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Syftet med denna studie är att undersöka hur två förlagsutgivna läromedel för ämnet 

engelska i Sverige bidrar till att stimulera elevers muntliga kommunikativa förmåga, 

samt hur de två läromedlen förhåller sig till varandra utifrån denna aspekt. En 

enkätundersökning ligger till grund för vår litteraturstudie, där fokus har varit att 

bilda oss en uppfattning om vilka förlagsutgivna läromedel i ämnet engelska som 

förekommer för årskurserna 1-3. Dessa läromedel visade sig vara Magic! 3 och Learn 



 

English. I vår granskning av dessa två läromedel har vi valt att utgå från de tre 

aspekterna social interaktion, engelska som ett dominerande språk samt förekomst av 

sånger och ramsor, eftersom forskning visat att dessa aspekter är viktiga 

förutsättningar för utvecklandet av unga elevers muntliga kommunikativa förmåga. 

Resultatet visar att båda läromedlen innehåller parövningar som enda uttalat 

interaktiva aktiviteter. Ett annat resultat är att det svenska språket förekommer i 

instruktioner och översättningar i Magic! 3 men inte i Learn English, och ett tredje 

att båda läromedlen saknar tillhörande rörelser i samband med sånger och ramsor. 

Inte desto mindre är en av de slutsatser som vi dragit utifrån detta är att även de 

läromedelsdelar som inte uppenbart är interaktiva aktiviteter ändå kan användas i ett 

muntligt kommunikationsfrämjande syfte, genom att de sätts i ett interaktivt 

sammanhang. En annan slutsats vi har dragit är att Magic! 3 inte är uppbyggt i 

enlighet med forskningen, gällande användandet av svenska översättningar. Vi kan 

även dra slutsatsen att läromedlen bör vidareutvecklas gällande olika metoder för 

språklig input, exempelvis tillhörande rörelser till de inkluderade sångerna och 

ramsorna. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: EFL, läromedel, muntlig kommunikation, yngre elever. 
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1 Inledning 

Olika länder ställer olika förväntningar på engelskämnet och dess innehåll (Pinter, 2017). I 

Sverige är det engelska språket en stor del av vår vardag, i sammanhang som exempelvis 

utbildning, ekonomi och politik (Skolverket, 2017b).  Engelska utvecklas alltmer till vad vi 

tror kommer bli ett andraspråk i det svenska samhället, och vi ser att samhällets krav på en 

god muntlig kommunikativ förmåga i det engelska språket ökar. Därför är det för oss 

intressant att utforska hur läromedel i engelskämnet bör vara utformade för att leva upp 

till de förväntningar som Skolverket (2017b) ställer på undervisningens innehåll, gällande 

utvecklandet av en god muntlig kommunikativ förmåga. Detta framgår i läroplanen under 

engelskämnets syfte: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig 

och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, 

syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att 

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

språkkunskaperna inte räcker till. (Skolverket, 2017b, s.35) 

Unga elever lär sig ett nytt språk främst genom implicit lärande (Krashen, 1989; Muños, 

2014). Med detta menas att unga elever lär sig ett nytt språk omedvetet. Muños (2006) 

nämner att barns förmåga att lära sig ett nytt språk är starkast när de är mellan åldrarna 4 

– 10 år. För att ett barn omedvetet ska lära sig ett språk krävs det en rik språklig input 

(Krashen, 1987, nämnd i Zakharia & Levin, 2012). Vi ser således ett behov av en 

engelskundervisning där det talas mycket engelska och där eleverna får interagera med 

varandra dels för att lära sig att interagera (Pinter, 2017), dels som en förberedelse för att 

kunna orientera sig i samhället. Samtidigt har det visat sig att läromedel är en stor del av 

den input som elever får ta del av i undervisningssituationer gällande 

främmandespråksinlärning (Mehrdad, 2017). Därför funderar vi över på vilket sätt 

läromedel kan vara till hjälp i undervisningen för att utveckla svenska elevers muntliga 

kommunikativa förmåga i det engelska språket.  

Denna studie är en litteraturgranskning av två förlagsutgivna läromedel i engelska och en 

jämförelse utifrån hur dessa främjar elevers muntliga kommunikativa förmåga. För att ta 

reda på vilka läromedel som förekommer i engelskundervisning för årskurs 1-3 valde vi att 

genomföra en enkätundersökning. Vi utgick sedan från tre olika aspekter i vår granskning 
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av de två läromedlen som var mest använda av de lärare som svarade på enkäten. Dessa 

aspekter är social interaktion, engelska som ett dominerande språk samt sånger och 

ramsor. Elever utvecklar sin muntliga kommunikativa förmåga bäst genom att få ingå i 

olika lärprocesser (Pinter, 2017), vilket ligger till grund för vårt val att granska just dessa 

tre aspekter i de två läromedlen. Granskning av de tre aspekterna kommer ske utifrån hur 

olika aktiviteter i respektive läromedel syftar till att stimulera elevers muntliga 

kommunikativa förmåga samt att granska utifrån dess likheter och skillnader. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Vi ser detta som ett relevant forskningsområde eftersom utbudet av läromedel har ökat 

enormt de senaste åren, samt med tanke på den tidsbrist som råder i läraryrket och det 

faktum att lärare inte hinner med att granska läromedel (Stridsman, 2014). I granskningen 

och jämförelsen av de två läromedlen ligger fokus på muntlig kommunikation och hur de 

tre olika aspekterna initieras i och uppmuntras av läromedlen. 

Syftet med studien är att granska och jämföra innehållet i två förlagsutgivna läromedel som 

används i engelskundervisning för årskurs 1-3, och på vilket sätt dessa främjar elevers 

muntliga kommunikativa förmåga. Följande forskningsfrågor ligger till grund för vår 

litteraturstudie: 

• Vilka kommunikationsfrämjande aktiviteter finns i två förlagsutgivna läromedel 
för ämnet engelska i den svenska grundskolan? 

• Hur förhåller sig de två läromedlen till varandra med fokus på främjandet av 
muntlig kommunikation? 

2 Bakgrund 

Detta kapitel behandlar definitioner samt de tre olika kategorier som ligger till grund 

för litteraturgranskningen. Samtliga kategorier ingår i styrdokumenten för Sveriges 

grundskola, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

Reviderad 2017 (Skolverket, 2017b). I Läroplanens övergripande mål och riktlinjer 

står det bland annat att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar. I kursplanen för engelska beskrivs syftet med ämnet. Detta är att 

bland annat utveckla elevens tilltro till sin egen förmåga att använda det engelska 

språket i olika situationer och syften. I kursplanens centrala innehåll är målen för 

årskurs 1-3 bland annat att elever ska kunna delta i aktiviteter som innefattar sånger, 



 3 

ramsor och dramatiseringar, förstå enkla instruktioner och beskrivningar samt 

förstå olika former av enkla samtal och dialoger. 

2.1 Definitioner 

Denna studie syftar endast till att undersöka muntlig kommunikativ förmåga, då forskning 

visat att unga elever lär sig ett främmande språk främst genom att tala och lyssna (Pinter, 

2017). Med kommunikation avses därför i första hand muntlig kommunikation i denna 

rapport. 

Med språklig input avses den del av målspråket engelska som elever får höra, se och 

uppleva.  

2.2 Social interaktion i läromedel 

Detta avsnitt behandlar den första av de tre aspekter vi valt att granska och jämföra i de två 

läromedlen, nämligen social interaktion. Här presenteras det sociokulturella perspektivet, 

med fokus på betydelsen av interaktion och sociala aktiviteter i engelskundervisningen, då 

de är viktiga förutsättningar i främjandet av elevers muntliga kommunikativa förmåga. 

Unga elever kan utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga genom aktiviteter där de 

får interagera med varandra. Därigenom skapas rika möjligheter till lärande och en ökad 

tilltro till den egna språkliga förmågan (Dahlberg & Chaba, 2017). Ett av engelskämnets 

syften är att elever ska utveckla språkliga strategier för att kunna göra sig förstådda 

(Skolverket, 2017b). Läroplanen är uppbyggd till stor del i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet (Nylund, 2010). Detta perspektiv präglas av tron på att lärande är en social 

praktik där lärande sker genom social interaktion (Lundahl, 2012; Pinter, 2017). 

Människan uttrycker sig genom kommunikation, och det är genom tolkning och förståelse 

av ett samtal som lärande sker (Pinter, 2017; Säljö, 2017). Säljö (2017, s. 262) förklarar 

följande gällande inlärning utifrån ett sociokulturellt perspektiv: ”Interaktion och 

kommunikation blir nycklar till lärande och utveckling.” 

Elever bör ges möjlighet att interagera med både varandra och sin lärare. På samma sätt 

som när ett barn lär sig ett modersmål, bör även engelska som skolämne läras in främst 

genom att lyssna och tala när det gäller yngre åldrar. Dessa förmågor kan övas genom 

interaktionen mellan två eller fler människor, och anses vara mycket viktiga när engelska 

lärs ut till unga elever, på grund av att de generellt sett ännu inte utvecklat starka läs- och 
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skrivkunskaper (Aijmer, 2001; Pinter, 2017). Unga elever som ska lära sig engelska 

behöver rik input av språket, vilket de kan få framförallt genom att lyssna, men även att 

uttrycka sig på engelska (Pinter, 2017). På så sätt föds en god muntlig 

kommunikationsförmåga (Lundahl, 2012). Tillräckligt med träning av förmågan att lyssna 

och tolka information leder till en ökad tilltro till sin muntliga kommunikativa förmåga och 

viljan att delta i aktiviteter som innebär social interaktion (Pinter, 2017).  

Äldre elever kan utveckla en ångest inför att kommunicera muntligt på engelska. Detta kan 

förebyggas i undervisning för unga elever, med hjälp av interaktionsövningar (Alptekin & 

Tatar, 2011; Maples, 2007). Regelbundna sociala aktiviteter i språkundervisningen har 

visat sig ha positiva effekter när elever väl ska prata inför klassen (Aijmer, 2001; Maples, 

2007).  

Aktiviteter som kan bidra till en muntlig språklig säkerhet är interaktionsövningar såsom 

dramaövningar, presentationer eller grupp- och parövningar (Alptekin & Tatar, 2011; 

Maples, 2007). Fokus bör ligga på att uppmuntra elever till att våga interagera med andra 

på målspråket (Maples, 2007; Sundin, 2001). Unga elever kan utveckla sin kommunikativa 

förmåga även genom att intervjua varandra och arbeta i par. En studie har visat att elever 

har upplevt detta arbetssätt som motiverande och stimulerande (Pinter, 2017). Vidare 

menar Maples (2007) att sociala aktiviteter är fördelaktiga i engelskundervisningen 

eftersom de går att nivå- och situationsanpassa. De öppnar även upp för den muntliga 

kommunikationens olika aspekter, såsom att lyssna, tala, göra sig förstådd, och tolka 

information utifrån en kontext. Dessa aktiviteter kan vara exempelvis dramatiseringar, 

som kan bidra till att stimulera elevers inlevelse. Inlevelse hänger ihop med förmågan att 

våga använda målspråket och improvisera i de fall svårigheter uppstår, vilket kan ses som 

viktiga förutsättningar för utvecklandet av en god kommunikativ förmåga (Tajareh & Oroji, 

2017). 

2.3 Engelska som ett dominerande språk i läromedel 

Detta avsnitt behandlar den andra av de tre aspekter vi valt att granska och jämföra i de två 

läromedlen, nämligen engelska som ett dominerande språk. 

Läroplanen förespråkar en kommunikativ språksyn, samtidigt är syftet med engelskämnet i 

yngre åldrar enligt kursplanen bland annat att elever bör ges möjlighet att utveckla 

förmågor såsom att förstå och tolka innehållet i talad engelska samt olika slags texter 
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(Skolverket, 2017b). Detta kan innebära att det används en omfattande del av målspråket 

engelska i klassrummet (Sundin, 2001). Även Pinter uttrycker vikten av målspråkets 

användande (2017, s. 12): 

The significance of language has implications for teacher talk in all classrooms, including, of 

course, the foreign or second language classroom. For example, English for Young Learners 

(EYL) teachers need to be aware that their language use is often the main source of language 

input. Children learn new language forms in meaningful contexts, so listening to the teacher is 

essential both for modelling pronunciation and for providing opportunities for understanding 

new input from context. 

För att undervisningen för yngre elever ska bli mest effektiv bör de få ingå i en naturlig 

engelskspråkig miljö (Muñoz, 2014; Pinter 2017). Även Skolverket (2010) visar att andelen 

elever i årskurs 9 som når målen är högre än det nationella genomsnittet, när 

engelskundervisning hålls på målspråket.  

I en studie gällande främmandespråkundervisning redogör Stoltz (2009) för synsättet att 

när elever ska utveckla kunskaper i det engelska språket, är det även det språk som bör 

talas i undervisningen. Han har i samma studie visat att när en lärare börjar prata på 

målspråket och sen översätter till modersmålet, leder det till att även eleverna väljer att 

blanda de två språken, vilket inte är något som uppmuntrar till förmågan att kommunicera 

och klara sig med hjälp av målspråket. Elever väljer då hellre att läsa och tala på 

modersmålet för bekvämlighetens skull. Om en lärare endast håller sig till målspråket i 

andraspråksundervisningen, kan det bidra till att elever utvecklar en högre tilltro till sin 

egna muntliga kommunikativa förmåga. Detta leder till att elever blir naturligt 

introducerade till det nya språket, dess språkljud och betoningar (Pinter, 2017). En lärare 

kan använda sig av svenska översättningar för att alla elever ska vara med och förstå. Men 

används översättningar utan pedagogisk eller didaktisk eftertanke, menar Stoltz (2009) att 

elever då inte får lika god språklig input av målspråket. 

Istället för att översätta från engelska till elevernas förstaspråk, hävdar Pinter (2017) att en 

lärare kan använda illustrationer eller kroppsspråk för att förstärka det talade språkets 

budskap. Det är inte av vikt att elever förstår varje ord av det en lärare säger, då de kan 

utläsa helheten mycket tack vare kontexten, lärares kroppsspråk samt visuella hjälpmedel 

såsom illustrationer (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Pinter, 2017). Portolés och 

Martí (2017) lyfter att det finns forskning som ser det som positivt att blanda målspråket 

med modersmålet i undervisningen, så kallat tvärspråkande, och att detta kan ha en god 
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verkan på utvecklandet av elevernas kommunikativa förmåga. Trots detta kommer Portolés 

och Martí (2017) i sin studie om tvärspråkande engelskundervisning för åldrarna 4-5, fram 

till att överanvändning av andra språk i engelskundervisningen inte är optimalt i yngre 

åldrar.  

2.4 Sånger och ramsor i läromedel 

Detta avsnitt behandlar den tredje av de tre aspekter vi valt att granska och jämföra i de två 

läromedlen, nämligen förekomsten av sånger och ramsor. Här presenteras auditiva, 

visuella och kinestetiska metoder som viktiga förutsättningar i främjandet av elevers 

muntliga kommunikativa förmåga. 

Det framgår i Läroplanens (Skolverket, 2017b) centrala innehåll för ämnet engelska i 

årskurs 1-3 att elever ska kunna lyssna till och sjunga sånger och ramsor.   

Vikten av att använda sånger och ramsor i ett främmandespråksklassrum har betonats av 

Forster (2006). Sånger och ramsor bidrar till att elever får lära sig ett autentiskt språk 

snarare än ett kursboksspråk. Att lära sig ett autentiskt språk fångar ofta elevers 

engagemang och intresse (Forster, 2006; Sundin, 2001). Språkljud, rytmer och betoningar 

är viktiga aspekter av sånger och ramsor, som på så sätt bidrar till att eleverna utvecklar ett 

gott uttal, enligt Forster (2006). Samtidigt bidrar den upprepade strukturen till ett utökat 

ordförråd och förståelse för engelskans språkmönster. Sånger och ramsor i 

engelskundervisningen kan väcka intresse för att lära sig nya ord och främja gruppens 

gemenskap genom ett kollektivt lärande, som skapar möjlighet till interaktion (Dahlbäck, 

2011). 

För att elever ska utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga inom det engelska 

språket, är sånger och ramsor en viktig resurs (Fonseca-Mora, 2000, nämnd i Coyle & 

Garcia, 2014; Murphey, 1992). Coyle och Garcia (2014) menar att sånger och ramsor kan 

bidra till att motivera och fokusera elevers uppmärksamhet på de delar som krävs för att 

utveckla deras muntliga kommunikativa förmåga. Elever kan då även lära sig vanligt 

förekommande språkmönster som de kan använda när de kommunicerar. Skolverket 

(2017a) lyfter fram att detta bidrar till en ökad grad av språklig säkerhet som i sin tur är en 

viktig förutsättning i utvecklandet av elevers muntliga kommunikativa förmåga.  

För att åstadkomma en språklig säkerhet hos unga elever genom aktiviteter som sånger och 

ramsor, lyfter Pinter (2017) vikten av att lära ut detta med hjälp av olika metoder. Att 
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lyssna, se och göra har alla tre betydande roller i främmandespråksinlärning. Pinter 

beskriver detta med ett exempel: 

For example, when new rhymes or songs are introduced in an English class, it is a good idea to 

present them using a variety of techniques. Children can listen to the teacher or the audio 

material saying or singing the rhyme or song. [...] Children can also look at the text of the song 

or rhyme, or look at the illustrations. [...] Finally, children can watch the teacher miming the 

actions and join in with the words and actions, too, [...] Incorporating various ‘senses’ also 

makes learning memorable and fun. (Pinter, 2017, s.15-16) 

Även andra forskare (Dahlbäck, 2011; Marshik, 2015; Sundin, 2001) anser att visuella, 

auditiva och kinestetiska metoder bör användas parallellt i engelskundervisning för att 

elever ska få variation. 

2.5 Motivering för val av forskningsområde 

I samband med vår studie om granskning och jämförelse av två förlagsutgivna läromedel i 

ämnet engelska för yngre åldrar har vi påträffat forskning som främst är bedriven utanför 

Sverige. Exempel på befintlig forskning inom detta område är Lundahl (2012), Stoltz 

(2009), Portolés och Martí (2017) samt Pinter (2017). Gemensamt för dessa är att de visar 

vikten av en rik input av målspråket. Befintlig forskning ligger vidare till grund för studiens 

samtliga tre kategorier i bakgrundskapitlet.  

3 Metod och material 

I vår litteraturgranskning av läromedel i ämnet engelska identifierade vi aktiviteter utifrån 

tre olika kategorier: social interaktion i läromedlen, engelska som ett dominerande språk i 

läromedlen, samt förekomsten av sånger och ramsor i läromedlen. Detta val gjorde vi på 

grund av att de olika kategorierna bidrar till att elever får ingå i olika lärprocesser och en 

varierad undervisning vilket i sin tur bidrar till utvecklandet av den muntliga 

kommunikativa förmågan (Pinter, 2017). 

3.1 Enkätundersökning  

Denna studie syftar till att undersöka förlagsutgivna läromedel och vilka typer av 

aktiviteter i dessa läromedel som kan bidra till att utveckla elevers muntliga 

kommunikativa förmåga i ämnet engelska. Detta gjordes genom att jämföra två 

förlagsutgivna läromedel för engelska som ett främmande språk. Som ett första steg valde 
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vi att genomföra en enkätundersökning för att bilda oss en uppfattning om vilka läromedel 

i ämnet engelska som används för yngre åldrar. Enkäten riktade sig till lärare som 

undervisar i ämnet engelska i årskurserna 1-3 i Sverige. Enkätfrågorna finns bifogade i 

Bilaga 1. 

Enkäten utformades i Google Formulär, som sedan skickades ut till rektorer på våra 

respektive övningsskolor. Enkäten delades även i ett par facebookgrupper med ett 

tillhörande meddelande (se Bilaga 2). Den ena facebook gruppen heter Årskurs F-3 tips 

och idéer (endast för pedagoger och studenter) och hade 27 950 medlemmar vid det 

tillfälle då enkäten delades. Den andra gruppen heter Mitt lilla klassrum på nätet och hade 

28 415 medlemmar. Enkäten var öppen i fyra dagar och totalt 47 lärare deltog med svar.  

Resultatet av enkätundersökningen visade att 66 % av de lärare som valde att svara 

använde sig av ett förlagsutgivet läromedel i engelskundervisningen.  

Enkätundersökningen visade att Learn English och Magic! är två förlagsutgivna 

läromedel som används i engelskundervisningen för årskurs 1-3. Detta visar Figur 1. 

Figur 1. Enkätsvar – Fråga 3: Vilket läromedel använder du? (n=47) 

3.2 Material 

Vi tog kontakt med tre förlag vars läromedel enligt enkätundersökningen visade sig 

användas mest frekvent. Förlagen tillfrågades om möjlighet att ge oss tillgång till deras 

läromedel för årskurs 3. Vi valde att enbart undersöka läromedel för årskurs 3, eftersom 

det är första året då engelskämnet är obligatoriskt i grundskolan. Av de tre förlag vi 

kontaktade svarade två. Dessa skickade ett provexemplar av sina läromedel. 
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3.2.1 Läromedlet Magic! 3 

Läromedlet Magic! finns i fyra olika delar till årskurs 1-3. Materialet innehåller en textbok, 

arbetsbok, lärarhandledning samt en webbaserad del som innehåller bland annat en 

digitaliserad textbok, skrivna av Robling, Westman och Watcyn-Jones (2012a, 2012b). 

Magic! 3 textbok består av olika kapitel som följer en kronologisk handling, genom att 

elever får följa tre karaktärer. Samtliga aktiviteter som förekommer i Magic! 3, det vill säga 

texter, sånger och övningar, är skrivna på engelska. I detta läromedel förekommer även 

svenska översättningar. I enlighet med Lgr11 (Skolverket, 2017b) uppges läromedlet syfta 

till att elever ska utveckla olika strategier för att förstå och kommunicera med hjälp av det 

engelska språket (Studentlitteratur, 2012). 

3.2.2 Läromedlet Learn English 

Läromedlet Learn English finns i tre olika delar till årskurserna 1-3. Läromedlet består av 

en kombinerad text- och arbetsbok, en lärarhandledning samt en webbaserad del som 

innehåller bland annat en digitaliserad textbok, skrivna av Hession, Panagiotidou, 

Mårtensson och Billström (2016). Learn English text- och arbetsbok består av åtta olika 

bilderböcker med tillhörande övningar. Samtliga aktiviteter i läromedlet är skrivna på 

engelska och ingen svensk översättning förekommer. I enlighet med Lgr11 (Skolverket, 

2017b) uppges läromedlet behandla förmågor såsom att tala, lyssna, skriva och läsa 

(Majema, 2016). 

3.3 Granskning och jämförelse av de två läromedlen 

När vi granskade de två läromedlen fick vi information om hur deras olika delar ska 

användas, med hjälp av symboler och instruktioner i arbetsböckerna. Vi fick inte tillgång 

till tillhörande lärarhandledningar. Dessa kan innehålla ytterligare information om hur 

respektive läromedel är tänkt att användas. Därför utgick vi i vår litteraturgranskning från 

symboler, instruktioner samt information som finns att tillgå på de webbaserade delarna 

av läromedlen. 

3.3.1 Tillvägagångssätt för granskning 

Vi identifierade aktiviteter inom de valda kategorierna: social interaktion, engelska som ett 

dominerande språk samt sånger och ramsor. Aktiviteterna identifierades och 

kategoriserades kapitel för kapitel, i samtliga delar av de två läromedlen. För att få en 



 10 

överblick över kapitlens innehåll, antecknade vi vad för typer av aktiviteter som föll inom 

ramarna för de kategorierna vi valt. 

När vi undersökte respektive läromedel utifrån kategorin social interaktion, letade vi efter 

aktiviteter som kunde främja interaktion, det vill säga aktiviteter som verkade avsedda eller 

passa för interaktion, såsom exempelvis parövningar, dramaövningar, presentationer eller 

gruppövningar. Vi räknade det totala antalet aktiviteter i respektive läromedel och 

jämförde med antalet av vad vi bedömer som interaktiva aktiviteter. Vi räknade inte med 

de berättelser som finns i läromedlen. Dessa skulle visserligen kunna användas för t.ex. 

dramaövningar. Dock uttrycks detta inte i något av läromedlen, och inte heller fick vi 

tillgång till lärarhandledningar där det skulle ha kunnat framgå. Därför valde vi i vår 

granskning av social interaktion att bortse från de berättelser som förekommer i respektive 

läromedel. 

När vi granskade de två läromedlen utifrån kategorin engelska som ett dominerande 

språk, undersökte vi om svenska översättningar förekommer och i så fall på hur många 

sidor av läromedlen. Detta på grund av att målspråket engelska bör få stort utrymme i 

engelskundervisningen för yngre åldrar (Skolverket, 2017b; Sundin, 2001). Vi räknade 

antal sidor med svenska översättningar och antal sidor utan svenska översättningar, i de 

böcker vi fått tillgång till i respektive läromedel. Vidare granskade vi vilken typ av 

översättningar som förekommer och vilken typ av illustrationer som skulle kunna öka 

förståelsen för engelska fraser och textavsnitt i läromedlen.  

För att identifiera vilka aktiviteter som hör till kategorin sånger och ramsor, tittade vi efter 

förteckningar och symboler i läromedlen som visar detta. Vi identifierade antalet sånger 

och ramsor i läromedlet Magic! 3 med hjälp av en förteckning längst bak i textboken. 

Antalet sånger och ramsor i Learn English identifierade vi genom den webbaserade delen 

av läromedlet. Vi räknade sedan antalet sånger och ramsor som finns att tillgå i respektive 

läromedel. Vi uppmärksammade att samtliga sånger och ramsor finns på de webbaserade 

delarna av läromedlen som audiofiler, så vi lyssnade till dessa och följde med i tillhörande 

texter. I denna kategori valde vi att räkna antalet sånger och ramsor istället för antalet 

sidor där de förekommer, eftersom audiofiler endast finns på de webbaserade delarna av 

läromedlen. Då bakgrundsforskning har visat att illustrationer och texter som komplement 

till sånger och ramsor har positiva effekter på elevers språkinlärning(Dahlbäck, 2011; 

Pinter, 2017), valde vi att granska om sådana förekommer. Vidare granskade vi i vilka delar 

av läromedlen som tillhörande texter till sånger och ramsor finns att tillgå. 
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3.3.2 Tillvägagångssätt för jämförelse 

För att jämföra de två läromedlen utifrån kategorin social interaktion, ställde vi 

antalet interaktionsfrämjande aktiviteter, av läromedlens totala antal aktiviteter, mot 

varandra. Vi jämförde även på vilket sätt läromedlen informerar om aktiviteterna 

samt om de syftar till interaktion.   

För att jämföra de två läromedlen utifrån kategorin engelska som ett dominerande 

språk, ställde vi antalet översatta sidor, av läromedlens totala antal sidor, mot 

varandra. Vi jämförde även hur ordlistorna i respektive läromedel är utformade.  

För att jämföra de två läromedlen inom kategorin sånger och ramsor, identifierade vi 

vilket läromedel som innehåller det största antalet. Detta var möjligt då respektive 

läromedel följer samma mål i läroplanen och är ämnat för lika många 

undervisningstimmar. Vidare jämförde vi hur respektive läromedel valt att 

presentera sånger och ramsor på de webbaserade delarna, samt i vilka delar av dessa 

som tillhörande texter fanns att tillgå, exempelvis om de endast finns på webben, 

eller om de även finns i böckerna. 

3.4 Etiska överväganden 

I samband med vår enkätundersökning rättade vi oss efter Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer. De lärare som deltog i vår enkätundersökning anonymiserades 

automatiskt i Google Formulär. Detta är något som de blev informerade om i samband 

med det missivbrev som fanns bifogat i enkäten (se Bilaga 3). Deltagarna informerades 

även om att deras svar endast kommer att behandlas i forskningssyfte. 
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4 Resultat 

 

4.1 Social interaktion i läromedlen 

 

4.1.1 Magic! 3 

I Magic! 3 arbetsbok förekommer interaktiva aktiviteter som främjar muntlig 

kommunikation, exempelvis de olika former av parövningar: diskussionsövningar, fråga- 

svar-övningar, redovisningsövningar och att lära sig texter tillsammans. Figur 4 visar hur 

stor andel av det totala antalet aktiviteter i Magic! 3 arbetsbok som kan ses som 

interaktiva. Av totalt 120 aktiviteter var stycken, eller 17 %, av sådan typ som uppmuntrar 

till social interaktion och som kan tänkas främja elevers muntliga kommunikativa förmåga. 

Följande två figurer (Figur 2 och Figur 3) visar exempel på aktiviteter som skapar 
möjlighet till social interaktion i Magic! 3 arbetsbok, en dialogövning samt 
redovisning i par av eget arbete. 

Figur 2. Parövning - Dialog (Magic! 3 arbetsbok, s.45) 
 

Figur 3. Parövning - Redovisning av arbete (Magic! 3 arbetsbok, 2012b, s.34)                                                                                                                                                                                                                
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4.1.2 Learn English 

Learn English innehåller tre olika former av parövningar: dialoger, intervjuövningar samt 

en övning där elever ska instruera varandra på målspråket. Figur 7 visar hur stor andel av 

det totala antalet aktiviteter i Learn English kombinerade text- och arbetsbok som kan ses 

som interaktiva aktiviteter som främjar muntlig kommunikation. Av totalt 92 övningar är 

18, eller 20 %, att betrakta som interaktiva. 

Följande figurer (Figur 4, Figur 5 och Figur 6) representerar tre typer av aktiviteter 

som skapar möjlighet till social interaktion i Learn English text- och arbetsbok, 

instruktions-, dialog- och intervjuövning. 

 

Figur 4. Parövning – Instruktion (Learn English, s.19) 

 

Figur 5. Parövning – Dialog (Learn English, 2016, s.30) 

  
Figur 6. Parövning – Intervju (Learn English, s.31) 
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4.2 Engelska som ett dominerande språk i läromedlen 

4.2.1 Magic! 3  

I Magic! 3 textbok förekommer svenska översättningar genom hela boken. Vi har 

konstaterat att varje ord i Magic! 3 textbok är översatt till svenska. Översättningarna i 

textboken är främst i form av ordlistor. Dessa ordlistor finns efter samtliga textavsnitt samt 

längst bak i textboken. I de förstnämnda är alla orden i avsnittets olika texter översatta. I 

ett avsnitt om kläder är exempelvis jeans direktöversatt till jeans, och T-shirt till T-tröja. 

Översättningar av ord och fraser finns även listade i slutet av textboken i vad som kan 

liknas en engelsk-svensk ordlista. Till varje berättelse i Magic! 3 textbok finns en 

tillhörande illustration som förstärker målspråkets budskap.  

Följande figurer (Figur 7 och Figur 8) visar exempel på de typer av översättningar som 

förekommer i Magic! 3 textbok, olika former av ordlistor.  

 

Figur 7. Engelsk – svensk ordlista längst bak i textboken (Magic! 3 textbok, 2012a, s.107) 
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Figur 8. Illustrationer och ordlista till berättelse (Magic! 3 textbok, 2012a, s.68) 
 

Även Magic! 3 arbetsbok innehåller svenska översättningar genom hela boken: av totalt 70 

sidor innehåller 50 sidor, eller 71 %, översättningar till svenska. Det svenska språket 

förekommer dels i samband med översättningar av instruktioner och dels i 

översättningsövningar i läromedlets arbetsbok. I början är alla instruktioner i Magic! 3 

arbetsbok översatta från engelska till svenska, vilket sedan avtar successivt från och med 

kapitel 8. Därefter förekommer instruktioner enbart på engelska. Ett exempel på en 

översättningsövning i arbetsboken visas i Figur 9. 

 

Figur 9. Översättningsövning i arbetsboken (Magic! 3 arbetsbok, 2012b, s.40) 
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4.2.2 Learn English 

Svenska översättningar förekommer inte i Learn English text- och arbetsbok. Ordlistor i 

detta läromedel består istället av en illustration till varje begrepp. Vi har granskat dessa 

illustrationer noggrant och vår uppfattning är att de är av god kvalitet, då de är 

beskrivande och detaljerade samt speglar begreppets betydelse på ett tydligt sätt. De 

berättelser som förekommer i Learn English är bildberättelser med många och detaljerade 

tillhörande illustrationer. Det finns max fyra meningar till varje illustration.  

Även instruktioner till arbetsövningar förstärks med hjälp av symboler, genom hela 

läromedlet. Följande figurer (Figur 10 och Figur 11) visar på de typer av ordlistor och 

illustrationer som förekommer i Learn English.  

Figur 10. Ordlista längst bak i boken (Learn English, 2016, s.69) 

Figur 11. Ordlista i ett kapitel (Learn English, 2016, s.60) 
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4.3 Sånger och ramsor i läromedlen 

4.3.1 Magic! 3 

Magic! 3 innehåller sånger och ramsor i form av audiofiler med tillhörande texter. Av totalt 

14 kapitel innehåller 13 sånger och ramsor. Läromedlet innehåller totalt 18 stycken sånger 

och ramsor. 

I Magic! 3 läromedel finns 7 sånger och ramsor med tillhörande text och illustrationer i 

läromedlets textbok. Dessa finns även på den webbaserade delen av läromedlet, 

tillsammans med ett större urval. Det finns heller inga instruktioner som tyder på att 

sångerna och ramsorna har tillhörande rörelser, exempelvis i sången Head, Shoulders, 

Knees and Toes. Tillhörande illustrationer finns endast till sångerna med tillhörande text, 

som finns i textboken. Detta betyder alltså att en del av läromedlets sånger och ramsor 

saknar tillhörande illustrationer. De illustrationer som förekommer är stora och 

detaljerade samt enligt vår uppfattning speglar textens budskap.  

Figuren nedan (Figur 12) är ett exempel på hur sånger och ramsor med tillhörande text kan 

se ut på den webbaserade delen av läromedlet Magic! 3. 

Figur 12. Sång och text från den webbaserade delen av Magic! 3 (Magic! 3 webb, 2012a) 

4.3.2 Learn English 

Learn English läromedel har sånger och ramsor med tillhörande texter endast på den 

webbaserade delen, med en sång eller ramsa per kapitel. Learn English innehåller 

sammanlagt 10 sånger och ramsor. Samtliga av dessa finns som audiofiler med tillhörande 

texter och illustrationer. De illustrationer som som förekommer är små och speglar enligt 

vår uppfattning inte alltid innehållet i texterna. Det förekommer även markeringar som 

visar vilka ord som ska sjungas i texten och markeringen följer med i texten tillsammans 

med ljudfilen. Det finns inga instruktioner som tyder på att sångerna och ramsorna har 
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tillhörande rörelser. Dock ser vi att ett par av dessa uppmuntrar till det, exempelvis i 

sången Let’s Go To the Zoo. 

Figuren nedan (Figur 13) är ett exempel på hur sånger och ramsor med tillhörande text och 

illustration kan se ut på den webbaserade delen av läromedlet Learn English. 

Figur 13. Sång och text från den webbaserade delen av Learn English (Learn English 

webb, 2016) 

5 Jämförelse och diskussion 

5.1 Möjlighet till social interaktion i läromedlen 

I båda läromedlen finns endast parövningar som muntliga kommunikationsfrämjande, 

interaktiva aktiviteter. Det saknas interaktiva aktiviteter mellan elever och lärare eller flera 

elever emellan, exempelvis dramaövningar. Av det totala antalet övningar i läromedlet 

Magic! 3 är 17 % interaktiva aktiviteter, medan motsvarande siffra för Learn English är 20 

%. Magic! 3 innehåller fler olika former av parövningar än vad Learn English gör, t.ex. 

redovisningsövningar. Till de olika formerna av parövningar finns instruktioner i Magic! 3 

och symboler i Learn English, som talar om att de syftar till social interaktion. Ur de två 

läromedlen går det inte att utläsa om andra aktiviteter utöver dessa kan tillämpas i mindre 

grupper eller i interaktion med läraren. Detta ger läraren ett större ansvar att planera för 

hur materialet bör användas och i vilket syfte. Eftersom Magic! 3 innehåller en separat 

textbok med berättelser, och Learn English en stor mängd bildberättelser i den 

kombinerade text- och arbetsboken, funderar vi kring hur dessa är tänkta att användas.  

Det är viktigt att engelskundervisning i yngre åldrar innehåller interaktiva aktiviteter för 

att bidra till utvecklandet av elevers muntliga kommunikativa förmåga. Vi anser att det är 
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viktigt i dagens globaliserade värld att svenska barn har en god tilltro till sin egen muntliga 

kommunikativa förmåga inom det engelska språket, men också för att det svenska 

samhällets krav ökar gällande detta. Då interaktiva aktiviteter kan förebygga att äldre 

elever utvecklar ångest för muntlig kommunikation (Alptekin & Tatar, 2011) anser vi att 

engelskundervisningen i yngre åldrar bör ta hänsyn till detta. 

5.2 Engelskan som ett dominerande språk i läromedlen 

Förekomsten av svenska, i form av instruktioner, gloslistor och översättningsövningar i de 

två läromedlen vi studerat, skiljer sig åt. Det svenska språket förekommer på alla sidor i 

Magic! 3 men inte alls i Learn English. Magic! 3 innehåller svenska ord i samband med 

ordlistor och uppgifter, samt svenska instruktioner i arbetsboken. Gällande de 

översättningsövningar som förekommer i Magic! 3 ser vi det som anmärkningsvärt att de 

kräver att unga elever behöva hålla två språk aktiva samtidigt. I Learn English har istället 

författarna valt att använda en illustration till varje nytt ord eller begrepp, symboler i 

samband med instruktioner samt inga översättningsövningar. Både Magic! 3 och Learn 

English har illustrationer till sina berättande texter. Learn English har fler och mer 

detaljerade illustrationer än Magic! 3 som bara har en illustration till varje avsnitt. 

Eftersom elever kan förstå innebörden av målspråket i en relevant kontext, och med hjälp 

av exempelvis illustrationer (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Pinter, 2017), ser vi 

det som viktigt att ett läromedel har tillhörande illustrationer till sina texter. Dessa bör 

vara så tydliga som möjligt för att på bästa sätt spegla budskapet i texten. Utifrån detta 

tänker vi att fler och mer detaljerade illustrationer är bättre då det blir enklare för elever i 

de yngre åldersgrupperna att följa med. 

Läromedel i ämnet engelska kan med fördel endast skrivas på målspråket då det finns 

andra hjälpmedel som kan användas istället för svenska översättningar. Att svenska 

översättningar ändå förekommer och finns i så pass stor utsträckning i läromedlet Magic! 

3, tänker vi kan grunda sig i att det tidigare har varit en rutin att sätta in översättningar i 

läromedel i ämnet engelska. Det kan även grunda sig i att det finns forskning som ser det 

positivt att blanda modersmålet med målspråket (Portolés & Martí, 2017). Något vi även 

lagt märke till när vi granskat och jämfört de två läromedlen är att det skiljer 4 år mellan 

deras utgivningsdatum. Under denna period så kan synen på språkanvändningen i 

klassrummet ha förändrats. Vi tänker en anledning till att använda läromedel där det 

svenska språket inte förekommer kan vara ett sätt att göra engelskundervisningen mer 
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internationell och likvärdig ur ett mångkulturellt perspektiv. Som Stoltz (2009) nämner, 

kan det dock vara ett hinder i engelskundervisningen genom att det dels inte bidrar till en 

god språklig input av målspråket, och dels inte ger eleverna möjlighet att själva tolka 

informationen. Att kunna förstå lätta instruktioner är även en del av läroplanens centrala 

innehåll (2017a). Pinter (2017) bekräftar att ett läromedel bör använda målspråket 

engelska i stor utsträckning för att främja elevers muntliga kommunikativa förmåga samt 

öka deras egen tilltro till denna. Även Portolés och Martí (2017) ser att överanvändning av 

andra språk än målspråket inte är optimalt. Med rätt hjälpmedel som förstärker de 

engelska texternas innebörd och budskap, såsom symboler, illustrationer och kroppsspråk 

(Pinter, 2017), skulle vi gärna se att läromedel i ämnet engelska helt och hållet avstår från 

svenska översättningar. Med hjälpmedel som kan tillämpas som komplement till dessa 

översättningar syftar vi på. Vidare anser vi även att det bör vara upp till läraren att själv 

avgöra huruvida elever behöver översättningar eller ej. Detta gäller även de fall då texter i 

läromedel översatts ord för ord i form av ordlistor. Då vi inte hittat någon forskning som 

handlar om kodväxling i läromedel, anser vi att det alltså inte bör vara upp till 

läromedelsförfattarna att avgöra om översättningar behövs, just för att det ska finnas en 

pedagogisk och didaktisk eftertanke till användandet av det svenska språket i samband 

med engelskundervisningen (Stoltz, 2009).  

Det är viktigt att läraren bidrar med rik språklig input, kvalitetsgranskar hur aktiviteter 

fungerar i elevgruppen samt skapar en naturlig engelskspråkig miljö (Pinter, 2017). En 

naturlig engelskspråkig miljö tolkar vi som att svensk översättning inte bör vara vanligt i 

undervisningen, och därför inte heller i läromedel i ämnet engelska. Ytterligare en 

motivering till varför läromedel i ämnet engelska för yngre åldrar inte bör innehålla 

svenska översättningar är att de då inte tas till vara på de tillfällen då engelska skulle kunna 

få utrymme och därmed bidra till elevers språkliga input (Mehrdad, 2017; Pinter, 2017). 

5.3 Sånger och ramsor i läromedlen 

Sånger och ramsor förekommer i de webbaserade delarna av de två läromedlen i form av 

audiofiler med tillhörande texter. Läromedlet Magic! 3 innehåller åtta stycken fler sånger 

och ramsor än läromedlet Learn English, vilket visar att Magic! 3 i detta avseende skapar 

bättre möjligheter för en interaktiv undervisning. Genom att elever får lyssna till sånger 

och ramsor genom audiofiler, skapas möjlighet till auditiv inlärning (Pinter, 2017). Vi anser 

att båda läromedlen uppnår god kvalitet gällande auditiv metod, utifrån att de innehåller 
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ett stort antal audiofiler med sånger och ramsor samt att de finns lättillgängliga på nätet. 

Dock har vi inte haft möjligheten inom ramen för detta projekt att bedöma sångernas och 

ramsornas kvalitet i sig eller att jämföra deras innehåll och struktur, men det är förstås ett 

intressant ämne för framtida forskning.  

Sång- och ramstexter med tillhörande illustrationer underlättar elevers förståelse för 

målspråket (Pinter, 2017). Magic! 3 har med ett urval av texterna även i textboken. En 

annan skillnad mellan läromedlen är att endast Learn English har en markör som flyttar 

sig i texten medan ljudfilen spelas upp på den webbaserade delen, vilket Magic! 3 inte har. 

Detta tänker vi underlättar för elever att följa med i texten. Samtliga tillhörande 

illustrationer till sånger och ramsor i Learn English finns i den webbaserade delen av 

läromedlet. Magic! 3 däremot har endast illustrationer till de sånger och ramsor vars texter 

finns i textboken. Eftersom de endast hade med 7 sång- och ramstexter i textboken av det 

totala antalet, 18, betyder det att 11 stycken sånger och ramsor saknar tillhörande 

illustrationer. De illustrationer som förekommer är däremot mer detaljerade och 

berättande än de i Learn English. Vi ställer oss frågande till om de illustrationer som 

förekommer i Learn English verkligen underlättar för elevers förståelse samt hur väl de 

förmedlar budskapet i sånger och ramsor då vi anser att de är små och odetaljerade. Trots 

att det är viktigt att illustrationer finns som komplement till sånger och ramsor så anser vi 

att kvaliteten är av större vikt än att det faktiskt förekommer illustrationer till samtliga 

sånger och ramsor. Att elever i olika sammanhang får se texter med tillhörande 

illustrationer möjliggör för visuell inlärning (Pinter, 2017). Att ha med texter i textboken, 

bedömer vi även möjliggör för elever att lättare kunna följa med, vilket därmed skulle 

kunna öka kvaliteten i den språkliga input. Om sång- och ramstexter bara finns på en 

webbaserad del av ett läromedel, förutsätter det att det finns smartboard eller projektor att 

tillgå i klassrummet. Gällande möjligheten till visuellt lärande i samband med sånger och 

ramsor, ser vi att Magic! 3 uppnår högre kvalitet i dess illustrationer än Learn English gör.  

I vår granskning av de två läromedlens sånger och ramsor finns inga direkta instruktioner 

som syftar till ett kinestetiskt lärande, dvs. lärande med hjälp av rörelser. Avsaknaden av 

detta ser vi som negativ, då det har visat sig fördelaktigt att använda en variation av de tre 

metoderna auditiv, visuell och kinestetisk (Dahlbäck, 2011; Marshik, 2015; Sundin, 2001).  

Det har även visat sig att undervisningen bör se till att fler elevers behov blir tillgodosedda 

genom användandet av kombinerade metoder (Dahlbäck, 2011; Marshik, 2015; Sundin, 

2001). Gällande sånger och ramsor som aktivitet får den ser vi att den kinestetiska 
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metoden skulle kunna få större utrymme i respektive läromedel. Rörelser i samband med 

sånger och ramsor har även visat sig underlätta för elevers förståelse av målspråket (Pinter, 

2017). 

5.4 Metoddiskussion  

Enkätundersökningen har fungerat bra som ett underlag och komplement till vår 

läromedelsstudie. Vi är nöjda med den process vi gått igenom i och med vår 

enkätundersökning och det antal svar vi fick under kort tid. Vi har reflekterat över vad 

detta kan bero på, och kommit fram till att få och väl formulerade frågor kan ha varit en 

anledning. Då enkäten uppskattades ta cirka 3 minuter att besvara, antar vi att en kort 

svarstid kan vara ytterligare en anledning till det höga antalet svar. I efterhand har vi insett 

att det var ett väl fattat beslut att dela enkäten i Facebook-grupper, då vi aldrig fick något 

svar från de två rektorer vi kontaktade från våra respektive övningsskolor.  

De läromedel vi fått tillgång till var även de två mest använda enligt enkätundersökningen. 

Att vi inte fått tillgång till lärarhandledningar till något av läromedlen, kan med största 

sannolikhet ha påverkat studiens resultat, exempelvis gällande om vissa aktiviteter är 

tänkta att användas på fler sätt än vad förlagen har angivit i de delar av läromedlen som vi 

fått tillgång till. Läromedlens berättelser skulle kunna användas i interaktiva sammanhang 

genom exempelvis dramaövningar. För att använda dessa på det sättet behöver lärare 

använda läromedlet som ett komplement i de fall det inte finns instruktioner om detta. Det 

här är också något som kan ha påverkat studien.  

De två läromedlen är uppbyggda på två olika sätt. Därför har det varit viktigt för oss att 

använda olika metoder för att kunna granska och jämföra läromedlen med varandra på ett 

rättvist sätt. Exempel på metoder vi granskat de olika kategorierna utifrån, är att räkna 

antal sidor, antal kapitel etc.  

Vidare tänker vi att studien skulle ha kunnat kompletteras med lärarintervjuer, för att 

granska och jämföra de två läromedlen utifrån användarnas synpunkt gällande hur de 

anser att läromedlen främjar elevers kommunikativa förmåga. Anledningen till att denna 

metod valdes bort, var tidsbrist. 
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6 Slutsats 

Syftet med vår studie var att granska och jämföra innehållet i två förlagsutgivna läromedel 

som används i engelskundervisningen för årskurs 1 till årskurs 3, och på vilket sätt dessa 

främjar elevers muntliga kommunikativa förmåga. Kvaliteten i läromedlen och hur 

förlagen väljer att utforma dessa spelar stor roll med tanke på det faktum att lärare inte 

hinner med att granska läromedel (Stridsman, 2014) De forskningsfrågor som låg till 

grund för vår litteraturstudie var: Vilka kommunikationsfrämjande aktiviteter finns i två 

förlagsutgivna läromedel för ämnet engelska i den svenska grundskolan? Hur förhåller sig 

de två läromedlen till varandra med fokus på främjandet av muntlig kommunikation? 

Dessa forskningsfrågor har blivit besvarade i denna studie. 

För att främja elevers muntliga kommunikativa förmåga och för att förebygga utvecklandet 

av ångest inför att tala på målspråket, bör engelskundervisningen skapa möjlighet för 

elever att interagera med varandra i vardagsrelaterade sammanhang. Därför anser vi att 

även de aktiviteter i läromedlen som inte är uppenbart interaktiva bör användas i ett 

muntligt kommunikationsfrämjande syfte genom att sätta dessa i ett interaktivt 

sammanhang.  

Gällande förekomsten av svenska översättningar respektive engelska som det dominerande 

språket i läromedlen, kan vi dra slutsatsen Magic! 3, inte är uppbyggt i enlighet med 

forskningen. Detta på grund av att svenska översättningar i läromedel i ämnet engelska för 

yngre åldrar visat sig vara hämmande för elevers muntliga kommunikativa förmåga i 

engelska (Stoltz, 2009). Vi anser därför att svenska översättningar i dessa läromedel inte 

bör förekomma och att det istället bör vara läraren som avgör hur det svenska språket 

används.  

Utifrån vårt helhetsintryck att de två läromedlen innehåller en stor del läs- och 

skrivövningar, ställer vi oss frågande till varför, eftersom forskning visar att fokus i 

engelskundervisningen för yngre elever bör ligga på att lyssna och tala (Pinter, 2017). Detta 

leder oss vidare till vad vi anser vara ett intressant framtida forskningsområde (se nedan). 

Vi ser ett behov av att läromedel i ämnet engelska för yngre åldrar ger möjlighet till någon 

form av kinestetisk metod i samband med sånger och ramsor då detta är en av de mest 

effektiva lärandeprocesser för yngre elever (Pinter, 2017). De bör alltså skapa större 

möjlighet till rörelser som ett komplement till sånger och ramsor som ingår i läromedlen. 
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Vi ser gärna att dessa vidareutvecklas i läromedlen samt redogörs för i tillhörande 

lärarhandledningar, för att innehållet i undervisningen ska kunna bli mer varierat. Vi 

tänker att det är själva aktiviteten sånger och ramsor som främjar elevers muntliga 

kommunikationsförmåga. För att denna typ av aktivitet ska vara relevant i 

engelskundervisningen och effektiv ur ett kommunikationsfrämjande syfte, anser vi 

avslutningsvis att olika metoder för språklig input bör få större i läromedel i ämnet 

engelska för yngre åldrar. 

6.1 Framtida forskning 

Den forskning vi tagit del av har visat att förmågorna tala och lyssna bör få störst utrymme 

i läromedel för yngre åldrar. Vår studie visar att det förekommer en större del övningar 

som inte fokuserar på dessa förmågor i läromedlen. På grund av dessa faktorer vore det 

intressant att undersöka varför förlagen väljer att utforma läromedlen på detta sätt.  

Vidare ser vi det som intressant att undersöka elevers inställning till förlagsutgivna 

läromedel i ämnet engelska, samt vad som tilltalar denna målgrupp genom att exempelvis 

genomföra en intervjustudie.  
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Bilaga 1 – Enkäten 
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Bilaga 2 – Facebook-inlägg 

Se hit! 

Det är nu uppsatstider vid Grundlärarprogrammet F-3 i Västerås och vi behöver just din 

hjälp!  

Gör din röst hörd och tyck till: 

- Använder du dig av ett förlagsutgivet läromedel i din engelskundervisning? Om ja, vilket? 

Om inte, varför? 

Klicka på länken nedan och fyll i vår enkät, dela den gärna!  

Vi är dig evigt tacksam! 

Länk: https://docs.google.com/…/150fmWQ1TfcsQltkC3O1qKzuy4o…/edit… 

/ Emilia och Amanda 
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Bilaga 3 – Missivbrev 

Hej! Vi är två studenter vid Grundlärarutbildningen F-3 vid Mälardalens Högskola. Vi 

skriver just nu vårt självständiga arbete på grundnivå. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur förlagsutgivna läromedel i engelskundervisningen bidrar till att utveckla 

elevers kommunikativa förmåga i det engelska språket.  

Vi skulle vara tacksamma om ni vill svara på denna enkät för att hjälpa oss att skapa en 

uppfattning om vilka läromedel som används i engelskundervisningen. Enkäten riktar sig 

till dig som undervisar i ämnet engelska i årskurserna 1-3. 

I samband med vår enkät tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer då 

deltagandet är frivilligt och behandlas konfidentiellt. Resultatet av studien kommer endast 

att användas i forskningssyfte.  

Välkomna att kontakta oss med frågor eller funderingar via mail.  

Med vänliga hälsningar 

Amanda Lundberg    xxx@xxx.xx 

Emilia Tollbom Lindh  xxx@xxx.xx 
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