bra överens med det Stukát (2011,
s. 139) tar upp angående hanteringen av insamlad data.
7.1.1 Urval, metod, transkribering och analys

Detta undersökningsresultat kan vara intressant trots att undersökningen använde
bekvämlighetsurval, som är ett icke-representativa urval för att ge en inblick i hur elever tänker
kring undervisningsmaterial i kommunala skolor i en mellanstor kommun. Brist på tillgång av
respondenter, medel och tid har varit en orsak till att urvalet inte blev representativt, vilket
stämmer bra överens med de orsaker som Stukát (2011, s. 63–64) nämner angående varför vissa
urval väljs trots att de inte är representativa för populationen. Undersökningens metodval var
bra för att undersöka examensarbetets syfte och frågeställningar med tanke på antal personer
som deltog i respektive undersökning enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 56–57).
Undersökningen använde kvoturval som grundar sig på kriterier som hjälper forskaren att ta
fram vilka som ska få vara med i urvalet enligt Stukát (2011, s. 69). I denna undersökning hade
hela urvalsgruppen de utvalda kriterierna, även om det bara var de elever vars vårdnadshavare
hade skrivit på samtycke och som ville medverka som var med i undersökningen (Stukát; 2011,
s. 69; Cohen et al., 2011, s.155-156).
Metodtriangulering valdes som följd av uppsatsens forskningsproblem då enkäter och
intervjuer är bra metoder för att få reda på respondenters åsikter (Björkdahl Ordell, 2007, s. 85;
Stukát, 2011, s. 36, 41) och metodtriangulering gör att de kan kombineras (Eriksson Barajas,
Forsberg & Wengström, 2013, s. 58; Larsen, 2007, s. 47–49). Genom att kombinera enkäter
med intervjuer kunde syftet och frågeställningarna belysas från olika håll. Enkäterna delades ut
i form av gruppenkäter till fyra elevgrupper. Alla som hade fyllt i samtyckesblanketten
tillsammans med sina vårdnadshavare utom en deltog i undersökningen. Samtyckesblanketten
skrevs under både för att följa lagen och för att se till att alla som deltog fick och ville delta
(Björkdahl Ordell, 2007, s. 25–27; Stukát, 2011, s. 139). Enkäten var lätt att sammanställa och
resultatet kan precis som Eliasson (2011, s. 30-31) och Stukát (2011, s. 47-48) påpekade
analyseras flera gånger eftersom det finns sparat i en webbenkät. Undersökningen använde
likertskalor vilket var en bra metod för att få eleverna att uttrycka hur de kände och ändå få ett
mätbart underlag vilket stämmer överens med det som Cohen et al. (2011, s. 386-387) skriver
om likertskalor. Intervjuundersökningen gav djupgående information (Eliasson, 2011, s. 28–
30; Larsen, 2007, s. 84; Stukát, 2011, s. 36) angående lärarnas åsikter om undervisningsmaterial
i engelska för EYL, dock var intervjuer en tidskrävande metod (Eliasson, 2011, s. 28–30;
Stukát, 2011, s. 45–46). Under intervjuer är det viktigt att ställa rätt frågor enligt Kvale och
Brinkmann (2014, s. 147). Grunden för intervju- och enkätfrågorna har därför vilat på
uppsatsens syfte, frågeställningar, teori- och tidigare forsknings del i ett försök att få frågorna
att mäta det som de är tänkt att mäta, vilket också Björkdahl Ordell (2007, s. 91–93) och Stukát
(2011, s. 47-48) tar upp som ett sätt att ta fram relevanta frågor. Varje fråga har också motsvarat
en variabel som undersökningen haft till syfte att svara på, vilket överensstämmer med hur
Eliasson (2011, s. 36) poängterar att frågeformulär ska tas fram. En del variabler har också
förekommit flera gånger, precis som Eliasson (2011, s. 36) föreslog till exempel genom att
enkätfrågorna har haft en motsvarande fråga hos intervjufrågorna. Resultatet har visat att svaren
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hos dessa variabler stödjer varandra, vilket ökar den interna validitet enligt Björkdahl Ordell
(2007, s. 91-92). För att undersökningen skulle bli så rätt som möjligt fick eleverna möjlighet
att ställa frågor under enkätundersökningen till författaren (Dimenäs 2007, s. 86-90; Larsen,
2007, s. 26). Eleverna fick också fylla i enkäten samtidigt som de fick en genomgången av
frågorna, eftersom detta minskar risken för att missförstånd (Björkdahl Ordell, 2007, s. 86–90;
Larsen, 2007, s. 47-49). Larsen (2007, s. 26) tar också upp att respondenterna enbart kan svara
på det som enkäten frågar om, vilket är något att tänka på då det finns en risk att viktiga svar
inte kommit med och att frågor som skulle kunna påverkat resultatet kan fattas.
Det insamlande materialet transkriberades sedan innan en reflektion genomfördes enligt de
instruktioner som Back och Berterö (2015, s. 152) tagit fram om hur en transkribering ska gå
till. Dovemark (2007, s. 148) tog upp att det är viktigt att tänka på att inspelningar inte kan ge
samma sociala insyn som ett intervjutillfälle ger, vilket kan resultera i felkällor, såsom att saker
uppfattas fel. Under transkriberingen försökte därför författaren transkribera så likt det gick
gällande prat, bakgrundsljud och ansiktsljud. Transkriberingen sammanfattades och
analyserades sedan genom innehållsanalys och öppen kodning som därefter kategorisering.
Kategoriseringen gjorde det möjligt att bearbeta de två olika undersökningarnas material och få
dem att hänga ihop, vilket kan relateras till att innehållsanalys är bra för att skapa en kontext
och giltiga slutsatser enligt Cohen et al. (2011, s. 563-566). Cohen et al. (2011, s. 561) tar också
upp att öppen kodning är bra inför kategorisering av ett resultat, vilket författaren kan relatera
till i framtagandet av undersökningens resultat.
7.1.2 Bortfall

Björkdahl Ordell (2007, s. 89) och Stukát (2011, s. 72) tar upp att det inte går att undvika
bortfall. Bortfallet i undersökningen har skett genom att vissa skolor tackade nej eller inte hörde
av sig angående om de ville medverka i undersökningen, samt genom den elev och den lärare
som valde att inte besvara alla frågor. Av de 80 elever som fyllde i enkäten var det en som bara
valde att fylla i några få svar. Den elev som valde att inte fylla i alla svar satt dock med under
hela genomgången och lyssnade. Bland de lärare som medverkat valde fyra att svara på alla
frågor, medan en valde att hoppa över vissa på grund av osäkerhet. Osäkerhet eller negativ
attityd gentemot undersökningens område är vanliga skäl till att personer inte väljer att delta i
en undersökning menar Stukát (2011, s. 72). Det är synd eftersom det är just dessa åsikter som
behövs för att göra resultatet mer realistiskt och tillförlitligt. Det interna bortfallet är relativt
liten i undersökningen. Interna bortfall beror dock oftast på forskaren poängterar Stukát (2011,
s. 73). Det kan till exempel vara att det frågorna är för svåra, eller att informanter känner rädsla
för registrering eller upplever att de inte är anonyma.
7.1.3 Reliabilitet och validitet

Reliabiliteten är hög om en likadan undersökning genomförs ett flertal gånger och får samma
resultat. Examensarbetets enkätundersökning genomfördes i ett klassrum där det hördes stolar
som drogs mot golvet och elever som läsmumlade, vilket kan ha påverkat elevernas
koncentration. Eleverna fick också enkäten av en för dem ny person vilket kan ha påverkat
svaren och stämningen i klassrummet. För även om det går att ställa samma frågor till en lärare
eller dela ut samma enkäter till elever, kommer ändå förutsättningarna vara annorlunda (Stukát,
2011, s. 131). Det går därför inte att genomföra en exakt likadan undersökning. Däremot kan
analysens resultat testats igen på liknande sätt genom att följa de instruktioner som redovisats i
undersökningen och om svaren vid en ny innehållsanalys får liknande resultat så kan
reliabiliteten på undersökningen förstärkas. Reliabiliteten påverkar hur hög validiteten blir
(Cohen et al., 2011, s. 179; Stukát, 2011, s. 134). Intervjueffekter kan till exempel vara att
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forskaren genom sin närvaro påverkar svaren eftersom forskaren tar med sin egna sociala och
kulturella identitet in i samtalet, samt att forskaren inte får respondenten att känna sig trygg.
Det går heller inte att skriva ner det icke-kommunikativa samtalet som sker mellan forskaren
och respondenten i form av gester, mimik och kroppsspråk, vilket omedvetet kan påverka
svaren (Cohen et al., 2011, s. 203–204). Undersökningens frågeställningar stöds och förklaras
av undersökningens insamlade data, vilket höjer den interna validitet (Cohen et al., 2011, s.
181–183). Extern validitet handlar om vad som undersökningens resultat kan generaliseras till
(Cohen et al., 2011, s. 180–183). Den externa validiteten är låg eftersom undersökningen inte
genomfört ett slumpmässigt, representativt urval. Det går därför inte att bevisa att resultatet är
representativt för populationen eller generalisera resultaten längre än till de som medverkat i
undersökningen (Cohen et al., 2011, s. 155–156). Det blir också högre validitet om enkäter fylls
i ärligt (Cohen et al., 2011, s. 209). Triangulering innebar att examensarbetets frågeställningar
belystes från två håll i undersökningen genom att vissa variabler togs upp flera gånger.
Resultatet visar också på att de variabler som mättes i flera frågar stödjer varandra vilket ökar
den interna validiteten (Cohen et al., 2011, s. 195; Stukát, 2011, 41–42).

7.2 Resultatdiskussion
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad för undervisningsmaterial i engelska
grundskolelärare i F-3 använder för undervisningsmaterial för att stimulera elevers
andraspråksinlärning och hur väl det stämmer överens med vad elever tycker är roligt att arbeta
med. Undersökningens frågeställningar var:



Vilket undervisningsmaterial stimulerar elevers inlärning enligt de lärare som deltar i
undersökningen?
Vilket undervisningsmaterial tycker de elever som deltar i undersökningen är roligast
att arbeta med?

Detta examensarbete har sett på undervisningsmaterial som allt som kan användas på lektionen
för att hjälpa elever att nå kunskapskraven (Tomlinson, 2012, s. 143–144) då
kunskapsinlärningen påverkas av undervisningsmaterialet (Skolverket (2017b, s. 6; Lgr 11;
Skolverket, 2017a, s. 10).
7.2.1 Motivation, självförtroende och engagemang stimulerar språkinlärningen

Motivation och engagemang påverkas av om elever blir engagerade av lektionerna och
undervisningsmaterialet poängterade tre av de intervjuade lärarna (lärare 1, 2 och 4). En lärare
tog också upp att elever utöver detta behöver tro på sin egen språkförmåga (lärare 5). Detta
stämmer överens med det Lundberg (2007, s. 122–123) och Hattie (2012, s. 36) tog upp i sin
forskning om att elever behöver se inlärning som ett verktyg som kan hjälpa dem att höja sin
självkänsla och självförtroende. Alla elever som deltog i undersökningen ville lära sig engelska.
Elevernas skäl till varför handlade om att de ville göra sig förstådda eller förstå den engelska
som finns i samhället i form av till exempel film vilket kan relatera till Lgr 11 (2017a, s. 34–
40) om att elever måste förstå att engelska språket är viktigt för att kunna knyta kontakter och
göra sig förstådd i samhället.

7.2.2 Undervisningsmaterial påverkar elevers motivation
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För att underlätta språkinlärningen behöver undervisningsmaterial vara roligt eller intressant
för få elever motiverade och engagerade i språkinlärningen enligt både forskarna Hattie (2012,
s. 35–37: s. 79–81), Lundberg (2007, s. 157–158) och Tomlinson (2015, s. 279–281, 290) och
de intervjuade lärarna. Resultatet av undersökningen visade att det material som lärarna tyckte
mest fångade elevers intresse och som i sin tur påverkade språkinlärningen matchade bra ihop
med det eleverna tyckte var roligast att arbeta med. Språkinlärning måste vara underhållande
och intressant för elever påpekade också alla lärare, vilket även Lundberg (2007, s. 122–123)
lyfter i sin forskning. Över hälften av lärarna tyckte också att undervisningsmaterial måste vara
spännande och underhållande (lärare 1,2 och 4), vilket stämmer bra överens med att motivation
och engagemang är viktigt för att lära sig ett främmande språk (Tomlinson, 2015, s. 279-281,
290; Hattie, 2012, s. 35–37).
7.2.3 Lärares kunskaper påverkar undervisningsmaterialet

För att få undervisningen mer lekfull och elever mer engagerade försökte de lärare som ingick
i undersökningen att planera så att lektionerna innehöll olika material. Lekfulla sätt användes
även för att träna in grammatik, uttal och belysa språkets kultur. Detta kan kopplas ihop med
att lärares kunskaper påverkar språkinlärningen enligt Enever (2011, s. 144–149), Hattie
(2012, s. 35–37), Lennox (2013, s. 387) och Lopriore & Kirkhaar (2011, s. 72–73).
Undervisningsmaterial och övningar som engagerar eleverna och får dem intresserade av att
lära sig språket är viktigt att använda i undervisningen betonar Bland (2015, s. 3–4) i sin
introduktion och Hattie (2012, s. 35–37) i sitt forskningsresultat. Enligt Tomlinson (2012, s.
170) anpassar en bra pedagog undervisningsmaterialet efter syfte och mål med
undervisningen. Utmanade och repetitivt material kan också hjälpa till att öka
elevengagemanget enligt Butler (2016, s. 746–748), vilket två av de intervjuade lärarna höll
med om samtidigt som de betonade att det inte innebär att elever gör om exakt samma sak,
utan att repetition kan ske på olika sätt. Resultatet visar att de flesta lärarna försökte använda
undervisningsmaterial i syfte för att engagera, motivera och främja språkinlärningen (lärare 1,
2, 3 och 4). En majoritet av de tillfrågade eleverna såg också fram emot
engelskundervisningen, vilket pekar på att lärarna till stor del lyckats i sitt mål att göra
lektionen rolig och få de flesta elever engagerade.
7.2.4 Delaktighet och reflektion

Motivation och engagemang är ofta kopplat till intresse, lärare behöver därför välja material
som motiverar elever enligt Reichenberg forskning (2014, s. 88). Dessutom behöver elever
för att bli engagerade i undervisningsmaterialet också få vara delaktiga i valet av
undervisningsmaterial poängterar Butler (2016, s. 735). Lärare bör därför inkludera elevers
åsikter vid val av material för att öka deras motivation (Butler, 2016, s. 746–748). Alla lärare i
undersökningen utom en lät elever vara med och påverka valet av undervisningsmaterial
(lärare 5). Läraren som inte lät elever vara med arbetade mycket utifrån läroplanen. Samtliga
lärare reflekterade också över undervisningsmaterialet för att se vad som kunde förbättras,
dock gjorde få det på daglig basis. Lärare behöver reflektera över vad som fungerar och ta
med det i sin vidare planering enligt Hattie (2012, s. 35–37).
7.2.5 Lärares utbildning, nätverk och yrkeserfarenhet i relation till val av material

En lärares utbildning, erfarenhet och tillgång till nätverkssamarbete påverkar valet av
undervisningsmaterial enligt Reichenberg (2014), vars resultatet säger att lång yrkeserfarenhet
påverkar materialvalet negativt, men att utbildning och nätverkssamarbete påverkar det positivt
(Reichenberg, 2014, s. 88). Hattie (2012, s. 59) håller också med om att nätverkssamarbete är
positivt vid lektionsplanering. Alla lärare som deltog i undersökningen, utom en (lärare 5), var
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behöriga i att undervisa i engelska. Alla deltagande lärare hade tillgång till ett kollegialt forum
där de kunde lyfta problem eller nätverka. Resultatet visade dock inte om antal år i branschen
påverkade lärarnas val av undervisningsmaterial, däremot var det en lärare (lärare 1) som hade
arbetat många år som lärare som föredrog att arbeta med läroboken, men vad det berodde på
kan vara andra orsaker än att den har arbetat länge. Läraren arbetade dock med läroboken i
kombination med andra material och använde i perioder inte läroboken alls om elevgruppen
inte ville arbeta med den. De flesta lärare hade tvärtom liknande syn på val av material oavsett
hur länge de hade arbetat som lärare. Tomlinson (2012, s. 170–171) tar upp att det skett en
utveckling de senaste årtionden vad gäller undervisningsmaterials koppling till elevers
individuella behov som läroböcker inte kan tillgodose. Läroböcker kan inte möta alla de krav
och behov som alla elever har enligt Tomlinson (2012, s. 170–171). Lärare som enbart använder
läroböcker kan därför få det svårt att få elever engagerade. Läroböcker behöver i framtiden
kunna anpassas efter eleverna (Skolverket, 2017c, s. 13; Tomlinson, 2012, s. 170–171).
Forskning visar dock att många lärare tycker om att använda läroböcker istället för autentiskt
material då läroböcker är tidseffektiva vid planering och lätta för elever att förstå enligt Gilmore
(2007, s. 112). Om läraren som intervjuades använde läroboken på grund av att hens erfarenhet
påverkade materialvalet negativt, på grund av tidsbrist, kunskapsbrist eller för att hen tyckte att
det var ett bra undervisningsmaterial är svårt att uttala sig om, däremot visar resultatet att det
finns en viss sanning i att lärare går alltmer ifrån den traditionella läroboken för att kunna ge
elever mer individanpassat undervisningsmaterial. Enligt Lundberg (2015, s. 26–27) finns det
i Sverige många lärare som inte fått utbildning för att arbeta i engelska med yngre i elever,
vilket påverkar deras val av undervisningsmaterial, då engelska först blev ett obligatoriskt ämne
i lärarutbildningen 2011. Detta trots att det i centrala innehållet för engelska i Lgr 11
(Skolverket, 2017a, s. 36) står att elever bland annat ska arbeta med dialog, texter, filmer,
drama, samtal, sagor, sånger, rim, ramsor och dikter.
7.2.6 Individanpassat undervisningsmaterial

Olika elever gillar olika slags undervisningsmaterial påpekade två av lärarna (lärare 1 och 2)
och en lärare (lärare 3) poängterade att det är viktigt att materialet kan individanpassas så att
alla elever får en utmaning eller extra stöd. Två lärare tog också upp att det är en utmaning att
planera och engagera elever som har engelska som modersmål (lärare 1 och 4). Detta är ett
problem eftersom undervisningsmaterial påverkar elevers attityd till språkinlärningen och dess
motivation, samt undervisningsmaterial är det som lärare har för att stödja språkinlärningen
enligt Tomlinson (2012, s. 143–144). Utmanade situationer, som till exempel engelskspråkiga
elever, gör att lärare ofta byter ut läroböcker med eget framtaget undervisningsmaterial för att
få eleverna motiverade enligt Tomlinson (2001, s. 70-71; 2012, s. 158–159, 170-171). ). Alla
intervjuade lärare arbetade med många olika material och många bytte material beroende på
vad för sorts grupp eleverna bestod av och många arbetade mycket med teman där många olika
material kunde läggas in i undervisningen. Detta visar att undervisningsmaterial blir mer
effektiv och individanpassat som Tomlinson (2001) poängterar.
7.2.7 Vad elever tycker är roligast att arbeta med och vad lärare tror elever vill arbeta med

Det undervisningsmaterial som eleverna tyckte var roligast att arbeta med var att se på tv eller
film, vilket är samma undervisningsmaterial som lärarna trodde att eleverna skulle uppskatta
mest. Lärarnas svar på denna fråga, utöver att se på tv eller film, som också stämde överens
med elevernas svar var att träna på att prata, leka lekar och spela spel. Det enda som lärarna
missade av det som eleverna uppskattade mest var interaktiva whiteboards. Lärare hade även
satt arbete med iPads, datorer och sånger högt upp på listan över vad de trodde att elever tyckte
var roligast att arbeta med. Sånger hamnade på åttonde plats och iPads eller datorer på tionde
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plats på elevernas lista. Resultatet kan dock bara generaliseras till de elever som genomförde
enkätundersökningen, där samtliga elever går på en skola som inte har tillgång till iPads eller
datorer för alla elever vilket dock kan ha påverkat resultatet eftersom elevgruppen inte är van
att arbeta med tekniskt undervisningsmaterial. Eleverna själva tyckte dock att det material de
lärde sig mest av var se på tv och film, träna på att prata och arbeta med skrivövningar. Alla
lärare som deltog i undersökningen var positiva till att använda teknisk utrustning i
undervisningen. Teknisk utrustning har Hüseyin (2014, s.175) forskat om i sin studie om
användningen av interaktiva whiteboards där resultatet visade att elever är mycket positiva till
interaktiva whiteboards. Resultatet kan relateras till enkätundersökningen där interaktiva
whiteboards kom på tredje plats över vad eleverna tyckte var roligast att arbeta med. Elever i
förskoleåldern kan utveckla sin språkinlärning och framförallt ordförrådet genom högläsning
om läraren väljer rätt bok och låter elever delta i utmanade diskussioner enligt Lennox (2013,
s. 387). Högläsning användes av tre av de intervjuade lärarna men det var inget som kom på
topp fem i resultatet av vilken material som eleverna tyckte bäst om eller lärde sig mest av.
Autentiskt material såsom bilderböcker, användes bara av två lärarna medan alla fem lärare
nämnde att de använde ramsor. Autentiskt undervisningsmaterial kan vara bra för att lära ut
grammatik enligt Malova (2016) och ett bra exempel är just bilderböcker eftersom de är mycket
repetitiva och låter texten eller bilderna växa i takt med berättelsen (Malova, 2016, s. 12–13).
7.2.8 Attityd mot undervisningsmaterial, lärare och klassrumsklimatet

Den socio-pedagogiska modellen tar upp tre faktorer som påverkar elevers motivation vid
inlärning av ett andraspråk, där motivationen i sin tur avgör hur bra en elev presterar (Gardner,
2005, s. 4–9). Förutom dessa tre faktorer påverkas också motivationen enligt modellen av
språklig ängslan och av elevens språkbegåvning. Den första faktorn, attityd gentemot
inlärningssituationen, handlar om hur elever reagerar i språkinlärningssituationer (Gardner,
2003, s. 127). Det kan vara till exempel elevers attityd till lärare, klassrumsmiljön eller
undervisningsmaterialet. Resultatet av enkätundersökningen visar att över hälften (73 av 81
elever) tyckte om eller tyckte att det var okej att ha engelskundervisning. De flesta av dessa
hade heller inga problem med att prata inför sina klasskamrater, sjunga eller delta aktivt.
Däremot visade resultatet att åtta elever inte tyckte om att gå till engelskundervisningen eller
prata på lektionen. Intressant är att alla de elever som inte ville prata på lektionen och sex av
åtta som tyckte att det var jobbigt att ha engelska, inte definierade sig som flicka. Den andra
faktorn, integrativeness, handlar om att elever vid inlärning av ett andraspråk behöver vara
öppna för och villiga att ta in det samhälle och kultur som andraspråket existerar i poängterar
Gardner (2005). Det handlar om att elever behöver vara öppna till att lära sig om eller ta till sig
egenskaper relaterade till andra kulturer och språk (Gardner, 2003, s. 126) för ju öppnare de är
desto mer motiverad blir elever till att lära sig andraspråket (Gardner, 2005, s. 4–9). Tre av
lärarna arbetade också väldigt aktivt med att få in språkets kultur och uttal i undervisningen.
Den tredje faktorn handlar om instrumentella aspekter, det vill säga om det kan finnas praktiska
skäl till att en elev vill lära sig ett språk. I denna undersökning har 79 % av eleverna svarat att
de vill lära sig engelska för att kunna åka till andra länder och 69 % för att de vill kunna prata
på engelska.
Resultatet från de intervjuade lärarna visar också att alla lärare aktivt arbetar för att motverka
språklig ängslan och för att lyfta elevers språkliga självförtroende. En majoritet av lärarna
betonade också vikten ett bra klassrumsklimat (lärare 1, 4 och 5). Lärarna hade olika knep för
att få elever att övervinna sin språkliga ängslan som till exempel att försöka få elever att bli så
engagerade i undervisningen att de glömde bort att bli oroliga, att integrera engelska som en
del i elevers vardag eller genom att låta elever prata i grupp. Den socio-pedagogiska modellen
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har blivit kritiserad av till exempel Masumeh och Asghar (2015, s. 611) på grund av att
modellen inte tar upp alla variabler som påverkar motivationen. I lärarnas resultat framgick det
till exempel att elever för att bli engagerade också behöver bli lite utmanade, vilket kanske är
en variabel som behöver läggas till.
7.2.9 Engelska på fritiden och i skolan

Enligt resultatet tyckte 34 elever (42,5%) att de lärde sig mest engelska i skolan, medan 20
elever (25%) tyckte de lärde sig bäst hemma och 26 elever (32,5%) att de lärde sig lika mycket
hemma som i skolan. Eftersom undersökningen inte genomfördes på samma sätt som
undersökningen som Sundqvist & Sylvén (2014, s. 13–14) genomförde med språkdagböcker
kan inte examensarbetets resultat mätas mot det som togs upp i deras forskningsresultat.
Sundqvist & Sylvén (2014) forskningsresultat handlade om att elever som använder engelska
på sin fritid, har en högre motivation att lära sig engelska än andra elever och att dessa elever
under en vanlig vecka får i sig mer än dubbelt så mycket engelska hemma än vad de får i skolan.
Enkätundersökningens resultatet visade dock att många elever tycker att de lär sig engelska på
sin fritid (57,5%) precis som Sundqvist & Sylvén (2014) påpekade i sitt resultat. Om elevernas
motivation ökar för att lära sig ett språk på grund av detta kan inte detta examensarbete avgöra
däremot var alla intervjuade lärare överens om att elever lär sig mycket engelska på fritiden
främst på grund av digitala medier, vilket lärarna tyckte påverkade elevernas motivation
positivt. Lärarnas åsikter om att interaktion med digitala medier utanför skoltid kan påverka
elevers intresse för språk håller också Enever (2015, s. 26–27) och Oscarson och Apelgren
(2005, s. 83–85) med om. Språk är ett bra redskap som behövs för att inga ska hamna utanför
samhället då många idag, både på Internet och i verkligheten, pratar engelska (Skolverket,
2017a, s. 10). En lärare lyfte att hen brukade försöka ta in i undervisningen det som eleverna
höll på med hemma (lärare 3), vilket stämmer överens med vad tidigare forskning har visat
nämligen att lärare behöver ta den information de får av eleverna och använda den i sin
planering och bygga in det som motiverar elever på deras fritid i undervisningen och i val av
undervisningsmaterial (Enever, 2011, s. 147–149; Hattie, 2012, s. 57; Lundberg, 2015, s. 27–
29; Mestres & Lundberg, 2011, s. 119; Oscarson & Apelgren, 2005, s. 83–85; Sundqvist &
Sylvén, 2014, s. 13–17). Lärarna höll också till viss del med Lundberg (2007, s. 5, 141–142,
166–167) om att även om det är tydligt att datorer, tv och film påverkar elevers språkinlärning
är det undervisningen som betyder mest. Chik (2014, s. 254) påpekar att undervisningen är
viktig för att elever ska lära sig det engelska språket och att applikationer kan vara ett tillägg
till undervisningen för att utöka elevers ordförråd och ordförståelse. Icke-dubbade filmer och
engelska som vårdnadshavare använder har också stor påverkan på yngre elevers inlärning
enligt Mestres och Lundberg (2011, s. 118). Detta går att relatera till elevernas resultat där 63
personer ville lära sig engelska för att förstå engelskspråkig film.

7. 3 Slutsats
Grundskolelärare använder många olika sorters undervisningsmaterial för att fånga elevers
intresse. De medverkande lärarna hade en god uppfattning om vilket undervisningsmaterial som
fångade elevernas intresse, då resultatet från intervjuerna överensstämde bra med resultatet av
elevernas enkätundersökning (se tabell 2). De undervisningsmaterial som kom högst upp i
elevernas enkätundersökning och hos de intervjuade lärarna var tv-program, film, spela spel,
lekar och övningar där eleverna tränar på att prata. Alla medverkade lärare tyckte också att det
var viktigt för kunskapsinlärningen att eleverna var motiverande och engagerade precis som de
forskningsresultat som Hattie (2012, s. 35–37: s. 79–81), Lundberg (2007, s. 157–158) och
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Tomlinson (2015, s. 279–281, 290) fick fram. Elevundersökningen visade dock att även om tv,
film, spel, interaktiva Whiteboards, pratövningar och lekar var roligast att arbeta med, lärde de
sig eleverna mest av att se på tv eller film, träna på att prata och arbeta med skrivövningar.
Undersökningens tidigare forskning stärker stora delar av undersökningens resultatet och
visade till exempel på att det är viktigt att elever är motiverade för att inlärningen ska lyckas
och att elever som inte är engagerade, öppna mot det nya språket eller inte ser nyttan med
språket kan få svårt med kunskapsinlärningen (Tomlinson, 2015, s. 279–281, 290; Hattie, 2012,
s. 35–37).) Alla medverkande lärare tyckte att det fanns bra undervisningsmaterial att välja
mellan men att det gäller att välja rätt material för att få elever att tycka att det undervisningen
är rolig och på så sätt fånga deras intresse.
Denna studie har gett en liten inblick i vad för material som kan stimulera elevers inlärning och
hur det relaterar till vad elever tycker är roligast att arbeta med. Studien kan inte generaliseras
till en vidare population, men den ger ändå en idé om hur lärare och elever tänker om
undervisningsmaterial. I enkätundersökningens resultat visade det sig att de elever som inte
ville prata på lektionen och sex av åtta som tyckte att det var jobbigt att ha engelska, inte
definierade sig som flicka. Detta är något som skulle kunna lyftas i en annan undersökning.
Varför fanns det inga som definierade sig som flickor av de 81 elever som medverkade i
undersökningen som inte tyckte om att prata på lektionen? Hade det att göra med att de svarade
vad som förväntades av dem eller var det på grund av något annat? Har språklig ängslan något
med detta att göra?
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Bilaga
Bilaga 1. Samtycke angående elevers medverkan i undersökningen
Datum
Förfrågan om deltagande angående undervisningsmaterial i ämnet engelska
Hej! Mitt namn är Jill Wattin och jag läser sista termin på grundlärarprogrammet, årskurs F–3,
vid Högskolan Dalarna. Just nu skriver jag på mitt examensarbete. Syftet med examensarbetet
är att undersöka vad för undervisningsmaterial lärare använder för att stimulera elevers
språkintresse och hur väl det stämmer överens med vad elever tycker är roligast att arbeta med.
Enkätundersökningen kommer att genomföras under skoltid och frågorna kommer att handla
om vad var för material som motiverar eleverna till att vilja lära sig engelska, hur de känner
inför att lära sig engelska och vilket material de tycker är roligast att arbeta med. Eleverna
kommer att få en genomgång av alla frågor och svarsalternativ innan de får fylla i enkäten och
beräknad tid uppskattas till mellan 15 till 20 minuter. Deltagandet i denna undersökning är
frivillig och eleverna kan när som helst välja att avsluta sin medverkan. Enkätundersökningen
kommer att ske under september.
Insamlad data kommer att behandlas med försiktighet. Resultatet kommer presenteras i form
av en examensuppsats och när uppsatsen är godkänd kommer det insamlade materialet att
förstöras. Examensuppsatsen kommer efter godkännande att vara fritt tillgänglig genom
databasen DIVA.
Jag önskar att både du som är vårdnadshavare och ditt barn godkänner deltagande i denna
undersökning. Därför ber jag att ni skriver under och lämnar in pappret senast 20 september.
Jag och mitt barn godkänner deltagande i undersökningen:
Ja

Nej

Underskrift elev____________________________________________________________
Namnförtydligande elev och datum_____________________________________________
Underskrift vårdnadshavare_____________________________________________________
Namnförtydligande vårdnadshavare och datum_____________________________________
Tack på förhand
/Jill Wattin
Student
Jill Wattin
h14jilwa@du.se

Handledare
Christine Cox Eriksson
023-778858
cce@du.se
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Bilaga 2. Elevenkäten

Hej!
Jag heter Jill Wattin och läser sista termin på lärarprogrammet. Jag gör just nu
ett examensarbete som handlar om undervisningsmaterial i engelska. Mitt
examensarbete handlar om vad din lärare använder för material under
engelsklektionen och vad du tycker är roligast att arbeta med.
Jag skulle därför bli glad om du ville hjälpa mig med min undersökning genom
att svara på några frågor.
Kön: Flicka ☐ Pojke☐ Annat☐ Vill inte svara☐
Varför vill du lära dig engelska? ( Du kan välja flera alternativ.)

Jag vill kunna prata engelska. Jag vill kunna chatta på Jag vill kunna spela dataspel
datorn på engelska.
på engelska.

Jag vill kunna se filmer på Jag vill kunna sjunga på Jag vill kunna åka till länder
engelska.
engelska och förstå vad jag där de pratar engelska och
sjunger.
förstå vad de säger.

Annat:________________________________________________________

Hur känner du när du pratar engelska inför dina klasskamrater?
(Ringa in det ansiktet som bäst stämmer överens med hur du brukar känna dig.)
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Vad tycker du om att sjunga på engelska tillsammans med dina klasskamrater?
(Ringa in det ansiktet som bäst stämmer överens med hur du brukar känna dig.)

Hur känner du dig oftast när du har undervisning i engelska?
(Ringa in det ansiktet som bäst stämmer överens med hur du brukar känna dig.)

Vilka undervisningsmaterial tycker du är roligast att arbeta med? (Ringa in ett,
två eller tre alternativ, om du tycker att inget stämmer kan du skriva in ett eget
alternativ under rubriken ”Annat”.)
Se på TV eller film

Rim och ramsor

Chatta

Skrivövningar

Spela spel

Interaktiva whiteboards

Teater

Sånger

Läroböcker

Rollspel

Högläsning

Träna på att prata

Lekar

Använda Ipads

Annat:__________________________________________
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Vilket undervisningsmaterial lär du dig mest engelska av?
(Ringa in ett, två eller tre alternativ, om du inte hittar ett alternativ som passar kan
du vid rubriken ”Annat:” skriva det material du tycker är roligast att arbeta med.)
Se på TV eller film

Rim och ramsor

Chatta

Skrivövningar

Spela spel

Interaktiva whiteboards

Teater

Sånger

Läroböcker

Rollspel

Högläsning

Träna på att prata

Lekar

Använda Ipads

Annat:__________________________________________

Vart lär du dig mest engelska?
I skolan ☐ På fritiden eller hemma ☐Lika mycket i skolan som på fritiden ☐
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Bilaga 3. Samtycke för deltagande i undersökningen - intervjudelen
Datum
Förfrågan om deltagande angående undervisningsmaterial i ämnet engelska
Hej!
Mitt namn är Jill Wattin och jag läser sista termin på grundlärarprogrammet, årskurs F–3, vid
Högskolan Dalarna och skriver nu på mitt examensarbete.
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad för undervisningsmaterial lärare använder för
att stimulera elevers intresse och hur väl det stämmer överens med vad elever tycker är
roligast att arbeta med.
Intervjun sker efter dina önskemål vad gäller plats och tid. Intervjun beräknas ta mellan 20 till
30 minuter. Intervjun kommer att genomföras under ordinarie arbetstid och frågorna kommer
att handla om vad var för material som motiverar eller inspirerar eleverna till att vilja lära sig
engelska, hur du tror att de känner inför att lära sig engelska, vad som påverkar valet av material
och vilket material du tror eleverna tycker är roligast att arbeta med.
Deltagandet i denna undersökning är frivillig och du kan när som helst välja att avsluta din
medverkan. Dina svar kommer att vara anonyma och all insamlad data kommer att behandlas
med försiktighet. Det insamlade materialet kommer endast att vara tillgängligt för mig, min
handledare och min examinator vid högskolan dalarna. Resultatet kommer presenteras i form
av en examensuppsats och när uppsatsen är godkänd kommer det insamlade materialet att
förstöras. Examensuppsatsen kommer efter godkännande att vara fritt tillgänglig genom
databasen DIVA.
Jag godkänner deltagande i undersökningen:
Underskrift _________________________________________________________________
Namnförtydligande och datum__________________________________________________
Om du undrar över något är du välkommen att kontakta mig eller min handledare.
Tack på förhand.
/Jill Wattin
Student
Jill Wattin
0730978838
h14jilwa@du.se

Handledare
Christine Cox Eriksson
023-77 88 58
cce@du.se
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Bilaga 4. Intervjuguide








Presentation av mig och studiens syfte
o Syftet med studien är att undersöka vilket undervisningsmaterial lärare tycker
stimulerar andraspråksinlärningen i engelska för elever i årskurs 1–3 och vilka
material elever tycker är roligast att arbeta med.
Informera om samtycke och den intervjuades rättigheter att avbryta sitt deltagande, välja
att inte svara på frågor eller avsluta sin medverkan, samt underskrift av samtycke.
Tillåtelse för digital inspelning på Iphone
Denna undersökning definierar undervisningsmaterial som allt material som kan hjälpa
till med att underlätta språkinlärningen och som används i klassrummet med syftet att
stödja elevers språkinlärning. Detta material kan till exempel bestå av digitala medier,
läroböcker, autentiskt material, video, spel, lekar, filmer, webbsidor, applikationer på
Ipads eller fonetiska övningar såsom sång, video eller ramsor.
Jag är intresserad av hur lärare ser på olika undervisningsmaterial och hur materialen
används för att engagera och väcka elevers språkintresse.

Observationer
 Datum och tid
 Plats och omgivning
 Övrigt
1. Generell bakgrundsinformation
a) Vad har du för utbildning?
b) Har du behörighet för att undervisa i engelska för elever i årskurs F-3?
c) Hur länge har du arbetat som lärare och hur länge har du arbetat som lärare inom ämnet
engelska i årskurs F-3?
d) Anser du att du har rätt utbildning för att undervisa engelska för yngre elever? Är det
något du tycker att du saknar?
e) Hur anser du att ditt självförtroende är vad gäller att prata och lära ut i engelska?
f) Vad är det viktigaste att tänkta på när man undervisar i engelska för yngre elever?
2. Undervisningsmaterial – val, påverkan på kunskapsinlärningen och på elevers motivation
a) Hur anser du att undervisningsmaterialet skiljer sig när man undervisar engelska för
yngre elever i jämförelse mot elever i årskurs fyra och uppåt?
b) Jag kommer nu räkna upp olika material – som jag vill att du säger till om du använder
i din undervisning:
i. Lekar
ii. Rollspel – till exempel samtal eller en dialog mellan två eller flera elever
iii. Engelska texter
iv. Filmer
v. Teater
vi. Sagor
vii. Sånger
viii. Rim och ramsor
ix. Dikter
x. Interaktiva Whiteboards (smart boards)
xi. Läroböcker som till exempel Magic
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xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

Eget framtaget material
Ipad och appar på Ipads – spel eller språkinlärningsapplikationer
TV-program
Chatt
Spel
Autentiska undervisningsmaterial som till exempel bilderböcker eller en
högläsningsbok

Annat:___________________________________________________________________
c) Vad använder du för undervisningsmaterial för att motivera eleverna att lära sig
engelska?
d) Vad baserar du ditt val av undervisningsmaterial på?
e) Tror du att undervisningsmaterialet kan påverka elevers kunskapsinlärning?
På vilket sätt?
f) Vad tror du att elever helst väljer för material att arbeta med och varför?
g) Vad tycker du om att använda repetitiva uppgifter för att lära elever engelska?
3. Engelska på fritiden i kontrast mot engelska i skolan
a) Många elever möter digitala medier utanför skoltiden, hur tror du att det påverkar deras
språkinlärning vad gäller engelska?
b) På vilket sätt tar du vara på den engelska som elever lär sig på fritiden? Hur fångar du
upp det i undervisningen?
4. Planering av lektion och val av undervisningsmaterial
a) Hur tänker du vid val av undervisningsmaterial? Varför väljer du ett visst material?
b) Hur kopplar du din planering och undervisningsmaterialet till elevers individuella
behov?
c) Vilket eller vilka undervisningsmaterial tycker du fungerar bäst och varför?
d) Brukar du låta eleverna få vara delaktiga i vilket undervisningsmaterial som används på
lektionen och i så fall på vilket sätt?
e) Vilket undervisningsmaterial passar till vilket kunskapsområde inom ämnet engelska,
till exempel använder du samma material när eleverna ska träna på grammatik som när
de ska träna på uttal eller utöka sitt ordförråd?
5. Reflektion över undervisningsmaterial
a) Brukar du reflektera över valt undervisningsmaterial och i sådana fall hur, kan du ge ett
exempel?
b) Har du tillgång till att diskutera undervisningen i engelska och val av
undervisningsmaterial, samt upplägg av planering med andra kolleger?
6. Motivation, självförtroende och språklig ängslan
a) Hur arbetar du för att få elever till att bli positivt inställda till att lära sig engelska och
för att öka deras motivation samt engagemang?
b) Hur arbetar du för att få elever att tycka det är roligt att öppna sig för och ta in till
exempel språkets uttal och talmelodi?
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c) Hur arbetar du för att öka elevers språkliga självförtroende och minska språklig ängslan
vad gäller ämnet engelska?
7. Attityd till dagens undervisningsmaterial för yngre elever
a) Vad tycker du om det undervisningsmaterial som finns idag i engelska för yngre elever?
b) Övriga funderingar om undervisningsmaterial i engelska för yngre elever.
Tack för din medverkan!
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Bilaga 5: Presentation av de deltagande lärarna
Lärare
och
ålderskategori

Utbildning Behörighet
och
kunskap

Arbetat

Lärarens
självförtroend
e gällande
engelska

Bra att tänka på
vid
undervisning av
yngre elever

1
40+

Lärare
1-7,
Matte-NO
samt
en extra
termin
engelska
och
svenska

Ja

I 18 år som
lärare
och med
engelska i 7 år.

Att det ska vara
roligt och att de
inte ska känna
att det är svårt.

2
60+

Lärarutbil
dning
Samt 14
dagars
Utbildning
via ett
Comenius
projekt i
Bristol.
Behörighe
t upp till
årskurs 6.
Förskola,
förskolekl
ass
fritidshem
och
skolans
yngre år.
Fil. mag. i
systemvet
enskap
och
lärarutbild
ning
för F-3

Ja

17 år både som
lärare och med
engelskundervisning
för elever i åk
1-3.

Jag har inget
och aldrig
haft bra självförtroende
när det gäller
att prata
engelska. Jag
känner att jag
kan språket
men känner
mig osäker.
Det fungerar
bra för
årskurs ett till
tre.
Tycker att det
går bra att
undervisa i
engelska.

Ja

10 år både som Jag känner
lärare och
mig väldigt
engelska-lärare trygg.

Lekfullt,
repetition och
våga prata.

Ja, men mer
övning
skulle vara
bra.

1 år som lärare
och 6 månader
som lärare i
engelska.

Att göra det
roligt. Låta
elevers intresse
styra
planeringen av
undervisningen.

3
50+

4
40+
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Det är bra,
jag känner
mig trygg i
min kunskap.

Att lägga stor
vikt vid att de
får möjlighet att
bygga upp sitt
ordförråd och
att de vågar
prata engelska.

5
35+

Lärarutbil
dning i
svenska
och
matematik
1-7

Nej, jag
saknar
kunskaper
vilket får
mig att
känna mig
otrygg.

I 15 år, och har
haft engelska
sporadiskt
under vissa av
dessa år.
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Helt okej när
det gäller att
prata.

Att de ska få
komma igång
och prata tidigt
genom till
exempel ramsor
och sånger.

