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Abstract 

The purpose of this essay is to examine how teachers teach English and if they feel 

that their knowledge of English is enough to be teaching English. I will examine this 

through observations of four English teachers and then I will let them answer a 

questionnaire. During the observations I will look at the amount of English the teacher 

speaks, which methodology the teacher uses and the content of the lesson. The 

methodology that the teachers used during my observations was, total physical 

response, scaffolding, zone of proximal development, pronunciation, phrases and 

behaviorism. What I could see during to my observations was that in the classes where 

the teacher spoke more English than Swedish the pupils did so too. I could also see 

that the teachers used different methods during their lessons because they wanted to 

benefit all pupils, since the pupils prefer to learn in different ways. The content of the 

lessons was a subject that the pupils can easily relate to and has an interest in. From 

the questionnaires I could see that all teachers considered themselves to be at the same 

level in their knowledge of English according to which level they marked in the 

CEFR-scale. Three of the teachers said that their English knowledge didn’t affect their 

English lessons or their choice of methods. One of the teachers said that her English 

knowledge did affect her English lessons and her choice of methods since her 

pronunciation isn’t that good.  
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1. Inledning 

Engelska är ett världsspråk som går att kommunicera med i stort sett hela världen. 

Engelska används ofta på arbetsplatser för att prata med kontakter i andra delar av 

världen. Eftersom det har blivit enklare att resa runt i världen är det också viktigt att 

kunna ett språk som majoriteten av befolkningen i världen kan kommunicera på. 

Därför är det viktigt att engelska ämnet får kontinuitet i skolan eftersom det är i skolan 

som grunden till elevernas engelska läggs. Engelskan är lättillgängligt genom tv och 

spel är det viktigt att eleverna även får träna på engelska i skolan. I skolan tränas 

grammatiken och meningsbyggnaden. Genom spel och tv lär sig eleverna ord och 

fraser men kan oftast bara använda orden och fraserna i begränsade situationer. 

Det diskuteras mycket om när det är optimalt att börja undervisa i engelska i skolan. 

En del menar att det är bättre för eleverna att börja tidigt eftersom när barn är yngre är 

de inte lika rädda för att göra fel. Medan en del menar att det tar tid från 

svenskundervisningen och att det inte spelar så stor roll om läraren börjar 

undervisningen i engelska under årskurs ett, två eller tre, det viktigaste är att det 

centrala innehållet i läroplanen uppnås.  

Den här uppsatsen kommer beskriva hur fyra lärare planerar och undervisar i engelska. 

Studien kommer diskutera hur fyra olika lärare planerar sin undervisning i engelska 

utifrån dennes kunskaper i engelska samt vilket innehåll lärarna har under sina 

engelsklektioner. Uppsatsen beskriver en lärare i årskurs ett, en lärare i årskurs två och 

två lärare i årskurs tre. Fokus i uppsatsen kommer att vara på vilka metoder som 

lärarna använde under min observation av respektive lärare. Uppsatsen kommer även 

att diskutera varför vissa metoder används och vad som är bra med dem.  
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1.1  Bakgrund 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 (Skolverket, 2011) 

beskrivs det varför engelska är viktigt för eleverna att lära sig.  

”Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 

Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade 

möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska 

språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som politik, 

utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens 

möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i 

internationellt studie- och arbetsliv.” (Skolverket, 2011, s. 30) 

Målen i läroplanen för årskurs 1-3 är elevnära och baseras på deras intressen och 

närmiljö. Det är enkla texter och fraser som eleverna ska kunna producera (Skolverket, 

2011, s.31) 

1.1.1 Engelskans utveckling i skolan 

Engelska infördes som främmande språk i skolan år 1946 eftersom det engelska 

språket hade fått en stor spridning via film och radio. Innan engelska blev främmande 

språk i skolan hade kyrkan stor påverkan på det som undervisades. Det gjorde att latin, 

grekiska, franska och tyska var de främmande språken i skolan. Engelskan blev ett 

obligatoriskt ämne för alla svenska barn från och med årskurs fem i och med enhets- 

och grundskolereformen 1950-1962. Innan dess hade de prövat att ha engelska på 20 

olika allmänna läroverk, tre kommunala mellanskolor och tre flickskolor från och med 

läsåret 1939/40. Försöksundervisningen fortsatte till fler skolor och längre ner i 

åldrarna. 1948/49 omfattade det några femteklassare och tjugotvå sjätteklassare. 

Resultatet på försöksundervisningen var positivt (Johansson, 2004). I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, LGR11, (Skolverket, 2011) har 

engelskan ett centralt innehåll som eleverna ska kunna när de avslutar årskurs tre. 

Eftersom det centrala innehållet i engelska ska uppnås när eleverna går ut trean kan 

lärarna, skolan eller kommunen bestämma vilken årskurs eleverna ska börja 

undervisas i engelska. Det gör att det ser olika ut i skolorna beroende på vad som är 

bestämt. 
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1.1.2 Tidig engelskastart 

Det finns flera fördelar som är vetenskapligt grundade som säger att det är fördelaktigt 

att börja med språkundervisning tidigt. T.ex. uppskattar yngre elever när de får leka, 

sjunga, göra sagor eller dramatisera när de ska lära sig något nytt. Det gör att de är 

aktiva med hela kroppen vilket underlättar inlärningen. De yngre eleverna är 

känsligare för ljud och rytm vilket gör att de har lättare att imitera ljud och 

intonationsmönster som gynnar eleverna när de blir äldre. Yngre elevers attityd till 

engelskundervisningen är oproblematisk och naturlig vilket gör att de inte är rädda för 

att göra språkliga misstag.  När eleverna blir äldre, t.ex. i årskurs tre och fyra, börjar 

eleverna bry sig mer om uttalet och meningsbyggnaden det gör att det blir jobbigare 

att prata engelska om de inte är vana vid det. Därför är det bra att börja med engelska 

tidigt så att de vänjer sig vid språket och det blir inte lika jobbigt när de blir äldre 

(Estling Vanestål & Lundberg, 2010, s.20-21). 

I boken De första årens engelska som är skriven av Lundberg (2011, s.25-26) påpekar 

hon om hur viktig läraren är för engelskundervisningen och för vad eleverna tycker 

om ämnet. Om läraren har självförtroende, goda kunskaper och höga ambitioner för 

sina elever så lyckas eleverna oftast bättre i ämnet. Eleverna lyssnar och lär genom att 

höra läraren prata engelska och därför är det viktigt att läraren kan prata engelska på 

ett naturligt sätt och även pratar mycket engelska i klassrummet. Om läraren visar att 

hen tycker att det är kul att undervisa i engelska kommer eleverna också tycka att 

engelska är roligt och lärandet gynnas av det. Lundberg (2011, s.26) skriver att det är 

bättre att klassläraren lär ut engelska än att en ämneslärare gör det eftersom eleverna 

känner sig tryggare med sin klasslärare och vågar göra fel. 

  1.1.3 Uttal 

Andraspråksforskning har visat att det finns skillnader mellan barn och vuxna när det 

gäller att utveckla ett nytt språk. Barn lär sig lättare uttal och hela fraser än vad vuxna 

gör. Ett fördelaktigt sätt att träna uttal för barn är genom rim, ramsor och sånger. 

Genom rim, ramsor och sånger hör barnen orden och även rytmen i språket och de 

tränar det utan att bli utpekade av resten av klassen. Det är viktigt att läraren inte hela 

tiden rättar elevernas uttal eftersom det kan göra att eleven inte vågar uttal svåra ord. 

Läraren behöver också se till att eleverna accepterar att det kan bli fel i uttalet och att 

det inte gör någonting och att eleverna inte reagerar på ett elakt eller nedlåtande sätt 
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om någon gör ett fel. Om läraren behöver rätta till elevernas uttal ska det vara på ett 

roligt sätt. Fördelen att tidigt börja lära eleverna uttalet i det nya språket är för att 

eleverna är intresserade och nyfikna på det nya språket och vill testa att säga orden 

själva. Att eleverna lär sig att uttala nya ord tidigt är bra eftersom när eleverna blir 

äldre tänker de mer på hur uttalet är och vill att det ska vara korrekt. Yngre elever bryr 

sig inte så mycket om det utan vill gärna testa sig fram. Nackdelarna med att träna 

uttal kan vara att eleverna hamnar i situationer där de känner sig utpekade då de ska 

uttala ett ord som de tycker är krångligt eller att någon annan elev påpekar att hen har 

uttalat ordet fel. Här är det viktigt att det är en miljö i klassrummet där det är okej att 

säga fel eller uttala fel utan att det blir något negativt av det (Wedin, 2011, s.39, 

Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s. 19, 21,102, Sandström, 2011, s.45). 

1.1.4 Helfrasinlärning 

Helfrasinlärning innebär att eleven lär sig en hel mening utantill, hur meningen uttalas, 

vad den betyder och hur hen ska använda den. T.ex. ”How old are you?” eller ”What 

is your name?”. Frasen som eleven lärt sig används i samma form och vid speciella 

tillfällen. Att lära sig hela fraser gör att det underlättar för eleven att ta till sig det nya 

språket och när eleverna börjar experimentera med fraserna kan eleverna börja lära sig 

grammatiken i språket (Axelsson, 2010, s.137-138).  

1.2  Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärarna, jag har observerat, 

undervisar i engelska och om lärarna känner att de har tillräckligt med kunskaper för 

att undervisa i engelska.  

1.3  Frågeställningar 

- Vilka metoder använder lärarna i sin engelskundervisning? 

- Vad undervisar lärarna om under sina engelsklektioner? 

- Hur anser lärarna att deras kunskaper i engelska påverkar deras 

engelskundervisning? 

- Hur mycket engelska pratades under lektionen, av både elever och lärare? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan kommer jag att beskriva några begrepp och teorier som är centrala i den här 

uppsatsen. Begreppen och teorierna kommer även att tas upp i analysdelen av den här 

uppsatsen. 

2.1  CEFR-skalan 

CEFR står för Common European Framework of Reference for Language eller på 

svenska Gemensam europeisk referensram för språk. CEFR-skalan är till för att länder 

i Europa ska ha en gemensam grund när de utarbetar kursplaner, läroplaner, examina 

och läromedel för språkinlärning. I CEFR beskrivs de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att kunna kommunicera genom språk. Genom färdighetsnivåerna kan den 

som lär sig ett nytt språk se framsteg i varje fas av inlärningsprocessen. Det finns sex 

olika färdighetsnivåer där A1 är den lägsta nivån och C2 är den högsta nivån, 

beskrivning av de olika nivåerna finns att läsa i bilagan (Skolverket, 2009, s.1, 23) 

2.2  Zone of proximal development 

Det finns lite olika översättningar till svenska för zone of proximal development 

(ZPD), en del säger proximala utvecklingszonen och en del säger närmaste 

utvecklingszon, i uppsatsen kommer jag att använda mig av proximala 

utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär att en person kan prestera 

över sin egentliga förmåga med hjälp av en kunnigare person som kan t.ex. vara en 

jämnårig kamrat eller läraren. Enligt Vygotskijs teori är det inom personens proximala 

utvecklingszon som inlärningen sker. Den språkliga utvecklingen sker när t.ex. en elev 

pratar med en lärare som kommunicerar inom elevens proximala utvecklingszon 

(Lightbown & Spada, 2006, s. 47, 206). När man hjälper någon i dennes proximala 

utvecklingszon är det viktigt att kraven inte blir för höga då det inte hjälper 

utvecklingen. Den som hjälper ska finnas där som stöd och vägledare för att hjälpa 

inlärningen, det handlar om att bygga på den kunskap personen redan har. Fördelarna 

med att arbeta inom den proximala utvecklingszonen är att eleverna kan klara av 

uppgifter som egentligen är lite för svåra för dem. Genom att arbeta inom den 

proximala utvecklingszonen får eleverna ny information och bekräftelse på det som 

eleverna redan kan (Hwang & Nilsson 2011, s.67, 257).  
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2.3  Total physical response 

Total physical response (TPR) innebär att eleverna gör något som läraren eller någon 

annan säger eller sjunger. TPR gör det möjligt för alla elever att öva på att lyssna och 

förstå, genom att de först lyssnar på det som sägs och sedan gör det eller gör det 

samtidigt som de hör det. TPR hjälper också de elever som inte förstår kommandot 

eller sången, genom att de kan se vad deras klasskamrater gör och härma det. TPR 

hjälper läraren att se vilka elever som förstår direkt och vilka elever som behöver mer 

tid eller härmar sina klasskamrater. Exempel på TPR, som även kallas höra-göra-lekar, 

är när läraren säger ett kommando t.ex. ”everybody stand up”, ”everybody jump” och 

eleverna gör det som läraren säger. Simons says är ett annat exempel på en lek som 

innebär TPR. I Simon says ska en person säga ett påstående. Säger personen Simon 

says innan ska de andra göra det men om personen inte säger Simon says ska de andra 

inte göra det. Gör någon fel åker personen ut, leken håller på till en person är kvar. Ett 

annat exempel på TPR är en låt som heter ”Head, shoulder, knees and toes” där 

eleverna sjunger låten samtidigt som de nuddar de kroppsdelar de sjunger om. Här lär 

sig eleverna kroppsdelarna på engelska samtidigt som de sjunger. En fördel med TPR 

är att det hjälper tysta och blyga elever att utvecklas. Eftersom de kan lyssna och göra 

utan att hamna i centrum. TPR är fördelaktigt eftersom många elever har ett kort 

koncentrationsspann. Övningar som innehåller TPR gör att eleverna får möjlighet att 

röra på sig och göra av med energi (Lundberg, 2011, s.32-33, 63).  

2.4  Behaviorism 

Det som intresserar behaviorismen är förhållandet mellan stimulus och respons. Det 

finns respons som är medfödda, t.ex. blinkreflexen, och respons som är inlärda dvs. 

betingade som t.ex. att kunna cykla. Det finns två olika betingningar, klassisk och 

instrumentell. Klassisk betingning utvecklades av den ryske fysiologen Ivan Pavlov 

som sedan utvecklades vidare av psykologen John B. Watson. De gjorde båda 

experiment där olika reflexer utlöstes av olika saker. Ivan Pavlov undersökte när 

hundar producerar saliv. Watson däremot undersökte om en liten pojke kunde bli rädd 

för en liten mus. Instrumentell betingning utvecklades av den amerikanske psykologen 

Burrhus Frederic Skinner. Han menade att det bara är en liten del av allt beteende som 

kan förklaras med hjälp av klassisk betingning och för de mer komplexa beteendena 

behövs det en annan typ av betingning. Vid klassisk betingning reagerar personen 
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automatiskt på stimuli. Medan i instrumentell betingning har personen lärt sig att ett 

visst beteende ger upphov till en viss respons. Är responsen positiv tenderar man att 

upprepa beteendet (Hwang & Nilsson 2011, s. 39-43). Inom behaviorismen var 

imitation och träningen den främsta inlärningstekniken för att lära sig ett nytt språk. 

Småbarn repeterar det som de hör. Barnen fortsätter att repetera och träna tills de har 

lärt sig att använda orden eller fraserna på ett språkligt korrekt sätt (Lightbown & 

Spada, 2006, s. 10). 

2.5  Scaffolding 

Scaffolding, eller som det heter på svenska kommunikativa stöttor eller stöttning, 

introducerades av Jerome Burner tillsammans med hans medarbetare. Scaffolding 

innebär att en person hjälper någon att komma till målet. Genom att bryta ner 

uppgiften i mindre delar eller hjälpa personen på traven genom att påminna om vad 

den redan känner till. Det går att jämföra scaffolding med vägräcken, en hjälp för att 

hålla personen på banan för att sedan komma till målet. Scaffolding och den proximala 

utvecklingszonen hänger nära samman. Båda går ut på att en kunnigare person hjälper 

en annan person att klara uppgiften. Scaffolding uppmärksammar personen på vad den 

redan kan och hur den kan komma vidare. Inom språkinlärning är scaffolding när 

någon stöttar en annan talare. Genom att t.ex. lägga till ord eller uttryck som personen 

inte kan för att göra dennes meningar fullständiga. Det viktigt att den kunnigare 

personen sporrar och stöttar den som ska lära sig det nya språket (Säljö 2010, s. 123, 

Säljö 2011, s. 180, Lightbown & Spada, 2006, s. 204, Wedin, 2011, s.38). 

3. Tidigare forskning 

Enligt Lundbergs licentiatavhandling, Teachers in Action – att förändra och utveckla 

undervisning och lärande i engelska i de tidiga skolåren (2007), har beslutet som togs 

1987 om att ta bort engelska som obligatoriskt ämne i lärarutbildningen påverkat 

språkundervisningen. Lärarna i de tidiga skolåren vet inte hur de ska undervisa i 

engelska. Det gör att eleverna tappar intresset för engelska och även annan 

språkundervisning (Lundberg, 2007, s. 14). Lundbergs licentiatavhandling (2007) går 

ut på att undersöka hur kursdeltagarna beskriver sin engelskundervisning i projektets 

början, under projektets gång samt efter att projektet är avslutat. Av de lärare som var 

med i projektet saknade en stor del av de ämnesutbildning i engelska. Ändå 
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undervisade lärarna antingen just då i sin klass, som vikare eller skulle göra det inom 

en snar framtid. Ingen lärare hade en utbildning i de rådande styrdokumentens 

språksyn (2007, s. 79). Det Lundberg kom fram till i sin licentiatavhandling var att 

eleverna behöver hjälp för att synliggöra och medvetandegöra sina passiva 

engelskkunskaper. Det behövs för att ökar deras motivation och intresse för språk. 

Studien visar även att om lärarna får tid och möjlighet så vill de kompetensutvecklas. 

Skapas den möjligheten för dem så förändrar och utvecklar de även sin undervisning.  

3.1  EPÅL-projektet 

EPÅL står för engelska på lågstadiet. Det är ett forskningsprojekt som undersökte om 

det fanns fördelar eller nackdelar med att börja med engelskundervisningen i årskurs 

ett istället för årskurs tre eller fyra. EPÅL-projektet kunde inte komma fram till en 

optimal ålder då kontrollgruppen och experimentgruppen fick ungefär samma resultat 

på proven i årskurs sex. Eleverna som börjat med engelska i årskurs ett och eleverna 

som börjat med engelska i årskurs tre fick ungefär samma resultat. Det kan bero på att 

provet testade elevernas språkriktighet som t.ex. stavning, grammatik och 

meningsbyggnad. Provet testade inte uttal, hörförståelse, språkligt självförtroende och 

intresse för språk. Enligt EPÅL-projektet är det uttal, hörförståelse, språkligt 

självförtroende och intresse för språket som utvecklas mest om man påbörjar med 

engelskundervisningen tidigt. Nackdelarna som EPÅL-projektet påvisade var att det 

fanns en brist på utbildade lågstadielärare i engelska och att lärarna i mellanstadiet inte 

tog hänsyn till det som eleverna lärt sig i engelska. Vilket blev som en omstart för 

eleverna i engelska när de började i årskurs fyra. Elevernas uttal, hörförståelse, 

språkliga självförtroende och elevernas intresse för språk är det som gynnas av att 

börja med engelska i lågstadiet. EPÅL-resultaten visade att en tidig engelskastart i 

skolan inte störde elevernas färdighetsutveckling i svenska och matematik (Lundberg, 

2011, s.19-20). 
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4. Material och metod 

4.1  Metodval 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning vilket innebär att jag har observerat färre 

personer för att få en djupare inblick i hur de arbetar (Ahrne & Svensson, 2014). 

Analysen är utifrån fyra lärare och går inte att generalisera för hela Sverige. Lärarna 

kommer även att fylla i varsin enkät (bilaga) efter observationen där de beskriver sina 

pedagogiska metoder, vilket innehåll de använder under sina engelsklektioner samt om 

de anser att deras kunskaper i engelska påverkar sina lektioner i engelska.  

4.2  Materialet 

Under observationerna kommer jag att anteckna det som läraren gör under lektionen. 

Anteckningarna och svaren på enkäterna kommer jag att analysera och jämföra med 

varandra. 

4.3  Enkäter  

Lärarna svarar på frågorna som finns i enkäten eftersom jag vill få ut mer av vad 

läraren tänker än vad jag kan få ut genom att observera deras lektioner. Genom 

enkäten får jag också reda på vilken nivå lärarna anser att de är på när det gäller deras 

engelskkunskaper och om de anser att deras kunskaper i engelska påverkar deras 

engelsklektioner. Anledningen till att jag valde enkäter och inte intervjuer med lärarna 

är för att det var svårt att hitta lärare som hade tid att ställa upp på en intervju. Att 

lärarna fick svara på enkäter gjorde att de kunde fylla i dem när de hade tid och sedan 

hämtade jag upp enkäterna.  

4.4  Observationer 

Under observationerna kommer jag att anteckna det som lärarna gör under lektionen. 

Det jag kommer att observera är vad läraren undervisar om, hur läraren undervisar och 

hur mycket engelska läraren pratar under lektionen. Observationerna är under en 

engelsklektion vilket varierade från 40 min till 60 min beroende på klassens schema. 

Observationerna går till att jag träffar läraren några minuter innan lektionen ska starta 

och presenterar mig för henne. Finns det tid berättar läraren om sitt upplägg för 



   

 

14 

 

lektionen. När eleverna kommer in presenterar jag mig och berättade varför jag är där. 

Jag deltar inte under lektionen utan jag sitter och tittar på samt antecknar. Efter 

lektionen lämnar jag över enkäten till läraren, finns det tid pratar vi lite om vad som 

hände under lektionen och läraren får tillägga något om hon vill.  

4.5  Urval 

Lärarna kontaktades via mail eller personligen där jag beskrev att jag ville observera 

dem under en engelsklektion och att de skulle fylla i en enkät för att jag sedan ska 

kunna skriva en uppsats om det. Lärarna informerades om att det var frivilligt att delta 

och att de är anonyma i uppsatsen. Jag observerade en lärare i årskurs ett, en lärare i 

årskurs två och två lärare i årskurs tre i tre olika skolor.  

4.6  Etiskt ställningstagande 

Alla namnen i uppsatsen är fiktiva och inga skolor eller städer har nämnts. Lärarna har 

själva bestämt när jag fick observera dom. Var det något som de inte ville ha med 

kunde de berätta det för mig. Jag observerade vad läraren gjorde vilket gör att inga 

elever kommer att nämnas ensamt utan alla elever i klassen nämns tillsammans. 

Lärarna har informerat samtycke vilket innebär att de har blivit informerade om vad 

min studie innebär och kan själva bestämma om de vill vara med eller inte (Ahrne & 

Svensson, 2014). 

4.7  Reliabilitet och validitet 

Eftersom jag observerar fyra lärarna går det inte att dra stora slutsatser utifrån den här 

uppsatsen. Den ger istället en bild över hur engelskundervisningen ser ut för de här 

fyra lärarna. Det krävs fler observationer av fler lärare för att kunna dra slutsatser om 

engelskundervisningen i Sverige.  

Lektionerna som jag observerade kan påverkats av att jag var där och observerade, 

eftersom läraren kunde anpassa sin lektion efter vad hon trodde att jag ville se. Det är 

inte säkert att lektionerna är planerade på samma vis i vanliga fall. Jag berättade för 

lärarna att jag ville observera en lektion i engelska, som läraren brukar lägga upp den.  
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4.8  Informanterna 

En av lärarna kontaktades personligen genom att jag gick till en skola och frågade 

efter en lärare som undervisade i engelska och som kunde tänka sig att ställa upp på en 

observation. De andra tre lärarna kontaktades via mail där jag mailade två lärare på två 

olika skolor och frågade om de hade någon/några behöriga lärare i engelska som 

kunde ställa upp på en observation. Jag fick de tre informanternas mailadress och 

kontaktade de sedan med information om min studie. Alla lärarna jag observerade 

hade haft engelska under deras lärarutbildning, vilket jag också hade som krav.  

Anna är 39 år och har jobbat som lärare i 15 år, hon är lärare i årskurs två. Anna är 

klasslärare vilket innebär att hon undervisar sin årskurs två i alla ämnen.  

Karin är 49 år och har jobbat som lärare i 26 år, hon är lärare i årskurs tre. På Karins 

skola har de ämneslärarsystem. Det innebär att Karin undervisar båda tredjeklasserna i 

vissa ämnen, engelska är ett av dem, medan den andra läraren tar de andra ämnena.  

Elsa är 41 år och har varit lärare i 2 år. Elsa är hjälplärare i årskurs två och eftersom 

klassläraren inte är behörig i engelska undervisar Elsa i engelska.  

Tina är 25 år och har varit lärare i 1 år, hon är lärare i årskurs ett. Tina är klasslärare 

vilket innebär att hon undervisar sin årkurs ett i alla ämnen.  
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5. Resultat av observationer och enkäter 

Nedan kommer jag att beskriva lektionerna som jag observerade. Först genom en 

tabell för att lättare få en överblick över lektionerna och sedan i flytande text för att 

mer detaljerat beskriva observationerna. Jag avslutar det här avsnittet med en 

beskrivning av svaren jag fick i enkäterna. 

5.1  Observationer 

Jag gjorde fyra observationer i tre olika skolor och tre olika årskurser. Det jag 

observerade var vilka metoder läraren använde, vilket innehåll lektionerna hade och 

hur mycket engelska läraren pratade. Två av lärarna var ämneslärare vilket betyder att 

de undervisar engelska i båda parallellklasserna. De andra två lärarna var klasslärare 

vilket betyder att de bara undervisar engelska i sin egen klass. De som var ämneslärare 

var de som pratade mindre engelska, klasslärarna var de som pratade mer engelska.  

Nedan finns en tabell över vad lärarna gjorde under lektionen och vilka metoder som 

användes. Efter tabellen följer en utförligare beskrivning av lektionerna.  

Lärare Metod Hur Engelsknivå 

 

Anna 

 

Total physical response 

 

 

 

Uttal 

 

 

 

Total physical response 

och uttal 

 

 

 

 

 

Genom charader skulle eleverna ”visa” det 

ordet som stod på deras lapp. 

 

Eleverna lyssnar på en bandspelare som läser 

upp en text och en sång. Efter det ska eleverna 

läsa texten och sjunga sången för varandra. 

 

Eleverna lyssnar på en låt om olika saker de 

kan göra t.ex. springa och hoppa. Samtidigt 

som de hör låten sjunger de och gör sakerna. 

De lyssnar på låten flera gånger för att lära sig 

låten och rörelserna.  

 

 

 

B1 
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Proximala 

utvecklingszonen 

 

I slutet av lektionen ska eleverna svara på 

frågor på ett papper. Vet de inte vad det heter 

eller hur det stavas kan de titta i sin textbok, 

fråga Anna eller någon annan klasskompis som 

vet vad det heter eller hur det stavas. 

 

 

Elsa 

 

 

Total physical response 

 

 

 

 

Uttal 

 

 

 

 

Behaviorismen 

Helfrasinlärning 

 

Läraren startade en film med låten ”Head, 

shoulder, knees and toes”. Eleverna gjorde 

rörelserna till filmen och sjöng samtidigt med i 

låten. 

 

Eleverna tittar först på en film med en sång om 

de olika tiderna på dygnet. Sedan på en annan 

film där de säger de olika tiderna på dygnet 

flera gånger. Eleverna repeterar de orden 

barnen säger på filmen. 

 

Elsa läser upp fraserna som står på 

smartboarden och eleverna repeterar. 

 

 

B1 

 

 

 

Tina 

 

Behaviorism 

Helfrasinlärning 

 

 

 

Scaffolding 

 

Eleverna ska lära sig att fråga om någons ålder 

på engelska. Tina säger först ”How old are 

you?” och eleverna repeterar. 

 

Tina hjälper eleverna när de inte kommer på 

vad deras ålder heter på engelska. Tina räknar 

några siffror innan och stannar på siffran precis 

innan, t.ex. three, four, five ... 

 

 

 

B1 
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Karin 

 

Behaviorismen 

Helfrasinlärning 

 

 

Proximala 

utvecklingszonen 

 

 

 

 

 

 

Scaffolding 

 

 

Total physical response 

 

Karin läser upp de svåra fraserna på engelska 

och eleverna repeterar. 

 

Eleverna spelar ett spel där det på vissa rutor 

stod ett påstående som berättade vad eleven 

skulle göra med sin spelpjäs. Det påståendet 

skulle eleven läsa upp och sedan göra som det 

stod. Om eleven inte kunde läsa påståendet 

eller inte visste vad det betydde skulle en annan 

elev hjälpa till. 

 

En del elever tycker att det är svårt att räkna 

antalet steg i spelet på engelska. Karin hjälper 

de då genom att börja räkna de första siffrorna.  

 

Karin säger lite olika påståenden t.ex. ”If you 

have something pink on your socks, you can go 

out”. De eleverna som påståendet stämmer in 

på får gå på rast.  

 

 

B1 

 

5.1.1 Observation Anna 

Anna är klasslärare i årskurs tre och har varit med klassen sedan årskurs ett. Annas 

klass börjar varje morgon från årskurs ett till årskurs tre med att prata engelska oavsett 

vilken första lektion de har på morgonen. Hur mycket engelska Anna pratar beror på 

vilken årskurs eleverna går i. De hälsar på varandra, frågar hur de mår, pratar om 

vädret, pratar om dagen och antalet elever som är på lektionen på engelska. I trean 

skriver de upp vad som händer under dagen, vilket datum och dag det är samt vilket 

väder det är just då på engelska på tavlan. 

Anna berättar att i trean är första gången eleverna jobbar med workbook och textbook 

på engelskalektionerna. Anledningen till att de börjar jobba med workbook och 
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textbook i trean beror på att det inte finns några böcker i de tidigare åldrarna. I årskurs 

ett och två har Anna bestämt vilket innehåll lektionerna ska ha och hur de ska jobba 

med det. Från årskurs tre utgår Anna från innehållet i boken och lägger upp 

lektionerna efter det.  

Lektionen börjar med att Anna repeterar det som de gjorde förra gången. Det gör hon 

genom att hon först hoppar och eleverna ska på engelska säga rakt ut vad hon gör. 

Sedan dansar hon och till sist jonglerar hon, eleverna säger hela tiden på engelska vad 

hon gör. Hon ber sedan eleverna slå upp sidan de sist jobbade med i sin workbook. 

Alla eleverna ska säga en sak de kan göra och en sak de inte kan göra. Anna skriver 

sedan upp det som eleverna säger på tavlan. All kommunikation sker på engelska, det 

är bara när eleverna inte kommer ihåg vad ordet heter som de frågar på svenska. 

Till nästa övning får eleverna varsin lapp med ett verb på engelska. Anna berättar att 

de inte får visa verbet för någon och vet de inte vad det betyder kan de fråga henne. 

Eleverna ska sen gå fram en och en och göra ordet genom charader och resten av 

klassen ska gissa vad eleven gör. När någon vet vad eleven gör räcker hen upp handen 

och den som får ordet säger verbet på engelska. Eleven som gjort charaden säger 

”right” eller ”wrong”. Under den här övningen använder sig eleverna av total physical 

response då eleverna gör ordet med hela kroppen (Lundberg, 2011, s. 33). 

När alla visat sitt verb tar eleverna fram sin textbook och Anna frågar eleverna vad 

clownerna gör på sidan, eleverna svarar på engelska. Anna sätter på CD-spelaren som 

läser upp det som står på sidan och eleverna följer med i texten. Det är även med en 

sång som eleverna tycker är rolig att lyssna på eftersom en av karaktärerna lät roligt. 

När de lyssnat klart på texten och sången ska eleverna två och två läsa upp vad som 

stod för varandra och även sjunga sången. De turas om att vara de två olika 

karaktärerna. Efter att de har läst texten några gånger får några elever läsa upp vad 

som står på sidan för resten av klassen och även sjunga sången. I den här övningen 

tränade eleverna på uttalet (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102) genom att de 

först lyssnade på CD-spelaren och sedan läste upp det som stod.  

Sedan sätter Anna på en ny sång på CD-spelaren där de sjunger om vad de kan göra, 

springa, hoppa och hoppa på ett ben. De lyssnar först igenom sången en gång och 

sedan visar Anna rörelserna till sången. Andra gången de lyssnar på sången gör 
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eleverna rörelserna till, tredje gången sjunger eleverna med i sången så gott de kan och 

gör rörelserna samtidigt, sedan lyssnar de på låten en sista gång. Här får eleverna 

återigen använda total physical response (Lundberg, 2011, s. 33) och samtidigt träna 

på sitt uttal (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102) då de sjöng sången 

samtidigt. 

Inför sista övningen på engelsklektionen delar Anna ut ett papper med lite olika 

övningar som eleverna ska fylla i. Övningarna repeterar det som de har gjort under 

lektionen men även saker som de har gjort innan. Första övningen på pappret går ut på 

att eleverna ska fylla i ”can” eller ”can´t” på den tomma raden. Nästa övning är att de 

ska dra streck mellan det som stämmer. Sista övningen är en repetition från det som de 

har gjort innan där eleverna ska svara på frågor om vad de har på sig för kläder. 

Eleverna kommer inte ihåg hur orden stavas och Anna tipsar de om att de kan titta i 

sin textbook där orden finns.  

Både Anna och eleverna pratar majoriteten av lektionen på engelska. Anna säger alla 

instruktioner på engelska och är det något som behöver förtydligas för att alla ska 

förstå säger hon det på svenska och sedan på engelska igen. Det är en bra miljö i 

klassrummet då eleverna vågar prata engelska och är inte rädda för att göra fel, vikten 

av att ha en sådan miljö beskriver Sandström (2011, s. 45) i sin bok Kidworthy works. 

När en elev uttalar ett ord fel och någon i klassen påpekar det säger Anna att det inte 

gör så mycket eftersom eleverna vet vad hen menade. 

5.1.2 Observation Elsa 

Elsa är ämneslärare i årskurs två och började lektionen med att fråga eleverna varför 

de gillar engelsklektionerna och varför det är bra att lära sig engelska. Eleverna 

svarade att de tyckte att det var roligt med engelska, att det är bra att kunna engelska 

när de ska åka utomlands och att eleverna känner att de lär sig snabbt. Under den här 

konversationen mellan Elsa och eleverna pratade alla svenska.  

Elsa ber eleverna att ställa sig upp och sedan sätter hon på en film med sången ”head, 

shoulder, knees and toes”. När sången sätts igång gör eleverna rörelserna och sjunger 

med. Sången i filmen går om flera gånger för att eleverna ska kunna repeterar sången 

och rörelserna. Här får eleverna använda total physical response (Lundberg, 2011, 

s.33) och även träna sitt uttal (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102). Enligt Elsa 
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har eleverna hört sången flera gånger förut och kan därför rörelserna, de har även 

sjungit sången på svenska så eleverna vet vad de sjunger om.  

Efter sången går Elsa igenom det som de gjorde förra engelsklektionen och skriver 

upp de fraserna på tavlan, både på svenska och på engelska. ”Good morning – God 

morgon, Good day – God dag, Good afternoon – God eftermiddag, Good evening – 

God kväll, Good night – God natt”. Elsa skriver och säger frasen på engelska och 

eleverna ska berätta vad det heter på svenska. När alla fraserna står på tavlan läser 

Elsa upp ordet på engelska och eleverna säger efter henne. Här tränar eleverna både på 

uttal (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102) och helfrasinlärning (Axelsson, 

2010, s. 137).  

Efter att Elsa och eleverna har repeterat fraserna några gånger sätter Elsa på en film 

där det sjungs om fraserna. De tittar på filmen en gång och sedan sätter Elsa på en ny 

film som är lite längre. I den här filmen är det barn som säger fraserna på engelska 

samtidigt som de håller upp teckningar med de olika tiderna på dygnet. Sedan säger 

barnen fraserna samtidigt som solen flyttar på sig. En del elever repeterar det barnen 

säger på filmen, medan en del barn bara tittade på filmen. De elever som härmar det 

som sägs på filmen tränar sitt uttal. De andra eleverna hör språkets rytm och uttalet på 

orden som sägs i filmen (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102). 

Elsa tar fram en lapp som hon visar på smartboarden där det står: ”When do you... 

…eat breakfast? …eat lunch? …finnish school? …eat dinner? …go to activities?”. 

Eleverna delas in två och två. Elsa berättade för mig att hon delar in de efter deras 

engelskförmåga. Eleverna ska nu fråga varandra frågorna som står på smartboarden 

och svara genom att t.ex. säga: ”I eat breakfast in the morning, I go to activities in the 

evening”. Innan eleverna börjar fråga varandra går Elsa igenom det som står på lappen 

och hur eleverna ska svara på frågorna. Det gör hon genom att hon först läser det som 

står och eleverna säger efter henne.  

Eleverna började fråga varandra, vilket gick bra. Eleven som skulle svara försökte att 

svara med hela meningar men ibland blev det kortare svar, t.ex. ”in the morning” eller 

”in the afternoon”. När eleverna har tränat ett tag på att fråga varandra och även svara, 

får några gå upp två och två för att fråga varandra samt svara inför hela klassen. Här 

tränar eleverna på det engelska uttalet (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102) 
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och även helfrasinlärning (Axelsson, 2010, s. 137) eftersom de säger det Elsa har sagt 

och sedan genom att de frågar och svarar med samma fraser.  

Elsa pratar den största delen av lektionen på svenska. Den engelska som Elsa pratar är 

de uttryck som eleverna ska lära sig. Ibland kan hon säga något till klassen på 

engelska men det är inte ofta, det hände en eller två gånger under lektionen. Eleverna 

hör istället engelska genom de olika filmerna som Elsa visar för klassen. Elsa 

berättade för mig efter lektionen att hon försöker använda flera olika metoder, t.ex. 

sång, rörelser, kommunikation, under varje engelsklektion. Det gör hon eftersom att 

eleverna lär sig olika och hon vill att alla elever ska känna att de lär sig något under 

lektionerna.  

5.1.3 Observation Tina 

Tina är klasslärare i årskurs ett. Hon använde sig mest av enkla uttryck och korta 

uppmaningar då eleverna inte tränat engelska under så lång tid. Tina börjar med att på 

engelska presentera mig och frågar sedan om eleverna förstod vad hon sa. En del ord 

var nya för eleverna och Tina låter eleverna gissa vad de betydde. Eleverna kommer 

tillsammans fram till att jag är där på besök för att se vad de ska göra på deras 

engelsklektion. Eleverna blir nyfikna på mig och vill ställa lite frågor. Tina säger att 

de får ställa frågor så länge frågorna är på engelska och om de inte vet hur de ska 

ställa frågan till mig på engelska kan Tina hjälpa till. Eleverna frågar mig vad jag 

heter, hur gammal jag är, hur jag mår och om jag kan prata svenska. Efter varje fråga 

ser Tina till att eleverna har förstått mitt svar genom att hon repeterar mitt svar på 

engelska och ber eleverna översätta det till svenska. Här tränar eleverna på hela fraser 

(Axelsson, 2010, s. 137) som de redan har lärt sig innan eller som är nya för dem. 

Under lektionen ska eleverna träna på att fråga efter någons ålder och även lära sig att 

svara på frågan själv. Tina börjar med att fråga varje elev hur gammal hen är och 

eleverna svarar sin ålder på engelska. Eleverna är i ungefär samma ålder och därför 

blir det en upprepning på siffrorna sju och åtta. Efter att Tina har frågat efter varje 

elevs ålder får eleverna ett kort med en ny siffra på och Tina frågar igen hur gamla 

eleverna är. Den här gången ska eleverna svara med den nya siffran. Om någon elev 

inte kan säga siffran på engelska hjälper Tina till med att räkna siffrorna innan. Här 

använder sig Tina av metoden scaffolding (Säljö, 2011, s. 180) för att påminna eleven 

om vilka siffror som kommer innan. På det sättet kan eleven lista ut vad siffran hen 
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har heter. När alla elever har sagt sin nya ålder får de återigen en ny siffra. Den här 

gången ska de gå runt i klassrummet och fråga varandra samt svara om någon frågar 

dem. I den här övningen tränar eleverna både på uttalet (Estling Vannestål & 

Lundberg, 2010, s.102) och hela fraser (Axelsson, 2010, s. 137). Tina förklarade den 

här övningen på svenska för att alla skulle förstå, när hon sen ville att alla skulle gå 

och sätta sig räknade hon ner från fem på engelska. Enklare fraser som t.ex. ”sit down, 

close your eyes, what does … means” sa Tina på engelska.  

Innan den sista övningen på lektionen repeterar Tina talen 1-10 på engelska för att alla 

eleverna ska kunna dem. Tina och eleverna räknar siffrorna tillsammans och här tränar 

eleverna sitt uttal (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102). När de repeterat talen 

börjar de med en lek som de har gjort tidigare. Tina behöver inte förklara leken för 

noga utan alla eleverna vet vad de ska göra. Det Tina däremot är noga med är regeln 

om att de inte får avslöja siffran för den som ska gissa. Leken går ut på att en elev 

sätter sig vid tavlan. Tina tar fram ett kort och håller det ovanför huvudet på eleven så 

att eleven inte kan se kortet. Eleven ska nu gissa vilken siffra det är på kortet och 

resten av klassen ska säga ”yes” eller ”no”. För att hjälpa eleven ännu mer säger Tina 

”lower” eller ”higher”, resten av klassen är snabba på att härma henne och tillslut är 

det eleverna som säger det. Eleverna tror också att de kan hjälpa eleven som ska gissa 

siffran genom att säga vilken färg kortet har och Tina säger att de får göra det så länge 

de säger färgens namn på engelska.  

Tina pratar engelska majoriteten av lektionen med eleverna och eleverna säger det 

som de kan på engelska. Det som de inte kan säga på engelska översätter Tina åt dem 

och eleven repeterar. Hon pratar bara svenska när hon vill vara säker på att alla 

eleverna ska förstå vad de ska göra eller när Tina tillrättavisar eleverna. Eleverna 

förstår det mesta som Tina säger på engelska. Är det något de inte förstår frågar de 

henne. 

5.1.4 Observation Karin 

Karin är ämneslärare i årskurs två och hon börjar lektionen med att på engelska 

förklara vad eleverna ska göra under lektionen. Efter det övergår Karin till svenska för 

att förtydliga det hon sa och se till att alla eleverna förstod vad de ska göra. Under 

lektionen ska eleverna spela ett spel som finns i deras textbook. På engelska ber Karin 

eleverna öppna sin textbook på den sidan där spelet finns. På tavlan har Karin redan 
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förberett genom att skriva upp några svåra fraser som finns i spelet. Tillsammans med 

eleverna går Karin igenom vad uttrycken betyder och skriver upp översättningen 

bredvid fraserna. Karin säger fraserna på engelska och eleverna säger efter. Här tränar 

eleverna både på uttal (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102) och hela fraser 

(Axelsson, 2010, s. 137) då de först hör Karin säga fraserna och sedan säger de det 

själva. Karin berättar även att det kan finnas andra svåra ord som hon inte har skrivit 

upp på tavlan och de ordens betydelse kan de hitta i en bildordlista som finns i deras 

textbook. 

Eleverna spelar spelet fyra och fyra. När en elev hamnar på en ruta med text ska 

eleven läsa upp det som står för de andra och sedan utföra det, t.ex. ”take two steps 

back”. Om eleven tycker att det är svårt att läsa det som står i rutan eller inte vet vad 

det betyder ska hen välja en annan person som antingen läser det som står eller 

förklarar vad det betyder. Här använder sig eleverna av scaffolding (Säljö, 2011, s. 

180) då de tar hjälp av en kunnigare person för att kunna ta sig vidare i spelet. Karin 

går runt mellan borden för att se hur det går för eleverna med spelet och ser om de har 

några frågor. Medan Karin går runt mellan borden pratar hon lite engelska med 

eleverna, t.ex. ”bad luck, can you read please”. När eleverna glömmer bort att de ska 

prata engelska säger Karin ”I would like to hear some more english please” och 

eleverna börjar då prata lite mer engelska. Eleverna läser det som står i rutan på 

engelska och ibland räknar de antalet steg på engelska men all annan konversation 

bedrivs på svenska. När Karin hör att de räknar antalet steg på svenska påpekar hon 

det och hjälper eleven att räkna på engelska istället. Några elever pratar engelska med 

Karin och då pratar hon engelska tillbaka. När eleverna pratar svenska med henne 

pratar hon svenska tillbaka. Medan eleverna spelade spelet fick de träna på sitt uttal 

(Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s.102) och de fick även träna på fraserna som 

finns i spelet (Axelsson, 2010, s. 137).  

När eleverna har spelat färdigt och plockat ihop allting ber Karin eleverna att ställa sig 

bakom sin stol. Sedan säger Karin olika uttryck och på de eleverna som uttrycket 

stämmer in på får gå på rast, t.ex. ”If you have something pink on your socks, you can 

go out”. Här får eleverna träna på engelska med hjälp av total physical response 

(Lundberg, 2011, s. 33) då de får gå om uttrycket stämmer in på dem. 
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Karin pratar till stor del av lektionen på svenska och det gör även eleverna. Hon ger 

instruktionerna både på engelska och på svenska för att vara säker på att alla elever 

förstår vad de ska göra.  

5.2  Sammanfattning enkäter 

Här är en sammanfattning från svaren på enkäterna jag fick av de fyra lärarna jag 

observerade. Jag sammanfattar varje fråga i enkäten för sig.  

Alla fyra lärarna ansåg att de ligger på en B1-nivå när det gäller deras engelska. Anna, 

Elsa och Tina anser inte att deras engelskkunskaper påverkar deras 

engelskundervisning. Karin däremot känner att eftersom hon inte pratar engelska 

regelbundet känner hon att hennes uttal inte alltid är korrekt. Det gör att Karin 

använder mycket inspelade texter och Youtubeklipp i sin undervisning. Anna anser att 

eftersom hon undervisar i engelska i årskurs ett till tre har hon tillräckligt med 

engelskkunskaper. Elsa och Tina skriver liknande svar i enkäten och de anser att 

engelskan i årskurs ett till tre är grundläggande ord och fraser. Därför tycker de att 

deras engelskkunskaper räcker för undervisningen i årskurs ett till tre.  

Metoderna som lärarna beskriver i sina enkäter är liknande varandra. Alla fyra 

beskriver att de gör det mesta muntligt med eleverna genom att sjunga ramsor, spela 

spel, upprepa ord och fraser osv. Karin och Anna som undervisar i årskurs tre skriver 

även att de tränar eleverna på att läsa och skriva på engelska. Elsa som undervisar i 

årskurs två skriver att de ibland tränar på att skriva på engelska men att det inte blir så 

ofta. Tina som undervisar i årskurs ett skriver ingenting om att de tränar på att läsa 

eller skriva.  

Det som skiljer Anna mot de andra tre lärarna är att hon börjar varje morgon med att 

hälsa på eleverna på engelska och sedan diskuterar hon vädret, vilka som är sjuka och 

hur många elever det är i klassrummet tillsammans med eleverna på engelska. I 

årskurs tre går de även igenom dagens schema på engelska.  

Elsa skriver i sin enkät att det är viktigt att eleverna får utrymme att prata engelska 

med varandra för att bygga upp ett självförtroende inom engelskan. Hon skriver att det 

är viktigt för att eleverna inte ska få några problem att prata engelska när de blir äldre 

Vilket även Estling Vannestål & Lundberg (2010, s. 21) skriver om. De menar att när 
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eleverna kommer upp i årskurserna tre och fyra börjar de tänka mer på sitt uttal och de 

vill använda rätt ord. Därför är det fördelaktigt att vänja eleverna tidigt med att prata 

engelska.  

Elsa, Karin, Tina och Anna har samma innehåll när det kommer till deras 

engelsklektioner enligt deras enkäter, alla fyra använder sig av elevnära ämnen och 

enkla fraser och uttryck. I sina enkäter beskriver Karin, Tina och Anna att de jobbar i 

teman där de jobbar med samma ämne under några veckor och sedan fortsätter vidare 

till nästa ämne.  

6. Analys 

Nedan följer en analys av lektionerna jag observerade och även lärarnas svar på 

enkäterna. Jag kommer att diskutera det jag såg under observationerna och även 

besvara frågorna jag ställde i min frågeställning.  

6.1  Metoder läraren använder 

Lärarna använder sig av liknande metoder och de försöker variera sina lektioner så att 

flera olika metoder användes för att gynna alla elever. Alla lärarna jobbar med 

elevernas uttal på ungefär samma sätt, läraren sa en mening och eleverna sa efter 

läraren. Enligt Lightbown & Spada (2014, s.155) är det här endast repetition och 

eleverna behöver inte reflektera över vad de säger. Eleverna som inte förstår vad de 

säger kommer att tänka på annat även fast de säger meningen rätt.  

Anna och Elsa hade en sång med i deras lektion där eleverna fick sjunga på engelska 

samt göra rörelser till sången. Anledningen till att eleverna gör rörelser till sångerna är 

för att förtydliga vad det är eleverna sjunger om. De gör också rörelser för att aktivera 

flera sinnen och på så sätt lättare minnas vad orden betyder. Det kallas även total 

physical response som Gun Lundberg skriver om i sin bok De första årens engelska 

(2011, s.33). Där ger hon även exempel på andra lekar som innehåller total physical 

response. En övning som Lundberg (2011) beskriver i sin bok såg jag även under en 

observation. Det var Karin som avslutade lektionen med olika påståenden och stämde 

de överens med någon/några elever fick de gå på rast. 
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Scaffolding använde både Tina och Karin genom att antingen läraren eller andra 

elever hjälpte den eleven som inte kunde klara uppgiften själv. Här tog eleven hjälp av 

en kunnigare elev eller läraren för att kunna komma på siffran eller uttrycket, vilket 

används både i den proximala utvecklingszonen (Hwang & Nilsson, 2011, s. 67) och 

scaffolding (Säljö, 2011, s. 180). Alla lärarna lärde eleverna hela fraser och i vissa fall 

även hur de skulle svara på fraserna. Här får eleverna hjälp att lära sig språket och 

även kunna kommunicera på en nivå som ligger över deras egentliga förmåga 

(Axelsson, 2010, s.137).  

Tina som undervisar i en årskurs ett berättade att hon gör allting muntligt när det gäller 

engelskan. Anledningen är att eleverna inte är så bra på att läsa och skriva. Hon väljer 

istället att de ska lära sig att uttala enkla fraser och när de sedan blir bättre på att läsa 

och skriva kommer hon att börja med det även i engelska. Det här beskrev även Anna i 

sin enkät där hon skrev att i årskurs ett och två fokuserar hon mest på att eleverna ska 

träna på att prata och våga kommunicera. När de sedan börjar trean får de varsin 

textbook och workbook som de jobbar med och då blir det mer skriva och läsa. I De 

första årens engelska skriver Lundberg (2011, s. 26) att de yngre eleverna kopplar 

engelsklektionerna med läraren medan äldre elever från årskurs fyra och uppåt istället 

kopplar engelsklektioner till läroböcker. Det kan bero på att lärarna hellre jobbar 

muntligt eftersom eleverna inte lärt sig skriva och läsa så bra än.  

Det här visar att alla fyra lärarna använder sig av liknande metoder när de undervisar 

engelska och alla fyra tycker att de metoderna är effektivast. Alla de metoder som 

läraren har använt sig av finns det även litteratur om som beskriver metoden och 

förklarar varför den är bra att användas, som jag har skrivit om under rubriken 

teoretiska utgångspunkter.  

6.2  Innehållet i lektionerna 

Innehållet på de olika lektionerna som jag observerade var olika men alla lektionerna 

undervisades om något elevnära som eleverna kan relatera till. Estling Vannestål & 

Lundberg (2010, s. 28-29) skriver i sin bok Engelska för yngre åldrar att det är viktigt 

att läraren tar hänsyn till elevernas fritidsintressen för att motivera eleverna att lära sig 

engelska och för att eleverna ska bygga upp ett fortsatt intresse för engelskämnet.  
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Tinas elever var de yngsta, av de som jag observerade, vilket gjorde att de jobbade 

med det som var mest grundläggande. De jobbade med deras ålder och siffrorna 1-10. 

De lärde sig hela fraser där de frågade efter någons ålder och svarade även hur gamla 

de var. Hela lektionen var uppbyggd kring ålder och siffrorna 1-10. Tina var mån om 

att eleverna förstod vad som gjordes på lektionen. När någon elev inte förstod eller 

Tina använde svåra ord såg hon till att översätta.  Elsas elever hade kommit lite längre 

i sin engelskundervisning. De jobbade med längre meningar och de olika tidpunkterna 

på dygnet. I Karins klass var det fokus på spelet och de olika fraserna som Karin skrev 

upp på tavlan. Eleverna fick läsa mer och använda sig av längre fraser. I Annas klass 

var det fokus på vad eleverna kan och inte kan göra. Det gjorde att eleverna fick 

uttrycka sig på många olika sätt. Dels genom att säga det, genom charader och genom 

att skriva och läsa det.  

För att eleverna ska kunna ta till det som lektionen handlar om skriver Lightbown & 

Spada i sin bok How language are learned (2013, s.179) att det är viktigt att det som 

undervisas är anpassat efter den nivån som eleverna ligger på. Det syntes att 

lektionerna som jag observerade var anpassade efter elevernas nivå då lektionen 

började med vad de kunde och sedan gick över till att bli lite svårare, så att eleverna 

lärde sig något nytt. Lightbown & Spada (2013, s. 178) menar att det är viktigt att 

läraren tar hänsyn till elevernas nivå i engelska. Det är viktigt eftersom eleverna inte är 

mottagliga att förstå och ta till sig om det blir för svårt. Under Elsas lektion när 

eleverna skulle fråga varandra och sedan svara märktes det att det blev lite svårt för 

vissa elever. De kunde inte både komma ihåg hur de skulle ställa frågan och sedan hur 

de skulle svara med en fullständig mening. Istället blev det att de ställde frågan korrekt 

och svarade med ett kort svar.  

6.3  Relationen mellan lärarnas syn på sina engelskkunskaper och valet av 

metod och innehåll 

Det var endast en lärare som ansåg att hennes engelskkunskaper påverkade hennes 

undervisning. De andra ansåg att deras engelskkunskaper inte påverkade deras 

undervisning.  

Alla fyra anser att de ligger på B1 nivån men de har lite olika uppfattningar om hur 

deras engelskkunskaper påverkar deras engelskundervisning. Anna, Tina och Elsa 

anser att deras engelskkunskaper räcker för att de ska kunna undervisa i årskurs ett till 
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tre då det mest är grundläggande fraser och ord som eleverna ska lära sig. Karin 

däremot anser att hennes engelskkunskaper ibland hindrar henne i hennes 

engelskundervisning. Hon känner sig osäker på sitt uttal och därför väljer hon att inte 

prata så mycket engelska under lektionerna. Istället sätter på CD-spelaren eller ett 

klipp från Youtube. Att alla fyra valt samma nivå kan bero på att nivån B1 inte säger 

något om uttalet eller självförtroendet utan bara tar upp kunskaper när det gäller att 

producera text och beskrivningar (Skolverket, 2009, s.24). 

Karins val av metod under hennes engelsklektion påverkas av hennes syn på sina 

engelskkunskaper då hon känner sig osäker på sitt uttal väjer hon istället att spela upp 

något på bandspelaren eller visa ett klipp från Youtube eller liknande. Karin berättar 

att hon undviker situationer där hon måste prata mycket engelska och väljer istället att 

eleverna får höra engelska från någon som har ett korrekt uttal. Eftersom Anna, Tina 

och Elsa känner sig trygga i sina engelskkunskaper låter de inte det påverka deras val 

av metoder. Lärarna anpassar istället metoderna efter elevernas ålder. Lärarna börjar 

muntligt med sånger, ramsor och lekar. Sedan när eleverna blir äldre och lärt sig 

skriva och läsa bättre börjar lärarna med det även i engelska.  

Innehållet väljer lärarna efter vad eleverna gillar att göra och det som är viktigt för att 

eleverna ska kunna kommunicera på en enkel nivå. Vilket Estling Vannestål & 

Lundberg (2010, s. 28-29) skriver om sin bok Engelska för yngre åldrar, där det är 

viktigt att läraren tar hänsyn till elevernas fritidsintressen för att öka elevernas intresse 

för engelska. Det berättade även Elsa för mig att hon gärna lyssnar på vad eleverna är 

intresserade av för att göra engelsklektionerna roligare.  

6.4  Hur mycket engelska pratade lärarna under lektionerna? 

Mängden engelska som lärarna pratade under respektive lektion varierade. Tina och 

Anna var de som pratade mest engelska under lektionen och det speglade av sig på 

eleverna i klassrummet. Eleverna i Tinas och Annas klassrum försökte prata så mycket 

engelska som de kunde med varandra och med läraren. Karin och Elsa pratade inte 

lika mycket engelska och det gjorde inte heller deras elever. Här kommer en liten 

sammanfattning om vad lärarna gjorde på engelska samt vad lärarna gjorde på 

svenska.  
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Anna 

På engelska:   På svenska: 

– Hälsar på sina elever på morgonen. – Förtydligande av övningen. 

– Går igenom dagens schema.  – Översättningar av svåra ord. 

– Repetition av förra engelsklektionen. 

– Instruktioner om övningen de ska genomföra. 

– Går igenom textbook. 

– Kommunikation med eleverna under övningen. 

Tina 

På engelska:   På svenska: 

– Presentation av mig.  – Översättningar av svåra ord. 

– Enklare instruktioner.  – Instruktioner av övningar. 

– Hjälpte eleverna att räkna. 

Elsa 

På engelska:   På svenska: 

– Genomgång av övningar.  – Introduktion av lektionen. 

– Fraserna eleverna ska träna på.  – Genomgång av förra lektionen. 

    – Förtydligande av övning. 

Karin 

På engelska:   På svenska: 

– Introduktion av lektionen.  – Förtydligande av introduktionen. 

– Genomgång av svåra ord.  – Genomgång av spelet. 

– En lek med uttryck på engelska. 

Språket som lärarna valde att prata reflekterades även på eleverna då de också valde 

det språket. Lundberg beskriver det här i sin bok De första årens engelska (2011, s. 

25) genom att hon skriver att läraren är en förebild för eleverna när det gäller 

engelskan och det är viktigt att läraren känner sig trygg när hen pratar engelska med 

eleverna. När läraren pratar mycket engelska på lektionerna gör eleverna också det och 

när läraren helst inte pratar engelska gör inte heller eleverna det. I Karin och Elsas 

klasser pratade eleverna inte lika mycket engelska under den lektion jag var där. Det 

kan bero på flera saker, dels att de inte fick utrymme att göra det i lika stor 
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utsträckning som eleverna i Anna och Tinas klasser. Dels kan det bero på att läraren 

inte pratar lika mycket engelska viket gör att eleverna inte känner sig bekväma eller 

tvungna att prata engelska. Karin skrev i sin enkät att hon inte kände sig säker på 

uttalet i engelska när det gällde ord hon inte uttalade så ofta och ville därför att 

eleverna lyssnade på inspelade texter.  

I Karins klass, när de spelade spelet, var det meningen att de skulle prata engelska med 

varandra. Eleverna gick däremot ofta över till svenska och ju längre tiden gick desto 

mer svenska blev det. I Elsas klass gavs det inte så mycket utrymme att prata engelska 

i början av lektionen för eleverna. Eftersom lektionen var planerad så att eleverna 

skulle titta på klipp på smartboarden för att lära sig nya fraser. I slutet av lektionen 

skulle eleverna intervjua varandra med hjälp av fraserna de lärt sig under lektionen. 

Fraserna hade inte satt sig allt för bra hos eleverna vilket gjorde att det blev lite svårt 

och när eleverna pratade med Elsa var det på svenska. När elever redovisade för 

klassen var det bara frågorna och svaren som sa på engelska resten var på svenska. 

Anledningen till att fraserna inte hade satt sig allt för bra hos eleverna kan bero på att 

de precis hade börjat arbeta med de fraserna. 

Enligt Sandström (2011, s. 45) kan uttalet i engelska vara en känslig del för eleverna. 

Här är det viktigt att läraren skapar en miljö i klassrummet där det är tillåtet för 

eleverna att göra fel och testa sig fram. Utan att eleverna bli nertryckt av läraren eller 

klasskamrater. Under två av mina observationer såg jag exempel där läraren hade 

skapat en miljö i klassrummet där eleverna vågade testa sig fram på engelska som 

även Sandström diskuterar i sin bok Kidworthy works (2011, s.45). Eleverna känner 

sig trygga i varandra vilket gör att de inte är rädda för att göra fel. Eleverna i Tinas och 

Annas klass kände sig trygga i klassrummet. Även om eleverna ibland uttalade fel 

gjorde inte Tina eller Anna det till en stor sak, utan rättade till felet genom att upprepa 

ordet eleven sa med rätt uttal. Här visar eleverna att de redan nu vågar prata engelska 

och att de har byggt upp ett språkligt självförtroende som EPÅL-projektet (Lundberg, 

2011, s. 19) har som en anledning till att börja med engelska tidigt i skolan.  

När jag jämför de två årskurs treor som jag observerade kan jag se att under Annas 

lektion pratade elever mer engelska än vad Karins elever gjorde. Anna pratade också 

mer engelska än vad Karin gjorde. Anledningen till att Karin inte pratade så mycket 

engelska beskrev hon i sin enkät. Hon berättade att hon inte kände sig så säker på sitt 



   

 

32 

 

uttal och därför valde att inte prata så mycket engelska. Att eleverna pratade mer 

engelska i Annas klass kan bero på att Anna pratar majoriteten av lektionen på 

engelska. Lundberg (2011, s. 26) beskriver vikten av att läraren tycker att det som hen 

undervisar om är kul eller i alla fall låtsas att hen tycker att det är kul eftersom det 

smittar av sig på eleverna vilket gynnar deras inlärning. Anna lyckades få med sig sin 

klass eftersom eleverna såg att Anna tyckte att det var roligt att undervisa i engelska. 

Även att de börjar varje dag med en genomgång på engelska tror jag gör att engelskan 

kommer mer naturligt för eleverna.  

Lundberg (2011, s. 26-27) beskriver även vikten av att det är klassläraren som 

undervisar engelska i sin klass och inte att det är en ämneslärare som undervisar under 

engelsklektionerna. Anledningen till att det är bättre att ha sin klasslärare är för att 

eleverna känner sig tryggare. Klassläraren kan också lägga in engelskan i andra ämnen 

vilket ger engelskämnet mer tid och kontinuitet. Anna är ett exempel på det. Jag 

observerade två klasslärare och två ämneslärare. Det som jag såg i klasserna var att de 

som hade sin klasslärare kände sig tryggare i att prata engelska. Eleverna vågade även 

testa sig fram. Eleverna i klasserna med klasslärare pratade mer engelska än i de 

klasserna som hade ämneslärare. Anledningen kan vara att eleverna inte kände sig lika 

trygga med sina ämneslärare eller för att ämneslärarna var de som inte pratade lika 

mycket engelska under lektionen.  

7. Slutdiskussion 

Nedan följer en sammanfattning av det som jag har kommit fram till i den här 

uppsatsen.  

Utifrån enkäterna och observationerna kunde jag se att lärarna använde liknande eller 

samma metoder som varandra. Lärarna använde sig av flera olika metoder under sin 

lektion för att undervisningen skulle gynna alla eleverna. Eftersom elever lär sig på 

olika sätt gynnar det eleverna om flera olika metoder. Lärarna påpekade även för mig 

att de försökte använda flera olika metoder under varje engelsklektion just för att de är 

medvetna om att eleverna lär sig olika. Vilka metoder som lärarna använder anpassas 

efter innehållet i lektionen. Fokus var att eleverna skulle tala engelska med varandra 

och läraren så mycket som möjligt. I årskurs tre tränade eleverna på att läsa och skriva 

på engelska. 
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Innehållet i lektionerna var elevnära och anpassat efter elevernas nivå i engelska. I 

årskurs ett var det fokus på att lära sig räkna till tio och fråga efter ålder. I årskurs två 

var det fokus på att träna på de olika tidpunkterna på dygnet. I de två årskurs treorna 

var fokus på att berätta vad de kan och inte kan göra samt lära sig fraser i ett spel.  

Lärarnas engelskkunskaper kan påverka deras engelskundervisning men det beror på 

vad de känner att de inte har så höga kunskaper inom. Tre av lärarna kände att deras 

engelskkunskaper var tillräckliga för att undervisa i årskurs ett till tre och de behövde 

inte anpassa sin undervisning efter sina engelskkunskaper. En lärare kände att hennes 

engelskkunskaper inte räckte till i alla lägen och hon syftade på sitt uttal. Där hon 

känner att det inte är tillräckligt bra eftersom hon inte pratade engelska tillräckligt 

ofta. Hon ansåg att hennes uttal gjorde att hon planerade sina lektioner så att hon inte 

behövde prata engelska i någon större utsträckning. Istället sätter hon på ett Youtube 

klipp eller liknande som pratade engelska för att eleverna skulle höra engelska med 

korrekt uttal. Ingen av lärarna ansåg att de behövde anpassa sitt innehåll efter sina 

engelskkunskaper då innehållet de undervisar om är grundläggande och enkla ord och 

fraser.  

Det jag såg utifrån de fyra lektionerna jag observerade var att i de klasserna där läraren 

pratade engelska under majoriteten av lektionen gjorde även eleverna det. Medan i de 

klasserna där läraren pratade mer svenska än engelska gjorde även eleverna det. I de 

klasserna där läraren pratade engelska hade eleverna byggt upp ett större språkligt 

självförtroende. Det gjorde att eleverna pratade mer engelska och eleverna var inte 

heller rädda för att uttala fel eller göra språkliga fel.  

Det viktiga som jag kommit fram till i den här uppsatsen är att i de klasserna läraren 

pratade mycket engelska gjorde även eleverna det med större självförtroende. Lärarens 

engelskkunskaper kan påverka deras engelskundervisning samt val av metoder i 

engelskundervisningen. Lärarna använder sig av samma eller liknande metoder och 

innehåll i undervisningen samt att lärarna försöker att variera sin undervisning när det 

gäller metod. 
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8. Vidare forskning 

För att fortsätta att utveckla den här uppsatsen och för att få en bättre syn över hur det 

verkligen ser ut i Sverige krävs flera observationer och åsikter från flera lärare. Finns 

det tid kan det även vara bättre att göra intervjuer istället för enkäter eftersom det då 

finns möjlighet att ställa flera frågor och även be lärarna att utveckla sina svar. En 

annan intressant vinkel att undersöka är hur lärarna känner att deras utbildning i 

engelska har varit. Om de känner att de har fått tillräckligt med engelska under sin 

lärarutbildning och hur det har påverkat dem. 

För att ytterligare utveckla uppsatsen kan man även göra en undersökning över flera 

år. Det går då att se hur mycket engelska läraren pratar i de tidigare åren i skolan, 

påverkar hur mycket engelska eleverna pratar i de senare skolåren. Det här är 

intressant att utveckla eftersom i de fyra klasserna jag observerade kunde jag se en 

relation till hur mycket engelska läraren pratade och hur mycket engelska eleverna 

pratade.   
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Bilaga 
 

Enkätundersökning inför observation 
 

Namn: ________________________      Ålder:________ Kön: Kvinna___ Man___  

Lärare i årskurs: _________  Antal år som lärare: __________ 

Läs igenom de olika stegen (A1-C2) i CEFR-skalan (Common European Framework of 

Reference for Languages) och ringa in den nivån du känner att dina engelska kunskaper 

ligger på. 

A1 Förstår och använder bekanta vardagliga uttryck och fraser på grundnivå vilkas mål är 

att tillfredsställa enkla, konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra. Kan svara 

på frågor om sig själv och ställa motsvarande frågor till andra, till exempel var de bor, 

vem de känner och vad de har. Kan föra enkla samtal om samtalspartnern talar 

långsamt och klart och är beredd att hjälpa. 

A2 Förstår meningar och ofta använda uttryck som har att göra med de vanligaste 

vardagsbehoven: den väsentliga informationen om en själv och ens familj, uppköp, 

lokal information, arbete. Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga uppgifter som 

förutsätter enkelt informationsutbyte om bekanta, alldagliga frågor. Kan enkelt beskriva 

sin egen bakgrund, sin närmiljö och sina omedelbara behov.  

B1 Förstår huvudpunkterna i klara allmänspråkliga meddelanden som ofta förekommer 

t.ex. i arbetet, i skolan och på fritiden. Klarar av de flesta situationer vid resa i de 

områden där målspråket talas. Kan producera enkel, konsekvent text om ämnen som är 

bekanta eller som man själv är intresserad av. Kan beskriva erfarenheter och händelser, 

drömmar, förhoppningar och målsättningar. Kan motivera och förklara åsikter och 

planer i korthet.  

B2 Förstår de ledande tankarna i komplexa texter om konkreta och abstrakta teman, också 

texter på sitt eget specialområde. Kommunikationen är så flytande och spontan att 

personen i fråga klarar av regelbunden interaktion med infödda talare utan att detta 

kräver ansträngningar från någondera parten. Kan producera klar, detaljerad text om 

mycket olika teman, framföra sin åsikt om en aktuell fråga och förklara fördelarna och 

nackdelarna mellan olika alternativ.  

C1 Förstår olika typer av krävande, långa texter och identifierar dolda betydelser. Kan 
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framföra sina tankar flytande och spontant utan märkbara svårigheter att hitta uttryck. 

Använder språket smidigt och effektivt för såväl sociala som studie- och yrkesmässiga 

ändamål. Kan producera klar, bra uppbyggd och detaljerad text om komplicerade 

teman. Kan disponera text och främja dess kohesion till exempel genom att använda 

bindeord.  

C2 Förstår vanligen allt slags talat och skrivet språk utan svårigheter. Kan kombinera 

information från olika muntliga och skriftliga källor och skapa en innehållsmässigt 

enhetlig presentation på basis av motiveringarna och redogörelserna i källorna. Kan 

uttrycka sina tankar spontant, mycket flytande och precist. Kan skilja på 

betydelseskiftningar också i komplicerade situationer.  

 

Hur anser du att dina engelska kunskaper påverkar din engelska undervisning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Vilka metoder använder du dig av när du undervisar i engelska? T.ex. ramsor, musik, 

böcker, skrivböcker etc. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad brukar du undervisa om i dina engelska lektioner?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


