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SAMMANFATTNING 

Hösten 2016 genomförde vi en studie i en svensk grundskola i en årskurs 2 med syfte 

att kartlägga några elevers inställning till att lära sig det engelska språket och hur den 

inställningen påverkades av högläsning av engelsk barnlitteratur. Syftet var också att 

kartlägga om högläsning påverkade elevernas passiva ordförråd samt om eleverna 

använde någon form av språklig strategi vid mötet av okända ord under högläsningen. 

   De datainsamlingsmetoder som användes i studien var 71 strukturerade elevintervjuer, 

enkla observationer av tre undervisningstillfällen med högläsning av en ny 

engelskspråkig skönlitterär text vid varje och ett ordtest som genomfördes före och efter 

de tre undervisningstillfällena. 

  Studiens resultat antyder att högläsning av engelsk barnlitteratur inte har påverkat 

elevernas inställning till att lära sig engelska markant, men att eleverna var positiva till 

högläsning i engelskundervisningen. Resultatet visar även att elevernas passiva 

ordförråd verkar ha ökat efter de tre undervisningstillfällena, samt att cirka hälften av 

eleverna kunde rapportera att de använt någon språklig strategi i mötet med de engelska 

texterna, till exempel att använda bilderna eller likheter med det svenska språket. 

   Vår slutsats är att högläsning av engelsk barnlitteratur i undervisningen kan bidra till 

att upprätthålla elevers språkliga nyfikenhet och positiva inställning till att lära sig 

engelska samt att de utökar sitt passiva ordförråd. En annan slutsats är att alla elever bör 

ges möjlighet i undervisningen att utveckla förmågan att använda språkliga strategier i 

enlighet med Skolverket (2011b). 
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ABSTRACT 

The autumn of 2016, we conducted a study in a Swedish grade 2 class with the aim to identify 

some pupils´ attitudes to learning the English language and how those attitudes were 

influenced by the reading aloud of English children´s literature. The aim was also to see 

whether reading aloud influenced the pupils´ passive vocabulary and whether they used some 

form of linguistic strategies when encountering unknown words during the listening. 

   The data collection methods used in the study were 71 structured interviews with the pupils, 

simple observations of three lessons with reading aloud of English children´s literature and 

word tests conducted before and after the three lessons. 

   The study´s results suggest that the reading aloud of English children´s literature did not 

affect the pupils´ attitudes towards learning English significantly, but that the pupils were 

positive towards reading aloud during English classes. The results further indicate that the 

pupils´ passive vocabulary increased after the three lessons, and that about half of them used a 

linguistic strategy when encountering unknown words during the reading, for example use of 

pictures and of the similarity to the Swedish language. 

   A conclusion of this study is that reading aloud of English children´s literature in teaching 

can help to maintain pupils´ linguistic curiosity and positive attitudes to learning English, as 

well as expand their passive vocabulary. Another conclusion is that all pupils should be given 

the opportunity in class to develop the ability to use linguistic strategies according to 

Skolverket (2011b). 
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1 Inledning 

Vi människor lever i en allt mer globaliserad värld, något som ökar efterfrågan på ett gemensamt 

kommunikationsspråk. Svartvik (2005) hävdar att det är engelskan som har blivit det största 

kommunikations- och informationsspråket i världen och goda kunskaper i det språket får då 

betydande fördelar för individen i det globala samhället.  

   Engelska har varit ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan sedan 1962 (Lundberg, 2007). I 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b) motiveras varför ämnet engelska ska finnas med i 

skolformen: "Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så 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" (s 30). 

Det har dock pågått diskussioner sedan införandet av engelskämnet som ett obligatorium i den 

svenska skolan från vilken årskurs ämnet bör introduceras. Idag är det upp till varje kommun och 

skola att bestämma när elever ska börja med reguljär engelskundervisning, men det ska ske senast i 

årskurs 3. 

   Lundberg (2007) förespråkar en tidig ingång i engelska i skolan och menar att fördelarna med 

detta är att undervisningen då bidrar till att tidigt utveckla ett intresse för språkinlärning och ett 

språkligt självförtroende. Engelskundervisningen i de tidiga åren bör ske på ett avslappnat och 

lekfullt sätt. Både Linse (2007) och Lundberg (2007) menar att högläsning av engelsk barnlitteratur 

är ett naturligt och lustfyllt sätt att använda i engelskundervisningen. Att barnlitteratur i 

undervisningen har positiva effekter för elevers språkinlärning i de yngre åren visar även Chous 

(2014) studie om hur spel, sånger och barnlitteratur påverkar elevers engelska ordförråd. 

Skolinspektionen (2010) hävdar dock i en rapport att barnlitteratur i engelskundervisningen används 

i en liten utsträckning, något som även bekräftas i en studie gjord av Schröter och Molander 

Danielsson (2016). I denna studie framgår det att användningen av engelsk barnlitteratur verkar vara 

begränsad på lågstadiet i Sverige: "We also asked if [the teachers] ever used children’s books, or 

stories of some kind, and got only negative responses" (Schröter & Molander Danielsson, 2016, s 

59).  

   Genom egna erfarenheter och en mindre pilotstudie med syfte att undersöka ett antal pedagogers 

attityd till och användning av engelsk barnlitteratur i engelskundervisningen i årskurserna 1-3 kan 

även vi själva konstatera att högläsning verkar användas sparsamt, samtidigt som pedagogerna anser 

att det är ett bra sätt att främja elevers språkutveckling i det engelska språket.  

   Syftet med föreliggande studie är att kartlägga inställningen till att lära sig det engelska språket 

hos några elever i en svensk grundskola i en årskurs 2 och hur den inställningen påverkas av 
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högläsning av engelsk barnlitteratur. Syftet är också att undersöka om högläsningen påverkade 

elevernas passiva ordförråd samt om eleverna använde någon form av språklig strategi vid mötet av 

okända ord under högläsningen. Studien ska försöka ge svar på tre forskningsfrågor: 

§ Vad är elevernas inställning till att lära sig det engelska språket och hur påverkas denna 

inställning av högläsning av engelsk barnlitteratur? 

§ Hur påverkas elevernas passiva ordförråd av högläsning av engelsk barnlitteratur i 

undervisningen?  

§ Vilka strategier använder eleverna när de möter okända ord i en engelskspråkig skönlitterär 

text?  

Denna studie förväntas vara av intresse för praktiserande pedagoger i de lägre årskurserna, men bör 

även vara relevant för språklärare och pedagoger i de högre årskurserna. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en kortfattad överblick över engelskämnet och dess didaktik. Vidare 

ges en kortfattad sammanfattning av samtliga kursplaner sedan ämnets införande i den 

svenska skolan. I avsnittet redogörs även för aktuell forskning inom områdena språkligt 

självförtroende, engelsk barnlitteratur för de yngre, hur yngre barn lär sig språk, 

metakognition samt språkliga strategier. 

2.1 Engelskämnets skiftande karaktär enligt svenska läroplaner 

Kraven vårt samhälle ställt på skolan, till exempel när det gäller vilka kompetenser den ska 

producera, har förändrats med tiden. Samhällets utveckling och skolans innehåll går hand i hand och 

diskussioner kring vad som är viktig kunskap behöver ständigt föras för att tillgodose samhällets 

behov. 

   Enligt Tornberg (2015) har didaktiken i språkundervisningen diskuterats sedan 1500-talet. 

Diskussionerna har bland annat behandlat olika uppfattningar om huruvida undervisningen av språk 

ska fokusera på det kommunikativa eller språkets formella regler, och innan den första svenska 

läroplanen 1962 hade de olika lärosätena i Sverige sina egna individuella stadgar. Dessa dokument 

är att se som enskilda små tidskapslar som fångat kunskapssyn och värderingar under ett ögonblick 

av vårt samhälles historia. Men de ger oss också en inblick i hur den tidens rådande politiska och 

didaktiska diskussioner fördes (Thornberg, 2015). 
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   Lundahl (2009) menar att främmande språkundervisningen i den svenska skolan fram till 1960-

talet genomsyrades av en metod kallad grammatik- och översättningsmetoden, med utgångspunkt i 

att översätta målspråket till modersmålet och tydliggöra målspråkets grammatiska regler. Detta 

synliggörs även i dåvarande läroplanen för grundskolans engelska kursplan (Skolöverstyrelsen, 

1962), som uppmanade till att undervisningen skulle "… göra eleverna förtrogna med ett begränsat, 

centralt förråd av ord, uttryck och grammatiska mönster samt att grundlägga ett gott uttal" (s 190). 

   I Läroplanen för grundskolan 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) var huvudmålet i 

engelskundervisningen detsamma som i föregående läroplan. Det som däremot utvecklades i den 

nyare läroplanen var att den engelska kursplanen även var riktad mot de lägre årskurserna i 

lågstadiet. Läroplanen 69 gav språkets tal ett större fokus genom att råda pedagoger för de lägre 

årskurserna att forma sin undervisning med hjälp av:  

- Enkla hör- och talövningar med samtidig inövning av uttalet.  

- Samtalsövningar, även eleverna emellan, i anslutning till verklighet, avlyssnat material, bild 

och text för att öva in ett elementärt förråd av ord, fraser och grammatiska mönster.  

- Inlärning av enkla dialoger. Inslag av sång och musik. (Skolöverstyrelsen, 1969, s 142)  

Denna vändning innebar att talet gavs mer plats i undervisningen, även om undervisningen 

fortfarande hade sin utgångspunkt i skriften. Till stor del byggde undervisningsmaterialet på 

användningen av skönlitterära texter, eftersom de ansågs utgöra färdiga läromedel samt innehålla 

välskriven text men också på grund av det begränsade utbudet av för ändamålet avsedd pedagogisk 

litteratur (Lundahl, 2009).  

   I nästkommande läroplan för grundskolan, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), gavs talet och 

lyssnandet ett ännu större fokus genom den engelska kursplanens riktlinjer: "Undervisningen i 

engelska syftar i första hand till att eleverna skall tillägna sig muntlig färdighet. Hör- och 

talövningar måste därför få en framträdande plats i undervisningen. Det är väsentligt att språket i 

talövningarna är naturligt och verklighetsnära" (s 77). Här har språksynen utvecklats till att fokusera 

allt mer på den kommunikativa aspekten (Lundahl, 2009). 

   Det som bland annat skiljer Lgr 80 från Lgr 69 är att den nya kursplanen rekommenderar skolan 

att inte använda sig av läsning eller skrivning om det inte bygger på redan inövade ord. Lgr 80 

uppmanar pedagoger att i sin undervisning inkludera: 

- Hör- och talövningar för att öva in sådana ord, fraser och grammatiska mönster som ingår i 

enkel talad engelska.  

- Det språkliga stoffet bör anknyta till elevers ålder och intressen.  

- Enkla samtal, även eleverna emellan, där de får tala om t ex sig själva och sin närmiljö.  

- Dramatiseringar. Lekar, ramsor och sånger. (Skolöverstyrelsen, 1980, s 78) 
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I dagens läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011b) präglas engelskämnets syfte och riktlinjerna 

för undervisningen av den kommunikativa förmågan, språkliga strategier och att skapa en tilltro till 

användandet av språket. I läroplanens centrala innehåll för årskurserna 1-3 står det att elevers 

förkunskaper, intressen och vardagsliv ska ges plats i undervisningen. Det framkommer även att 

sånger, ramsor, dikter och sagor ska användas som verktyg i undervisningen (Skolverket, 2011b).  

    Pedagoger som undervisar i ämnet engelska bör utgå ifrån att det engelska språket idag har intagit 

en särställning som världsspråk. Dagens styrdokument betonar även engelskämnets syfte att elever 

ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och kunna använda sig av språket i olika 

internationella sammanhang, till exempel resor, studier och arbete (Tyberg, 2010). 

2.2 Språkligt självförtroende 

En viktig aspekt av språkinlärningen är individens egna upplevelser av att lära sig språket. 

Ladberg (2000) menar att eleven måste tro att den kommer att lära sig språket, vilket dock kan 

påverkas av hur människor i elevens omgivning tycker kring språkinlärning till exempel om 

det är svårt eller sker naturligt. Lundberg (2007) framhåller faktorer som personlighet, attityd 

och motivation för att beskriva framgångsrika språkelever. En framgångsrik elev vågar och 

hanterar risken att göra fel på ett bra sätt. Den hindras inte av att den inte förstår allt utan 

fokuserar mer på helheten genom att gissa och dra egna slutsatser. Svaga språkinlärare 

tenderar i större grad att stanna upp vid varje ord de inte förstår för att översätta det, vilket 

medför att helheten lätt blir bortglömt. Att elever vågar och har viljan att lära sig framhåller 

Lundberg (2010) som motorn i språkutvecklingen och hon rekommenderar ett avslappnat 

förhållande till språklärande.  

   Lundberg (2010) menar att elever som upplever att engelska inte är kul tenderar att inte 

aktivt delta i undervisningen, som kan bero på att de inte vågar eller vill, vilket kan leda till att 

de får en svag språklig självbild. Författaren framhåller även att elevers motivation för 

språkstudier skapas under skolans tidiga år och att elever i sjuårsåldern har den högsta 

motivationen att lära sig språk. Lundberg (2011) lyfter fram språkforskning som visar att 

yngre elever inte bryr sig om vad andra tycker och tänker när de använder engelska i 

klassrummet, jämfört med något äldre elever i årskurs 3 och 4. Lundberg (2010) identifierar 

dock ett problem, nämligen att många elever i de yngre åren som i princip är motiverade att 

lära sig språk tycker att skolans engelskundervisning är ointressant och tråkig. Författaren 

menar att ett sätt att motverka negativa attityder till ämnet är att låta elever få vara med och 

planera undervisningen i ämnet. I elevers språkutveckling enligt Lundberg (2010), är 
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individens nyfikenhet och lust att lära sig språket en viktig del och är något som pedagogen 

kan påverka genom undervisningen.  

2.3 Engelsk barnlitteratur för de yngre 

Lundberg (2011) hävdar att undervisningen i engelska under de tidiga åren ska fokusera på 

det talade språket och att elever bör få möta språket genom bilderböcker, sagor och 

berättelser. Bilderböcker är enligt författaren uppskattade i undervisningen i de tidigare åren 

och bidrar till ett rikt flöde av det engelska språket i ett meningsfullt sammanhang. 

Högläsning av sagor är tänkt att resultera i att elever utvecklar förmågan att lyssna och förstå 

samt förmågan att sätta sig in i andras livsförhållanden och att ta ställning i moraliska 

dilemman. Dessutom bidrar högläsning till ett ökat ordförråd, samt stöd för lärandet av uttal, 

språkrytm och språkmelodi. Författaren rekommenderar pedagoger att välja böcker som ligger 

över elevernas språkliga förmåga för att läsningen ska kännas meningsfullt och utmanande 

samt att involvera elever i valet av texter, vilket kan bidra till ökad motivation (Lundberg 

2011). Även Ghosn (2002) och Linse (2007) framhåller barnlitteratur som ett motiverande 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Mason (2013) redogör för flera studier som undersöker 

vilken inverkan högläsning och egen läsning av berättelser har på språkutvecklingen i 

främmande språk. Resultatet var att kombinationen högläsning och egen läsning är ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt att arbeta med för att stödja språkinlärningen. En annan 

studie av Mason visade att högläsning av engelsk barnlitteratur är lika eller mer effektiv än 

traditionell undervisning i ämnet samt att högläsning är ett mer lustfyllt och engagerande sätt 

att undervisa på. Ghosn (2013) skriver om en studie som genomfördes på elever som var 11-

12 år gamla och byggde på att läsa en bilderbok utan stöd eller instruktioner tre gånger på en 

vecka, vilket gav resultatet att eleverna ökade sin förståelse av de utvalda målorden. En annan 

studie som Ghosn (2013) hänvisar till pekar på att elevernas ordförråd kan öka efter en enda 

läsning. Ytterligare en studie som visar att barnlitteratur är ett bra verktyg i 

språkundervisningen är Chous (2014) studie som utfördes på grundskoleelever i Taiwan och 

som visade att spel, sånger och barnlitteratur hade en påverkan på elevers engelska ordförråd.  

2.4 Hur yngre barn lär sig språk 

Ladberg (2000) menar att vi människor lär oss språk olika beroende på vilken ålder vi har. 

Yngre barn lär sig språket framförallt genom att lyssna in språket och sedan börja använda 

det, utan att vara medvetna om att de lär sig, medan äldre personer använder sig i större 
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utsträckning av olika medvetna strategier under inlärningen. Enligt Pinter (2006) kan yngre 

elever inte göra jämförelser mellan hur språken är uppbyggda, så som vuxna kan göra, vilket 

betyder att yngre elever inte kan lära sig ett nytt språk genom grammatikundervisning. Yngre 

elever behöver desto mera känna att de lär sig språket i ett meningsfullt sammanhang och 

tycka att det är kul. 

   Lundberg (2010) lyfter betydelsen av undervisning i engelska i skolan och poängterar att det 

på grund av olika hemförhållanden är missriktat att anta att alla elever lär sig engelska själva 

genom fritidsengelskan. Lundberg (2011) framhåller vikten av att låta yngre elever - helst 

redan från förskoleklass - få bekanta sig med det engelska språket i skolan genom ett innehåll 

som är åldersanpassat. Undervisningen kan då utnyttja elevernas språkliga nyfikenhet samt 

förmågan att imitera och lära sig ett autentiskt uttal. Vidare framhåller Lundberg (2010) att 

eftersom elever lär sig språket genom att lyssna så ställer detta krav på pedagogens språkliga 

kompetens eftersom pedagogen blir elevernas språkliga förebild. 

   Både Lundberg (2011) och Pinter (2006) lyfter fram språkforskning som pekar på att det är 

bättre om elever får möta det främmande språket i undervisningstillfällen som är korta men 

kontinuerligt återkommande. Enligt Lundahl (2009) lär sig elever nya ord och begrepp på 

engelska genom att de möter dem många gånger i tal eller skrift samt att de kan dem på sitt 

modersmål.  

   Ladberg (2000) hänvisar till forskning som visar på att prosodin och grammatiken i ett språk 

har samband med varandra. Om elever tillägnar sig språkmelodin i det engelska språket får de 

därmed även en känsla för språkets grammatik. Många elever som lär sig språk har ett behov 

att lyssna in språket under en period innan de prövar att själva producera det. Det är 

individens behov som avgör hur lång perioden blir. Lundberg (2011) skriver om "den tysta 

perioden" som en period, som kan vara i hela terminer, där en elev förstår till exempel den 

engelska som pratas i ett svenskt klassrum men än så länge sitter tyst själv. Pedagogen bör 

enligt författaren inte tvinga sådana elever att prata utan istället använda sånger, ramsor, lekar 

och körövningar för att stimulera elevernas språkutveckling.  

2.5 Lärstrategier och metakognition 

Skolverket (2015) framhåller att ”Ett av syftena med utbildning är att utveckla elevers 

förmåga att lära ” och innebär att undervisningen även bör ge eleverna förmågan att använda 

effektiva lärstrategier. Gärdenfors (2010) menar i ett effektivt lärande bör eleverna undervisas 

i strategier, minnestekniker och framförallt uppmuntras till reflektion över det egna lärandet. 

   Metakognition är enligt Pramling Samuelsson (1987) och Gärdenfors (2010) förmågan att 
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kunna reflektera, styra över och förstå sitt eget lärande. Det innebär att individen vet hur den 

kommer ihåg, hur den skapar en inre motivation och hur den förstår information.  

   I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b) framhålls det att eleverna ska lära sig 

”använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när 

språkkunskaperna inte räcker till” (s 30). Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska 

(Skolverket, 2011a) förklarar strategier som ”ett samlingsbegrepp för olika metoder eller 

handlingssätt vid kommunikation och i elevernas lärande” (Skolverket, 2011a, s 16), vilka kan 

antingen vara medvetna eller delvis omedvetna från elevers sida. En sådan strategi är att 

använda sig av det man redan har förståelse av, för att sedan gissa sig till det man inte förstod, 

vilket benämns som "guessing competence" (Skolverket, 2011a, s 16). Praktiskt betyder det 

att eleven med hjälp av intelligenta gissningar baserade på sammanhanget, kända ord, bilder 

eller rubriker skapar sig en förståelse av innehållet och syftet med en text (Skolverket, 2011a). 

En intressant studie i det här sammanhanget är Kolb (2013) som undersökte vilka olika 

strategier några elever i de yngre åren använde sig av när de i par eller i mindre grupper skulle 

läsa och förstå en barnbok på engelska. De strategier som eleverna använde var ”use of 

pictures, prediction, use of the audio recording, reading aloud, group work, guessing from 

context, reading for gist” (Kolb, 2013, s 36-38), alltså genom bilder/illustrationer eller att 

förutspå handlingen med bilder och nyckelord. Några tog även hjälp av ljudinspelningen som 

erbjöds eller läste högt och andra samarbetade tillsammans i par eller gissade sig till 

handlingen genom några få ord eller genom att skapa en förståelse utifrån helheten (Kolb, 

2013). 

   Enligt Lundberg (2010) är det ett hinder i undervisningen om pedagogen översätter det som 

sägs på engelska till svenska, eftersom det kan bli en bidragande faktor till att vissa elever inte 

anstränger sig att förstå utan bara inväntar en översättning. Lundberg (2016) poängterar att 

”En av de viktigaste förmågorna i språklärandet är att kunna hänga med i ett språkligt flöde 

även om det som sägs eller skrivs innehåller en del nya och obekanta ord.” (101). Därför 

anser Lundberg att pedagogen istället för att översätta bör uppmuntra eleverna till att 

acceptera att det finns luckor i förståelsen, vilket leder till att eleverna får träna sig på att gissa 

sig till handlingen. Lundberg (2011) rekommenderar även att pedagogen bör vid högläsning 

använda digitalteknik för att alla elever ska få ta del av bilder och illustrationer från böckerna. 
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3 Metod 

I metodavsnittet redogörs för studiens deltagare, datainsamlingsmetoder, databearbetning och etiska 

aspekter. 

3.1 Deltagare 

Studien genomfördes i en klass i årskurs 2 på en mindre skola i en stad belägen i Mälardalen. 

Informanterna var 11 flickor och 13 pojkar. 20 elever har svenska som modersmål och 4 är 

tvåspråkiga. Två av dessa tvåspråkiga elever har modersmålsundervisning i brittisk engelska 

en gång i veckan, medan de andra två har det i bosniska respektive arabiska. 

   Elevernas tidigare erfarenheter av engelskundervisning var cirka 30 minuter i veckan från 

årskurs 1. Enligt klassläraren (personlig kommunikation, 13 dec 2016) hade eleverna innan 

studiens genomförande inte haft högläsning av engelsk barnlitteratur i undervisningen men de 

hade fått träna på ramsor och sånger, tittat på filmklipp från YouTube och följt en kortare 

engelsk serie. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

För denna studies datainsamling användes strukturerade elevintervjuer, observationer av tre 

undervisningstillfällen som baserades på Brymans (2011) förklaringar av dessa metoder samt 

ordtest som innehöll ord från de utvalda barnböckerna.  

3.2.1 Intervjuer 

I denna studie utfördes sammanlagt 71 individuella strukturerade elevintervjuer, i och med att varje 

elev blev intervjuad tre gånger totalt förutom 1 som bara intervjuades två gånger på grund av 

frånvaro vid ett tillfälle. Intervjuerna 1 och 3 genomfördes av samma person medan intervju 2 

delades upp mellan oss. I resultatet redovisas hur många elever som faktiskt fått en given fråga från 

intervjuerna 1-3. Orsaken till varför vissa elever inte fått alla frågor var att intervjuaren emellanåt 

glömde vissa frågor på grund av olika störningsmoment. I jämförelsen av informanternas inställning 

till engelska före och efter undervisningstillfällena har svaret från informant 5 i intervju 1 tagits bort 

i och med av att den inte deltog i intervju 3 (se 4.2.2). 

   Elevintervjuerna byggde på förbestämda utskrivna intervjufrågor och samtliga intervjuer blev 

dokumenterade genom inspelning och transkription. Eftersom våra intervjuer baserades på ett 

intervjuschema där frågorna ställs i den angivna ordningen och att informanternas svar registrerades 

ordentligt kan man enligt Bryman (2011) kalla dem strukturerade. Bryman (2011) beskriver olika 
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påverkningsfaktorer i intervjuer och dessa kan vara bland annat tonfallet hos intervjuaren, att 

informanten missförstår frågan, samt hur informationen bearbetas. De flesta intervjuer utfördes av 

en och samma person i studien för att samtliga intervjuer skulle få liknande förutsättningar.   

    Den första intervjun genomfördes individuellt med samtliga 24 elever i samband med ordtest 1 

(se 3.2.3 nedan). Syftet med den första intervjun var att kartlägga elevernas attityder till och 

erfarenheter av det engelska språket, samt elevernas perspektiv på språkinlärning och nyttan med 

den. Den första intervjun innehöll nio frågor, några öppna och några stängda, till exempel Hur tror 

du att du lär dig engelska? och Tycker du engelska är roligt? (Bilaga 1) 

   Efter varje undervisningstillfälle med högläsning av engelsk barnlitteratur (se 3.2.2 nedan) 

utfördes de individuella elevintervjuerna 2:1, 2:2 respektive 2:3 med sju till nio elever per gång. 

Intervjuerna innehöll fyra frågor (Bilaga 2) med syftet att kartlägga elevernas förståelse av och 

attityd till böckernas innehåll samt om eleverna använde sig av någon språklig strategi vid 

eventuella möten med okända ord under högläsningen.  

   Den tredje individuella elevintervjun (Bilaga 3) genomfördes några dagar efter sista 

undervisningstillfället och i samband med ordtest 2. Syftet med den tredje intervjun var att kartlägga 

elevernas inställning till det engelska språket efter de tre undervisningstillfällena, elevernas intryck 

av böckerna och deras attityd till högläsning i engelskundervisningen.  

3.2.2 Undervisning med observation 

Undervisningsobservationerna genomfördes av en av oss som observerade direkt i klassrummet och 

skulle skapa sig en överblick av informanternas beteende och mottagande av högläsningen. 

Samtliga undervisningstillfällen dokumenterades med film. Studiens observationer var 

ostrukturerade genom att vi inte utgick från ett förutbestämt observationsschema, vilket Bryman 

(2011) kallar för enkla observationer. 

   Undervisningen med högläsning utfördes vid tre olika tillfällen med en veckas mellanrum: de två 

första tillfällena genomfördes i helklass och den sista i halvklass på grund av tidigare planerade 

halvklasstider. När vi valde litteratur till undervisningstillfällena var syftet att välja böcker i olika 

svårighetsgrad och med en textmängd som ökade successivt. Litteraturen vi valde för denna studie 

var Goodnight Moon (Brown, 1991), Gorilla (Browne, 1983) och The Snail and the Whale 

(Donaldson & Scheffler, 2003). Goodnight Moon är en bilderbok för åldrarna 0 till 3 år på 30 sidor 

och använder korta enkla fraser som till exempel "Goodnight mittens" (s 16). Anledningen till att vi 

valde denna bok var att det var lite text med ett enkelt och upprepande språk med tillhörande 

illustrerande bilder. Boken Gorilla är anpassad för åldrarna 5 till 8 år och är på 30 sidor med en 

större mängd text än den första boken. Boken The Snail and the Whale är rekommenderad för 
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åldrarna 3 år och uppåt och är på 30 sidor. Denna bok har mer text än de övriga böckerna och är 

skriven på vers. Samtliga böcker fotograferades med en Ipad för att alla elever skulle kunna se 

bilder och text på smartboarden. 

   Vid det första undervisningstillfället med högläsning lästes boken Goodnight Moon: vid det andra 

tillfället en vecka efter lästes boken Gorilla: och vid det sista tillfället veckan därpå lästes The Snail 

and the Whale. De tre undervisningstillfällena genomfördes av oss, varav en agerade som pedagog 

och den andra som observatör. Undervisningstillfällena pågick i cirka 15-30 minuter beroende på 

hur delaktiga eleverna var och eventuella störningsmoment. 

   Undervisningstillfällena inleddes med att eleverna blev informerade om hur lektionen skulle 

utföras. I början av varje lektion presenterades den aktuella bokens namn och vem som skrivit den 

på svenska med en bild på bokens framsida på smartboarden. Därefter läste en av oss upp boken i 

ett lugnt tempo och visade sidorna på smartboarden. Första gången boken lästes skulle eleverna bara 

lyssna; andra gången zoomade den som agerade pedagog in föremål på bilderna som förekom i 

texten samt att eleverna tilläts att ställa frågor. 

   Varje undervisningstillfälle filmades och observerades för att möjliggöra en analys av elevernas 

beteende och deras respons till högläsningen. 

3.2.3 Ordtest 

Studiens ena syfte var att undersöka om elevernas passiva ordförråd i det engelska språket 

påverkades av högläsning av barnlitteratur i engelskundervisningen. Elevernas förståelse av 21 

engelska ord från den utvalda litteraturen blev mätt genom ett ordtest före och efter de tre 

undervisningstillfällena.  

   Ordtestet innehöll målorden mouse, children, gorilla, door, mittens, green, whale, kittens, father, 

rock, toys, chairs, stars, school, tail, old lady, coat, sea, balloon, snail och books. Målorden som 

valdes ut var ord som upprepades i böckerna och var på en nivå vi ansåg lämplig för en årskurs 2, 

vilket resulterade i att det var 8 ord från Goodnight Moon (Brown, 1991), 6 från Gorilla (Browne, 

1983) och 7 från The Snail and the Whale (Donaldson & Scheffler, 2003). Orden placerades inte i 

någon särskild ordning i testet, förutom att inte alla ord från samma bok skulle hamna efter 

varandra. Ordtestet bestod av en lista på de utvalda orden samt tre blad med bilder som 

symboliserade orden (Bilaga 4). Genomförandet av testen utfördes i ett separat rum med en elev i 

taget; eleven fick se bilderna och fick ett ord uppläst för sig. Elevens svar, som kunde vara muntligt 

och/eller bestå i att denna pekade på bilderna, noterades i listan med de utvalda orden. Eleven fick 

inte någon respons på om det var rätt eller fel. 
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3.3 Etiska aspekter 

Under arbetets förberedelser, datainsamling och databearbetning har vi följt Vetenskapsrådets 

(2011) etiska principer. De etiska principerna är uppfyllda genom att ansvarig pedagog och eleverna 

i den aktuella klassen blivit informerade om studiens syfte och att deltagarnas anonymitet skulle 

säkerställas samt att data som samlats in endast kommer att användas till denna studie. 

Vårdnadshavarna hade tidigare gett sitt samtycke till verksamheten att deras barn fick delta i 

observationer med dokumentation och studier.  

4 Resultat  

Studiens resultat med tillhörande diskussion redovisas i kategorier som står i relation till studiens 

syfte och forskningsfrågor.  

4.1 Tidigare erfarenheter av det engelska språket 

I detta avsnitt har data bearbetats genom att sortera intervjusvaren i kategorierna: hemma, 

skolan och vet inte. 

   23 av 24 informanter svarade att de hade hört, sett eller pratat engelska hemma, på fritiden 

eller i skolan och 1 svarade att den varken hade hört, sett eller pratat engelska. De flesta 

svarade att de hört engelska hemma när någon familjemedlem pratat engelska. Några 

informanter menade att de pratade engelska när de var i ett annat land. 4 av informanterna sa 

att de enbart mött det engelska språket i skolan. Tv, filmer och böcker nämndes en gång av 1 

informant var. Några exempel på vad några informanter svarade är "Nej inte hemma, lite 

ibland i skolan, inte med kompisar" och "Jag hör engelska hemma; mamma och pappa pratar 

bara engelska med jobbet och när de inte vill att jag ska förstå".  

4.1.1 Diskussion 

Nästan alla informanter angav att de hade erfarenheter av engelska, vilket visar en medvetenhet om 

att det engelska språket fanns i deras omgivning, men några angav skolan som sitt enda tillfälle att 

möta språket. Det sistnämnda kan tolkas på olika sätt: det kan innebära att informanterna inte hade 

någon medvetenhet om att engelskan fanns i deras omgivning utanför skolan eller att de faktiskt inte 

mött det tillräckligt ofta för att kunna urskilja det, eller att den enda möjligheten för vissa yngre 

elever att möta det engelska språket fanns i skolan. Resultatet kan relateras till Lundbergs (2010) 

påstående att pedagogen inte ska ta förgivet att elever lär sig engelska på fritiden. 



 12 

4.2 Inställning till det engelska språket 

Avsnittets data har bearbetats genom att sortera in informanternas svar under kategorierna 

rolig, sådär, inte rolig, svårt, sådär, inte svårt, roligt i skolan, sådär roligt i skolan, inte roligt 

i skolan, svårt i skolan, sådär svårt i skolan, inte svårt i skolan, ja, nej, vet ej, ja och varför, ja 

och vet ej, vet ej samt vill lära mig mer engelska, vill inte lära mig mer engelska. 

4.2.1 Före de tre undervisningstillfällena 

24 informanter blev tillfrågade om de tyckte att engelska var roligt. 9 informanter svarade att 

det var det. 12 informanter angav att det var sådär, och 1 tyckte inte engelska var roligt. 

   24 informanter blev tillfrågade om de tyckte att engelska var svårt. Bara 1 informant tyckte 

att engelska inte var svårt medan 8 tyckte det och 15 tyckte att det var sådär med engelska. 

   24 informanter blev tillfrågade om de tyckte att engelska var roligt i skolan. 1 informant 

tyckte inte det medan 16 tyckte att det var roligt och 7 att det var sådär. 

   24 informanter blev tillfrågade om de tyckte att engelska var svårt i skolan. 9 informanter 

tyckte engelska var svårt i skolan, 8 att det inte var svårt och 7 att det var sådär.  

   Alla 24 informanter blev tillfrågade om de tyckte att vi som bor i Sverige borde kunna 

engelska och på detta svarade 23 informanter ja på och 1 var tveksam.  

   20 informanter blev tillfrågade om varför de trodde att de behövde lära sig engelska. 18 

informanter gav en förklaring medan 2 inte visste. Svaret som nästan alla informanter gav var 

att engelska är ett språk som talas av många och att de själva behöver kunna engelska för att 

kunna prata med andra människor. Några informanter påtalade jobb, medan enstaka nämnde 

resor, flytt och gymnasiet som orsaker till varför de behövde lära sig engelska. Ett av 

informanternas svar var "Ä vet inte kanske för att jag ska kunna prata engelska när jag blir 

vuxen för att jag kanske ska flytta till USA, det ska jag göra" och ett annat "Det är ett 

världsspråk, nästan alla kan det i hela världen; om man reser till ett annat land så kan jag prata 

engelska om jag inte kan landets språk; jättemånga kan engelska". 

   Alla 24 informanter ville lära sig mer engelska. 

4.2.2 Efter de tre undervisningstillfällena. 

23 informanter blev tillfrågade om de tyckte att engelska var roligt. 15 svarade att det var det, 

8 att det var sådär och ingen informant tyckte det inte var roligt. 

   23 informanter blev tillfrågade om de tyckte att engelska var svårt. 4 svarade att engelska 
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var svårt, 3 att det inte var svårt och 16 svarade sådär. 

 

Figur 1: Jämförelse av 23 informanters inställning till engelska före och efter undervisningstillfällena. 

   21 informanter blev tillfrågade om de vill lära sig mer engelska. 19 svarade att de ville, 1 

ville inte det och 1 informant visste inte. 

4.2.3 Diskussion 

Informanternas inställning till engelskan innan de tre undervisningstillfällena genomförts var 

positiv överlag men det gavs uttryck för en ännu lite mera positiv inställning till skolans 

engelska. Detta resultat kan ha ett samband med att de flesta informanter ansåg att engelska 

överlag var svårare än engelskan i skolan. Informanternas inställning till det engelska språket 

efter de tre undervisningstillfällena var nästan densamma som innan, men skiljde sig i 

huruvida informanterna tyckte engelska var svårt eller inte. Från att de flesta informanter 

ansåg att engelska var svårt eller inte svårt ansåg fler informanter efter 

undervisningstillfällena att engelskan var sådär svårt (se Figur 1), vilket vi tolkar kan bero på 

att informanterna upplevt barnlitteraturen som inte för svår och skapat motivation för 

språklärandet som stöds av vad Ghosn (2002) och Linse (2007) framhåller, att barnlitteratur 

kan påverka elevers motivation.  

   Överlag gav informanterna uttryck för en positiv inställning till engelska, vilket Lundberg 

(2010) anser är en viktig faktor när yngre elever lär sig språk, samtidigt som Ladberg (2000) 

menar att det förutom en god inställning till språket även krävs att eleverna tror att de kan lära 

sig engelska.  

   Studiens resultat visar att överlag var informanterna positiva till att lära sig mer engelska 

och enligt Lundberg (2010) är en faktor i elevernas språkutveckling viljan att lära sig språket. 

Den informant som inte hade viljan att lära sig mer av det engelska språket och den som inte 

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Roligt	 Inte	
roligt	

Sådär	
roligt	

Svårt	 Inte	
svårt	

Sådär	
svårt	

Intervju	1	

Intervju	2	



 14 

visste var de som hade brittisk modersmålsundervisning en gång i veckan. Detta kan tolkas så 

att de inte blev tillräckligt utmanande och stimulerande under undervisningstillfällena, vilket 

stämmer in på vad Lundberg (2011) framhåller, att om högläsning ska kännas meningsfullt 

för eleverna bör böckerna som behandlas i undervisningen ligga över elevernas språkliga 

förmåga.  

   Nästan alla informanter tyckte att vi i Sverige ska kunna engelska och de flesta gav en 

förklaring till varför, till exempel arbete eller flytt. Det bör kommas ihåg i sammanhanget att 

ett av skolans uppdrag enligt Skolverket (2011b) är att synliggöra syftet med 

engelskundervisningen och varför vi människor behöver lära oss engelska. Studiens resultat 

överensstämmer annars med vad Lundberg (2010) påstår, att elever skapar motivation för 

språkstudier redan i skolans tidigare år.  

4.3 Undervisningstillfälle 1-3 med tillhörande intervjuer 

I detta avsnitt redovisas utfallet av granskningen av observationsfilmerna med fokus på några 

informanter i taget, samt av intervjuerna 2:1-3 och i viss mån intervju 3 (se nedan). 

Informanternas beteende har sorterats efter var de hade sin blick, om de satt stilla eller inte, 

om de pysslade med andra saker och om de var tysta eller inte under högläsningen. 

   I intervjuerna 2:1, 2:2 och 2:3 sorterades svaren på första frågan om vad de ansåg om 

böckernas svårighetsgrad i kategorierna lätt, lagom eller mitt emellan, samt svår.  

   Svaren angående deras förståelse för böckernas innehåll sorterades i kategorierna förstår, 

förstår ungefär och förstår inte. 

   I samband med frågan om de ville höra eller läsa böckerna igen sorterades svaren enligt ja, 

nej och tveksam/vet ej.  

   Data från intervju 3 angående vilken av böckerna som de tyckte bäst om och vilken de 

tyckte minst om sorterades efter böckernas titlar Goodnight Moon, Gorilla och The Snail and 

the Whale, samt i kategorierna ingen favorit eller ingen var dålig. 

   Informanternas inställning till högläsning av engelsk barnlitteratur i undervisningen 

sorterades i vill höra fler böcker, vill inte höra fler böcker, samt vet inte. 

4.3.1 Lektion 1 - Goodnight Moon 

Vid det första undervisningstillfället lästes boken Goodnight Moon (Brown, 1991) högt. 

Observationen av undervisningen visar att mottagandet av högläsningen var olika hos 

informanterna: vissa satt stilla och tittade mot smartboarden där bokens bilder med text 

visades medan andra rörde på sig mycket och lekte med olika föremål som fanns tillgängliga 
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på deras bänkar.  

   Intervju 2:1 genomfördes med 7 informanter efter det första undervisningstillfället och 

visade att 2 informanter ansåg att boken Goodnight Moon var lätt, 4 av dem ansåg att den var 

lagom eller mitt emellan och 1 att den var svår.  

   Det var 4 informanter som hävdade att de förstod innehållet i boken Goodnight Moon. 2 av 

dem svarade: "Ja, kaninen som ska somna och det var massa saker som störde honom när han 

skulle sova" och "jag tror boken handlade om sova och god natt". Det var 2 som hade förstått 

mindre delar av innehållet och 1 svarade på frågan om vad boken handlade om "En kanin".  

En informant fick inte frågan. Det var 4 informanter som ville höra boken igen eller läsa den 

själv, 1 var tveksam och 2 svarade nej. 

4.3.2 Lektion 2 - Gorilla  

Vid detta undervisningstillfälle, som byggde på boken Gorilla (Browne, 1983), upplevdes 

mottagandet av högläsningen som att informanterna uppskattade berättelsen på grund av 

engagemang, frågor och skratt, men några informanter upplevdes också vara ofokuserade i 

och med att de tittade ner i sina bänkar, suddade och vände sig mot varandra ett flertal gånger. 

   I Intervju 2:2 deltog 8 informanter. Det var 2 informanter som ansåg att boken var lätt och 5 

som kan sägas ha upplevt boken som lagom svår (de svarade till exempel "sådär" eller "vissa 

ord var svåra; andra var lätta"). 1 ansåg att boken var svår.  

   På frågan om de förstod vad boken handlade om gav 5 informanter uttryck för att de hade 

förstått. Några av informanterna svarade: "Det handlade om att hon gillade gorillor och sen 

låtsades att hennes leksak var en riktig gorilla och sen fantiserade" och "Det handlade om en 

tjej som älskade gorillor; på hennes födelsedag fick hon träffa en gorilla; hennes leksak blev 

till en gorilla". 3 informanter förstod bokens innehåll på ett ungefär och svarade till exempel: 

"En gorilla som hade gått från ett zoo och hem till en flicka". 

   1 informant kunde tänka sig att läsa boken själv, 3 ville varken höra eller läsa den igen och 

2 var osäkra. 

4.3.3 Lektion 3 - The Snail and the Whale  

I samband med det sista undervisningstillfället med högläsning, som genomfördes två gånger 

i halvklass och som var baserat på The Snail and the Whale (Donaldson & Scheffler, 2003), 

visade observationen att de flesta informanterna satt stilla med blicken fram mot 

smartboarden. 

   I intervju 2:3 deltog 9 informanter, varav 8 klassificerade boken som mitt emellan i 
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svårighetsgrad. Några av dem svarade: "Sådär" och "Lite sådär, förstod lite gran". Det var 1 

informant som ansåg att boken var lätt.  

   "Ja, snigel och valen, de åkte till massa olika ställen; i slutet var det massa sniglar som 

simma", svarade 1 informant på frågan vad boken handlade om. Det var 4 informanter totalt 

som förstod innehållet och 4 andra som förstod innehållet på ett ungefär: "Ja, några sniglar 

och en val, äää minns inte". 1 informant menade att den glömt bort: "Lite ibland, asså jag tror 

det var, nej jag mins inte vad jag trodde, glömmer lätt". 

    4 av de intervjuade informanterna skulle kunna tänka sig att höra eller läsa boken igen. 3 

informanter svarade nej på frågan och 2 var osäkra: "Boken var bra men tycker inte om 

engelska så mycket; jag vill gå på Engelska skolan men tycker det är svårt". 

4.3.4 Vad informanterna ansåg om den utvalda litteraturen 

Efter undervisningstillfällena 1-3 blev 22 informanter tillfrågade om vilken bok de tyckte bäst 

om av Goodnight Moon (Brown, 1991), Gorilla (Browne, 1983) och The Snail and the Whale 

(Donaldson & Scheffler, 2003). Det var 9 informanter som ansåg att boken Gorilla var bäst 

medan 5 tyckte att The Snail and the Whale och 3 att Goodnight Moon var bäst. 5 informanter 

hade ingen favorit. 

   15 informanter blev tillfrågade om vilken bok de tyckte minst om. 5 informanter ansåg att 

The Snail and the Whale var minst rolig och ett svar var "Valen, den var för lång, höll på att 

somna". 4 informanter svarade att Goodnight Moon var den bok de tyckte minst om: "Den 

första var tråkig och svår". 3 informanter svarade Gorilla och 3 informanter ansåg inte att 

någon bok var mindre bra. 

4.3.5 Informanternas inställning till engelsk barnlitteratur i undervisningen. 

23 informanter blev tillfrågade efter de tre undervisningstillfällena om de ville höra fler 

böcker på engelska i skolan. 16 informanter svarade att de ville det medan 4 svarade nej och 3 

inte visste. 1 informant svarade "Ibland, typ varannan vecka" och en annan "Nej, jag vill titta 

på film". 

4.3.6 Diskussion 

Lundberg (2010) menar att om elever inte upplever engelskundervisningen som rolig är risken 

att de inte deltar alls. Observationerna av undervisningstillfällena 1-3 gjorde att informanterna 

upplevdes som mottagliga för barnlitteraturen, men på olika sätt vid varje tillfälle. Det enda 

tillfället då informanterna gav uttryck för ett stort intresse och delaktighet för en boks 
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handling var då boken Gorilla (Browne, 1983) lästes. Att informanterna upplevde boken 

Gorilla som rolig och lätt att förstå kan vidare kopplas till vad Pinter (2006) förespråkar, 

nämligen att yngre elever bör få lära sig språk i ett roligt och meningsfullt sammanhang.  

   Resultatet visar att en större del av informanterna hade en positiv inställning till användning 

av engelsk barnlitteratur i undervisningen, vilket är i enlighet med Ghosns (2002) påstående 

att bilderböcker är ett uppskattat och gynnsamt inslag i språkundervisning under de tidigare 

åren.  

   Lundberg (2010) framhåller att det är motiverande för elever att använda böcker som ligger 

över deras språkliga förmåga samtidigt som de kan förlora intresset för ämnet om 

undervisningens nivå är för avancerad. Boken Gorilla var den bok som informanterna i 

genomsnitt ansåg vara bäst, vilket vi tolkar var på grund av att boken var en på lagom språklig 

nivå. 

4.4 Ordtest 

Här redovisas resultaten från ordtesterna 1 och 2 med tillhörande diskussion.  

   Ordtesten har bearbetats efter antal rätt och fel på varje målord och i hur många rätt och fel 

varje informant hade. 

4.4.1 Ordtest 1 

I första ordtestet deltog alla 24 informanter, som då alla svarade rätt på mouse, balloon och 

gorilla. Orden som hade fler rätt än fel var: father, green, school, kittens, books, stars, door 

och snail. De ord som flest informanter svarade fel på var mittens och chairs. Orden som hade 

fler fel än rätt var sea, rock, children, coat, toys, tail, old lady och whale (se Figur 2).  

   Totalt antal rätt var 282 av 504 möjliga och genomsnittet per elev var 11,75 av 21. 

Informanterna 7 (modersmål engelska) och 23 svarade rätt på alla ord och informant 13 fick 6 

rätt, vilket var det lägsta antalet (se Figur 3).  
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Figur 2: resultaten för orden i ordtest 1. 

 

Figur 3: resultaten för informanterna i ordtest 1. 
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fler rätt än fel var old lady, door, father, books, stars, school, snail, kittens och balloon. De 

ord som flest informanter svarade fel på var chairs och coat. Orden som hade fler fel än rätt 

var mittens, chairs, toys, coat, children, whale, rock, tail och sea (se Figur 4).  
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  Totalt antal rätt var 308 av 483 möjliga och genomsnittet per informant var 13,39 av 21. 

Informanterna 7 och 23 hade återigen alla rätt och informant 10 hade 8 rätt, vilket var det 

lägsta antalet i ordtest 2 (se Figur 5). 

 

Figur 4: resultaten för orden i ordtest 2. 

 

Figur 5: resultaten för informanterna i ordtest 2. 
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4.4.3 Ordtest 1 och ordtest 2 

Resultatet efter ordtest 2 visar att ordet snail var det ordet som ökat mest i antal rätt, med en 

förändring på +6, följt av old lady med +5 och stars med +4. Old lady var det enda ord som 

förändrades från att ha fler fel än rätt till att ha fler rätt än fel. Resultatet visar också att orden 

mouse, gorilla, whale, tail, coat och balloon var de ord som inte förändrades positivt och 

resterande ord hade förändringar med +1-3 antal rätt (se Figur 6).  

   Resultatet visar även en förändring för informanterna (se figur 7), det var 15 informanters 

resultat i ordtest 2 som ökade och de som hade störst skillnad mellan ordtest 1 och ordtest 2 

var informanterna 6 och 13, som hade ökat med 5 rätt var. Informanterna 7, 22, 23 och 24 fick 

samma resultat på båda testerna. Resultatet visar också att informanterna 14, 17, 19 och 20 

svarade rätt på minst 1 ord i ordtest 2 som de hade svarat fel på i ordtest 1 (se Figur 7). 

   Totalt antal rätt i ordtest 1 var 282 av 504 möjliga och antal rätt i ordtest 2 var 308 av 483 

möjliga. Inför jämförelsen mellan de två testen blev resultatet (9 rätt) från informant 5 i 

ordtest 1 borttaget, vilket resulterade i att antal rätt i ordtest 1 var i jämförelsen 273 av 483. 

Den totala resultatförändringen mellan ordtest 1 och 2 visade en ökning på 35 antal rätt.  

 

 

Figur 6: Antal rätt per ord i ordtest 1 och 2. 
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Figur 7: Antal rätt per informant i ordtest 1 och 2. 

 

4.4.4 Inställning och ordtestresultat 

Intervju 1 och ordtest 1 och 2 

De 2 informanter som ökade sitt ordtestresultat med 5 rätt ansåg att engelska var sådär roligt och 

svårt, medan informanten som ökade med 4 rätt ansåg att det var sådär roligt och sådär svårt.  

   De 4 informanter som ökade sitt resultat med 3 rätt ansåg att det var roligt och 3 ansåg att det inte 

var svårt medan 1 svarade sådär svårt.  

   Av de 4 informanter som ökade med 2 rätt var det 2 som tyckte engelska var roligt, 1 att det inte 

var det och 1 sådär. Alla ansåg att engelska var svårt.  

   Informanterna som ökade med 1 rätt i ordtestet var det 3 som ansåg att det var roligt och 1 sådär 

roligt, 3 tyckte det var svårt och 1 inte svårt.  

   De 3 informanter som inte ökade sitt slutresultat samt den som minskade antal rätt ansåg 2 att det 

var roligt med engelska, 2 att det var sådär roligt och 3 ansåg att det var sådär svårt medan 1 att det 

inte var svårt.  

   De 4 informanter som inte förändrade sitt slutresultat eller ord ansåg samtliga att det var roligt och 

3 ansåg att det inte var svårt medan 1 att det var sådär svårt (Se figur 8, 9 och Bilaga 5). 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

in
fo

rm
an

t 1
3 

in
fo

rm
an

t 1
0 

in
fo

rm
an

t 6
 

in
fo

rm
an

t 2
1 

in
fo

rm
an

t 5
 

in
fo

rm
an

t 2
4 

in
fo

rm
an

t 2
 

in
fo

rm
an

t 3
 

in
fo

rm
an

t 1
1 

in
fo

rm
an

t 1
6 

in
fo

rm
an

t 1
7 

in
fo

rm
an

t 8
 

in
fo

rm
an

t 1
4 

in
fo

rm
an

t 1
5 

in
fo

rm
an

t 1
8 

in
fo

rm
an

t 4
 

in
fo

rm
an

t 1
9 

in
fo

rm
an

t 2
0 

in
fo

rm
an

t 1
2 

in
fo

rm
an

t 9
 

in
fo

rm
an

t 1
 

in
fo

rm
an

t 2
2 

in
fo

rm
an

t 7
 

in
fo

rm
an

t 2
3 

Ordtest 1 

Ordtest 2 



 22 

 
Figur 8: Intervju 1 och skillnaden mellan ordtest 1 och 2. 

 
Figur 9: Intervju 1 och skillnaden mellan ordtest 1 och 2. 
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svårt.  

   De 4 informanter som inte förändrade sitt slutresultat eller ord ansåg 2 att det var roligt och 2 att 

det var sådär roligt. Det var 1 som ansåg att det var svårt, 2 att det inte var det och 1 att det var sådär 

svårt (Se figur 10, 11 och Bilaga 5). 

 
Figur 10: Intervju 3 och skillnaden mellan ordtest 1 och 2. 

 
Figur 11: Intervju 3 och skillnaden mellan ordtest 1 och 2. 
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4.4.5 Diskussion 

Studiens resultat från ordtest 1 och ordtest 2 visar att 20 informanter lärde sig minst 1 nytt 

engelskt ord under studiens gång, sannolikt genom högläsningen av engelsk barnlitteratur, 

vilket stämmer i så fall väl överens med Lundbergs (2010) påstående om att användning av 

barnlitteratur i undervisningen kan utöka elevers ordförråd. Resultatet visar likheter med 

andra studiers resultat, som Ghosn (2013) och Mason (2013) redogör för när det gäller om 

högläsningens positiva inverkan på främmande språkinlärning. 

   Lundberg (2007) menar att elevers personlighet, attityd och motivation påverkar deras 

språkinlärning, vilket synliggörs i resultatet som visar på en relation mellan informanternas 

inställning och inlärning, att majoriteten av de informanter som ökade sitt resultat i ordtest 2 

ansåg i intervju 1 att engelska var roligt. På individnivå synliggörs också en förändring i 

inställning till engelska före och efter undervisningstillfällena, till exempel informant 9 som 

ökade med 3 rätt och ansåg att engelska var roligt och ändrade sin uppfattning från att det var 

sådär svårt till inte svårt (se Bilaga 5).  

   Studiens resultat visar att av de informanter som ökade sitt ordtestresultat var det fler som 

ansåg att engelska var svårt eller sådär svårt än inte svårt, vilket kan ses utifrån vad Ghosn 

(2002) och Linse (2007) menar, att barnlitteratur är ett motiverade pedagogiskt verktyg i 

engelskundervisningen och som även Mason (2013) hävdar är ett lustfyllt och engagerande 

sätt att undervisa på samt har en positiv inverkan på elevers ordförråd. 

4.5 Förståelse för det egna lärandet  

När det gäller förståelse för det egna lärandet har svaren sorteras under lyssna, lyssna och 

prata, träna på ord, lärt sig något nytt ord, inte lärt sig något nytt ord, samt vet inte.  

   21 informanter blev tillfrågade om hur de tror att de lär sig det engelska språket och alla 

förutom 1 gav en förklaring. De flesta svarade att de lär sig engelska genom att bara lyssna till 

när andra pratar eller genom att själva prata och lyssna till när andra pratar. Några fler svarade 

att de bara lyssnade. Några informanter svarade att de lär sig genom att träna på engelska ord 

och ett svar var "Genom att lära sig nya ord, att man frågar vad ord betyder och ta hjälp". 

Några andra svar löd "Genom att träna ibland och att jag hör det", "Tror när jag åker med min 

pappa, då kan vi prata engelska då och då; det är pappa jag pratar engelska med mest" och 

"Att lyssna när någon pratar engelska och att jag vet vad det handlar om". 

    Efter de tre undervisningstillfällena med högläsning blev 23 informanter tillfrågade om de 

hade lärt sig något nytt ord på engelska genom att lyssna till de tre böckerna. 16 informanter 
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ansåg att de hade lärt sig ett nytt ord på engelska. Exempel på ord som informanterna sa att de 

hade lärt sig genom att lyssna till böckerna var mittens, school, books, kittens, old lady, rock, 

whale, snail och stars. 4 informanter svarade att de inte tyckte att de hade lärt sig något nytt 

engelskt ord och 2 att de inte visste. 

4.5.1 Diskussion 

En större del av informanterna ansåg att de hade lärt sig nya ord på engelska genom att lyssna 

till de tre böckerna, vilket stämmer överens med hur de flesta trodde i intervju 1 att de lärde 

sig engelska, nämligen genom att lyssna till språket. Det stämmer även in på Pinters (2006), 

Ladbergs (2000) och Lundbergs (2011) förklaringar till hur yngre elever lär sig språk. 

Författarna menar att vi människor lär oss språk på olika sätt beroende på vilken ålder vi har 

och att yngre elever lyssnar in språket medan äldre elever och vuxna kan använda grammatik 

som hjälpmedel. Enligt studiens resultat visar nästan alla informanter att de var medvetna om 

när de lärt sig nya ord på engelska, vilket tolkas som att informanterna var medvetna om sitt 

eget lärande inom ämnet. Enligt Gärdenfors (2010) är det bra för elevers kunskapsutveckling 

om pedagogen tydliggör deras förståelse om hur de lär, vilket leder till att de utvecklar en 

metakognitiv förmåga.  

4.6 Strategier 

I detta avsnitt sorteras data i kategorierna bilder, liknelser samt har ingen strategi. 

   12 av 24 informanter ansåg sig använda språkliga strategier vid mötet med okända ord i de 

lästa böckerna. Av dessa ansåg 7 att de använde bilderna i böckerna. 1 informant svarade: 

"Kollade var Linnéa zoomade in”. 5 informanter menade att de använde även ord som 

strategi, alltså jämförde det okända engelska ordet med ett svenskt ord som lät lika. Ett svar 

löd ”Jag försökte tyda det själv genom att titta på bilderna för att se om det fanns något som 

påminde om det ordet". 

   Av de 15 informanter som ökade sitt ordtestresultat var det 9 som ansåg sig använda en 

strategi (se figur 12) och 6 ansåg sig inte använda en strategi. Av de som inte ökade sitt 

ordtestresultat var det 2 som ansåg sig använda en strategi och 6 ansåg sig inte använda en 

strategi (Bilaga 5). 
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Figur 12: Intervju 2 och skillnaden mellan ordtest 1 och 2. 
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skulle undersöka.  

   Efter genomförandet av intervju 1 framkom reflektioner över intervjufrågorna gällande om 

informanterna ansåg engelska vara roligt eller inte och om de ansåg engelska vara svårt eller inte, 

både allmänt och i skolan. I genomförandet och sammanställningen av intervju 1 

uppmärksammades att det var svårt för informanterna att skilja dessa frågor åt, svaren blev nästan 

detsamma och därför valde vi att endast ställa frågan mer allmänt i intervju 3. Detta kunde 

eventuellt ha undvikits om vi hade testintervjuat några elever inför studien och utvärderat 

intervjufrågorna.  

   Efter genomförandet av alla tre intervjuer reflekterade vi även över att det skulle ha underlättat om 

vi hade utgått från ett mer utförligt intervjuschema. Under intervjuerna förekom olika 

störningsmoment som påverkade intervjuaren och informanterna, vilket resulterade i att alla 

informanter inte fick alla frågor. Om intervjuaren hade använt ett mer strukturerat intervjuschema 

med till exempel möjlighet att bocka av frågor som redan var ställda kunde detta kanske ha 

undvikits. En ytterligare reflektion var att det ibland var svårt att tolka informanternas svar: några 

informanter gav korta svar och verkade ibland ha svårt att uttrycka i tal vad de ville dela med sig av 

för information. Ett sätt som eventuellt kunde ha stärkt tolkningarna av informanternas svar är att ha 

dokumenterat intervjuerna med film för att även tolka kroppsspråket. 

  På grund av att ordtestet inte utformades med stöd från en beprövad studie begränsades 

alternativen till hur informanternas passiva ordförråd skulle kunna testas, till exempel hade syftet 

med de utvalda orden kunnat motiveras annorlunda. Ordtest som datainsamlingsmetod för att mäta 

resultatet av högläsningen kan tyckas vara begränsat eftersom testet bara innehöll 21 målord och 

resultatet kunde kanske sett annorlunda ut om testet hade innehållit fler antal målord eller om testet 

innehållit meningar istället för enstaka ord. 

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat antyder att informanternas inställning till att lära sig engelska inte 

påverkades markant av högläsning av engelsk barnlitteratur, men däremot visar det att 

majoriteten av informanterna var positiva till att höra fler böcker på engelska. Informanternas 

positiva inställning till engelska är en värdefull effekt som bör beaktas i en klassrumsmiljö 

och som vi tror kan vara en grund för att skapa undervisning där elevers språkliga nyfikenhet 

gynnas, vilket Lundberg (2011) anser är en viktig faktor i yngre elevers språkinlärning. 

Undervisning som inkluderar högläsning av engelsk barnlitteratur kan alltså innebära enligt 

oss att elevers positiva inställning och nyfikenhet till språket tas tillvara. 

   Resultatet visar att flest av de informanter som ökade sitt ordtestresultat var de som tyckte 
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engelska var svårt eller sådär svårt. Detta vill vi tolka som att högläsning av engelska 

barnlitteratur kan vara ett bra verktyg i undervisningen för de elever som har ett svagt 

språkligt självförtroende och för att möjliggöra en avslappnad undervisning i enlighet med 

vad Lundberg (2010) rekommenderar för de yngre åren.  

   Vi vill också framhålla att högläsning av engelsk barnlitteratur ger elever tillfället att lyssna 

in det engelska språket, vilket enligt Ladberg (2000) är en del av elevers språkutveckling. 

Med stöd från Ladberg vill vi även poängtera att lärstilar hos elever är individuellt och något 

en pedagog bör ta hänsyn till i engelskundervisningen. Det var flest informanter som tyckte 

att boken Gorilla (Browne, 1983) var bäst och lagom svår samt gav uttryck att de förstått 

bokens innehåll, vilket kan anknytas till vad Lundberg (2011) framhåller om lämpliga bokval. 

Hon uppmanar pedagoger att välja böcker som ligger snäppet över elevernas språkliga 

förmåga, vilket kan bidra till att elever upplever det som intressant och meningsfullt att lyssna 

till högläsningen. Det innebär enligt oss att pedagoger som vill inkludera högläsning i 

engelskundervisningen i de yngre årskurserna bör begrunda dessa rekommendationer om 

bokval. Vi vill även lyfta Lundbergs (2010) påminnelse om att elever har förmågan att imitera 

lärarens engelska uttal i undervisningen, vilket bidrar till att det är viktigt att pedagoger ser sig 

själva som språkliga förebilder och ger eleverna bra förutsättningar att lära sig nya engelska 

ord med korrekt uttal. 

   Ordtesternas resultat visar i likhet med studier som Ghosn (2013) redogör för, att 

användandet av engelsk barnlitteratur i undervisningen i de yngre årskurserna bland annat 

innebär att elever kan öka sitt engelska passiva ordförråd. Enligt Lundahl (2009) krävs det att 

elever får lyssna på orden flera gånger om de ska lära sig nya ord på ett främmande språk. 

Därför valde vi att läsa boken två gånger vid varje undervisningstillfälle, men resultat hade 

kanske sett annorlunda ut om vi hade läst samma bok vid flera tillfällen istället för en per 

vecka eller om orden i ordtesterna hade använts i hela meningar.  

   Hälften av informanterna verkade i viss mån använda någon form av språklig strategi vid 

mötet med okända ord under högläsningen och denna andel ökade också mest i 

ordtestresultatet. Genom att inkludera högläsning i engelskundervisningen i de tidiga åren kan 

elever få förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda språkliga strategier, vilket enligt 

Skolverket (2011b) är nödvändigt och som även Lundberg (2007) framhåller som en viktig 

faktor hos en framgångsrik språkelev. Kan det vara så att elever som redan tillägnat sig någon 

form av språklig strategi ligger steget före elever som inte gjort det, med tanke på att 

Lundberg (2007) framhåller att en framgångsrik språkelev oftast även har utvecklat ett 

språkligt självförtroende som har betydelse för språkutvecklingen? Med hänsyn till studiens 
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resultat bör pedagoger enligt oss redan i de yngre årskurserna stötta elever i att utveckla 

språkliga strategier för att möjliggöra att alla får ett gott språkligt självförtroende och därmed 

en positiv utveckling i det engelska språket. Ett av undervisningens syfte i engelska är trots 

allt att utveckla elevernas tilltro till sin förmåga att använda språket (Skolverket, 2011b). 

   Studiens resultat visar även att de flesta informanter mötte det engelska språket på fritiden, 

men vi vill ändå uppmärksamma det Lundberg (2010) betonar, att en pedagog inte ska ta 

förgivet att elever lär sig engelska genom att utsättas för det engelska språket enbart på 

fritiden, vilket enligt oss fortfarande gör skolan till en viktig plats för att tillägna sig språket. 

5.3 Slutsats 

Vår slutsats är att högläsning i engelskundervisningen kan resulterar i att elever bibehåller en 

positiv inställning och nyfikenhet till det engelska språket samt att det ger en positiv effekt på 

elevers passiva ordförråd. Vi anser även att elever i de yngre åren bör få möjlighet att utveckla 

förmågan att använda språkliga strategier för att blomma ut som framgångsrika språkelever.    

   Vidare forskning bör omfatta mer djuplodade undersökningar av hur det passiva ordförrådet 

kan utvecklas av högläsning av engelsk barnlitteratur. Motsvarande gäller naturligtvis för 

andra språk. Det kan vara av intresse att undersöka hur elevers passiva ordförråd utvecklas 

genom att läsa samma skönlitterära text vid flera tillfällen under en period. En annan 

undersökning kan vara att kartlägga elevers passiva ordförråd innan och efter undervisning 

där elever blir introducerade till, och getts möjlighet att utveckla, en särskild språklig strategi. 
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Bilaga 1 

Intervju 1 
1. Hör, ser eller pratar du engelska hemma? På fritiden? I skolan? 

2. Hur tror du att du lär dig engelska? 

3. Varför behöver du lära dig engelska tror du? 

4. Tycker du att vi som bor i Sverige bör kunna engelska? 

5. Tycker du engelska är roligt?  

6. Tycker du engelska är svårt? 

7. Tycker du engelska är roligt i skolan? 

8. Tycker du engelska är svårt i skolan? 

9. Vill du lära dig mer engelska? 

 

  



 

Bilaga 2 

Intervju 2  
1. Tycker du att boken var lätt eller svår att förstå? 

2. Förstod du vad boken handlade om? 

3. Om det var något ord du inte förstod, vad gjorde du då? 

4. Skulle du vilja höra/läsa boken igen? 

 

  



 

Bilaga 3 

Intervju 3 
1. Tycker du engelska är roligt?  

2. Tycker du engelska är svårt? 

3. Vad tycker du om de tre olika böckerna vi har läst? Roliga? Lätta? Svåra? Vilken 

tyckte du bäst om? Vilken tyckte du minst om?  

4. Vill du höra fler böcker på engelska i skolan? 

5. Tycker du att du har lärt dig något nytt ord på engelska genom att lyssna på dessa 

böcker? 

6. Vill du lära dig mer engelska? 

 

  



 

Bilaga 4 

Ordtest 1 och 2 
Mouse 

Children 

Gorilla  

Door 

Mittens 

Green 

Whale 

Kittens 

Father 

Rock 

Toys 

Chairs 

Stars 

School 

Tail 

Old lady  

Coat 

Sea 

Balloon 

Snail 

Books 

 

  



 

 

  



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 


