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BAKGRUND:  
Man tillägnar sig språk när man omges av det, genom att lyssna på och läsa det. Egen 
produktion av språk, att tala och skriva, kommer efteråt. Det är viktigt att arbeta med 
elevernas ordförråd och med de typer av övningar som är språkutvecklande för eleverna. 
Läromedel kan användas i olika utsträckning och på olika sätt och det är viktigt att man som 
lärare gör ett medvetet val av aktiviteter i sin undervisning. Enligt styrdokumenten ska 
engelska vara ett kommunikativt ämne.  
 
SYFTE: 
Undersökningen syftar till att se hur pedagoger i år F-5 undervisar i engelska. Vi fokuserar på 
att se vilka undervisningsmoment pedagogerna använder sig av och i vilken utsträckning 
läromedel används.   
 
METOD:  
Vi har genom en enkät undersökt hur ett antal pedagoger arbetar med engelskämnet. 
Redskapet valde vi för att kunna se hur vanliga olika aktiviteter är. Innan vi skickade ut den 
slutgiltiga enkäten testade vi frågorna i en pilotstudie. Pedagogerna i undersökningen 
representerar både små och stora skolor belägna i storstadsmiljö och mindre stadsmiljö samt 
mindre samhällen. Enkäten skickades ut till pedagogerna via post eller e-mail efter kontakt 
med rektorerna på flertalet skolor.  
 
RESULTAT:  
Vårt resultat visar att många olika moment är respresenterade i undervisningen men stora 
fokus är att eleverna ska tala och skriva. Resultatet visar även att majoriteten av pedagogerna 
använder sig av läromedel då textbook, workbook (övningsbok) och glosor är vanliga 
aktiviteter i undervisningen. De flesta pedagoger tycker också att det är roligt att undervisa i 
engelska.  
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1. Inledning 
Det engelska språket finns överallt runt omkring oss. Vi hör det när vi ser på TV, lyssnar på 
radio och musik, vi ser det när vi läser tidningar och vi matas med det när vi använder datorer. 
Det engelska språket har alltså en betydande roll i dagens samhälle.  
  
Våra erfarenheter säger oss att de flesta barn tycker det är roligt att lära sig nya ord och fraser 
på ett främmande språk. De leker med språket och drar sig inte för att använda sina nyss 
förvärvade kunskaper. De frågar gärna och ivrigt hur man säger vissa saker på engelska, eller 
vilket annat språk det än må vara, och berättar sedan stolt för sina kompisar som ännu inte vet 
hur man säger. Det finns en glädje i nya språkkunskaper som vi anser att man som lärare ska 
uppmuntra och spinna vidare på. 
 
Under våra VFU-perioder har den största delen av undervisningen i engelska skett utifrån 
läroböcker och pedagogerna har kanske inte alltid varit så intresserade av ämnet. Det har 
inneburit mycket mekaniska övningar för eleverna och vi har frågat oss hur mycket eleverna 
egentligen lärt sig av dessa. Hur stora kunskaper pedagogerna har om elevers språkinlärning 
är också en fråga som vi funderat över. 
 
Frågan är hur man på bästa sätt utvecklar sina elevers språkförmåga. De metoder man 
använder och de övningar man sätter i sina elevers händer spelar en stor roll för hur deras 
språk utvecklas. Det kommer hela tiden ny forskning om hur man ska arbeta med främmande 
språk och det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att ens elever ska utvecklas 
på ett så bra sätt som möjligt. 
 
Vi tror att det engelska språkets roll kommer bli än mer betydande i framtiden och därför 
måste vi som lärare fundera över hur vi kan göra undervisningen effektiv och meningsfull. 
Det är då viktigt att man är medveten om vilka delar i språkinlärningen som är av betydelse 
för eleverna och att man använder sig av den kunskapen i sin undervisning. Det räcker inte att 
ha endast de teoretiska kunskaperna utan man måste också fundera över hur man gör.  
 
I rapporten presenterar vi några av de dominerande åsikterna som finns om språkinlärning och 
vi hoppas att detta kan inspirera pedagoger som arbetar med främmande språk. 
 

2. Syfte 
Vår undersökning syftar till att granska undervisningen i engelska för elever från 
förskoleklass till år 5.  
 

2.1 Frågeställningar 
• Vilka undervisningsmoment används? 
• I vilken utsträckning används läromedel? 

 

3. Bakgrund 
I många klassrum där man arbetar med ett främmande språk påminner arbetssätten om 
varandra. Det är vanligt att pedagogen presenterar nya grammatiska strukturer, ord och fraser 



5 

och sedan får eleverna lyssna på dessa genom en inspelad text. Därefter får eleverna träna på 
dialogerna och översätta texten till modersmålet innan diverse andra skriftliga och muntliga 
övningar tar vid (Fotos i Celce-Murcia, 2001, s 281). Hur man som lärare undervisar beror på 
en mängd saker: såsom personlighet, åsikter kring språkinlärning samt erfarenhet (Brewster, 
Ellis & Girard, 2002, s 270).   
 
Det här kapitlet tar upp hur elever tillägnar sig ett främmande språk på bästa sätt. Begrepp 
som input och output presenteras. Därefter följer en beskrivning av olika typer av övningar 
som hjälper elever att tillägna sig språk. Kapitlet avslutas med avsnitt om läromedel och 
styrdokument. Under varje rubrik presenteras bland annat tidigare forskning och exempel. 
 

3.1 Att tillägna sig ett nytt språk 
När eleven hör eller ser språk i ett meningsfullt sammanhang kallas det input (Hedge, 2000, s 
408-409; Wong & VanPatten, 2003). Meningsfull input är ett av de viktigaste kriterierna för 
utvecklingen av ett främmande språk och eleverna får tillgång till input när de omges av 
språket (Fotos i Celce-Murcia, 2001, s 271; Krashen & Terrell, 2000, s 124). Man tillägnar sig 
när man exponeras för språk som är lite svårare än det man redan kan (Krashen, 1985, i 
Hedge, 2000, s 10). Man skapar mening när ens befintliga kunskaper sammanfogas med det 
nya språket. Input är inte det enda som krävs för att man ska tillägna sig ett språk, man måste 
också vara öppen och mottaglig för språket (Krashen, 1983, s 102; Krashen et al., 2000, s 19). 
 
När en elev möter meningsfull input startas en process i hjärnan som gör kopplingar mellan 
språkets form och innehåll (Wong et al., 2003).  Processen sker i tre steg där det första steget 
är att avkoda. De kunskaper eleverna redan har i sitt långtidsminne används för att tolka ny 
input och skapa ett sammanhang. Det andra steget är omvandling då det nya språket 
omvandlas till meningsfull information i arbets- eller korttidsminnet. Det tredje och sista 
steget är att lagra där språket övas in och flyttas till långtidsminnet (Fotos i Celce-Murcia, 
2001, s 271).   
 
Eftersom input är en så viktig del av att tillägna sig ett språk finns det flera saker att ta hänsyn 
till i klassrummet. Allt som hjälper eleverna att förstå ny input är viktigt och det kan till 
exempel vara visuella hjälpmedel och bilder. Ordförrådet är också viktigt. Ju större ordförråd 
man har, ju mer förstår man och det leder till att man tillägnar sig språket. När läraren pratar 
med en elev på målspråket, det vill säga det språk man ämnar lära sig, måste han eller hon 
framför allt intressera sig för att eleven förstår vad som sägs (Krashen et al., 2000, s 55). Det 
är viktigt att man anpassar språket efter eleverna eftersom de då har större chans att medvetet 
uppmärksamma delar av språket som de behöver lära sig. Eleverna kan omöjligt ta till sig allt 
språk de möter och därför måste man ibland förenkla (Fotos i Celce-Murcia, 2001, s 271). 
Tack vare e-mail, internet, TV och musik kan yngre barn ta del av det engelska språket i 
många vardagliga situationer. De här aktiviteterna kan också göra att eleverna känner att de 
förstår och utvecklas. Elever som däremot har negativa erfarenheter från språkundervisningen 
och som inte tycker att de är duktiga får inte alltid möjlighet att visa sina kunskaper i 
språkundervisningen (Brewster et al., 2002, s 146, 219).  
 
Motiverade elever har goda förutsättningar för att ta till sig ett språk. Läraren kan bidra till 
elevernas motivation genom att skapa en meningsfull och intressant undervisning. Det ska 
dessutom vara relevant för eleverna och anpassat till deras ålder och förmåga. Undervisningen 
ska vara utmanande men det ska samtidigt vara möjligt för eleverna att nå målen och klimatet 
i klassrummet ska vara stödjande (Lightbown & Spada, 2006, s 64). 
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3.1.1 Lyssna 
Att lyssna ska vara den huvudsakliga utgångspunkten när man lär sig ett språk eftersom talat 
språk är den enklaste formen av input. Det är genom att lyssna eleverna kan få en förståelse 
för språkets innehåll i relation till dess struktur. Språkinflödet ska vara intressant för eleverna 
och ligga på en nivå där de förstår. Eleverna ska få möjlighet att lyssna innan de förväntas 
läsa, skriva eller tala om innehållet (Wilcox Peterson i Celce-Murcia, 2001, s 87-89). 
 
Lärare som undervisar i främmande språk har sällan målspråket som modersmål och är själva 
kanske inte helt säkra på språket. De kan också känna sig obekväma med att använda ett språk 
som eleverna inte förstår helt och hållet. Eleverna behöver dock höra ett språk där de kan 
förstå innehållet genom att knyta ihop det med sammanhanget. Man ska vid sådana tillfällen 
vara tydlig mot eleverna med att de inte behöver förstå allt som sägs, utan att de ska fokusera 
på att förstå kärnan. De här övningarna ska dock vara korta och det räcker med en till tre 
minuter åt gången. Läraren ska anpassa sitt språk till eleverna genom att förenkla med till 
exempel korta meningar, tydligt uttal och visuellt stöd för nya ord (Wilcox Peterson, i Celce-
Murcia, 2001, s 91-93; Brewster et al., 2002, s 98). 
 

3.1.2 Läsning 
Läsning ses som en väldigt viktig del av språkinlärningen när eleverna lär sig ett främmande 
språk. Ofta finns det inte så många personer runt omkring som pratar målspråket och därför är 
läsning viktig input (Ediger i Celce Murcia, 2001, s 153).  
 
När eleverna ska läsa på det främmande språket behöver de ha ett grundläggande ordförråd. 
Något man som lärare kan hjälpa dem med för att förenkla läsningen är att lära ut strategier 
för att gissa vad ord betyder. Det kan vara genom sammanhanget eller genom kunskap man 
har om ämnet sedan tidigare (Hegde, 2000, s 193).  
 

3.2 Producera språk 
Forskningen går isär om språkproduktionens betydelse för utvecklingen av ett främmande 
språk. Olika ståndpunkter som behandlar betydelsen av tal och skrift presenteras nedan. 
 
Producerat språk kallas output. Det är tal och skrift som görs begripligt för mottagaren (Hedge 
2000, s 408). Det finns studier som visar att förståelse är viktigare än produktion när man ska 
lära sig ett nytt språk och att man egentligen aldrig behöver producera språk själv för att 
tillägna sig det. Det betyder dock inte att muntlig kommunikation inte har en viktig funktion 
och det kan i vissa fall vara så att tal indirekt främjar tillägnandet (Krashen, 1983, s 108). Det 
bästa läraren kan göra för att utveckla sina elevers förmåga att tala på målspråket är att 
fokusera på att lyssna och läsa. Då kommer eleverna att få flyt i sitt språk automatiskt. Elever 
som läser ett främmande språk ska låtas börja tala på målspråket när de känner sig redo 
(Krashen et al., 2000, s 56).  
 
Swain (1985 i Hedge, 2000, s 13) menar däremot att output är direkt nödvändigt för att man 
ska tillägna sig ett språk och att man inte kan göra det endast med input. Genom att eleverna 
blir tvungna att producera språk måste de göra sig förstådda oavsett hur mycket 
språkkunskaper de har. De måste försöka komma runt språkhindren genom att till exempel 
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omformulera sig. När eleverna pratar på målspråket kan de även få respons från både läraren 
och klasskamraterna och de får testa sina kunskaper (Swain, 1985 i Hedge, 2000, s 13).     
 

3.2.1 Tala  
Allt eftersom eleverna har byggt upp en språklig kompetens genom meningsfull input lär de 
sig tala på målspråket. Att tala är alltså inget man behöver fokusera på att lära ut, utan det 
kommer med tiden (Krashen et al., 2000, s 32). Andra forskare menar motsatsen. Det är 
viktigt att eleverna tidigt får prata så mycket engelska som möjligt. De känner då att de lär sig 
något. Genom att lära de yngre eleverna rim, ramsor och sånger känner de att de snabbt lär sig 
att prata engelska (Brewster et al., 2002, s 101-105). 
 
Det är viktigt att läraren känner sig säker och bekväm i att prata på målspråket för att skapa ett 
klimat i klassrummet där eleverna vågar ta risker och prata på målspråket (Hedge, 2000, s 
293; Lazaraton i Celce-Murcia, 2001, s 110).  
 
När man pratar med andra är det många saker att hålla reda på samtidigt: man ska lyssna på 
och förstå den andra personen, man ska tänka på sitt eget deltagande, formulera sina tankar till 
eget språk samt tänka på att formulera sig korrekt (Lazaraton i Celce-Murcia, 2001, s 103).   
 

3.2.2 Skrivning 
Skrivning bidrar väldigt sällan till att tillägna sig ett språk. Däremot kan skrivning vara en 
viktig del i språkinlärningen beroende på vad man ska använda sina språkkunskaper till 
(Krashen et al., 2000, s 149).  
 
Det första man måste fokusera på när man arbetar med skrivning på ett främmande språk är 
det mekaniska. Det kan till exempel vara att hjälpa eleven att gå från bokstäver och ord till 
hela meningar och stycken. När skrivundervisningen på målspråket sedan blir mer avancerad 
går man från rena mekaniska färdigheter mot att förmedla ett budskap där fokus ligger både 
på korrekthet och på innehåll (Olshtain i Celce-Murcia, 2001, s 210-211).  
 

3.3 Ordförråd 
Ordförrådet är av yttersta vikt när man ska lära sig ett språk. Språktillägnande kommer inte att 
inträffa om inte eleverna har förståelse för orden. Elever lär sig språkets form och regler 
genom att förstå sammanhanget i det språk de hör eller ser och därför är det oerhört viktigt att 
man arbetar med ordförrådet. Eleverna kan inte hänga med i samtal om de inte förstår de 
grundläggande nyckelorden. Därför måste man se till att eleverna får möta mycket språk och 
att de får mycket input (Krashen et al., 2000, s 155, DeCarrico i Celce-Murcia, 2001, s 289). 
 
Det bästa sättet att lära sig nya ord på är i ett meningsfullt sammanhang, som till exempel 
genom samtal (Krashen et al., 2000, s 156). Andra menar att det finns många olika sätt att lära 
sig nya ord på, till exempel genom att möta orden i olika situationer, när man läser eller när 
man studerar glosor (DeCarrico i Celce-Murcia, 2001, s 285, 290-291; Barcroft, 2004). Om 
man arbetar med att lära sig nya ord genom glosor är det viktigt att tänka på att man 
presenterar nya ord på ett meningsfullt sätt och inte tvingar fram produktion av språk med ord 
som man nyss lärt sig (Barcroft, 2004). 
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När elever lär sig nya ord ska de kunna relatera till dem. Man kommer ofta ihåg ord i grupper, 
därför är det lättast att lära ut dem i grupper som till exempel frukter eller djur. På så sätt kan 
orden kopplas till ord som eleverna redan kan. När man introducerar nya ord för eleverna kan 
det vara bra att ta hjälp av exempelvis bilder för att illustrera ordet (Brewster et al., 2002, s 
86-87).   
 

3.4 Olika sorters övningar 
Man kan dela upp övningar i olika kategorier beroende på i vilken mån eleverna kan 
kontrollera svaren: mechanical drills (mekaniska övningar), meaningful drills (meningsfulla 
övningar) och communicative drills (kommunikativa övningar). Därtill kan läggas 
communicative language practice (kommunikativt språkutövande) (Paulston & Bruder, 1976, 
s 4; Lee & VanPatten 1995 i Aski, 2003). I fortsättningen används de svenska namnen på 
övningarna. 
 
I en mekanisk övning finns bara ett rätt svar och man behöver inte förstå meningen med 
övningen för att göra den. Övningen fokuserar på språkets form snarare än på innehållet 
(Paulston et al., 1976, s 4; Krashen, 1983, s 103-104). De är varken nödvändiga eller 
fördelaktiga för inlärningen av ett främmande språk. Det finns flera orsaker till varför dessa 
övningar inte leder till språkutveckling. De har ofta samma format och strukturer vilket gör att 
eleverna redan vet hur de ska lösas. De är också ofta uppbyggda på ett sätt som gör att 
eleverna inte upptäcker och förstår i vilket sammanhang innehåll och regler ska användas 
(Aski, 2005). Mekaniska övningar fokuserar på att eleverna ska producera språk. Man borde 
istället fokusera på input så att eleverna kan ta till sig språkets form i sin takt (Wong et al., 
2003). 
 
En meningsfull övning är egentligen väldigt lik en mekanisk. Det finns fortfarande bara ett 
svar som är rätt men skillnaden är att eleven måste förstå innehållet i övningen. (Paulston et 
al., 1976, s 7). Ett exempel på meningsfulla övningar är så kallade fyller-i-övningar där man 
endast fyller i luckor i en text (Aski, 2003).  
 
I de kommunikativa övningarna finns inget rätt eller fel svar. Övningarna är ofta väldigt 
strukturerade men de lämnar utrymme för elevernas egna tolkningar. Målet är att prata i 
vardagliga situationer men inom strukturerade ramar eftersom det fortfarande är en övning. 
Till skillnad mot en meningsfull övning kan man lägga till ny information (Paulston et al., 
1976, s 9-10). I övningar där eleverna får utveckla det kommunikativa språkutövandet ryms 
aktiviteter som rollspel och diskussioner där det inte finns några rätt eller fel. Syftet med den 
här typen av övningar är att eleverna ska bli motiverade till att samspela och därmed fördjupa 
sig i olika meningsfulla situationer (Lee & VanPatten, 1995 i Aski, 2003).   
 

3.5 Läromedel 
Många pedagoger använder sig av läromedel. För de som känner sig osäkra kan läromedlet 
vara ett stöd genom ett förbestämt innehåll. Pedagogen vet då vad som ska fokuseras och i 
vilken ordning det ska presenteras. Läromedlet ses också som ett hjälpmedel som garanterar 
att man strävar mot kursplanens mål. Det kan också avlasta pedagogen i sitt arbete och sin i 
planering. En del använder sig av ett läromedel från början till slut, medan andra använder sig 
av flera olika läromedel, plockar ut det väsentliga och kompletterar med egenproducerat 
material (Brewster et al., 2002, s 152; Englund, 1999). 
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Om läromedlet används till att lära in kunskap mekaniskt används det på ett mycket negativt 
sätt (Englund, 1999). Många erfarna pedagoger anser att ett läromedel ska användas som ett 
komplement till andra aktiviteter som drama, rollspel, diskussioner och andra kommunikativa 
övningar (Hedge, 2000, s 359). Hur stor frihet man har i sin undervisning beror på hur ett 
läromedel används. Ju mer man använder sig av ett läromedel ju mindre frihet har man 
(Hedge, 2000, s 338). Många gånger har pedagogen inte så mycket att säga till om vad det 
gäller läromedlet som används eftersom de beställs centralt. Det är dock viktigt att man är 
kritisk mot läromedlet. Innehållet ska vara lämpligt och stämma överens med kursplanen, med 
eleverna och med en själv som pedagog. Det bör också ge upphov till att eleverna får arbeta 
med många olika sorters aktiviteter (Byrd i Celce-Murcia, 2002, s 415-417, 422). 
 

Som nämnts tidigare lär man sig ett främmande språk bäst genom att använda det i 
meningsfulla situationer. Många läromedel baseras på mekaniska övningar, trots att forskning 
visar att de inte ger lika stora framsteg som när eleverna får uttrycka sig fritt (Aski, 2003). 
 

3.6 Styrdokument 
I kursplanen för engelska i grundskolan står det att utbildningen har som mål att utveckla en 
allsidig kommunikativ förmåga hos eleverna. Det står också att språkundervisningen inte ska 
delas upp i separata moment som lärs in i en viss ordning utan eleverna ska ges möjlighet att 
berätta, diskutera och argumentera även om det sker på olika nivåer för olika individer. I 
kursplanen för engelska kan man också läsa att eleverna kan ha nytta av det stora utbudet av 
det engelska språket som finns utanför skolan. Strävan är bland annat att eleven ska utveckla 
sin förmåga att kommunicera på engelska och uttrycka sig säkert i skrift. I uppnåendemålen 
för år 5 står det att eleven ska kunna meddela sig i skrift av mycket enkel form (Skolverket, 
2000).   
 

4. Teoretisk utgångspunkt 
 

4.1 Second language acquisition theory  
Krashen et al. (2000, s 26-39) beskriver second language acquisition theory med dess fem 
hypoteser som på olika sätt har betydelse för språkinlärningen och de presenteras nedan. En 
av de mest centrala hypoteserna är the acquisition-learning hypothesis vilken vi lägger mest 
fokus på. 
  

• The acquisition-learning hypothesis innebär att det finns två olika sätt att lära sig ett 
språk på: dels genom acquisition och dels genom learning. Att lära sig ett språk 
genom acquisition innebär att man omges av språket och är det naturliga sättet att lära 
sig ett språk på. Man acquire, tillägnar sig, från det man hör eller ser och förstår 
(Krashen et al., 2000, s 26, 56). När man fokuserar på vad som sägs och inte hur det 
sägs tillägnar man tar man till sig språk och det är så vi förvärvar vårt modersmål 
(Krashen et al., 2000, s 19; Krashen, 1983, s 1). Det är en undermedveten process där 
man oftast inte är medveten om vilka språkregler man tagit till sig. Man får en känsla 
för språket, man vet att man sagt eller skrivit fel. Det är dock inte säkert att man kan 
påpeka precis vad felet är eller vilken språkregel man brutit mot (Krashen et al., 2000, 
s 1). 
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Genom learning lär man sig hur man ska använda språket i teorin, man lär sig om 
språket. Man blir medveten om vilka språkliga regler som finns och man får kunskap 
om grammatik. Eleverna lär sig reglerna och grammatiken stegvis och lär sig att prata 
om det (Krashen et al., 2000, s 18, 26). När undervisningen handlar om learning 
lägger också läraren energi på att korrigera de fel som eleven gör (Krashen, 1983, s 2).  

  
• The natural order hypothesis innebär att man tillägnar sig grammatiska strukturer i en 

förutsägbar ordning.  
 

• The monitor hypothesis innebär att medvetet lärande har en väldigt begränsad 
betydelse när man lär sig ett andraspråk. Det fungerar bara som en monitor, 
övervakare, som gör att man korrigerar sina fel om man har tiden och den kunskap om 
reglerna som krävs.  

 
• The input hypothesis innebär att acquisition förekommer när man blir exponerad för 

språk man förstår, men som innehåller i+1 vilket innebär att vi förvärvar 
språkkunskaper när vi förstår språk som ligger precis över vår egen nivå. Att lyssna 
och läsa är viktiga moment och att tala kommer med tiden.  

 
• The affective filter hypothesis innebär att attityder har betydelse för tillägnande av 

språk men inte nödvändigtvis för lärandet. En person som befinner sig i en miljö där 
den inte kan känna sig avslappnad eller där den känner sig orolig och ängslig är inte så 
mottaglig för språket. Den kan inte ta in språket på samma sätt som en person som är 
mer öppen för språket. Av två personer som får samma input är det den som känner 
sig mest tillfreds och avslappnad som tillägnar sig mest (Krashen et al., 2000, s 28-
38).   

 
Tanken med att använda den här teorin, och då framför allt the acquisition-learning 
hypothesis, i undersökningen är att den tydligt beskriver vad som är viktigt när man lär sig ett 
nytt språk. Detta går på ett tydligt sätt att koppla till hur undervisningen i skolorna ser ut och 
vilka aktiviteter pedagogerna väljer att använda. 
 

5. Metod 
Den kvantitativa metoden koncentrerar sig på att förklara ett problem med hjälp av statistik 
vilket är vad vi gjort i vår undersökning. Vid en kvantitativ undersökning går man från syfte 
till mätbar information för att kunna beskriva verkligheten1 och metoden är lämplig när man 
vill undersöka hur vanligt förekommande något är (Trost, 2007, s 23). Detta kändes relevant 
för oss eftersom vi undersöker faktiska förhållanden i pedagogers undervisning. Genom en 
kvantitativ undersökning kan man upptäcka samband som man inte nödvändigtvis sett annars 
(Björkdahl Ordell i Dimenäs red., 2007, s 196). För att samla in data till en kvantitativ 
undersökning kan enkät vara ett lämpligt redskap och det kändes som ett naturligt val för oss 
(Dimenäs i Dimenäs red., 2007, s 82). 
 

                                                
1 Catarina Player-Koro, föreläsning Kvantitativ metod, Högskolan i Borås 2008-02-26 



11 

5.1 Enkät 
Datainsamlingen har i vår undersökning skett med en enkät, vilket är ett effektivt sätt att nå 
många människor på en kort tid (Björkdahl Ordell i Dimenäs red., 2007, s 85). Enkäter passar 
bra för bland annat konkreta förhållanden, rutiner och attityder2, vilket är vad vi ska 
undersöka. Utifrån detta har vi utformat ett antal enkätfrågor.  
 
Vår enkät (bilaga 1) är en postenkät vilket innebär att den skickats ut via post eller e-mail till 
respondenterna (Trost, 2007, s 10). Den inleds med bakgrundsfrågor som behandlar 
pedagogernas kön, ålder, utbildning, erfarenhet och ålder på deras elever. Sedan följer frågor 
som behandlar deras attityd till ämnet, hur deras undervisning ser ut och då främst vad de 
fokuserar mest på och vilka aktiviteter de använder sig av samt hur ofta de används. Dessa 
frågor följs av en fråga om hur deras undervisning sett ut de två senaste veckorna där de fem 
vanligaste aktiviteterna ska rangordnas. Slutligen behandlas användningen av läromedel och 
hela enkäten avslutas med ett fåtal öppna frågor där pedagogerna ska kunna fylla på med 
andra planeringssätt och aktiviteter de använder sig av och även kunna skriva ner egna tankar 
och idéer. Den är strukturerad då den mestadels har fasta svarsalternativ att ta ställning till. 
Den är dock inte standardiserad eftersom respondenterna fått enkäten vid olika tillfällen och 
på olika sätt (Björkdahl Ordell i Dimenäs red., 2007, s 88-91; Trost, 2007, s 60-62). 
 
När vi konstruerade vår enkät försökte vi få den att se luftig och inbjudande ut för att 
deltagarna skulle bli motiverade att besvara den. Vi försökte också få frågorna att komma i en 
naturlig ordningsföljd och se till att frågorna vi ställde var relevanta för undersökningen. I 
formuleringen av våra frågor försökte vi använda ett vardagligt språk och därmed undvika 
svåra ord (Trost, 2007, s 84, 91-95). Vi lade mycket kraft på att utforma svarsalternativen så 
att alla alternativ fanns representerade.   
 
Vi valde att ha missivbrevet först i enkäten där deltagarna kunde få information om syftet med 
undersökningen, vilka som skulle delta i undersökningen och de regler som gäller vid 
forskning vilket är viktigt att upplysa om (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade också om 
vem de kunde kontakta för att få mer information eller om de hade frågor om enkäten.  
 
Då vi genomförde en enkätstudie kunde vi inte förtydliga, motivera, lägga till något eller 
ställa följdfrågor till respondenterna3. Därför är det viktigt att man gjort en pilotstudie innan 
man genomför den faktiska undersökningen. Efter pilotstudien har man möjlighet att ändra i 
frågeformuläret så att det till exempel blir mer lättförståeligt (Ejlertsson, 1996, s 32-33). 
Genom vår pilotstudie insåg vi att några av frågorna och dess svarsalternativ var något 
svårtolkade vilket ledde till att vi formulerade om dem. Efter dessa ändringar blev det enklare 
att svara på enkäten och att analysera svaren. 
  

5.2 Genomförande 
Vi började undersökningen med att ta kontakt med rektorerna på ett 80-tal skolor. Vi ville 
underlätta för skolorna för att förhoppningsvis få ett stort gensvar. Därför fick de skolor som 
ville delta i undersökningen välja hur de ville ta del av enkäten. Några av dem ville ha 
enkäten färdigtryckt och skickad till sig vilket de också fick med ett färdigfrankerat 
returneringskuvert. Några skolor ville ha enkäten skickad till sig via e-mail för att själva 
trycka ut den. I de fallen åkte vi personligen ut till skolorna för att hämta dem. Vissa skolor 

                                                
2 Mary Larner, föreläsning Enkät, 2007-11-01 Högskolan i Borås 
3 Mary Larner, föreläsning Enkät, 2007-11-01 Högskolan i Borås 
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ville ha enkäten via e-mail för att också kunna maila tillbaka den. För dem gjorde vi om 
enkäten till ett låst formulär där respondenterna endast kunde fylla i eller skriva på utvalda 
rader. Det sista svarsdatumet adresserades på missivbrevet och pedagogerna fick cirka en 
arbetsvecka på sig att fylla i enkäten för att försöka minska bortfallet vilket Björkdahl Ordell 
(i Dimenäs red., 2007, s 89) tipsar om. Detta för att pedagogerna inte skulle glömma bort att 
besvara enkäten vilket är risken om de får för lång tid på sig. Efterhand skickades även 
påminnelser ut för att pedagogerna inte skulle glömma bort enkäten. För att vi skulle veta från 
vilket område enkätsvaren kom kodades skolorna innan enkäterna skickades ut. 
 

5.3 Urval  
Eftersom vi inte hade någon möjlighet att utföra undersökningen bland alla Sveriges lärare var 
vi tvungna att göra ett urval (Trost, 2007, s 29). Enkäten skickades ut till ett 80-tal skolor där 
rektorerna ombads förmedla den till pedagogerna. Urvalet blev sedan 67 pedagoger som 
arbetar i de aktuella årskurserna, från förskoleklass till år 5 där spridningen mellan 
årskurserna har varit jämn. Skolorna som de representerar är både små och stora, i städer och 
mindre samhällen. I de olika miljöerna är både villa- och hyreshusområden representerade 
liksom skolor med stor mångkulturalitet. Vi kan inte generalisera för alla pedagoger utan vi 
kan bara uttala oss om de pedagoger vi undersökt (Björkdahl Ordell i Dimenäs red., 2007, s 
86).    
 

5.4 Etik 
När man ska genomföra vetenskapliga undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till de etiska 
regler som finns för att skydda den enskilda individen. Det första kravet är 
informationskravet. Vi tog hänsyn till detta krav genom att informera om syftet med 
undersökningen och hur den ska genomföras. Detta gjorde vi genom vårt missivbrev där vi 
också informerade om att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Det andra kravet man ska ta hänsyn till är samtyckeskravet som innebär att det är deltagarens 
rätt att själv bestämma över sin medverkan. Vi krävde inget samtycke i förhand utan såg en 
ifylld enkät som ett godkännande (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Det tredje kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet som innebär att alla 
uppgifter om deltagarna i undersökningen är konfidentiella och att de förvaras oåtkomliga för 
utomstående personer. I vårt missivbrev informerade vi deltagarna om att enkätsvaren är 
anonyma och att enkätsvaren skulle förstöras efter genomförd undersökning vilket också 
skedde.  Vi kodade också om alla svar efter insamlandet för att skydda materialet. 
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet vilket innebär att insamlad data bara får användas för 
forskningsändamål. Detta krav tog vi hänsyn till genom att bara använda insamlade datan till 
den här undersökningen innan den förstördes. (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

5.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Giltighet, eller validitet som det också kallas, innebär att man verkligen undersöker det man 
tänkt undersöka. Då vi gjorde en enkätundersökning var det viktigt att se till att frågorna 
mätte det de var avsedda att mäta och att de hade svarsalternativ som var rimliga för frågan i 
förhållande till vårt syfte. Vi ville vara säkra på att de representerade det vi ville veta (Patel & 
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Davidsson, 2003, s 98; Trost, 2007, s 65). Validitet är mycket svårt att mäta men det är viktigt 
att utvärdera och granska frågorna i en enkät. Ett sätt är att låta andra titta på frågorna (Bell, 
2006, s 118). Vi stärkte giltigheten i vår undersökning då vi gjorde en pilotstudie där frågor 
och svarsalternativ testades på ett 10-tal personer. 
   
Tillförlitlighet benämns ofta reliabilitet och innebär att undersökningen ska vara pålitlig och 
att den är gjord på rätt sätt. Detta innebär att om vi skulle göra om samma undersökning vid 
ett annat tillfälle ska vi få ungefär samma resultat. Vi var tvungna att se till att frågornas 
formuleringar inte gick att missuppfatta (Patel et al., 2003, s 98; Trost, 2007, s 66; Kihlström i 
Dimenäs red., 2007, s 165). Det är svårt att i förväg veta om en enkät är tillförlitlig (Patel et 
al., 2003, s 102) och vi märkte efteråt att enstaka frågor missuppfattats av några trots att vi 
lagt ner mycket tid på att formulera tydliga och relevanta frågor och svarsalternativ med ett 
vardagligt språk. Eftersom vårt urval inte var så stort som vi från början önskat, då vi velat ha 
in ungefär 100 enkätsvar, blir tillförlitligheten i vår undersökning lite sämre. Detta måste vi 
naturligtvis ha i åtanke.  
 
Vi testade enkätfrågorna efter två väsentliga krav genom vår pilotstudie: har frågorna god 
reliabilitet och har de god validitet? Det vill säga uppfattas frågorna på samma sätt av olika 
personer och behandlar frågorna det tänkta problemområdet? (Björkdahl Ordell i Dimenäs 
red., 2007, s 91).  

5.6 Analys och bearbetning 
När vi skickade ut enkäterna var de kodade för att veta vilka skolor som sedan besvarat 
enkäten. På så sätt kunde vi skicka ut påminnelser till de skolor som var sena med sina svar. 
Då sista svarsdatum var passerat började bearbetningen av de 67 enkätsvaren. Eftersom endast 
ett fåtal pedagoger valt att fylla i enkäten på datorn och maila tillbaka den till oss, valde vi att 
skriva ut dessa så att alla svar fanns i pappersform. Vi numrerade enkäterna och 
sammanställde datan i Excel där vi omvandlade alla svar till koder. Detta gjorde vi för att 
skydda materialet enligt konfidentialitetskravet som presenterades ovan (Vetenskapsrådet, 
2002) och för att lättare kunna bearbeta och analysera den. Med hjälp av programmet räknade 
vi ut hur många som svarat på varje fråga för att också kunna få fram eventuella interna 
bortfall. Vi räknade också ut pedagogernas medelålder samt ett snitt på hur länge de 
undervisat i engelska. I vår bearbetning och analys av datan använde vi oss av funktionen 
”Autofilter” för att snabbt kunna jämföra olika förhållanden. Den här funktionen gjorde att vi 
genom några enkla knapptryckningar kunde jämföra olika frågor med varandra och även göra 
jämförelser mellan olika svarsalternativ. Detta gjorde vi för att kunna se samband, mönster 
och variationer i våra insamlade data. Vår analys utgår från enkätfrågorna och de svar vi fått 
in. Utifrån vår bakgrund och teori har vi försökt lyfta fram de resultat som vi finner relevanta 
att redovisas. 
  
Då vårt syfte med studien var att granska undervisningen i engelska genom att ta reda på vilka 
undervisningsmoment som används och om pedagogerna använder läromedel utgick vi från 
de frågor som belyste detta bäst.  Vi bestämde oss för att använda ”deskriptiv statistik” som 
med siffror beskriver ett resultat (Patel et al., 2003, s 109). När vi bearbetat rådatan 
sammanställde vi den i olika diagram för att åskådliggöra resultatet. Vi valde att använda oss 
av stapeldiagram eftersom vi ansåg att de presenterade våra data tydligast och vi ville ha ett 
enhetligt utseende i rapporten. Analysen av vårt resultat fortsatte efter att vi gjort diagrammen 
då vi tydligare kunde se skillnader och mönster. 
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För att förtydliga en del diagram valde vi att kategorisera vissa svarsalternativ eller aktiviteter. 
Exempel på detta är fråga 11 (bilaga 1) där pedagogerna skulle fylla i hur ofta de utförde 
utvalda aktiviteter. Vi kategoriserade aktiviteterna enligt nedan: 
 
Tala - sång och musik, lekar, teater, berätta, grammatik, ramsor och spel. 
Lyssna - inspelade texter, TV och film och lyssna på berättelser. 
Läsa - läsa berättelser, textbook och veckans text. 
Skriva - glosor, glosförhör, skriva på datorn, workbook, arbetsblad och skriva berättelser. 
 
Vi sammanställde de fem vanligaste aktiviteterna pedagogerna utför varje vecka och 
sammanfogade svarsalternativen varje vecka och flera gånger i månaden till ofta. Någon 
gång i månaden och mer sällan bildar kategorin sällan. Detta gjorde vi för att underlätta för 
läsaren eftersom diagrammen annars skulle ha blivit svårtolkade. 
 
I resultatet är inte alla frågor från enkäten redovisade eftersom vissa frågor hade för stort 
bortfall för att anses tillförlitliga. Vi har valt att inte redovisa all utvald data i diagram på 
grund av att en del resultat var tydligare att redovisa i löpande text.  

 
6. Resultat 
I undersökningen deltog sammanlagt 67 pedagoger, varav 60 kvinnor och 7 män. Medelåldern 
på pedagogerna var 45 år och pedagogerna har i genomsnitt undervisat i 16 år, varav 12 i 
engelska. Nedan följer resultaten av undersökningen redovisat både i diagram och löpande 
text. 
 

6.1 Attityd till ämnet 
Det första diagrammet visar hur pedagogerna ställer sig till påståendet om att det är roligt att 
undervisa i engelska.  
 

Det är roligt att undervisa i engelska.
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Figur 1. Redovisning av samtliga pedagogers svar. 
 
Detta diagram visar att majoriteten av pedagogerna tycker det är roligt att undervisa i 
engelska. 40 av totalt 67 har valt svarsalternativet stämmer helt och 21 pedagoger instämmer 
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delvis. 1 pedagog uppger att det inte är roligt att undervisa i engelska. 2 stycken bortfall är 
registrerade på frågan.  
 

6.2 Lektionerna 
Det andra diagrammet visar i vilken utsträckning pedagogerna talar engelska under 
lektionerna.  
 

Under lektionerna talar vi alltid engelska.
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Figur 2. Sammanställning av samtliga pedagogers svar. 
 
Av diagrammet framgår att 52 av 67 pedagoger (78%), instämmer helt eller delvis med 
påståendet Under lektionerna talar vi alltid engelska. Drygt en sjättedel uppger att de alltid 
gör det och nästan lika många svarar att det inte stämmer alls. Få pedagoger svarar att de inte 
har någon uppfattning om hur ofta de talar engelska. Bortfallet på frågan uppgick till 3 
stycken. 
 

6.2.1 Fokus i klassrummet 
Det tredje diagrammet visar vad pedagogerna fokuserar mest i sin engelskundervisning. De 
var ombedda att rangordna alternativen skriva, lyssna, läsa och tala.  
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Vad fokuserar du mest på i din undervisning?
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Figur 3. Sammanställning av samtliga pedagogers svar. 
 
Diagrammet visar att 40 av de 67 tillfrågade pedagogerna fokuserar mest på att eleverna ska 
tala. 11 av pedagogerna fokuserar mest på att lyssna, 7 på att läsa och 3 på att skriva. 
Bortfallet var 6 pedagoger. Den här figuren visar bara vad pedagogerna anser att de fokuserar 
mest på.  
 

6.2.2 Den vanligast förekommande undervisningen 
I enkäten fick pedagogerna fylla i hur ofta de gjorde olika aktiviteter under lektionerna. 
Utifrån deras svar kategoriserades aktiviteterna efter områdena tala, lyssna, läsa och skriva 
enligt nedan:   
 
Tala - sång och musik, lekar, teater, berätta, grammatik, ramsor och spel. 
Lyssna - inspelade texter, TV och film och lyssna på berättelser. 
Läsa - läsa berättelser, textbook och veckans text. 
Skriva - glosor, glosförhör, skriva på datorn, workbook, arbetsblad och skriva berättelser. 
 
Nedan presenteras hur många tillfällen inom varje kategori som förekommer i undervisningen 
varje vecka. 
 

Aktiviteter som förekommer varje vecka
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Figur 4. Sammanställning av tillfällen som förekommer varje vecka. 
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Det pedagogerna angett att de gör mest varje vecka på engelsklektionerna är aktiviteter som 
ingår i kategorin skriva. Därefter angavs aktiviteter som ingår i områdena tala, läsa och 
lyssna.  
 
De 5 vanligaste aktiviteterna pedagogerna genomförde varje vecka har sammanställts och de 
presenteras i diagrammet nedan. Där redovisas också hur ofta pedagogerna utför dessa 
övningar. Alternativen varje vecka och flera gånger i månaden bildar tillsammans kategorin 
ofta. Någon gång i månaden och mer sällan bildar kategorin sällan.  
 

Mest förekommande aktiviteterna i undervisningen.
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Figur 5. Sammanställning av samtliga pedagogers svar. 
 
Fördelningen mellan den mest vanliga aktiviteten är jämn, men i diagrammet kan man utläsa 
att den vanligast förekommande aktiviteten bland pedagogerna är arbete med glosor. Den 
aktivitet pedagogerna uppgett som näst mest vanlig är arbete med sång och musik. Den minst 
vanliga bland dessa 5 aktiviteter är arbete med workbook. Det totala bortfallet på frågan 
uppmättes till 9 stycken.   
 

6.3 Läromedel 
På frågan Använder du läromedel i din undervisning? svarade 45 pedagoger (67%) att de gör 
det. 22 pedagoger (33%) svarade att de inte gör det.  
 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Hur man som lärare undervisar beror på många olika saker. Ens egna erfarenheter och åsikter 
om språkinlärning spelar stor roll (Brewster et al., 2002, s 270). Vår undersökning visar att 40 
av 67 pedagoger instämmer helt med att det är roligt att undervisa i engelska. Det är endast 1 
pedagog som inte instämmer alls med påståendet vilket är bra även om vi önskat att det inte 
fanns en enda.  
 
10 pedagoger talar alltid engelska under lektionerna med sina elever. Enligt Second language 
acquisition theory måste man omges av språket för att kunna ta till sig det (Krashen et al., 
2000, s 26). 42 pedagoger (63%) instämmer delvis till att de alltid pratar engelska under 
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lektionerna vilket är positivt. Det är också viktigt att eleverna får tillräckligt med input från 
läsning (Ediger i Celce-Murcia, 2001, s 153). Eleverna måste få chans att avkoda, skapa 
sammanhang, omvandla input och lagra det nya språket i minnet (Fotos i Celce-Murcia, 2001, 
s 247). 9 pedagoger har svarat att de aldrig pratar engelska under lektionerna. En möjlig 
förklaring till detta skulle kunna vara att pedagogerna själva känner sig osäkra. Läraren måste 
känna sig säker och bekväm med målspråket för att skapa ett tryggt klassrumsklimat 
(Lazaraton i Celce-Murcia, 2001, s 110). The affective filter hypothesis beskriver dessutom att 
eleverna behöver känna sig avslappnade och trygga för att kunna ta till sig språk och då spelar 
klimatet i klassrummet en viktig roll vilket är väldigt väsentligt (Krashen et al., 2000, s 38).  
 
Lärare är inte alltid bekväma med att använda ett språk som eleverna inte behärskar och det 
skulle kunna vara en annan möjlig förklaring till varför vissa pedagogerna inte pratar så 
mycket engelska under lektionerna. Det är viktigt att eleverna får höra språket även om de 
inte förstår allt och att man som lärare försöker förenkla för eleverna (Wilcox Peterson i 
Celce-Murcia, 2001, s 91). Från början kan man inte begära av eleverna att de ska få ett 
sammanhang av ett språk som de inte förstår helt men med lite träning lär de sig. Hör de 
dessutom ett språk som ligger lite över deras nivå har de större möjlighet att tillägna sig det 
(Krashen et al., 2000, s 32). Som lärare kan man känna sig osäker när eleverna ser oförstående 
ut men om man gör som Fotos (i Celce-Murcia, 2001, s 271) tipsar om, förenklar för dem och 
anpassar sitt språk till dem, lär sig många snabbt. 
 
40 pedagoger uppger att de fokuserar mest på att ge eleverna talövningar. Även om 
produktion av språk kan vara viktigt för inlärningen är det enligt Krashen inte den mest 
centrala delen för att man ska tillägna sig det. Swain, å andra sidan, anser att elever inte kan 
tillägna sig språk endast genom input. Hon menar att eleverna måste få prata på målspråket 
för att lära sig det (Krashen, 1983, s 108; Swain, 1985 i Hedge, 2000, s 13). En möjlig 
anledning till varför många fokuserar mest på talövningar i undervisningen skulle kunna vara 
att det känns som ”ett kvitto” på att eleverna lärt sig språket när de kan kommunicera muntligt 
med hjälp av det.  
 
En annan orsak till varför så många pedagoger fokuserar sin undervisning på talövningar 
skulle kunna vara att styrdokumenten ser ut som de gör. Där står det att strävan är att alla 
elever ska utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska (Skolverket, 2000). Det är 
många moment som ska hanteras samtidigt när man pratar då man ska formulera sina tankar 
till eget språk och också tänka på att formulera sig rätt (Lazaraton i Celce-Murcia, 2001, s 
103). Eleverna måste tillåtas börja prata engelska först när de känner sig redo för att göra det. 
Detta är något som är viktigt (Krashen et al., 2000, s 56). Eftersom så många pedagoger i 
skolan fokuserar på att eleverna ska tala finns risken att många elever tvingas prata på 
målspråket innan de känner sig redo.  
  
På fråga 11 (bilaga 1) fick pedagogerna fylla i vilka aktiviteter de utför i sin undervisning och 
hur ofta. Enligt resultatet är det vanligast att eleverna arbetar med skrivuppgifter och det 
skiljer sig från resultatet i föregående fråga då pedagogerna angav att de fokuserar mest på 
talövningar. Att skriva är något som sällan bidrar till att tillägna sig ett språk (Krashen et al., 
2000, s 149). Kan man göra sig förstådd muntligt kan man ofta också göra sig förstådd 
skriftligt även om det inte blir helt korrekt. I kursplanen för engelska (Skolverket, 2000) står 
det i uppnåendemålen för år 5 att eleven ska kunna skriva meddelanden med hjälp av mycket 
enkelt språk. Detta kan tolkas som om att skriva inte är det område som ska prioriteras högst. 
I resultatet kan man utläsa att aktiviteterna glosor, glosförhör och workbook är de mest 



19 

förekommande skrivaktiviteterna. Detta skulle kunna innebära att glosinlärning och enskilt 
arbete prioriteras.  
 
De 5 vanligaste aktiviteterna som pedagogerna uppger att de genomför varje vecka är glosor, 
sång och musik, glosförhör, textbook och workbook. Dessa aktiviteter har vi även sett mycket 
av under vår VFU. När eleverna får sjunga får de prova språket genom att härma och de 
behöver inte tänka på att uttrycka sig rätt. De får då även känslan av att de lär sig språk vilket 
är positivt (Brewster et al., 2002, s 101-105). När det gäller nya ord och glosor är det bäst att 
lära sig dem i meningsfulla situationer. När man arbetar med glosor är det viktigt att man 
presenterar nya ord på meningsfulla sätt och att man får möta orden i många olika situationer 
(Krashen et al., 2000, s 55, 156; Barcroft, 2004; DeCarrico i Celce-Murcia, 2001, s 210-211). 
Det är positivt att man arbetar med att lära sig nya ord i klassrummen eftersom man inte kan 
tillägna sig ett språk om man inte förstår orden. 
 
Läromedel, som visade sig vara flitigt använda, är ofta uppbyggda på mekaniska övningar 
trots att forskningen motsätter sig det (Aski, 2003). Det är viktigt att man väljer ut de 
övningar som är språkutvecklande för eleverna, som meningsfulla och kommunikativa 
övningar eller övningar där eleverna får träna sitt kommunikativa språkutövande. Fokus ska 
ligga på att övningarna leder till förståelse så att eleverna kan ta till sig språket i sin takt 
(Paulston et al., 1976 s 4; Lee et al., 1995 i Aski, 2003; Wong et al., 2003).  
 
Jämför vi frågorna 9 och 11 (bilaga 1) får vi fram olika resultat. På fråga 9, som handlar om 
vad pedagogerna anser sig fokusera mest på i undervisningen, svarade majoriteten området 
tala. När vi sammanfattat fråga 11, de aktiviteter pedagogerna genomförde med eleverna varje 
vecka, kunde vi utläsa att övningar som tillhör området skriva var de vanligaste. Inget av 
resultaten stämmer överens med vad Krashen et al. (2000, s 32) säger om hur man tar till sig 
ett språk, om att fokus ska ligga på meningsfull input och att produktion utvecklas med tiden. 
Pedagogerna ansåg sig mest fokusera på talövningar och detta verkar vara vad de ämnar 
sträva mot. Eftersom de 5 vanligaste aktiviteterna som utförs varje vecka handlar om att 
skriva arbetar de pedagogerna inte riktigt mot det målet, vilket är intressant. En möjlig orsak 
till detta motsägande resultat skulle kunna vara att pedagogerna tolkat fråga 9, vad de 
fokuserar mest, som vad de själva tycker är viktigast. Har pedagogerna missuppfattat frågan 
kan resultatet bli missvisande.    
 
Många av pedagogerna använder sig av ett eller flera läromedel. En anledning till att det är så 
vanligt kan vara att de fungerar som en avlastning för pedagogen i arbetet och planeringen. 
Pedagogen behöver inte vara orolig för att missa några väsentliga delar (Brewster et al., 2002, 
s 152) vilket kan vara en fördel. En annan anledning till varför många pedagoger använder sig 
av ett läromedel kan vara att de känner sig osäkra på hur man lär sig ett språk på bästa sätt. I 
de fallen kan ett läromedel vara en stor trygghet (Englund, 1999). Som nämnts tidigare 
tillägnar sig elever språk när svårighetsgraden ligger steget över deras egen kunskapsnivå 
(Krashen et al., 2000, s 32). Använder man sig bara av ett läromedel kan det vara svårt att 
anpassa detta. För att man ska kunna lägga språket på rätt nivå måste man som lärare ha stor 
insikt i vilken nivå ens elever befinner sig på.  
 
När man använder ett läromedel gör alla elever ofta samma sak, det vill säga de läser samma 
texter och gör samma övningar. Men alla elever i en klass ligger väldigt sällan på samma 
kunskapsnivå. Detta medför att övningarna inte blir meningsfulla och utvecklande för alla 
elever, något som är viktigt. Därför måste man som lärare vara noga med att välja ett 
läromedel som ger alla elever möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Om man erbjuder ett 
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varierat utbud av övningar som är anpassade efter eleverna är chansen större att man kan möta 
dem på just deras nivå och undervisningen blir då givande för alla (Lightbown et al., 2006, s 
64). Det betyder inte att alla elever ska göra olika saker i ett klassrum men det är inte säkert 
att en övning passar alla.  
 

7.2 Didaktiska konsekvenser 
Genom den här undersökningen har vi sett att det ligger ganska lite fokus på meningsfull 
input, vilket Krashen et al. (2000, s 124) menar är den viktigaste delen för språkinlärning. 
Tillägnande av språk sker när elever omges av det och därför är det viktigt att pedagogerna 
pratar engelska under lektionerna. Eleverna ska inte producera eget språk innan de känner sig 
redo att göra det (Krashen et al., 2000, s 26, 56). Ramsor och sånger inte innebär att producera 
språk på samma sätt eftersom eleverna inte behöver sätta ord på sina tankar. Det handlar då 
istället om att repetera och lära sig utantill, vilket kan vara positivt för eleverna.  
 
Vår undersökning visar att pedagogerna inte fokuserar på att eleverna ska lyssna i så stor 
utsträckning. Det är en viktig del av språket i klassrummet eftersom talat språk är den enklaste 
formen av input (Wilcox Peterson i Celce-Murcia, 2001, s 87-89). För att tillägna sig ett språk 
ska eleverna omges av det i meningsfulla situationer (Krashen et al., 2000, s 26), något som är 
viktigt att komma ihåg. Flera av pedagogerna i vår undersökning talar inte engelska under 
lektionerna och om de då dessutom inte arbetar med hörövningar får eleverna väldigt lite 
muntlig input.  
 
Läsning bidrar till väldigt viktig input eftersom inte så många människor runtomkring talar 
målspråket (Ediger i Celce-Murcia 2001, s 153). Man kan få mycket bra input från olika typer 
av texter. Det är viktigt att man inte bara läser texter från sitt läromedel eftersom de i många 
fall inte kopplas till elevernas erfarenhetsvärld. Istället ska man ta chansen att läsa andra 
skönlitterära texter, både sådana som eleverna känner igen från det svenska språket men så 
småningom också andra böcker. Man kan läsa samma böcker på engelska som man läser på 
svenska eftersom eleverna då har en förförståelse och kan koppla den nya inputen till deras 
befintliga kunskaper. Det är dock viktigt att man väljer rätt svårighetsgrad på texterna. 
Eleverna ska känna att de behärskar texten men samtidigt utvecklas (Lightbown et al., 2006, s 
64). Då stärker man inte bara deras språkkunskaper utan också deras självkänsla vilket är 
oerhört viktigt.  
 
Det den här undersökningen har visat för oss att många använder läromedel. Med tanke på 
vad Aski (2003) skriver om att läromedel ofta baseras på mekaniska övningar är det viktigt att 
man noggrant går igenom det material man använder. Läromedlet ska ha stor variation i 
övningarna, passa eleverna, läraren och arbetet mot kursplanen (Byrd i Celce-Murcia, 2002, s 
415-417). Det är viktigt att se till att man använder sig av övningar som är språkutvecklande 
och där eleverna har förståelse för innehållet (Paulston et al., 1976 s 4; Lee et al., 1995 i Aski, 
2003) Man måste inte heller använda hela läromedlet utan man kan plocka ut det väsentliga 
för att sedan komplettera med andra läromedel eller egenproducerat material (Brewster et al., 
2002, s 152). 
 
Om man är trygg i vad som står i kursplanen och inriktad på att skapa en varierad 
undervisning kommer eleverna att få den input de behöver. Det kan vara bra att ha läromedlet 
att tillgå ibland som ett stöd (Englund, 1999). Vi har under våra VFU-perioder sett att lärare 
emellanåt har väldigt stor arbetsbelastning och då kan det vara bra att ha ett läromedel att ta 
hjälp av.  
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7.3 Metoddiskussion 
Fördelen med en enkät är att man kan nå ut till många på en kort tid (Trost, 2007, s 29). Vi 
hade problem med att få in tillräckligt många enkätsvar trots att vi skickade ut påminnelser. 
Vi hade velat få in fler enkätsvar för att stärka tillförlitligheten i undersökningen.  
 
Nackdelen med enkäter är att det kan vara svårt att formulera tillräckligt tydliga frågor och att 
forskaren inte heller kan ställa följdfrågor eller be respondenterna förtydliga vad de menar 
(Björkdahl Ordell i Dimenäs red., 2007, s 91). Vi försökte vara tydliga i formuleringarna men 
det är ändå några som har missuppfattat enstaka frågor. Dessutom tycker vi så här i efterhand 
att svarsalternativet stämmer delvis inte säger så mycket. Det är väldigt tolkningsbart både för 
den som svarar och för den som analyserar. Vi har också upptäckt att vi glömt en aktivitet på 
fråga 11 (bilaga 1). Aktiviteten hörövning är inte med, vilket den borde ha varit. Då kanske 
resultatet på området lyssna hade sett annorlunda ut. Pedagogerna har inte fyllt i aktiviteten 
själva, vilket antingen kan tyda på att de inte använder hörövningar eller att de glömt fylla i 
dem.  
  
Bortfall är en annan nackdel med enkäter eftersom en del respondenter kan välja att inte svara 
på vissa frågor (Björkdahl Ordell i Dimenäs red., 2007, s 91). Som forskare vet man då inte 
om det var avsiktligt eller inte. Det finns två olika typer av bortfall, externa och interna. Med 
externa bortfall menas att en person inte ville eller kunde delta i undersökningen. Interna 
bortfall innebär att de som deltar i undersökningen inte har svarat på en eller flera frågor 
(Ejlertsson, 1996, s 22). Vi har haft ett stort externt bortfall då det är många som helt enkelt 
inte svarat på enkäten. Vår förhoppning var att vi skulle få in ungefär 100 enkätsvar men vi 
fick sänka våra ambitioner då vi insåg att detta inte var möjligt. Kanske beror det på att det 
inte är många pedagoger på varje skola som undervisar i engelska. Dessutom har vi förstått att 
många skolor fått flera förfrågningar om enkäter och därför kanske tröttnat på att fylla i dem. 
 
Vissa frågor har haft större interna bortfall än andra. Ett exempel är fråga 12 (bilaga 1), som 
handlar om vad de två senaste veckornas engelsklektioner innehållit, som många inte svarat 
på alls. Vi frågar oss varför så många hoppat över den. Den bör inte vara svår att svara på 
eftersom det är faktiska förhållanden som efterfrågas. Även om man har glömt vad man 
gjorde kan man ta hjälp av svarsalternativen på frågan innan eller titta i sin planering. Kan det 
ha varit så att frågan hade en placering som gjorde att pedagogerna inte såg den tydligt? På 
grund av det stora bortfallet valde vi att bortse från den här frågan i resultatet.  
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under undersökningens gång har flera frågor väckts. Eftersom många pedagoger som svarat 
på enkäten har arbetat länge som lärare hade det varit intressant att jämföra med 
nyutexaminerade lärare och se om tillvägagångssätten skiljt sig från varandra. Skiljer det sig i 
förhållande till hur man arbetar och vilken inställning man har till läromedel? 
 
Undersökningen har visat att man i många klassrum arbetar med glosor och glosförhör varje 
vecka. Vi har under den här tiden inte tagit reda på hur man arbetar med glosor och det hade 
varit spännande att undersöka vidare. Eftersom orden är en väldigt viktigt del av att lära sig ett 
nytt språk hade det varit intressant att se hur man arbetar för att utöka elevernas ordförråd.  
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Många pedagoger uppger i vår undersökning att de fokuserar mest på talövningar men 
använder sig ändå mest av aktiviteter som handlar om att skriva. Utifrån de motsägelserna i 
resultatet hade det varit spännande att undersöka dessa vidare. 
 
Andra tankar som väckts är hur pedagogerna arbetar med textbook och workbook som också 
var några av de vanligaste aktiviteterna.  
 

8. Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Catarina Player-Koro, som gett oss en hel del 
hjälp på vägen. Vi har fått många goda tips och råd som hela tiden hjälpt oss komma vidare 
och genom handledningen har vi fått motivation att arbeta vidare när det känts tungt. Vi vill 
också tacka alla pedagoger som tagit sig tid att besvara vår enkät och också de rektorer som 
hjälpt oss förmedla enkäten till pedagogerna ute på skolorna. Det är tack vare er vi kunnat 
samla in data för att göra den här undersökningen möjlig.  
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Bilaga 1 
 

 
 
 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Borås som håller på att avsluta utbildningen och ska 
skriva vårt examensarbete. Vi ska undersöka hur pedagoger, från förskoleklass till år 5, 
arbetar med engelska. Vi är intresserade av att se hur du arbetar med dina elever i 
klassrummet och på vilket sätt du använder läromedel i undervisningen. 
 
Med er hjälp hoppas vi kunna genomföra vår uppsats och få inblick i hur undervisningen i 
engelska ser ut. Om du känner att du vill hjälpa oss genom att svara på några frågor skulle det 
vara till stor hjälp för oss.  
 
Det är helt frivilligt att besvara enkäten men vi är glada om du vill hjälpa oss. Enkäten är 
anonym och resultaten kommer endast att användas till den här undersökningen. Alla 
enkätsvar kommer att förstöras när uppgiften är slutförd. 
 
Vi behöver ha in dina svar senast den 21 november.  
 
Tack för att du vill hjälpa oss med den här undersökningen!  
 
Vi lämnar våra mailadresser och telefonnummer om du har några frågor. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Therese Robertsson   s051120@utb.hb.se 0733-59 48 74 
Karin Sahlén  s051721@utb.hb.se 0708-18 38 32 
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BAKGRUNDSFRÅGOR  

1. Kön:          Kvinna        Man  
 

2. Ålder: .................................. 
    
3. Har du någon form av pedagogisk utbildning?     Ja      Nej  
 
4. Om JA, vilken? 
 
........................................................................................................................................ 
    
5. Ingår engelska i din utbildning?       Ja       Nej  
 

6. Hur gamla är barnen du arbetar med? ................................................................... 

 

7. Hur länge har du arbetat i skolan? .......................................................................... 

 

8. Hur länge har du undervisat i engelska? ................................................................. 

 

UNDERVISNINGEN 

9. Vad fokuserar du mest på i din engelskundervisning? Rangordna från 1-4 där 1 är 
mest och 4 minst. 
 
Skriva.......................... Läsa ............................... 

Lyssna......................... Tala................................ 

 
10. Här ber vi dig ta ställning till ett antal påståenden. Markera för varje påstående det 
svarsalternativ som stämmer bäst. 
 
 Stämmer 

helt 
Stämmer 

delvis 
Stämmer 
inte alls 

Ingen 
uppfattning 

Jag tycker det är roligt att undervisa i 
engelska. 

    

     
Jag tror att eleverna tycker det är roligt 
med engelska. 

    

     
Under lektionerna talar vi alltid engelska.     
     

Jag planerar alltid undervisningen utifrån 
elevernas intressen 

    

     
Jag planerar helst de engelska momenten 
själv. 

    



27 

 Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

Ingen 
uppfattning 

Jag tar gärna hjälp av mina kollegor i 
planeringen av de engelska momenten. 

    

     

Jag integrerar engelska med andra ämnen.     
     
 
 
11. Hur ofta arbetar ni med följande aktiviteter under  engelsklektionerna? Markera det 
påstående som stämmer bäst.   
 
 Varje 

vecka 
Flera gånger 
i månaden 

Någon gång  
i månaden 

Mer 
sällan 

Aldrig 

Lyssna på berättelser      
      
Glosor      
      
Sång och musik      
      
Läsa berättelser      
      
Textbook      
      
Lyssna på inspelade texter      
      
Lekar      
      
Glosförhör      
      
Teater      
      
Veckans text      
      
TV och film      
      
Skriva berättelser på datorn      
      
Dialoger      
      
Arbetsblad      
      
Använda språkprogram på datorn      
      
Chatta      
      

Berätta      
      
Diskutera      
      
Prata om engelskspråkiga länder      
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 Varje 
vecka 

Flera gånger i 
månaden 

Någon gång i 
månaden 

Mer 
sällan 

Aldrig 

Grammatik      
      
Workbook      
      
Spel på datorn      
      
Maila      
      
Ramsor      
      
Skriva egna berättelser      
      
Spel      

      
Här har ni plats att skriva in övriga 
aktiviteter som ni gör: 

     

      
Annat:............................      
      
Annat:…………………      
      
Annat:…………………      
      
 
12. Vilka av ovanstående aktiviteter har ni arbetat mest med de två senaste veckorna? 
Rangordna från 1 till 5 där 1 är det mest vanliga. 
 
1...................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................... 

5. ..................................................................................................................................... 

 

LÄROMEDEL  
     
13. Använder du läromedel i din undervisning?      Ja      Nej  
Om NEJ, gå vidare till fråga 17. 

 

14. Vilka/vilket läromedel använder du? ..................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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15. Här ber vi dig ta ställning till ett antal påståenden om ditt användande av läromedel. 
Markera det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din undervisning. 
 
  

Jag utgår bara från läromedlet.  
  
Jag utgår från läromedlet någon gång varje vecka.  
  
Jag använder läromedlet någon gång varje månad som ett 
stöd. 

 

  

Jag använder läromedlet någon gång varje termin.  
  
Jag använder inget läromedel.  
 
 
16. Andra planeringssätt jag använder: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

17. Om NEJ på fråga 13, hur planerar du dina lektioner? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

18. Övrigt jag vill tillägga: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 
 
 

Tack för att du tog dig tid för att hjälpa oss med vår undersökning! 
 
  

 
 


