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Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning analysera 

om läromedel, som används i engelskundervisningen i årskurserna F-3, med 

tillhörande sångtexter, rim och ramsor stöder elevers språkinlärning i engelska. 

Metoder som använts i studien var dels en delstudie om vilket läromedel i 

engelskundervisningen kommunala skolor i Sverige använder i årskurserna F-3. 

Därutöver gjordes en bild- och textanalys av materialets innehåll samt jämfördes 

materialets verb med Corpus of Contemporary American English (COCA) (Davies, 

2008-) och metoden type/token-ratio (TTR) för att kunna jämföra den inbördes 

variationen av verb och substantiv i materialet. Resultatet visar att läromedlet stöder 

språkinlärningen hos elever i de yngre åldrarna. Majoriteten av verben i materialet 

fanns med bland de 300 mest frekventa verben i COCA (Davies, 2008-) och 

skillnaden mellan de undersökta ordklasserna var inte lika stora som befarat. 

Materialet är i linje med och stöds av kursplanen för engelskämnet i Lgr 11 

(Skolverket, 2011b), dock med få undantag. Språket i materialet är mestadels skrivet i 

presens. Slutsatsen som kan dras är att läromedel med tillhörande sånger, rim och 

ramsor kan stödja elevers språkinlärning i engelska.  

_______________________________________________________

Nyckelord: Engelska, Lgr 11, grundskolan, F-3, Sverige, läromedel, sånger, 

rim, ramsor, barnlitteratur, verb, substantiv, frekvens, tempus, TTR 
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1 Inledning 

Under en kurs i engelska inom ramen för vår utbildning till grundskollärare i årskurserna 

F-3 kom vi i kontakt med hur sånger, rim, ramsor och barnlitteratur kan användas i 

engelskundervisningen för att skapa en motiverande lärandemiljö. Det var också 

intresseväckande under vår VFU att upptäcka hur elever, som oftast varit tysta under 

engelsklektioner, via sång, rim och ramsor vågade sjunga med på engelska. Dock var 

tillfällena få när musik användes i undervisningen. Att använda sånger, rim och ramsor i 

undervisningen kan skapa intressant och motiverande engelskundervisning, och det är 

också ett bra sätt att lära sig uttal och få ett naturligt flyt i språket, samt öka både den 

fonologiska medvetenhet och ordförrådet (Cameron, 2001; Lundberg, 2016). Ytterligare en 

faktor som gjort oss nyfikna på användandet av sånger, rim, ramsor och barnlitteratur i 

engelskundervisningen är när vi upptäckte att dessa skiljer sig från traditionella läromedel, 

bland annat genom att de har en annan förekomst av verb (Ghosn, 2013a; Meek, 1995).  

I engelska och i all språklig kommunikation utgörs basen av ord. Om elever inte har ett 

ordförråd blir de begränsade i sina möjligheter att kommunicera framgångsrikt på språket 

ifråga. Att tillägna sig ett brett ordförråd är därmed av största betydelse när elever ska lära 

sig ett nytt språk. Ofta under vår VFU har vi upplevt att ord lärs ut tematiskt i klungor av 

substantiv (djur, klädesplagg, frukter och så vidare), utan ett tydligt eller relevant 

sammanhang. Vi fick också lära oss under engelskkursen att vissa forskare anser att elever 

först bör lära sig ett språks vanligaste ord och däribland även de vanligaste verben 

(Lundahl, 2012; Weiler, 2013), vilket vi inte upplevt under vår VFU att elever får så mycket 

av i engelskundervisningen i årskurserna F-3. 

I vårt kommande yrke är det viktigt att elever får möjlighet att lära tillsammans, vilket är 

stadgat i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 

(Skolverket, 2011b) och dessutom förespråkas av det sociokulturella perspektivet, som 

dagens skola och undervisning i mångt och mycket bygger på (Cameron, 2001; Pinter, 

2006; Skolverket, 2011b). Att använda sånger, rim och ramsor i undervisningen skulle 

delvis möjliggöra detta. En vilja att undersöka om läromedel i engelskundervisningen i 

årskurserna F-3 erbjuder sådana möjligheter att uppnå motivation, samlärande och 

variation i inlärningen av engelska hos elever i de yngre åldrarna uppkom. 
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 Syfte 

Syftet med den föreliggande studien är att åskådliggöra om läromedel med tillhörande 

sångtexter, rim och ramsor som används i engelskundervisningen i årskurserna F-3, kan 

sägas vara ägnande att stödja elevers språkinlärning i engelska. 

Den föreliggande studien utgår ifrån dessa tre forskningsfrågor:  

 Vilka verb förekommer i läromedlet, och återfinns de bland de 300 vanligaste 
verben i en stor korpus över det engelska språket?  

 I vilka tempus förekommer verben i läromedlet?  

 Hur står sig läromedlets text, bilder och utformning vid en jämförelse med 
styrdokumenten och tidigare forskning? 

2 Bakgrund 

 Styrdokument 

Som lärare är det viktigt att följa de rådande styrdokumenten, som i detta fall är Skollagen 

(SFS 2010:800) samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr 11) (Skolverket, 2011b). Utöver detta finns även kommentarmaterial till kursplanen i 

engelskämnet i Lgr 11 från Skolverket (2011a) som kan underlätta för lärare att utforma 

engelskundervisningen. 

I det centrala innehållet i kursplanen för engelskämnet i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) finns 

sånger, rim och ramsor med i två kategorier för årskurs 1-3. I kategorin Lyssna och läsa – 

reception ingår arbete med sånger, ramsor, dikter och sagor, och även i kategorin Tala, 

skriva och samtala – produktion och interaktion finns sånger rim och ramsor nämnda för 

elever i årskurserna 1-3 (Skolverket, 2011b, s. 27). I och med detta är sånger rim och 

ramsor något som är närmast obligatoriskt för elever att få tillgång till i 

engelskundervisningen (Skolverket, 2011a).  

Enligt listan under rubriken Lyssna och läsa – reception ska eleverna även få ta del av ord 

och fraser i närmiljön (Skolverket, 2011b, s. 27). Ghosn (2016) menar att sånger, rim och 

ramsor är en bra källa av nya ord, i och med att orden i viss mån kan bytas ut och handla 

om saker i elevernas närmiljö, vilket är i enlighet med Skolverket (2011a, s. 14): ”[…] vill 

kursplanen återigen betona vikten av att eleverna ser omvärlden som en resurs och 
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möjlighet i sin språkutveckling”. Det faktum att kursplanen betonar att ”I de lägre 

årskurserna ska eleverna i huvudsak möta engelska i talad form” gör också rim och ramsor 

extra lämpliga att använda i engelskundervisningen i årskurserna F-3. ”Detta är ett ställ-

ningstagande mot bakgrund av forskningsresultat som pekar på att de metodiska prin-

ciperna höra-göra och lyssna-förstå-imitera-talaär de mest verkningsfulla för att ge 

yngre elever tilltro till sin förmåga att använda språket” Skolverket (2011a, s. 14). 

 Engelska i den svenska skolundervisningen 

Språkforskare har haft intensiva diskussioner om vilken ålder som är den optimala för när 

språkundervisningen i engelska ska påbörjas. Det finns inga allmänna regler i Sverige om 

hur tidigt engelskundervisningen ska påbörjas annat än att det måste ske senast i årskurs 3 

(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012). Det som talar för tidig 

språkundervisning enligt Lundberg (2016) är att elever i de yngre åldrarna har lättare för 

att imitera nya ljud, intonationsmönster och uttal än äldre elever då de är känsligare för 

rytm och ljud (Gibbons, 2006; Jederlund, 2002). Svartvik (1999) stöder hypotesen att 

språkinlärningen försvåras efter elva till tolv års ålder och menar att hjärnan inte är lika 

mottaglig för språkprocesser och språklig input efter denna ålder. Andra forskare menar 

att det inte finns en optimal ålder för språkinlärning. Det forskarna kunnat se är att tidig, 

strukturerad undervisningstid och välplanerat innehåll i språkundervisning ökar 

motivationen och grundlägger en positiv attityd till språk samt olika kulturer. Att lära sig 

språk i tidig ålder stärker även lärandet i andra skolämnen (Lundberg, 2016; Skolverket, 

2011b). 

Totalt 480 timmar avsätts till engelskämnet i den nationella timplanen för grundskolans 

nio år, vilket kan jämföras med svenskämnets 1490 timmar, matematikämnets 1020 

timmar och 500 timmar i ämnet idrott. I årskurserna 1–3 får eleverna undervisning i 

engelska i genomsnitt 20–30 minuter i veckan, vilket motsvarar i genomsnitt 13 timmar 

under ett läsår (Skolverket, 2016). Detta innebär att eleverna får lite undervisningstid i 

engelska just under de år då de sägs ha lättast att anamma språkets uttal och intonation 

(Gibbons, 2006; Jederlund, 2002). Då skolan ska vila på vetenskaplig grund kan den 

nationella timplanens fördelning av engelskundervisningstiden således anses otillräcklig. I 

Lgr 11 (Skolverket, 2011b) står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

grundskolan ska kunna: ”[…] kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges 

möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt 
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sätt” (Skolverket, 2011b, s. 13). Den faktiska tiden som avsätts i Skolverkets (2016) timplan 

och scheman till engelskundervisningen verkar dock inte gå ihop med de höga 

målsättningarna för elevers kompetens i engelska. För att målen i Lgr 11 (Skolverket, 

2011b) ska uppnås kan den begränsade tiden delvis kompenseras med en genomtänkt och 

välplanerad undervisning i engelska, som dessutom tillämpas vid olika tillfällen under 

skolveckan (Lundberg, 2016). 

 Läroböckernas komponenter och roll i undervisningen 

Strömquist (1995) menar att det är viktigt att läroböcker har ett varierat och ett levande 

språk. De bör inte bara vara lättlästa utan också ha en betydande inlärningseffekt, vilken 

ökar med en funktionell layout. Samspelet mellan en fungerande text och bild medför att 

stoffet blir mer intressant. Dessutom bör texterna i läroböckerna enligt Melander (1995) 

vara anpassade till elevernas språkliga förmåga, ämneskunskaper och generella 

intellektuella utveckling. Även om läroböckerna inte är helt anpassade till elevernas 

kunskapsnivå kan eleverna tillgodogöra sig innehållet om lärare använder sig av 

scaffolding enligt Krashens comprehension theory; med lite hjälp av lärare eller av 

kontexten förstår elever mycket mer än de tror (Hammond & Gibbons, 2005; Krashen, 

1982).  

Enligt Skolverket (2006) används läroböcker flitigt i de lägre årskurserna tillsammans med 

plockmaterial från andra medier exempelvis filmer, radio- och TV-program, bilder och 

spel. Däremot anser lärare att det är enklare att både planera och genomföra lektioner 

utifrån en textbok och de förlitar sig på att läromedlet stämmer överens med Lgr 11. 

 Det sociokulturella perspektivet 

I Sverige har sociokulturella perspektivet haft stort genomslag inom språk och 

språkutveckling. Styrdokumenten som råder i Sverige bygger till stor del på den 

kunskapssyn och det lärande som råder inom det sociokulturella perspektivet. I olika 

skolämnen konstrueras kunskap språkligt och språket i sig fyller olika funktioner i olika 

kontexter (Skolverket, 2012). 

Tankarna bakom det sociokulturella perspektivet bygger på Lev Vygotskijs teorier, och de 

har under senare tiden även vidareutvecklats av andra forskare (Dysthe, 2003; Lantolf, 

2000; Skolverket, 2012; Waugh, 2013). Två begrepp som är centrala inom det 
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sociokulturella perspektivet är den närmaste utvecklingszonen och stöttning (Cameron, 

2001, Pinter, 2006; Skolverket, 2012). Det första begreppet avser utvecklingspotentialen 

hos varje individ, dvs. en kunskapsnivå som är något över det individen redan vet. Med 

detta menas att om lärande ska ske måste arbetsuppgifterna som eleverna möter vara 

något utmanande för dem. För att elever ska klara av att arbeta med uppgifterna som ligger 

lite utanför deras kunskapsnivå måste de få hjälp av läraren, vilket leder in till det andra 

begreppet, stöttning. Med stöttning menas att elever får hjälp och stöd av läraren (eller 

någon annan lämplig person) som har mer kunskaper än dem själva. På så sätt kan elever 

utnyttja hela lärandepotentialen de besitter (Cameron, 2001; Dysthe, 2003; Lantolf, 2012; 

Lundal, 2012; Pinter, 2006; Skolverket, 2012). 

Enligt Dysthe (2003) och Lantolf (2000) är lärandet en medierad process och språket är 

lärandets och tänkandets viktigaste redskap, vilket kan möjliggöra en utveckling av högre 

mentala processer. Tankeutvecklingen ökar vår medvetenhet om olika 

problemlösningsmekanismer och genom denna kunskapsutveckling lär vi oss att använda 

olika redskap som formar tänkandet och utvecklar förståelsen för olika fenomen (Dysthe, 

2003; Lantolf, 2000). Elever bär med sig olika språkförmågor när de kommer till skolan 

samtidigt som det är viktigt för lärandet att få möjligheten få göra nya erfarenheter och 

upptäckter, inklusive språkliga sådana (Dysthe, 2003; Lantolf, 2000; Skolverket, 2012; 

Waugh, 2013). 

 Tidigare forskning med inriktning på sånger, rim, ramsor 
och barnlitteratur i engelskundervisningen 

Gemensamma kommunikativa situationer skapas exempelvis genom sånger, rim och 

ramsor, samt uttalsträning av ord och fraser (Lee & Lin, 2015; Lundberg, 2016; Pinter, 

2006; Șevik, 2011). Sådana aktiviteter kan resultera i att tystlåtna elever deltar aktivt i 

undervisningen och ökar sitt språkliga självförtroende. Elever som känner sig osäkra på att 

kommunicera på engelska behöver ett tryggt och positivt klassrumsklimat. Det är viktigt 

att eleverna inte utsätts för individuella talsituationer inför hela gruppen i den tidiga 

engelskundervisningen, utan det är bättre att låta eleverna samtidigt tala i kör. Lundberg 

(2016) bekräftar den betydelse som motivation och självförtroende har för elever i 

engelskämnet. Däremot menar Lee och Lin (2015) i studien om hur barn som lär sig 

engelska vid fyra års ålder påverkas av musikaktiviteter, särskilt framhäver musikens kraft. 
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I studien framkommer det att barnen påverkats positivt av musikaktiviteterna, vilka ökar 

självförtroendet, motiverar barnen och ökar deras kunskaper i engelska.  

Chou (2012) beskriver i studien om hur sånger, rim, ramsor, spel, sagor och barnvisor 

påverkar taiwanesiska elevers ordförråd i engelska. Chou menar att musik är ett 

motiverande arbetssätt att lära sig uttal, öka ordförrådet och få ett naturligt flyt i språket 

och att musikbaserade lektionsaktiviteter är effektiva för elever i de lägre årskurserna i 

engelskundervisningen. Även Ghosn (2014) bekräftar att musik, rim och ramsor är ett bra 

alternativ till traditionella läromedel. Sådana element hjälper elever att ta till sig ett 

främmande språk, i och med att deras motivation ökar och texterna är lätta att ta till sig. 

Däremot menar Șevik (2011), i studien om användandet av musik i engelskundervisningen 

för de yngre åldrarna i Turkiet, att även om lärare gärna arbetar med sånger i 

engelskundervisningen har de svårt att hitta lämpliga sångtexter att arbeta med 

tillsammans med eleverna. Utöver detta är det viktigt enligt Lightbown och Spada (2013) 

och Lundberg (2010) att innehållet i engelskundervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas kunskaper. Förhållningssättet jag kan i engelskundervisningen innebär att elever 

får möjlighet att utveckla språket i en positiv anda och därmed lägga grunden till ett 

språkligt självförtroende (Lightbown & Spada, 2013; Lundberg, 2010). 

Vid tillägnandet av ett nytt språk bör elevers ordförråd utvecklas, vilket är en utmaning 

enligt Lightbown och Spada (2013). För att elever ska kunna kommunicera på ett nytt 

språk bör de ha vetskap om vad orden betyder. I samband med detta betonar Lightbown 

och Spada (2013) vikten av frekvens när ett nytt ord ska läras in, vilket betyder att elever 

måste få höra och se ordet ofta. Enligt Klingberg (2011) som studerat samband mellan 

hjärnans mognad, miljön, utvecklingen av minnet och skolprestationer, är det viktigt att 

elever får repetera undervisningsinnehållet. Om nya kunskaper ska befästas i 

långtidsminnet bör eleverna möta informationen minst 5-6 gånger. Klingberg refererar till 

psykologen Hermann Ebbinghaus glömskekurva, som innebär att minnet avtar ju längre 

tiden går. Men om elever får repetera engelska ord via sånger, rim och ramsor en dag efter 

inlärningstillfället kommer de ihåg cirka 40% mer av de engelska orden de hört jämfört 

med endast 20% av de engelska orden utan repetition. Om eleverna får tillgång till sånger, 

rim och ramsor i undervisningen repeterar de innehållet på ett lustfyllt sätt, vilket är 

positivt för att informationen ska befästas i långtidsminnet (Klingberg, 2011; Schmitt, 

2010).  
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Jederlund (2002) fick i uppdrag år 2000 av stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta att 

formulera en vetenskapligt förankrad kunskapsgrund om barns musikaliska utveckling i 

relation till kunskap om barns språkinlärning och utveckling. Jederlund skildrar musikens 

kraft och dess möjligheter för att stimulera, bygga upp samt utveckla språkinlärningen. 

Jederlund menar att musik skapar miljöer där språket utvecklas. Tidig musik- och talspråk 

består av gemensamma grundläggande rötter och byggstenar; tonhöjd, tonstyrka tempo, 

rytm, betoning och pauser. Att lära sig dessa prosodiska byggstenar är inte bara viktigt i 

musikspråket utan även i utvecklingen av talspråket och tillägnandet av läs- och 

skrivförmågan hos eleven (Jederlund, 2002). 

Jederlund (2002) är inte ensam i sina tankar om att musik i engelskundervisningen är ett 

bra sätt att utveckla elevers engelskkunskaper. Lin (2013) beskriver lärares perspektiv på 

användandet av musik och vilken fördel musiken har i lärandet. Lin menar att rytm, 

dynamik, tonhöjd, betoning och intonation är element som delas av både musik och språk. 

Dessa kan gynna elevers utveckling inom många områden både kunskapsmässigt och vid 

inlärning av nya begrepp i ett främmande språk. Därtill är musik universellt, vilket innebär 

att elever med olika bakgrund, kulturer och begränsade kunskaper i engelska kan utrycka 

sig genom musiken. Detta leder till en ökad motivation hos eleverna till att lära sig ett nytt 

språk och att övervinna sin nervositet inför att prata engelska (Lin 2013; Skolverket, 

2011b). Lin (2013) hävdar att även om musik inte ansetts vara ett viktigt element inom 

språkinlärning, finns det ett ökande antal studier som påvisar fördelarna med att lärare 

använder sig av musik i engelskundervisningen för att förbättra elevernas språkutveckling.  

Vidare menar Jederlund (2002) och Gibbons (2006) att om elever får ökat självförtroende 

genom att lyckas med musik, får de även ökat självförtroende inom andra ämnen. Därtill 

diskuterar forskarna ramsor som ett medel i språkundervisning. Forskning visar att barn 

lär sig ett språks prosodi innan de tillgodogör sig språkets segment och att använda sånger, 

rim och ramsor i språkundervisningen har visat sig vara ett effektivt sätt att öva prosodi på. 

Prosodi är läran om talets och talljudets längd, hastighet, stryka och tonhöjd, och kan övas 

upp genom ramsor och sånger. Detta innebär att barn lär sig hela fraser sammanhängande 

istället för enskilda ljud eller ord, vilket i sin tur innebär att elever kan lära sig utländska 

sånger på gehör och tillägna sig det nya språkets prosodi (Gibbons, 2006; Jederlund, 

2002; Lin, 2013). 
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 Tidigare forskning om vokabulär i engelska för de yngre 
åldrarna 

Nation (2003) belyser tre aspekter som främjar en medveten ordinlärning. Den första 

aspekten är att ordet uppmärksammas, till exempel genom att göra eleven uppmärksam 

på stavningen av ett ord som eleven enbart hört muntligt. Den andra aspekten är att 

repetera och återanvända ordet, både receptivt och produktivt, vilket innebär att eleverna 

får lyssna och läsa eller skriva och samtala om ordet (Se även Klingberg, 2011; Lightbown & 

Spada, 2013; Merisuo-Storm, 2006). Den tredje aspekten är främjande, vilket innebär att 

vara kreativ i användandet av ordet och detta kan ske i många olika kontexter. Ett sätt är 

att studera och jämföra olika sammanhang och kontexter som ordet förekommer i, således 

utvidga elevens ordförståelse. Det är också betydelsefullt att elever motiveras och 

uppmuntras till att använda både nya och redan inlärda ord i engelska (Nation, 2003; 

Pinter, 2010). Nordlund (2013) belyser hur engelska läroböcker för skolår 4-6 är 

uppbyggda, avseende verbens frekvens och tempus. Läroboken för åk 4 har studerats och 

resultatet visar att den innehåller för många engångsord, nämligen 20% av materialets alla 

ord. Konsekvenserna av att använda för många engångsord innebär en nedgående spiral i 

elevernas glömskekurva och orden kan uppfattas som obekanta om eleverna påträffar dem 

i andra sammanhang (Klingberg, 2011).  

Kolb (2013) beskriver i studien om omfattande läsning i tyska EFL- klassrum (English as a 

foreign language) där bilderböcker använts i undervisningen att möjligheten till fri läsning 

är sällsynt. Resultatet visade att när eleverna gavs möjligheten att själva utforska bilderna 

och texten utvecklades deras motivation, självkänsla, läsförmåga och läsförståelse i en 

positiv riktning. Eleverna använde bilderna till hjälp för att förstå innehållet samt förutsäga 

handlingen i texten (Kolb, 2013). Bland (2013) belyser att bilder i sig förmedlar textens 

budskap och således förtydliga innehållet i den även om eleverna inte förstår alla ord i 

texten (Bland, 2013; Kolb, 2013).  

Chou (2012), Merisuo-Storm (2006), Pinter (2010), Șevik (2011) samt Waugh (2013) delar 

Ghosns (2006, 2013a, 2014, 2016) tankar om att barnlitteratur, sånger, rim och ramsor är 

ett bättre alternativ till traditionella läromedel vid inlärning av ett nytt ordförråd och verb i 

andra tempus än presens i engelska. Läromedel har en tendens, enligt Ghosn (2013a) och 

Meek (1995), att vara skrivna med verb i presens och majoriteten av orden som används är 

substantiv. Nordlund (2013) menar att människan generellt har lättare att minnas och 
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skapa mentala bilder av konkreta substantiv än abstrakta substantiv. Däremot menar 

Ghosn (2002) att eleverna kan ta till sig abstrakta ord om de får höra dem upprepade 

gånger och om läraren använder sig av scaffolding och Krashen’s comprehension theory 

(se även Cameron, 2001). I sångtexter, rim, ramsor och barnlitteratur är språket däremot 

mer levande och autentiskt med olika tempus. Dessutom förekommer verb mer frekvent i 

dessa texter, vilket kan resultera i att läsaren får en djupare förståelse för textens innehåll 

(Ghosn, 2013a; Meek, 1995). 

Att läromedel är uppbyggda med att verben oftast förekommer i presens, till skillnad från 

sånger, rim, ramsor och barnlitteratur (Ghosn, 2013a; Meek, 1995), beror på att dessa 

anses vara enklare att ta till sig och förstå än verb i preteritum. Detta antagande bygger på 

att språklärandet sker linjärt, en sak i taget, och att elever måste lära sig allting i presens 

innan inlärning av preteritum kan påbörjas (Ghosn, 2013a; Meek, 1995; Narančić Kovač & 

Milković, 2015). Dock menar Narančić Kovač och Milković (2015) att lärare som undervisar 

elever i främmade språk ofta möter situationer där det vore mer logiskt att använda sig av 

enkelt preteritum/imperfekt (simple past tense) eller enkelt perfekt (present perfect). 

Exempelvis när lärarna ska förklara olika specifika händelser som redan skett; Jag stukade 

foten under gymnastiken eller påminnelse om framtida händelser; kom ihåg att göra 

läxan. 

Ett begrepp som är nära förknippat med ordinlärning är frekvens, vilken används dels om 

hur ofta ett ord förekommer i en text, dels om hur ofta det förekommer i ett språk (Chen & 

Truscott, 2010; Criado & Sánchez, 2009; Fan, 2003; Webb, 2007). Ordkunskap är grunden 

till all språkinlärning och att lära sig de vanligaste orden, inklusive de vanligaste verben, i 

ett språk bör vara en prioritet när elever ska lära sig ett främmande språk (Lundahl, 2012; 

Nation, 2003, 2006; Weiler, 2013). Nation (2003, 2006) delar in ett språks vokabulär i två 

kategorier: högfrekventa och lågfrekventa ord. Den senare kategorins ord är mindre 

vanliga och bör undvikas under lektionstid. Lundahl (2012) och Nation (2001, 2006) 

uppskattar att om eleverna lär sig de 2000 vanligaste ordfamiljerna i engelska utgör dessa 

en god bas för generell förståelse och täcker därmed in cirka 80-90% av den skrivna och 

talade engelskan (Lundahl, 2012; Nation, 2001, 2006).  
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 Types och token 

Enligt Nation (2001) måste en problematisering av vad ett ord är göras för att mäta antalet 

ord i en text eller ett läromedel, vilket är en del i denna föreliggande studie. I engelskan 

görs det en skillnad mellan types (ordtyper) och token (ordformer). Detta innebär att det 

finns två olika sätt att mäta antalet ord i en text. Det ena sättet är att räkna antalet tokens, 

vilket är det totala antalet ordformer i texten, oavsett hur många gånger de förekommer. 

Det andra sättet är att enbart räkna ord är att enbart räkna ordet första gången det 

förekommer, det vill säga ordtyper. Detta innebär att orden inte räknas mer än en gång 

även om det förekommer fler gånger i texten (Nation, 2001). Det finns många sätt att mäta 

vilken lexikal variation en text har och det är betydelsefullt att språket är varierat i texter 

som elever möter i engelskundervisningen, vilket nämndes tidigare (Nation, 2003). En 

metod är TTR (type/token-ratio), som mäter den inbördes relationen mellan types och 

token (Williamson, 2014), vilket innebär att variationen av ord i en text eller inom en 

ordklass kan mätas på ett förhållandevis enkelt sätt. Det finns viss kritik riktad mot denna 

metod i och med att resultatet kan vara missvisande beroende på textens längd (Milton, 

2009). 

 Lemma 

Ett ords lemma är den ordform som används när ordet ska slås upp i en alfabetisk 

ordform. En lemmatisering av materialets verb måste ske eftersom de kommer jämföras 

med de 300 vanligaste verben i Corpus of Contemporary American English (COCA)1 

(Davies, 2008-), vilka är listade under verbens lemma. Ordens lemma motsvarar således 

en grundform eller uppslagsform av ordet och utgår från formella regler så som stavning, 

böjning, uttal och ordklass (Grahn, 2014).  

 Analys och tolkning 

Enligt Tivenius (2015) är det betydelsefullt att hålla sig kritisk och inte lägga in sina egna 

värderingar i analysen av studiens insamlade data. Detta kan vara en utmaning i och med 

att olika människor tolkar och förstår världen på olika sätt. Däremot är det betydelsefullt 

att vara medveten om vilka värden och värderingar som finns hos människan som ska tolka 

och analysera data och således försöka distansera sig själv och vara kritisk i sin analys. En 

                                                           
1 Stort tack till Elisabeth Wulff-Sahlén, universitetsadjunkt i engelska på Mälardalens högskola, som 

hjälpte oss ta fram listan i COCA. 
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medvetenhet finns om att personliga åsikter läggs åt sidan och genom ett kritiskt 

förhållningssätt erhålls exakta möjliga resultat. Det finns även en medvetenhet om att olika 

personer styrs av olika personliga värden och värderingar. Om en liknande studie görs igen 

kan således resultatet från denna skilja sig från denna föreliggande studies resultat då 

människor tolkar och förstår texter på olika vis (Tivenius, 2015). 

3 Material och metod 

 Preliminär undersökning om vilket läromedel som 
används i engelskundervisningen i F-3 

Till denna studie om läromedel i årskurserna F-3 ville vi först ta reda på vilket läromedel 

som används av majoriteten av de kommunala grundskolorna i två kommuner i 

Södermanland. För att besvara denna fråga ställdes dessa tre frågor till rektorerna på alla 

de tillfrågade kommunala grundskolorna:  

1. Vilka kriterier utgår ni ifrån i val av engelska läromedel i årskurs F-3? (Budget? 

Lgr 11? Användarvänlighet/Rekommendationer? Annat?).  

2. Vilket läromedel i engelskundervisningen använder ni i årkurserna F-3?  

3. Tror du att ni kommer att använda detta läromedel de kommande 1–2 åren?  

Kontakten skedde via ett telefonsamtal med rektorn på berörd skola och/eller med berörd 

personal som rektorn hänvisade oss till. Därutöver skickades ett mail ut till övriga rektorer 

som vi inte kunnat nå via telefon. Efter en vecka skickades en påminnelse ut via mail till de 

rektorer/lärare som ännu inte besvarat frågorna. 11 skolor av totalt 34 tillfrågade besvarade 

frågorna.  

Första frågan var att ta reda på vilka kriterier de utgår ifrån i val av engelska läromedel och 

samtliga svarade att det var en budget och prioriteringsfråga, och menade att engelska 

läromedel inte har så hög prioritet jämfört med andra ämnens läromedel. Dock svarade en 

skola att innehållet var viktigare än kostnaden för materialet. Samtliga skolor påpekade 

också vikten av att det ska överensstämma med Lgr 11 (Skolverket, 2011b). I svaren fick vi 

reda på att de läromedelsansvariga ute på skolorna har ansvar för att granska hur olika 

läromedel överensstämmer med Lgr 11 (Skolverket, 2011b), innan beslut tas om vilket som 
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skolan ska beställa och använda sig av. Men även rekommendationer från andra skolor och 

kollegor påverkar deras val till en viss mån. 

Skolorna tillfrågades om vilket läromedel de använder i årskurserna F—3 och 11 av 34 

kontaktade skolor svarade och fyra av dessa sade sig använda läromedlet Happy – 

Textbook year 3 (Hansson, 2010a). Det bör tilläggas att samtliga skolor som använder 

läromedel i årskurserna F-3 också fyller ut med olika plockmaterial. Andra läromedel som 

används i engelskundervisningen på övriga svarande skolor är What´s Up (två skolor), 

Active Reading (en skola), Magic (en skola), Lift off (en skola), Right on (en skola) och en 

skola använder endast plockmaterial i årskurserna F-3.  

Frågan ställdes om de var nöjda med det läromedel som används i engelskundervisningen 

och om de kunde tänka sig att använda sig av det materialet de kommande 2 åren. Vissa 

skolor provade ett annat läromedel för tillfället då de inte var nöjda med det föregående 

läromedlet de haft andra terminer och andra var nöjda med det aktuella läromedlet som 

just förtillfället användes på deras skola. Sedan fanns det skillnader mellan lärare på 

samma skola där vissa lärare var nöjda med läromedlet som används i undervisningen, 

medan andra inte är det. De lärare som inte var nöjda med det läromedel som finns på 

skolan använder sig av eget plockmaterial istället.  

Därutöver tillfrågades skolorna om i vilken årskurs skolorna börjar använda läromedel i 

engelskundervisningen. Sju av de svarande skolorna gör det tidigast i årskurs 3, tre skolor i 

årskurs 2 och ingen av de tillfrågade skolorna börjar använda läromedel i förskoleklass 

eller i årskurs 1. 

 Material: läromedlet Happy 

Läromedelsserien Happy F-6 är uppdelad i nivåerna A-C, vilket innebär att alla elever 

arbetar med A-texterna för att sedan individualisera arbetet utifrån kunskap och intresse. 

Enligt förlaget och författaren bygger inlärningsgången på idéer från Europeisk 

Språkportfolio (ESP). Läromedlet i Happy-serien är uppdelat som följer:  

Happy – Workbook year F-2 (Hansson, 2012) innehåller texter, rim, ramsor och 

sångtexter på engelska till välkända melodier. Alla mål och pair up-övningar, 

spelinstruktioner och övriga instruktioner står skrivna på svenska med viss översättning 
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till engelska. Till Happy – Workbook – year F-2 finns även lärarmaterial för interaktiv 

skrivtavla. 

Happy – Textbook year 32 (Hansson, 2010a), på 48 sidor totalt, består av femton 

tematiska kapitel på engelska och fem extra kapitel samt en flersidig gloslista längst bak. 

Varje kapitel består av två sidor. Det är även denna textbok inklusive de 15 sångtexterna 

samt tillhörande rim och ramsor i det digitala lärarmaterialet som ligger till grund för 

studien. Det finns en tillhörande övningsbok, Happy – Workbook year 3 (Hansson, 

2010b), som innehåller övningar till de 15 tematiska kapitlen. Eleverna har fri tillgång till 

ett självrättande glosträningsprogram via det digitala läromedlet.  

Utöver detta finns det ett tillhörande lärarmaterial, både digitalt och i bokform, till Happy 

– Textbook year 3 (Hansson, 2010a). Däri finns spel, extraövningar och underlag för att 

stämma av elevernas kunskaper, som vi tyvärr inte hade tillgång till. På en medföljande 

CD-skiva finns 15 sånger och i Teacher’s Guide finns tillhörande sångtexter. Både sångerna 

och sångtexterna finns dessutom med i det digitala lärarmaterialet. Därutöver finns det 

enligt förlaget ett digitalt läromedel till Happy– Textbook year 3 (Hansson, 2010a) för 

elever som innehåller samtliga kapitel från textboken och ljudfiler som hör till texterna i 

både text- och arbetsbok samt sånger, rim och ramsor. 

Förlaget Gleerups tillhandahöll oss material som bestod av Happy – Textbook year 3 

(Hansson, 2010a), Happy – Workbook year 3 (Hansson, 2010b) och Happy – Workbook 

year F-2 (Hansson, 2012). Vi fick även tillgång till deras digitala läromedel för lärare och 

elever under en provperiod på 30 dagar, där vi fick ta del av sångtexterna, rimmen och 

ramsorna som ingår i vår studie. 

 Antal verb och substantiv i Happy – Textbook year 3  

Till undersökningen om hur många verb och substantiv det fanns i Happy – Textbook year 

3 (Hansson, 2010a) användes appen Dictionary.com till hjälp för att säkerhetsställa vilka 

ord som hör till ordklassen verb och vilka ord som tillhör ordklassen substantiv. I likhet 

med Dictionary.com använde vi oss också av A university grammar of English with a 

                                                           
2 Stort tack till Ulrica Lejbro på Gleerups för sponsring av material till vår studie. 
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Swedish perspective av Estling Vannestål (2007) som ett extra hjälpmedel till 

säkerställningen av de studerade ordklasserna. 

Först räknades alla ord i all text i materialets alla kapitel var för sig. Därefter räknades alla 

förekommande ordformer av verb och alla förekommande ordformer av substantiv i varje 

kapitel. De samlade exemplen av ordformer i respektive ordklass benämns härefter som 

token. För att få reda på procentandelen respektive ordklass utgjorde i de olika kapitlen, 

dividerades de respektive ordklassernas token med materialets totala antal ord. Resultatet 

multiplicerades därefter med 100. Dessa data sammanställdes i tabell 1. 

 Type/token-ratio 

Det finns många sätt att mäta ord i en text för att få reda på vilken lexikal variation texten 

har. En metod är TTR (type/token-ratio), denna metod mäter den inbördes relationen 

mellan types (ordtyper) och token (ordformer), vilket i sin tur är ett mått på hur varierat 

ordförrådet är i texten. TTR beräknas genom att dividera antalet types (exempelvis antalet 

olika verb) med antalet token (exempelvis antalet alla verb) och sedan multiplicera med 

100, svaret blir då i procent. Om värdet av TTR är högt (nära 100%) är textens lexikala 

variation hög och vice versa (Williamson, 2014). Denna metod användes för att ta reda på 

variationen av ord inom ordklasserna substantiv och verb i materialet som ligger till grund 

för studien. Dessa data sammanställdes sedan i tabell 1. 

 Verbens tempus i materialet jämfört med rimmen och 
ramsorna  

För att ta reda på förekomsten av verbens olika tempus materialet består av bearbetades 

materialet på följande vis: All text som hör till varje kapitel i textboken samt sångtexterna 

granskades noggrant för att ta reda på vilka tempus verben förekommer i materialet. 

Verben i materialet listades i bokstavsordning för att få en enklare överblick. För att hitta 

verb i futurum användes hjälpverben will och shall tillsammans med ett huvudverb, 

exempelvis will play, shall we go i studien. Detsamma gjordes med kapitlens tillhörande 

rim och ramsor för att kunna göra en jämförelse dem emellan. Dessa sammanställdes 

sedan i tabell 3. 
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 Verbens frekvens i Happy – Textbook year 3 och i COCA 

För att ta reda på vilken frekvens materialets verb har samt om de är bland de vanligaste 

verben i engelska språket jämfördes dessa med de 300 vanligaste/mest frekventa verben i 

COCA (Corpus of Contemporary American English) (Davies, 2008-). Materialets samtliga 

tokens av verb räknades samman (839 st.) och lemmatiserades (samlades under 

ordformens uppslagsform) eftersom verben i COCA är listade under verbens lemma 

(Davies, 2008-). Detta innebar att varje verbs olika tokens: be, was, am, is till exempel, 

räknades ihop, vilket resulterade i att 91 verb i lemmaform återstod. För enkelhetens skull 

jämfördes materialets 91 lemmatiserade verb med de 91 vanligaste verben i COCA.  

 Happy – Textbook year 3 och Lgr 11 

En del av syftet med denna studie var att göra en innehållsanalys av Happy – Textbook 

year 3 (Hansson, 2010a) och ta reda på hur väl den överensstämmer med Lgr 11 

(Skolverket,2011b). Happy – Textbook year 3 (Hansson, 2010a) lästes och bearbetades 

kapitel för kapitel huruvida det var i linje med vad engelskämnet ska behandla enligt 

kursplanen i Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Materialets innehåll jämfördes och analyserades, 

både vad gäller texterna och bilderna. För att underlätta innehållsanalys utgicks det från 

fyra olika frågeställningar som utgick från riktlinjerna från Lgr 11 (Skolverket, 2011b): 

  Vilka engelsktalande länder är representerade i materialet och vilken information 

finns det om deras kultur?  

 Vilka slags människor framställs i materialet; Familjekonstellationer? Ålder? Kön? 

Etnicitet? Yrken? 

 Vilka fritidsaktiviteter och övriga nöjen är representerade? 

 Vilka högtider och andra ceremonier får eleverna ta del av i materialet? 

Resultaten presenteras under fyra olika rubriker: länder, människor, fritid/intressen och 

kulturella aspekter. Detta för att kunna tydliggöra innehållet på ett överskådligt sätt. 

Därutöver användes också Gleerups (u.å.) hemsida för att jämföra informationen om vad 

förlaget anser att deras läromedel innehåller med såväl materialet i fråga som Lgr 11 

(Skolverket, 2011b). 
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 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) anonymiseras skolorna som deltagit i denna 

delstudie för att de inte ska bli igenkända. Representanterna i de olika skolorna har 

informerats om studiens syfte 

4 Resultat och resultatdiskussion 

 Resultat ordanalys av Happy – Textbook year 3 kontra rim 
och ramsor 

Tabell 1 visar de absoluta talen samt hur många procent av ordklasserna verb och 

substantiv utgör i varje kapitel i materialet. I 15 av 20 kapitel är förekomsten av substantiv 

procentuellt högre än förekomsten av verb. Resultatet visar också att förekomsten av verb 

var högre procentuellt i tre av 20 kapitel än den procentuella förekomsten av substantiv. I 

de resterande två kapitlen skilde det endast en procentenhet mellan de båda ordklasserna 

med fördel till verben. Generellt sett är substantiv i majoritet jämfört med verb i materialet 

då resultatet visar att de utgör 26% av materialets totala antal ord medan verben utgör 

18%. Därutöver visar tabell 1 TTR av materialets substantiv och verb. Resultatet visar att 

variationen av substantiv och verb i de respektive kapitlen är varierande. I fem av 20 

kapitel är TTR relativt hög för substantiv (53-61%) medan de resterande kapitlen har en 

variation som är relativt låg (24-42%). Detsamma visar resultatet för verbens TTR, där fyra 

av 20 kapitel har en relativt hög variation (52-68%) och de resterande kapitlen har en 

relativt låg variation (21-47%). Resultatet visar inte den totala variationen (TTR) av 

materialets substantiv och verb då detta inte undersökts. 

På samma vis visar tabell 2 de absoluta talen samt hur många procent av ordklasserna 

substantiv och verb utgör i de 10 rimmen och ramsorna. Generellt sett är verb i majoritet 

jämfört med substantiv i ramsorna då resultatet visar att de utgör 22% av ramsornas totala 

antal ord medan substantiven utgör 17%. Resultatet visar också att i två av ramsorna finns 

det ingen procentuell skillnad mellan de undersökta ordklasserna. Däremot visar resultatet 

att i de resterande åtta ramsorna innehåller hälften av dem högre procentuell förekomst av 

verb och den andra hälften en högre procentuell förekomst av substantiv. Resultatet visar 

också att både substantivens och verbens TTR-värde är hög i alla rim och ramsor förutom 

de som tillhör kapitel fem och 11. Resultatet visar inte den totala variationen (TTR-värde) 

av ramsornas substantiv och verb då detta inte undersökts. 
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Tabell 1. Antal ord, tokens och ordtyper av substantiv (S) och verb (V) per kapitel i materialet. 

 
*Kapitel 16-20 döptes till ”kapitel” för enkelhetens skull, men dessa texter är egentligen extramaterial. 

  

Kapitel  Totalt antal 
ord  

Antal 
tokens S 

Antal 
ordtyper S 

Andel S i 
%  

≈ heltal 

TTR 
i % 

S 

Antal 
tokens 

V 

Antal 
ordtyper 

V 

Andel V 
i %  

≈ heltal 

TTR i 
%  

V 

1.  195 58 24 30 41 31 16 16 52 

2  165 58 20 35 34 26 7 16 27 

3  194 68 23 35 34 30 11 15 37 

4 222 90 22 41 24 38 11 17 29 

5 266 46 26 17 57 54 20 20 37 

6 209 62 25 30 40 36 21 17 58 

7 240 91 48 38 53 38 14 16 37 

8 263 85 29 32 34 56 12 21 21 

9 250 74 29 30 39 41 18 16 44 

10 180 53 15 29 28 37 8 21 22 

11 205 41 25 20 61 57 13 28 23 

12 395 75 22 19 29 34 7 9 21 

13 245 55 23 22 42 50 16 20 32 

14 212 52 17 25 33 39 14 18 36 

15 356 69 25 19 36 38 26 11 68 

*16 189 44 18 23 41 45 18 24 40 

*17 176 33 18 19 55 35 14 20 40 

*18 242 69 26 29 38 55 26 23 47 

*19 234 55 14 24 25 51 28 22 55 

*20 158 33 20 21 61 48 20 30 42 

Totalt 4596 1211 - 26 - 839 - 18 - 
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Tabell 2. Antal ord, token och ordtyper av substantiv (S) och verb (V) i ramsorna som hör till Happy – 
Textbook year 3.  

Namn på 
resp. 
kapitels 
ramsor  

Totalt 
antal ord  

Antal 
token 

S 

Antal 
ordtyper 

S 

Andel S i 
% 

avrundat 
till heltal 

TTR 
S 

Antal 
token 

V 

Antal 
ordtype

r V 

Andel V i 
% 

avrundat 
till heltal 

TTR 
V 

Kapitel 1: 
I have a 
pig 

17 4 4 24 100 3 3 18 100 

Kapitel 
2: In my 
hat 

23 4 4 17 100 4 4 17 100 

Kapitel 5: 
At one 
it´s none 

42 6 5 14 83 10 2 24 20 

Kapitel 7: 
Hickory 
Dickory 
Dock 

24 5 4 21 80 4 2 17 50 

Kapitel 
8: Dicky 
Dacky 

30 3 3 10 100 6 2 20 33 

Kapitel 
9: This 
little cat 

19 4 4 21 100 4 4 21 100 

Kapitel 
11: What 
do you 
say? 

30 0 0 0 0 12 6 40 50 

Kapitel 
13: 
Seasons 

34 6 6 18 100 8 4 24 50 

Kapitel 
14: A pig, 
a house, 
a tree 

20 6 6 30 100 2 2 10 100 

Kapitel 
15: We 
need 

31 9 9 29 100 7 4 23 57 

Totalt 270 47 - 17 - 60 - 22 - 
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Resultatet av ordanalysen av materialet kontra rim och ramsor visar att det finns en 

skillnad dem emellan. I materialet är substantiven i majoritet både procentuellt och i antal 

jämfört med verben. Däremot visar resultatet det motsatta i ramsorna där verben är i 

majoritet både procentuellt och i antal jämfört med substantiv. Resultatet visar också att 

TTR för både substantiv och verb i materialet inte är lika hög som i ramsorna.  

 Resultatdiskussion ordanalys Happy – Textbook year 3 kontra rim 
och ramsor 

Forskningen visar att substantiv är den mest förekommande ordklassen i läromedel 

(Ghosn, 2002; Meek, 1995). Dock visar resultatet ovan att det inte stämmer genom hela 

läromedlet som studien utgår ifrån i och med att två kapitel har en majoritet på åtta 

respektive nio procent i verbförekomst jämfört med substantiv. Därutöver finns det två 

kapitel som det enbart skiljer en procentenhet emellan. Visserligen är majoriteten av de 20 

kapitlen uppbyggd på det vis forskningen pekar på och totalt sett är förekomsten av 

substantiv högre (26%) än förekomsten av verb (18%) i materialet, men att skillnaden inte 

var högre än så var förvånande, eftersom forskningen (Ghosn, 2002, 2013b; Meek, 1995) 

poängterar att det är stor skillnad mellan användandet av substantiv och verb i engelska 

läromedel för elever i de yngre åldrarna. Det kan visserligen diskuteras vad som är stor 

skillnad mellan verb och substantiv. I denna studie skiljer det åtta procentenheter mellan 

de båda ordklasserna totalt sett i materialet, vilket inte vi anser är så stor skillnad. 

Det totala förhållandet mellan substantiv och verb i rim och ramsor är däremot något mer i 

linje med forskning (Ghosn, 2002, 2016) om att förekomsten av verb är högre än 

substantiv i rim och ramsor. Det som var förvånande var att förekomsten av verb 

procentuellt var högre i endast fyra av 10 ramsor än förekomsten av substantiv. Resultatet 

är inte i linje med forskning då fyra av de 10 ramsorna innehöll en lägre förekomst av verb 

än substantiv (se tabell 2). En anledning till att vi fick detta resultat kan bero på att 

textmängden i ramsorna var låg med sammanlagt 270 (se tabell 2) ord jämfört med 

materialets 4596 totala antal ord (se tabell 1).  

Nation (2003) menar att det i en text bör finnas en stor lexikal variation och Lundahl 

(2012) i sin tur menar att om elever lär in de 2000 vanligaste ordfamiljerna i engelska 

kommer eleverna få en god bas i det nya språket. I resultatet framkom det att variationen 

av substantiv och verb (TTR-värdena) är relativt låga i majoriteten av materialets kapitel 

jämfört med ramsorna (se tabell 1 och 2). Däremot måste det tas i beaktande att ramsornas 
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TTR-värden kan vara missvisande (Milton, 2009) på grund av att de inte innehåller så 

många ord. Exempelvis i ramsan som tillhör kapitel 2 (se tabell 2) finns det enbart fyra 

substantiv och fyra verb där samtliga är olika, vilket resulterar i 100% variation av både 

verb och substantiv. Däremot i kapitel 16 i materialet, till exempel, är antalet token av verb 

45 st. och antalet types av verb 18 st., vilket resulterar i ett TTR-värde på 40% (se tabell 1). 

Jämförelsevis kommer elevernas språkliga bas bli bredare med hjälp av materialet 

eftersom de får tillgång till fler ord och mer variation av substantiv och verb i materialet 

trots att TTR-värdet är högre i ramsorna (Lundahl, 2012; Nation, 2003). 

Vilken betydelse detta har för elever som ska lära sig engelska i de yngre åldrarna beror på 

hur läraren lägger upp sin undervisning (Skolverket, 2006). Blandar läraren både 

läromedel, sånger, rim och ramsor kommer eleverna få möjligheteten att ta del av ett mer 

varierat språk. Dessutom kan motivationen till att lära sig nya ord öka i och med att 

forskning pekat på att ett varierat undervisningsinnehåll med läromedel tillsammans med 

sånger, rim och ramsor har en positiv inverkan på elevers ordinlärning och vilja att ta till 

sig ett nytt språk (Lundberg, 2016; Pinter, 2006; Șevik, 2011). Däremot finns det lärare 

som väljer att enbart utgå ifrån läroböcker i engelskundervisningen. Detta på grund av att 

de anser att det är enklare och tar mindre tid från undervisningen att följa ett färdigt 

material, i stället för att lägga tid på att ta fram och använda material från andra medier. 

Lärare utgår i dessa fall (Skolverket, 2006) ifrån att materialet stämmer överens med 

kursplanen för engelska i Lgr 11. 

Det framgår inte i Skolverkets (2006) granskning om läromedels roll, i bland annat 

engelskundervisningen, om lärare som använder enbart läroböcker också använder sig av 

eventuella sånger, rim och ramsor som kan tillhöra det läromedel de väljer att 

undervisningen ska utgå ifrån. Men om det finns att tillgå sånger, rim och ramsor i 

materialet, som dessutom har en högre förekomst av verb och repetition av ord i rimmen 

och ramsorna, kan eleverna erbjudas ett läromedel med olika medier. Om lärare använder 

sig av hela materialet får eleverna tillgång till ett varierat språk samt motiverande 

arbetssätt att repetera de nya orden på, vilket i slutändan kan öka elevernas motivation att 

vilja lära sig engelska (Ghosn, 2014; Lee & Lin, 2015; Lightbown & Spada, 2013). 
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 Resultat verb i olika tempus  

Resultatet visar att majoriteten av både materialets och ramsornas verb är i presens och ett 

fåtal av dem är i preteritum och futurum3. I resultatet ingår alla verb, både regelbundna 

och oregelbundna, som hittades i materialet samt rimmen och ramsorna. Resultatet 

redovisas i tabell 3. 

Tabell 3: Verbens tempus samt en jämförelse mellan materialet och rim och ramsor i procent. 

 

 

 Resultatdiskussion verb i olika tempus 

Verb i olika tempus behövs för att elever ska kunna göra sig förstådda och få ett mer 

varierat språkbruk men också för att få möjligheten att möta mer intressanta och 

spännande texter (Ghosn, 2002). Trots att forskning (Strömquist, 1995) visat att elever har 

nytta av ett varierat språk i läroböcker, är materialet skrivet i huvudsak i presens. 

Dessutom blir kommunikationen onaturlig när verben mestadels förekommer i presens 

och det kan uppfattas som lite märkligt då det finns forskning (Ghosn, 2002) kring verbens 

betydelse inom språkinlärningen. Det finns verb i preteritum och futurum representerade i 

materialet men inte i samma utsträckning som det gör enligt Ghosn (2002, 2014) och 

Meek (1995) inom barnlitteratur, sånger, rim och ramsor, som lärare kan använda sig av i 

engelskundervisningen. Sammanfattningsvis är materialet, om enbart textboken används, 

inte helt varierat i språket då materialet till största del är skrivet i presens.  

                                                           
3 Då engelskan inte har någon futurumform av verb tog vi med hjälpverbet will och shall tillsammans 

med ett huvudverb, exempelvis will play, shall go för att visa på vad som kommer ske i framtiden . 

Tempus Materialet Andel %  Rim och 
ramsor 

Andel % 

Presens  808 96 57 97 

Preteritum     26 3   0 0 

Futurum (inkl. hjälpverben 
will/shall) 

      5 0,6   2 3 

Totalt antal verb  839  59  
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 Resultat verbens frekvens i Happy – Textbook year 3 
jämfört med COCA 

Verbens frekvens i materialet har jämförts med COCA:s 300 mest frekventa verb (Davies, 

2008-) och presenteras i figur 1. Resultatet visar att av materialets lemmatiserade verb är 

mer än cirka hälften av dem med bland COCA:s 100 mest frekventa verb och de resterande 

placerade sig från plats 200 och uppåt. 

 

Figur 1. Verbens placering i COCA. 

21 av verben i materialet finns inte med bland de 300 mest frekventa verben i COCA, dock 

har vissa av dem ändå en relativt hög frekvens i materialet, vilket redovisas i figur 2. 

Figur 2: 21 verb och dess frekvens som inte återfanns bland de 300 mest frekventa verben i COCA. 

Därutöver jämfördes de 91 lemmatiserade verben som materialet innehåller, med de 91 

mest frekventa verben i COCA, för att se huruvida dessa verb är desamma eller inte. 

Resultatet visar att materialets mest frekventa verb be och det näst mest frekventa ordet 

have också är de två mest frekventa verben i COCA. Därutöver visar resultatet att näst intill 

hälften (45 st.) av dessa verb återfinns bland de 91 mest frekventa verben i COCA. Däremot 

fann vi också att bland de 91 mest frekventa verben i COCA fanns det verb som endast 

förekommer en enda eller ingen gång alls i materialet, vilket presenteras i figur 3.  
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Figur 3. Placering av de 91 vanligaste verben i lemmaform i COCA. 
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Därutöver visar resultatet att vissa verb i listan med de 91 vanligaste verben i COCA (se 

figur 3) hade ingen/låg frekvens. Däremot fann vi att andra verb med en högre frekvens 

fanns med i materialet men har en lägre COCA placering, vilket redovisas i figur 4. 

 

Figur 4. Verb med hög frekvens i materialet på en lägre placering än 91 i COCA. 

 Resultatdiskussion av verbens tempus och frekvens i materialet 

Resultatet av analysen av ordklasserna visade att drygt hälften av verben i Happy – 

Textbook year 3 kan anses som mycket vanliga (se figur 1); de förekom bland de hundra 

mest frekventa verben i COCA (Davies, 2008-), vilket är positivt vid ordinlärning. Utöver 

olika strategier och metoder som används för ordinlärning har frekvensen en stor 

betydelse, det vill säga; hur ofta språkinläraren möter nya ord och hur ofta de återvänds i 

olika kontexter (Lightbown & Spada, 2013). Resterande verb hade en lägre placering och 

några fanns inte ens med på listan av de 300 mest frekventa verben i COCA, trots att dessa 

verb ofta förekommer i elevnära sammanhang, sing, sleep och jump till exempel, vilket kan 

förklaras av att läromedlet utgår från Lgr 11 (Skolverket, 2011b) som nämner att elever ska 

möta ämnesområden i engelskundervisningen som är bekanta för dem.  

Elever behöver möta ord flera gånger för att inlärning ska ske och för att de överförs till 

långtidsminnet. Minst 5-6 gånger behöver elever möta ett ord i flera olika kontexter 

(Cameron, 2001; Klingberg, 2011). Trots detta fanns det verb som inte förekom en enda 

gång i materialet bland de 91 första verben i COCA (2008-) (se figur 3). Dessutom fann vi 

att det bland de 91 vanligaste verben i COCA fanns ett stort antal verb i materialet som 

endast förekom en gång (se figur 3). Däremot kan läraren använda dessa ord fler gånger i 

undervisningen i olika kontexter, så eleverna kan befästa dem i långtidsminnet (Klingberg, 
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2011). Dock har detta inte undersökts i denna studie eftersom fokus varit på materialets 

innehåll och inte hur materialet används i undervisningen. 

Därutöver visar resultatet att lägre rankade verb i COCA (Davies, 2008-), från plats 92-

300, cross, sing och sleep till exempel (se figur 4), förekom med en högre frekvens än 

några av de första 91 verben i COCA, could och would till exempel (se figur 3). Verbet could 

förekom inte en enda gång i materialet och would enbart en enda gång, trots att det finns 

anledning till att inkludera både could och would eftersom de är verb med en speciell roll, 

till exempel att göra en fråga eller konditional sats mera artig (could you open the window; 

what would you do). Dessa två verb ingår visserligen i engelsk grammatik som är mer 

komplicerad än vad elever i årskurserna F-3 normalt får tillgång till. Men att inkludera 

dem är egentligen inget hinder varken i undervisningen eller i läromedel, eftersom det kan 

vara till fördel att elever får möta dessa konstruktioner i intressanta texter utan att för den 

skull behöva få dem förklarade (Pinter, 2006).  

 Resultat text- och bildanalys Happy – Textbook year 3 

Utöver ordanalysen utfördes även en analys av hur väl text och bild stämmer överens i 

materialet, och hur väl de möter kraven i Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Eftersom elever 

använder bilderna som en strategi för att förstå texten (Bland, 2013; Kolb, 2013), ville vi 

veta hur väl text och bild stämde överens. 

 Länder 

Det står inte utskrivet eller visas tydligt vilket land eller länder som textboken utspelar sig 

i. Närmaste ledtrådar till vilka länder som representeras skildras i figur 5. Affärerna i 

bilden är skrivet med engelska och människorna som går på gatan i bilden är av olika 

härkomst men ger inga tydliga ledtrådar till var handlingen utspelar sig. Detta skulle kunna 

vara vilken europeisk stad som helst där engelska pratas. Däremot finns det några 

kopplingar som kan göras till England. Figur 5 skildrar en bild på en stad där det går att 

skönja att det råder vänstertrafik, det finns röda dubbeldäckare samt att taxibilarna 

påminner om Englands svarta taxibilar. Utöver detta finns inga andra kopplingar som kan 

göras till andra länder, varken när det gäller människor, traditioner eller kulturer.  
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Figur 5. Engelska taxibilar och vänstertrafik. 

Resultatdiskussion – representerade länder i materialet 

Kolb (2013) menar att det är viktigt att bild och text samverkar så eleverna inte blir 

förvirrade av bilderna eller viktig information förbises. Det positiva med materialet är att 

det eventuellt belyser ett land där engelska talas, vilket även kursplanen i Lgr 11 

(Skolverket, 2011b) förespråkar att elever ska få ta del av i engelskundervisningen. I 

Sverige har vi inte vänstertrafik, röda dubbeldäckare eller svarta taxibilar som är specifika 

för England. Lärare kan dessutom öppna upp till diskussioner om att Sverige också haft 

vänstertrafik innan vi gick över till högertrafik 1967. Däremot hade det varit bättre om 

bilden tydligt visat att det råder vänstertrafik i staden (se figur 5) samt att det togs upp i 

den tillhörande texten för att undvika missförstånd (Kolb, 2013).  

 Människor 

Familjen i textboken, är en kärnfamilj med mamma, pappa och deras två barn, en flicka 

och en pojke. Mamman arbetar som polis och pappan som lärare. Till familjen tillhör även 

mormor/farmor och morfar/farfar, vilket presenteras i figur 6. Familjemedlemmarna är 

vita med europeiskt utseende.  

  

Figur 6. Bild på familjekonstellation i materialet. 

Det finns totalt 25 personer i materialet, varav 11 är vuxna och 14 är barn. Av de 11 vuxna är 

sex kvinnor och fem är män och bland de 14 barnen är det sju flickor och fyra pojkar, dock 

är de tre övriga barnen svåra att definiera kön på. Därutöver är 10 st. barn vita med 
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europeiskt utseende och fyra barn är mörkare i hudtonen (bruna). Bland de vuxna visar 

resultatet att nio vuxna är vita med europeiskt utseende och två vuxna är mörka i hudtonen 

(bruna), exempel på detta presenteras i figur 7. 

 

Figur 7. Exempel på människor representerade i materialet. 

Resultatdiskussion – skildring av människor 

Det är positivt att materialet lyfter fram att det finns olika etniciteter i världen, vilket även 

är något som förespråkas i värdegrunden i Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Däremot hade det 

varit bra om läromedlet lyft fram fler etniciteter som kan belysa det samhälle vi lever i idag 

i och med att skolan är en mångkulturell mötesplats där personer från olika delar av 

världen ska mötas i olika sociala sammanhang. Dessutom kan elever med annan etnicitet 

än europeisk känna sig inkluderade om materialet illustrerar ett mer mångkulturellt 

samhälle än vad som illustreras i materialet (Skolverket, 2011b). 

 Fritid och intressen 

Resultatet av denna del av analysen visar situationer som är kopplade till vardagsliv och 

fritid. Intressen som lyfts fram i materialet är exempelvis; sjunga, spela instrument, läsa 

böcker, vilket skildras i figur 7.  

I kapitel 14 får eleverna möta djur och natur i skogen och på Zoo. Bilden som eleverna 

möter innehåller olika djur och en bildtext ZOO of Nordic animals. Resultatet visar att ett 

av djuren är en bald headed eagle, hemmahörande i Nordamerika, älgen som är illustrerad 

på bilden kallas elk och sälen som finns på bild nämns inte alls i texten (se figur 8). 
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Figur 8. In the forest, kapitel 14. 

Resultatdiskussion – fritid och intressen 

De flesta intressen som tas upp i materialet är vardagsnära, vilket ökar 

igenkänningsfaktorn hos eleverna, helt i linje med kursplanen i engelska i Lgr 11 

(Skolverket, 2011b). Aktiviteterna som tas upp är generella företeelser och görs mer eller 

mindre på samma sätt världen över, dock med lite olika förutsättningar. Däremot finns 

inga andra aktiviteter som är utmärkande för engelsktalande länder exempelvis American 

football och/eller cricket. 

Det upplevs att kapitel 14 med bilden och bildtexten Zoo of Nordic animals lätt tolkas som 

ett zoo med nordiska djur. Det som inte kan utrönas är om Nordic i detta fall syftar till/är 

Nordamerika och om materialet är baserat på ett Nordamerikanskt material. Författaren 

är svensk och trots att materialet illustrerar en bald headed eagle, som är hemmahörande i 

Nordamerika, är de flesta andra djuren hemmahörande i det nordiska djurlivet. Älgen som 

illustreras på bilden benämns som elk istället för den mer vanliga benämningen moose, 

vilket upplevs skapa ytterligare förvirring av djurens härkomst, eftersom en elk är det 

engelska ordet för Wapitihjort (se figur 9). Detta gör det svårt för läsaren att bilda sig en 

uppfattning om vad som menas med Nordic. 

 

Figur 9. Bild på en elk, eller på svenska Wapitihjort (lånad bild från: 
http://www.wideopenspaces.com/top-5-elk-hunting-videos-video/) 
och bild på en älg (lånad bild från: 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-
och-vilt/algjakt/Pages/licenstilldelning-alg-2016.aspx) 

http://www.wideopenspaces.com/top-5-elk-hunting-videos-video/
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/algjakt/Pages/licenstilldelning-alg-2016.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/algjakt/Pages/licenstilldelning-alg-2016.aspx
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 Kulturella aspekter 

Resultatet visar att den enda kulturella traditionen som belyses är julen och skildringen av 

kulturell mångfald är två vuxna och fyra barn som har ett annat ursprung än europeiskt. 

Resultatet visar också en lektion som kan utspela sig i Europa där skoluniform inte 

används. Dessutom är namnen i materialet är skrivna med svensk stavning, vilket skildras i 

figur 10 och 11. 

    

Figur 10. Kulturella inslag i materialet; julen och mångfald bland individerna i materialet. 

  

Figur 11. Exempel på namn Linn och Sara. 

Resultatdiskussion – kulturella aspekter 

Några situationer, sammanhang eller händelser med inslag av kulturell mångfald är inte 

direkt synlig. Det enda som finns är två vuxna och fyra barn som har ett annat ursprung än 

europeiskt (se figur 10 och 11). Det är även svårt att hitta situationer som kan jämföras med 

den svenska kulturen, då andra kulturer inte tydligt framkommer i textboken. Visserligen 

är firandet av julen inte enbart en svensk tradition utan firas världen över. Andra kulturella 

traditioner hade kunnat belysas, vilket hade gjort att materialet uppfyllt ett lärandemål i 

Lgr 11; reflektera över olika kulturella inslag från delar av världen där engelska talas 

(Skolverket, 2011b). 

Namnen i materialet belyser en annan intressant aspekt, i och med att författaren använt 

sig av svenska namn och stavningen på Sara medan det i England stavas med ett h på 

slutet. På samma vis har mammans namn Linn, som är ett svenskt kvinno-/flicknamn, 
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använts istället för det engelska namnet Lynn som uttalas på samma sätt som det svenska 

namnet Linn. Genom en sökning på barnnamn.net finns dessutom inte Linn med på deras 

lista över engelska flicknamn. Även detta hade varit en intressant diskussion att ha med 

eleverna, att det finns olika namn i olika länder beroende på det språk och den kultur som 

råder där. På så vis hade tidigare nämnda lärandemål i Lgr 11 uppfyllts; att eleverna ska få 

diskutera och reflektera över kulturella inslag från länder där engelska talas (Skolverket, 

2011b). 

För att visa på ytterligare kulturella skillnader hade det varit bättre om bilden med 

undervisningssituationen (figur 9) illustrerat elever med skoluniform. Detta är typiskt för 

England och andra länder i världen där engelska talas, dock belyses inte detta i textboken, 

vilket hade kunnat skapa intressanta diskussioner om vilka kulturella skillnader det finns 

gällande klädkoder som råder i skolor världen över (Skolverket, 2011b).  

5 Övergripande diskussion och slutsats 

 Metoddiskussion 

Delstudien hade i efterhand kunnat begränsas och det hade möjligtvis varit enklare 

att få in fler svar från skolorna om de berörda personerna endast behövt besvara 

frågan om vilket läromedel som används i årskurserna F-3. Trots att alla berörda 

rektorer kontaktades var det endast 11 av 34 skolor som svarade, vilket innebär att 

studiens resultat inte går att generalisera. Mest frekvent förekommande läromedel på 

de skolor som svarat analyserades. På grund av tidsbrist var inte en jämförelse av de 

olika läromedlen möjlig. 

Därutöver användes COCA (Davies, 2008-) en stor amerikansk korpus för att jämföra 

om de mest frekventa verben i det engelska språket är desamma som de mest 

frekventa verben i materialet. Detta var en metod som var enkel och effektiv men 

tidskrävande eftersom det var nödvändigt att lemmatisera verbens token för att 

kunna jämföra dessa med COCA (Davies, 2008-). När lemmatiseringen av verben var 

gjord återstod återigen ett tidskrävande arbete att räkna och lista verben för att sedan 

sammanställas i ett diagram (figur 3). Dessutom för att ta reda på den inbördes 

variationen mellan ordklasserna användes TTR som metod. Denna metod var svår att 

förstå till en början men klarnade ju mer insatta vi blev i den. Däremot var vi tvungna 
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att ha i åtanke att det finns en viss kritik riktad mot metoden då den kan vara 

missvisande i vissa hänseenden, framförallt när textmängden är låg (Milton, 2009). 

En bild- och en textanalys genomfördes för att få reda på hur väl materialet 

överensstämmer med Lgr11 (Skolverket, 2011b). För att säkerhetsställa och 

underlätta detta arbete sammanställdes frågeställningar utifrån kursplanen i 

engelska för de yngre åldrarna, för att sedan kategorisera resultaten i fyra 

underrubriker. Frågorna utgick från det centrala innehållet i engelska (Skolverket, 

2011b) i årskurserna 1–3. Enligt Tivenius (2015) är det viktigt att tänka på när en text 

och bild ska tolkas är att människor har olika upplevelser, kunskaper, språk och 

uppfattningar, vilket gör att bilder och texter ses utifrån olika perspektiv och därmed 

tolkas olika. Det är alltså omöjligt att rekonstruera exakt vad författaren velat säga 

med texten, och följaktligen också hur andra mottagare förstått den. Hur vi tolkar 

texter och bilder i den utvalda läroboken har alltså med vår förförståelse att göra och 

därmed påverkas även validiteten i vår analys. Vi är också medvetna om att en annan 

person som gör om samma analys har en annan förförståelse och därmed kanske 

tolkar textboken annorlunda (Tivenius, 2015). 

För att ge studien ett mervärde analyserades ordklasserna verb och substantiv då 

forskning (Ghosn, 2002, Meek, 1995) säger att substantiven är i majoritet i läromedel 

och att verb oftast står i presensform. Det kändes intressant att ta sig an uppgiften 

och att analysera om detta stämde överens med det utvalda läromedlet samt att 

eventuellt komma fram till ett annat resultat. Sammanställningen av verben och 

substantiven krävde flera genomgångar för att säkerhetsställa att allt kom med, dock 

går det inte helt att garantera att så är fallet då mänskliga faktorn kan spela in 

(Tivenius, 2015). Sångtexterna i det digitala lärarmaterialet på Gleerups (u.å.) 

hemsida var tidsbegränsade på lärarwebben, dock räknades verben flertalet gånger 

innan prövotiden gick ut.  

Rimmen och ramsorna fanns endast som ljudfiler på elev-webben utan tillhörande 

text. Därmed avlyssnades rimmen och ramsorna flertalet gånger och texterna skrevs 

ner på gehör, för att sedan identifiera vilka verb och substantiv de innehöll. Under 

dessa rådande omständigheter kan det inte garanteras att alla verb och substantiv 

verkligen finns med i studien. Under denna del av studien var appen Dictionary.com 

och A university grammar of English with a Swedish perspective av Estling 
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Vannestål (2007) ett extra hjälpmedel för säkerställningen av de studerade 

ordklasserna. Denna metod, att använda hjälpmedel, anser vi ökar tillförlitligheten i 

denna studie då ordklasserna dubbelkontrollerades fortlöpande. Detta visade sig vara 

en tidskrävande uppgift och nu i efterhand är vi glada att studien begränsades till 

enbart dessa två ordklasser i det valda materialet. Dock bör påpekas att vi har varit 

ytterst noggranna i vår analys så att rätt resultat ska nås. Vi kunde konstatera att 

undersökningen fick till största del samma resultat som tidigare forskning (Ghosn, 

2002; Meek 1995). 

 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visade att majoriteten av materialets verb fanns med i COCA 

(Davies, 2008-), vilket antydde att verben i materialet är vanligt förekommande i det 

engelska språket. Dock fanns det även verb som inte fanns med bland de 300 

vanligaste verben men är i stället vanligt förekommande i elevers vardag, vilket 

överensstämmer med Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Dessutom fanns det flertal verb i 

materialet som enbart förekom ingen eller max en gång, vilket inte är till hjälp för 

elevers ordinlärning, utan det är bättre om eleverna får se och höra ord repetitivt för 

att lära sig dem och befästa dem i långtidsminnet (Klingberg, 2011; Nation, 2003).  

Dessutom jämfördes det hur många procent verben och substantiven utgjorde av 

materialets 4596 ord, varav verben utgjorde 18 % och substantiven 26 %. Skillnaden var 

mindre än förutspått och resultatet var lite förvånande då skillnaden inte var större än 8 

procentenheter. Därutöver visade det sig att materialets TTR-värde av båda ordklasserna 

var relativt låga, i jämförelse med rimmen och ramsornas motsvarande TTR-värde (se 

tabell 1 och 2). Vi vågar oss på att säga att detta resultat är missvisande på grund av valet av 

metod som analysinstrument, eftersom det skiljer markant i antalet ord mellan de 

undersökta materialen (Milton, 2009).  

Materialet som undersöktes var precis som Ghosn (2002) och Meek (1995) hävdar i deras 

respektive forskning, fattigt på verb i olika tempus annat än presens. Resultatet visade att 

808 tokens av verb stod i presens, 26 i preteritum och fem i futurum4. Däremot var 

motsvarande siffror 57 verb i presens, noll i preteritum och två i futurum i de undersökta 

                                                           
4 Då engelskan inte har någon futurumform av verb tog vi med hjälpverbet will och shall tillsammans 

med ett huvudverb, exempelvis will play, shall go för att visa på vad som kommer ske i framtiden .  
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rimmen och ramsorna, vilket går emot vad forskningen som nämnt ovan hävdar (Ghosn, 

2002; Meek, 1995). 

 Slutsats 

Sammanfattningsvis visade resultatet av helhetsgranskningen av textboken Happy – 

Textbook year 3 på att majoriteten av innehållet i läromedlet stämde överens med det 

centrala innehållet och kursplanen för engelskämnet i Lgr 11 (Skolverket, 2011b), precis 

som Gleerups (u.å.) hävdar på deras hemsida. Dock saknades det vissa inslag i materialet 

med koppling till Lgr 11 (Skolverket, 2011b), exempelvis på olika traditioner och kulturella 

företeelser i områden där engelska talas. Skolverkets rapport (2006) framhäver att lärare 

bör förhålla sig kritiska i val av läromedel eftersom de inte alltid ger en nyanserad och 

allsidig undervisning. Sånger, rim och ramsor är bra alternativ att använda tillsammans 

med traditionella läromedel, vilket dessutom kan vara motiverande och varierande 

arbetssätt för elever att tillägna sig nya ord i engelska. Slutsatsen är således att läromedel 

med tillhörande sånger, rim och ramsor kan stödja elevers språkinlärning i engelska.  

 Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning och fortsatt arbete är att göra en liknande undersökning, 

förslagsvis att genomföra en textanalys av barnlitteratur kontra läromedel, samt observera 

hur de olika materialen används i undervisningen med efterföljande intervjuer av lärare 

och elever.  
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