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I detta examensarbete undersöker jag huruvida undervisningsspråket påverkar 

resultatet när man lär sig ett nytt språk. Studien genomfördes i en klass i år ett där 

två grupper fått engelskundervisning på olika språk, ena gruppen via instruktioner på 

svenska och den andra enbart på engelska, vilket utgjorde min metod. 

Resultatet av tester med eleverna visade att de som endast fått undervisning på 

engelska kunde svara på fler frågor än de som fått det på svenska.  Då eleverna även 

kan ha tränat olika mycket inför detta test, måste jag också se till övrig undervisning 

för att kunna dra slutsatser.  

Elever som får höra ett nytt språk oftare har också fler chanser att lyssna till hur 

det låter och hur man använder det, och kan på så sätt samla information som hjälper 

dem att själva använda språket. Min slutsats att undervisningsspråket har viss 

betydelse när man lär sig ett nytt språk. 

Förutom denna rapport har utvecklingsarbetet presenterats vid 

oppositionsseminarium 2011-01-11 genom muntligt framförande samt filmvisning.  
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1 Inledning 

Detta utvecklingsarbete har baserats på studier gjorda på en skola och en klass i år 1. 

Det är ett språkutvecklingsarbete i engelska där jag använt mig av två testgrupper för 

att se om undervisningsspråket har någon betydelse när man lär sig ett nytt språk. 

Inspirationen till detta arbete kommer ifrån två olika håll, varav den ena står mig 

väldigt nära och den andra kommer ifrån en föreläsning på Mälardalens högskola 

som jag deltagit vid under min lärarutbildning. 

Uppväxt tvåspråkig har jag själv, på sätt och vis, upplevt metoden som utövats i 

detta arbete. Min mamma, som är svensk, pratade från födseln alltid svenska med 

mig. Pappa, som är från Rumänien, pratade alltid rumänska. Jag svarade dem på 

respektive språk men använde svenska ibland om jag inte kunde den rumänska 

betydelsen. Automatiskt lärde jag mig att växla språk fram och tillbaka och har aldrig 

haft problem med att blanda dem. Min studie baseras endast på en fyraveckorsperiod 

och är på så sätt inte jämförbar med mina egna livserfarenheter då dessa pågått 

under flera år, men principen är densamma. 

Under en föreläsning i språkutvecklingsdidaktik fångade föreläsaren mitt 

intresse, just på grund av mina egna erfarenheter, då hon använt sig av liknande 

tillvägagångssätt med sin son under bilresor. Därav kom idén till mitt examensarbete 

samt den metod jag använde mig av i min studie. 

I båda fallen användes metoden på en enskild person och jag ville nu även 

undersöka om detta fungerar på grupper då det är så de flesta undervisningstillfällen 

ser ut. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min studie är att jag vill undersöka om:  

- undervisningsspråket har någon påverkan på resultatet när man lär sig ett nytt 

språk 

 



6 
 

2 Litteratur 

2.1 Styrdokument 

Skolans lokala mål säger att man ska kunna följande i engelska när man gått färdigt 

år 1: 

1. Uppfatta enkla instruktioner 

2. Känna igen några engelska ord som används i svenskan 

3. Koppla engelska ord till bilder och ordbilder 

4. Besvara enkla frågor 

5. Sjunga enkla sånger 

Av dessa fem mål arbetade jag under mina fyra veckor med barnen mest med mål 1, 3 

och 4, men vi berörde samtliga mål mer eller mindre. 

Det står även i grundskolans kursplan för engelska (Skolverket 2000) att 

engelska är ett officiellt språk som används i ett flertal länder och är ett ledande 

kommunikationsspråk. Att kunna ta sig fram med det engelska språket på resor, 

studier eller i andra sociala eller yrkesmässiga sammanhang med människor från 

andra länder, är en stor fördel. Den utbildning som eleverna får i skolan är en allsidig 

grund för att kunna fortsätta utvecklas, men är även nödvändig för att kunna ta del av 

den internationaliserade värld vi lever i, den snabba utvecklingen samt för 

information och kommunikation.  

2.2 Barns språkutveckling i sex- till sjuårsåldern 

Hwang och Nilsson (2006:203) skriver att när barn uppnår skolåldern intar de nya 

sociala roller och den kommunikativa utvecklingen går snabbt framåt. Enligt 

Arnqvist (1993:45) kan ett barn som är sex år kan behärska ungefär 14 000 ord. 

Forskning visar också att barn lätt lär sig nya ord utan svårigheter, och därför växer 

ordförrådet snabbt runt denna tidpunkt. Det sägs att barn också kan lära sig att 

komma ihåg ord som de hört endast en gång tidigare. Arnqvist (1993: 49-50) hävdar 

också att under skolåren så gott som fördubblas barnets ordförråd fram tills att det 

når vuxen ålder. Dock sker denna ordtillförsel mest inom områden där barn har 

erfarenheter. Därför kommer ett barns ordförråd också att skilja sig från ett annat 

barns. 
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För att ett barn ska kunna utveckla sitt språk krävs mer än att lära sig tala 

(Arnqvist 1993:59–60). Hur man pratar med andra människor för att de ska kunna 

förstå vad man säger är alltså en kunskap i sig. Det handlar om att lära sig om 

turtagning, att kunna framföra ett meddelande och att följa diverse regler för 

konversation. I skolåren kan ett barn till exempel byta samtalsämne som följer en röd 

tråd. Alltså har de lärt sig att inte ena stunden prata om vädret för att sedan byta till 

helgen hos farmor under samma samtalstur.  

2.3 Att växa upp med flera språk 

Enligt Abrahamsson och Hyltenstam (2003: 43) har barn över huvudtaget större 

chans att lära sig ett ytterligare eller fler språk snabbare än efter puberteten eller i 

vuxenåldern. De kan även uppnå nivåer som kan jämföras med infödda talares 

nivåer. Men för att lära sig ett andraspråk måste personen i fråga redan ha ett 

förstaspråk grundat menar Axelsson (2003: 127). Då en andraspråksinlärare redan 

kan ett språk kan den dra vissa slutsatser om hur det nya språket är uppbyggt, vilket 

en förstaspråksinlärare troligtvis inte skulle kunna göra. Trots detta brukar inte ett 

barn som lär sig ett förstaspråk vara osäker eller tveka när den ska tala, utan denna 

tvekan brukar snarare finnas hos dem som är igång med att lära sig ett andra språk. 

Angående två- och flerspråkighet hävdar Hwang och Nilsson (2006: 204) att 

man idag vet att när ett barn lär sig flera språk samtidigt underlättas den allmänna 

språkförståelsen. Tvärtom trodde man förr att det försvårade situationen och att man 

inte lärde sig något av språken ordentligt. Barn kan dock se att språk är olika 

uppbyggda och skilja dem åt. Det positiva är till exempel att de lär sig fler språkljud 

men det negativa kan vara att de kan blanda ihop ord som kan likna varandra till 

formen men i själva verket betyder helt olika saker. 

Det finns olika sorters tvåspråkighet och orsaker till att man blir tvåspråkig, 

menar både Hwang och Nilsson (2006:204) och Jörgensen (1995:150). En naturlig 

tvåspråkighet är när barnet växer upp med ett ytterligare språk i hemmet parallellt 

med ett annat, exempelvis att föräldrarna kommer ifrån olika länder och båda väljer 

att tala med barnet på sitt modersmål. Kulturell tvåspråkighet är när man exempelvis 

talar ett språk hemma och sedan lär sig ytterligare ett i till exempel förskolan eller 

skolan. Hwang och Nilsson (2006: 204) menar att det inte finns någon speciell metod 

för att lära in ett andra eller tredje språk, dock spelar vissa faktorer in som 
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underlättar inlärningen. Föräldrarnas stöd och att språket har hög status i samhället 

spelar stor roll.  

Cromdahl och Evaldsson (2003: 42) hävdar att två- eller flerspråkighet inte 

behöver ses som något man är, utan mer som något man gör. De anser också att man 

inte bör jämföra en flerspråkig med människor som har språken som modersmål, då 

det snarare handlar om att kunna delta i samtal på meningsfulla sätt och inte hur bra 

eller dåligt man behärskar språket. 

Enligt Jörgensen (1995: 152) spelar också tidpunkten roll för hur man lär sig 

flera språk. Om barnet lär sig ett ytterligare språk före tre års ålder kallas inlärningen 

samtidig. Om detta sker efter tre års ålder kallas det för successiv inlärning. Då min 

studie handlar om den senare kommer jag nu att gå in djupare på denna form av 

inlärning. 

2.3.1 Successiv tvåspråkighet 

Generellt har barn lätt för att lära sig ett eller flera nya språk skriver både 

Abrahamsson och Hyltenstam (2003: 43) och Jörgensen (1995: 149). Efter 

puberteten och i vuxenåldern blir det svårare att behärska ett nytt språk, framför allt 

vad gäller uttal (Jörgensen 1995: 156). 

Arnqvist (1993: 147) hävdar att det som kännetecknar personer som är i färd 

med att lära sig två språk successivt, är att de redan från början kan skilja dem åt. 

Barnet har redan ett språk med sig och kan därför höra en tydlig skillnad. 

Precis som Hwang och Nilsson (2006: 204) beskriver, hävdar även Arnqvist 

(1993: 147) att det är viktigt med motivationen till det nya språket. Det skulle kännas 

onödigt att lära sig ett språk om man visste att man inte skulle använda det och det 

skulle även vara svårt för föräldrar eller lärare att motivera barnen till att lära sig. 

Arnqvist (1993: 148) talar om interferenser. Under den första tiden av en 

successiv tvåspråkighet kan man märka av dessa genom att det ena språket 

oavsiktligt inkräktar på det andra. Man talar om tre typer av sådana interferenser. 

Den första typen skulle vara att personen talar det andra språket fast med samma 

accent som i sitt första språk. Den andra typen skulle vara att personen gör direkta 

översättningar eller använder idiomatiska uttryck. En direkt och felaktig översättning 

är till exempel How much is the clock (som egentligen ska vara What time is it?). 

Som exempel på idiomatiska uttryck ger Arnqvist (1993: 148) ordet house. På svenska 

betyder det endast hus, men på engelska kan det betyda olika sorters hem. Can we 
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play at your house? kan betyda Ska vi leka hemma hos dig? Den tredje typen av 

interferens är meningarnas uppbyggnad. Vi kan inte alltid översätta meningarna rakt 

av och få rätt ordföljd. Ett exempel som faktiskt är helt rätt och rakt av översatt är 

Have a nice day (svenskans Ha en bra dag.). Arnqvist (1993: 148) menar att detta 

visar hur influerade vi är av engelskan. Ytterligare saker som vi kan uppmärksamma 

när man lär sig ett andraspråk är att barn ofta övergeneraliserar. Då man oftast inte 

lär sig grammatiken och ord för ord först, utan oftast lär man sig hela meningar, så 

lär man sig inte exakta regler. Barn gör då sina egna böjningar av ord, även på sitt 

förstaspråk. Det kan vara att de till exempel lägger till -de på ord så att det blir 

komde, ätade, springde och så vidare, då detta är mönster de tidigare mött. Barnet 

lär sig dock senare och i kommunikation med andra hur det egentligen ska vara, 

skriver Arnqvist (1993: 148-149). Han fastslår även att barn hittar egna vägar som 

underlättar för att lära sig det nya språket. 

Jörgensen (1995: 156) tar även han upp kommunikationen i samband med att 

lära sig nya språk. Han menar att de lärs in precis som det första språket, genom 

språklig interaktion med andra som talar eller lär sig samma språk. Denna 

interaktion innefattar att man upprepar, gissar, klargör och håller igång språket. 

Jörgensen (1995: 156) menar att successiv inlärning av ett andraspråk sker ungefär 

på samma sätt som samtidig inlärning. Han talar om ett blandspråkstadium där man, 

om man som svensk lär sig engelska som andraspråk, sätter in ett svenskt ord som 

om det passade i det engelska språket. Det finns forskning kring detta som Jörgensen 

(1995: 156) hänvisar till. 

Eftersom successiv inlärning sker efter tre års ålder är barnet lite äldre än när 

det lär sig sitt förstaspråk. Förstaspråket skulle kunna göra det möjligt att använda 

den redan inlärda kunskapen när man lär sig ett andraspråk (Jörgensen 1995:157). 

Vid denna tidpunkt har barnet vanligtvis en mer utvecklad kognitiv förmåga och 

större minneskapacitet. Jörgensen (1995:157) hävdar dock att så inte är fallet alla 

gånger. Tvärtom brukar inte kunskaperna i det första språket vara till hjälp vid 

inlärningen av det andra. Istället återgår man till samma taktik som vid inlärningen 

av det första. Exempelvis har många som håller på att lära sig tyska svårt med tyska 

bisatser; dock går man inte tillbaka till sitt förstaspråk och använder mönster 

därifrån för att lösa detta. 
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3 Metod, material och genomförande 

Den metod jag valde att använda i denna studie kom dels som en idé efter en 

föreläsning i språkutvecklingsdidaktik på Mälardalens Högskola och dels efter egna 

erfarenheter. Föreläsaren hade prövat att prata engelska med sin son när de åkte bil 

och på så sätt ökat hans engelska ordförråd och språkkunskaper. Jag själv är uppväxt 

tvåspråkig då min mamma som är från Sverige alltid pratade svenska med mig och 

min pappa som är från Rumänien alltid pratade rumänska. 

Då båda exemplen är testade på enskild person ville jag nu själv pröva om detta 

även fungerar på större grupper. Trots att min tid med eleverna blir otroligt mycket 

kortare än exempelvis min egen uppväxt, hoppas jag att man ändå kan utvärdera om 

tekniken fungerar eller ej. Detta ledde till ett projekt med två testgrupper för att 

kunna se och mäta skillnaden, svenskgruppen och engelskgruppen. Klassen bestod av 

27 elever, varav 13 var pojkar och 14 var flickor. 

3.1 Etiska frågor 

Innan min studieperiod på skolan började skickade jag ut ett föräldrabrev (se bilaga 

1) där jag berättade om mitt examensarbete och min studie. Där bad jag föräldrarna 

fylla i om de godkände att jag använde mig av film, foto, röst och elevernas 

engelskböcker när jag redovisar mitt arbete. Två föräldrar godkände inte film, en av 

dem inte heller foto, och en ville inte att jag skulle låna elevens engelskbok. I övrigt 

fick jag filma, fota och spela in alla de andra eleverna och låna deras böcker. Detta 

utifrån samtyckeskravet. 

3.2 Svenskgruppen och engelskgruppen 

För att texten ska flyta kommer jag från och med nu att benämna svenskgruppen SG 

och engelskgruppen EG. 

Under fyra veckor har jag haft engelskundervisning med en klass i år ett på en 

skola. Grupperna var sedan tidigare uppdelade i halvklassgrupper som jag också 

valde att använda mig av. Under perioden hade jag sammanlagt 6 lektioner á cirka 40 

minuter med SG och likadant med EG. Innehållet i varje lektion var detsamma för 

båda grupperna, dock med små justeringar beroende på hur snabbt de olika 

grupperna jobbade.  
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Att jag valt att döpa grupperna till SG och EG beror på undervisningsspråket. I 

SG undervisade jag engelska med svenska instruktioner, svarade eleverna på svenska 

och förklarade allt på svenska. I EG användes enbart det engelska språket från mitt 

håll. Eleverna kunde ställa frågor och prata med mig på svenska, men jag svarade 

dem alltid på engelska. För att alla elever i EG skulle få en chans att hänga med 

använde jag mig mycket av kroppsspråk där jag till exempel gick fram och visade 

vilken sida de skulle måla samtidigt som jag förklarade verbalt. Jag kompletterade 

även med bilder som jag satt upp på ett stort papper i form av en ordlista (exempelvis 

en bild på sudd och penna) eller så pekade jag på vad jag menade. Eleverna hjälpte 

även varandra genom att förklara för den som inte förstod vad jag menade. Det visar 

att de själva förankrat språket och kan översätta det.  

3.3 Lektionernas upplägg 

Då jag inte hade mer än sex lektioner totalt per grupp ville jag att de snabbt skulle se 

ett mönster på hur upplägget såg ut. Jag valde därför att lära ut nya fraser, ord och 

meningar under första lektionen i veckan för att sedan repetera och lägga till lite mer 

på den andra. De fick även läxor (bilaga 2) efter första lektionen varje vecka. Se bilaga 

4 för en detaljerad lektionsplanering. 

I studien hade jag till avsikt att få eleverna att våga prata på engelska mer än att 

skriva. Därför bestod största delen av lektionerna av att de skulle fråga och svara 

varandra, både i par, mindre grupper och i hela halvklassgruppen. Jag lade också vikt 

på uttal. 

Varje lektion började med att jag själv sa fraserna högt, till exempel: My name is 

Elena, what is your name? Därefter skrev jag ner det jag sagt på tavlan och bad 

eleverna att säga samma sak högt tillsammans med mig. Då vi tränat att uttala 

tillsammans bad jag dem sedan att fråga och svara varandra samt att jag själv gick 

runt. Efter detta skrev och målade vi i engelskböckerna det vi gått igenom. Böckerna 

de använde under engelsktimmarna gjorde jag själv med vanliga vita A4-papper och 

ett färgat A4 som framsida som jag vikt och häftat ihop. Även jag hade en egen bok 

där jag gjort exempel på vad vi skulle skriva ner och måla. Den användes mer som 

visningsexempel i EG då de inte alltid förstod vad jag sa. 

3.4 Dokumentation av studien 

Här följer information om hur jag på olika sätt dokumenterade verksamheten. 
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3.4.1 Film och foto i studiesyfte 

Under lektionerna har jag fotat och filmat: 

 Mina egna anteckningar till barnen som jag skrev på tavlan 

 Deras böcker och när de arbetar i dem 

 Hela gruppen (utom dem jag inte fick) när de skickar frågor i klassen 

 Par och smågrupper som pratar med varandra 

 Mig själv när jag undervisar 

 

Detta har hjälpt mig att kunna utvärdera studien och även mig själv som lärare. Det 

var även material jag använde i min redovisning. 

3.4.2 Loggbok 

Efter varje lektionstillfälle har jag fört anteckningar där jag reflekterat kring min och 

elevernas prestation, upplägg, innehåll och positivt och negativt. Se bilaga 3. Därmed 

kunde jag resonera med mig själv om vad jag eventuellt behövde ändra eller tänka på 

till nästa tillfälle. Till exempel kom jag på att läxorna jag gav ut de två första veckorna 

inte hade något slutdatum för att lämnas in eller förhöras. Eleverna visste inte då till 

när de hade dem vilket jag förstod blev förvirrande för barnen men kanske även 

föräldrarna. 

Loggboken har även hjälpt mig att hålla reda på vad vi faktiskt hann med efter 

planeringen med olika grupperna. Detta är bra att veta dels för att SG och EG ska få 

samma innehåll i undervisningen, dels för att det är viktigt för mig när jag ska 

redovisa resultatet. 
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4 Resultat 

För att få mätbara resultat gjorde jag små intervjuer som tester samt en utvärdering. 

Mycket av resultatet mäts även av mig själv genom att ha lyssnat på eleverna under 

lektionerna. 

4.1 Test genom intervjuer 

Genom att ställa samma frågor till hela klassen kunde jag se hur väl de två olika 

grupperna tillsammans kunde svara på dem. Frågorna var endast sådana som vi 

arbetat med under perioden och som de fått i läxa. Resultatet av just det testet  

(bilaga 6) visade att EG hade 11,5% fler rätt svar än SG.  

4.2 Utvärdering 

Utvärderingen jag gjorde med eleverna syftade till att få reda på om de verkligen 

tyckte att det hade varit roligt med engelskan. Undersökningen var anonym. Av 

resultatet (bilaga 7) kan man se att alla som deltog, utom en, svarade att det var 

roligt. Svaren på andra frågan visade att och de flesta dock tyckt att det varit svårt 

ibland. Den sista frågan handlade om undervisningsspråket och där var jag tvungen 

att ställa frågan olika beroende på vilket språk gruppen haft. SG gav spridda svar men 

de flesta tyckte inte att det hade varit bättre om jag haft undervisningen på endast 

engelska. Även i EG tyckte de flesta att det hade varit bättre om undervisningen hade 

skett på svenska. 

Eleverna fick efter tredje frågan en följdfråga på varför de tyckte som de tyckte. 

De flesta barn i SG skrev att om jag endast pratat engelska så kanske inte alla barn 

hade förstått. Svaren från EG var lite svåra att förstå och jag tror att de kan ha 

blandat ihop sina svar med frågan på varför. Många skrev nämligen att det var kul att 

vi pratat engelska eller att de tyckte att det varit bra, trots att de hade svarat ja på 

frågan om det hade varit bättre om jag pratat svenska. 
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5 Diskussion 

Min diskussion är uppdelad i två delar. Den ena riktar sig mot litteraturen och den 

andra mot studien, metoden och resultatet. 

5.1 Litteraturen genom mina ögon 

Jag tycker att detta är väldigt intressant då jag själv har ett andraspråk i bagaget. För 

min del handlade om samtidigt inlärning av två språk, svenska och rumänska, men 

som slutade vid fem års ålder på grund av föräldrarnas separation. Men fortfarande 

idag talar jag olika språk med mina föräldrar och jag håller med Hwang och Nilsson 

(2006: 204) om att det bara har varit positivt i min uppväxt för min språkförståelse. 

Samma författare menar också att det är viktigt att det andra språket man lär sig får 

uppbackning genom stöd av föräldrar eller att språket har någon form av status i 

samhället. För min del hade jag självklart stöd från båda föräldrar, men rumänska var 

inget språk som användes i det samhälle jag växte upp. Däremot hade det ju såklart 

väldigt hög status i Rumänien när jag var där och hälsade på släkten. Därför tror jag 

att språket måste kännas värdefullt för individen också. Att endast försöka lära sig ett 

språk för att samhället tycker att det är viktigt tror jag inte räcker. Man måste kunna 

motivera individen till varför. Det var det första jag gjorde när jag träffade klassen 

genom att förklara att engelskan gör så att vi kan kommunicera med i stort sett hela 

världen, till exempel när vi åker utomlands på semester. 

Cromdahls och Evaldssons (2003: 42) resonemang om att inte jämföra en 

andraspråksinlärare med en person som har det språket som modersmål tyckte jag 

var en mycket bra synpunkt. Jag tror själv att det känns roligt för en själv och mycket 

uppskattat av en infödd att man kan språket väldigt bra, men jag tror också att det är 

dubbelt så mycket uppskattat att man ens försöker kommunicera. Detta märkte jag av 

på en studieresa till Frankrike. Jag tyckte att de var mycket mer mottagliga om man 

försökte prata franska fast det blev fel, än om man försökte med engelska. Det var 

nästan som att de kände sig förolämpade om man inte försökte. Dock ska jag säga att 

just där jag var, på just den skolan, hade de inte kommit så långt med sin engelska. 

Precis som Jörgensen (1995: 156) tar upp så handlar det, tror jag också, mycket om 

att få träna på att tala och kommunicera på det nya språket. Man kan säkert lära sig 

hur många ord som helst, men utan att få öva på att använda dem i rätt 

sammanhang, tror jag att man fastnar i enbart det. Att börja med hela meningar, som 
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jag även gjorde under studien, tror jag underlättar för att sparka igång språkbruket. 

Arnqvist (1993: 148) talar då om vissa interferenser som man stöter på. Exemplet 

med How much is the clock? tycker jag ändå visar att man förstår innebörden av det 

man vill säga och bara det är ett förvaltande av det nya språket, trots att det är fel. 

Självklart anser jag att man ska rätta genom att upprepa med rätt term, men 

samtidigt förklara att man tänkt helt rätt. 

Jag tyckte att det var intressant det som Jörgensen (1995: 157) tagit upp om att 

man inte använder sitt förstaspråk när man lär sig ett andra. Men efter att ha 

funderat ett tag så kom jag fram till att det kan bero på vilket som är ditt förstaspråk 

och vilket det andra är. Jag vet att jag har använt mig av rumänskan, mitt 

andraspråk, när jag har läst franska och spanska i skolan. Det har hjälpt mig 

jättemycket då mycket av grammatik, meningsbyggnad, uttal och ord liknar 

rumänska. Kan det vara så att vissa språk hjälper varandra mer än andra? Detta är 

något man skulle kunna forska mer på. 

5.2 Studien genom mina ögon 

Trots att studien var kort tycker jag att det finns resultat språkmässigt som jag själv 

kan bedöma i form av uttal och hur mycket olika grupperna tagit in.  

När jag nu ska jämföra dessa två grupper finns olika faktorer som spelar in. 

Sådant som jag anser kan påverka resultatet är till exempel läxläsningen. Gjorde man 

läxan hade man betydligt större chans att komma ihåg och få repetera. Gjorde man 

läxan med någon förälder som själv kunde uttala korrekt? Det var något jag förutsatte 

då området vi berörde var väldigt grundläggande. 

Var det samma arbetsro i båda grupper? I SG fanns tyvärr några fler elever som 

pratade mer och tid gick åt till att ge tillsägelser, varav arbetet inte flöt lika smidigt 

som i EG. Generellt tyckte jag att det blev mer som en pratstund i EG och mer som 

lektioner i SG. EG var mer engagerade, lyssnade på varandra och var oftare 

koncentrerade på vad jag sa. I och med att det blev mycket onödiga avbrott i SG så 

blev konversationerna stakiga och osammanhängande. 

Jag tror att EG generellt var mer fokuserade just på grund av att de var tvungna 

att se på mig, lyssna noga och koppla ihop bild och språk själva för att de skulle hänga 

med. Inte ofta, men ibland, ville jag ju sticka in med svenska ord för att förklara 

tydligare. Men istället visade jag mer praktiskt samtidigt som jag berättade på 

engelska. Exempelvis användes ofta ordlistan, vilken jag pekade på, när de skulle 
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hämta/lämna penna, sudd och kritor, vilket fungerade jättebra. Just denna del av 

studien, att hålla sig till endast engelskan, tror jag var avgörande. I jämförelse med 

kommunikationen i SG var det självklart mycket smidigare för mig att förklara de 

mest grundläggande saker som att hämta pennan, men samtidigt tappade jag deras 

uppmärksamhet då de är så vana vid att höra det svenska språket. När jag pratade 

svenska kunde de sitta och titta ner i bordet eller börja prata med andra utan de 

missat så värst mycket. Detta var inte möjligt för EG som var beroende av att se och 

lyssna på mig väldigt noga. 

Resultatet på de små intervjuer jag gjorde visade till slut att EG kunde svara på 

fler enklare frågor än vad SG kunde. Ett stort misstag jag insåg att jag gjort var att jag 

borde ha frågat samtliga elever samma frågor innan studien påbörjades för att kunna 

jämföra före och efter. Jag tror i och för sig inte att de hade lyckats svara på många 

frågor alls men det är endast mitt eget antagande. Nu ställdes inte denna fråga till alla 

elever, men de flesta av dem som inte fick godkänt på frågorna kunde översätta dem 

och svara på dem på svenska, men kom inte ihåg hur man sa på engelska. Många 

kunde även svara med ett ord (exempelvis endast namn istället för ”My name is…”) 

på engelska vilket också visar att de tagit till sig av det nya språket.  

På tal om att förankra språket upptäckte jag att de blev väldigt duktiga, speciellt 

i EG, på att hjälpa varandra att översätta. Jag kanske sa något de skulle göra som inte 

alla förstod. De som förstått hjälpte då övriga genom att så gott som ordagrant 

översätta engelskan till svenska. Detta visar också att det skett något och att de själva 

förankrat språket till ytterligare en nivå. Det var något som SG automatiskt missade 

genom att jag hela tiden förklarade för dem vad jag sa. 

5.3 Slutsats 

Efter sammanställda resultat på testet, samt min egen utvärdering av hur lektionerna 

tillsammans med eleverna har fungerat, anser jag att undervisningsspråket har en 

viss påverkan på språkutvecklingen när man lär sig ett nytt språk. Hur stor denna 

påverkan är lämnar jag åt vidare forskning. Dock anser jag, att känner man att en 

metod inte fungerar på just den grupp man har bör man byta taktik. Alla grupper är 

inte lika. Men jag tror inte att elever förlorar på att höra ett ytterligare språk till fullo i 

skolan, speciellt inte engelska som de är omgivna av i vårt samhälle och som är ett 

framträdande världsspråk.  
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Det hade varit väldigt intressant att genomföra studien under en längre period 

för att kunna se hur arbetet flyter i längden. Jag kan själv tänka mig att jobba på detta 

sätt om jag skulle få möjlighet med att ha engelskundervisning. Eftersom jag tycker 

att det är roligt med engelska och språk tror jag det skulle bli utvecklande för både 

mig och eleverna, men då måste nog läraren känna sig bekväm med situationen och 

tycka att det är kul. Det krävdes lite extra om man själv inte talar språket så ofta, jag 

fick slå upp ord och vara noga med grammatiken och vad jag sa då eleverna lär sig 

mycket genom talet. 
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Bilagor 

Här kan ni hitta föräldrabrev, läxor, loggbok, lektionsplanering samt test och 

utvärdering. I bilagorna har jag döpt om skolans riktiga namn till ”Engelskskolan”, 

barnen till ”elev” och klassläraren till ”Fröken”. 
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Bilaga 1 Föräldrabrev 1 

Kontaktuppgifter: tel: 073-xxxxxxx, e-post: xxxxx@hotmail.com 
 

Hej föräldrar/vårdnadshavare i år 1 på Engelskskolan! 
Här kommer information angående mina studier och examensarbete på Mälardalens 

högskola. 
 

Mitt namn är Elena Thorell och jag är 24 år. Jag har sedan 2007 varit lärarstuderande på 

Mälardalens högskola och haft praktik i Frökens klasser. Jag har till exempel följt hennes 

förra elever från klass ett till tre. Nu när Fröken börjar om med år ett så följer jag såklart 

henne och hennes elever. Vi har haft jättebra kontakt och samarbete genom hela min 

utbildning och det ska bli roligt att åter igen arbeta med henne och eleverna i hennes klass. 

Den här terminen skriver jag mitt examensarbete i språk och språkutveckling och har valt att 

arbeta med språkutveckling i engelska. Jag vet att eleverna inte haft någon 

engelskundervisning tidigare på Engelskskolan. Det är en bra utgångspunkt att eleverna 

ligger på liknande nivå så att jag kan få ett bra resultat av min studie.  

 

Så här kommer det att gå till: 

Era barn har idag fasta halvklassgrupper, Röd och Blå. Dessa grupper kommer jag att 

använda som testgrupper. I min studie kommer de att få engelskundervisning, två gånger per 

grupp och vecka, på två olika sätt, dock med samma innehåll. Den ena gruppen kommer jag i 

min uppsats att kalla svenskgruppen och den andra för engelskgruppen. Svenskgruppen 

kommer att få den mer traditionella engelskundervisningen där jag ger instruktioner och 

förklarar på svenska, medan engelskgruppen kommer att få undervisning enbart på engelska. 

Eleverna i engelskgruppen kommer självklart att kunna fråga och prata med mig på svenska, 

men jag själv kommer att besvara och förklara på engelska med hjälp av kroppsspråk och 

bilder. Mitt mål är att se om eleverna som enbart fått undervisning på engelska snabbare tar 

till sig det nya språket än de elever som fått engelskundervisning med svenska instruktioner. 

Båda grupperna kommer även att få enklare fraser i läxa som de ska träna på hemma. Det 

viktigaste är att få dem att våga prata på det nya språket; därför kommer vi att jobba mycket i 

par i skolan där de får fråga och svara varandra. 

 

Vi har fått välja på två olika sorters examensarbeten. Det ena är en traditionell uppsats där 

studenten skriver väldigt mycket. Det andra är att göra ett utvecklingsarbete, vilket är det jag 

har valt och som är ett mer praktiskt arbete samt en kortare uppsats. Ett utvecklingsarbete 

innebär att man tillsammans med eleverna ska utveckla till exempel en metod eller ett 

material. Förutom den metod jag valt så ska eleverna även göra sina egna engelskböcker. När 

jag sedan ska redovisa mitt utvecklingsarbete är det obligatoriskt att visa upp vad jag gjort 

ute på min praktik, eftersom jag inte kommer att ha en stor uppsats att lämna in. Jag 

kommer därför att behöva filma, spela in ljud, knäppa kort och låna elevernas engelskböcker 

när jag redovisar mitt examensarbete.  Allt sådant material kommer jag EJ att lämna vidare, 

utan endast visa upp vid redovisningstillfället, men materialet är mycket viktigt för mig i min 

studie och jag hoppas därför på ert medgivande. Vid redovisningstillfället kommer en grupp 

lärarstudenter samt några lärare från högskolan att delta. I själva uppsatsen kommer man 

inte att kunna utläsa varken skola, lärare, elever eller övrig personal eller deltagare. 
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Nedan finner ni en talong där jag vill att ni fyller i om ni godkänner att ert barn ingår i 

studien. Ni kan godkänna alla punkter eller ingen alls. Kryssa i det som ni tycker känns bra. 

Skicka talongen med era barn SENAST måndag vecka 40. 

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er!  

 

Med vänliga hälsningar, Elena 

 

 

Talong för godkännande 

Elev:____________________________ 

Jag godkänner följande punkter som Elena Thorell kan använda i sin studie och redovisning: 
Att mitt barn är med i kortare filmklipp 
Att mitt barn finns med på bilder 
Att mitt barn finns med på röstinspelning 
Att den studerande får låna mitt barns engelskmaterial vid redovisningstillfället 

 
Underskrift 
förälder/vårdnardshavare:______________________________________ 
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Bilaga 2 Läxor 

Engelskläxa v40 
Träna på och lär dig att högt säga både de röda och lila raderna för att öva på 

att fråga och svara. Där raden är tom säger du ditt eget namn. Lycka till! 
 

HELLO! 

WHAT IS YOUR NAME? 

MY NAME IS __________________. 

WHAT IS YOUR NAME? 

MY NAME IS ___________________. 
 

Engelskläxa v41 
Träna på och lär dig att högt säga både de röda och lila raderna för att öva på 

att fråga och svara. Där raden är tom säger ni hur gamla ni är. Lär dig också 

glosorna. Lycka till! 
 

HELLO! 

I AM _______ YEARS OLD? 

HOW OLD ARE YOU? 

I AM ______ YEARS OLD. 

 

GLOSOR:  

BOY= POJKE 

GIRL= FLICKA 

 

Engelskläxa v42 
Lär dig att säga och översätta meningarna och färgerna så att du förstår vad de 

betyder. Träna minst två gånger under veckan tillsammans med en vuxen. 

 

My favorite color is ____________. 

What is your favorite color? 

 

blue, red, green, yellow, orange, pink,  

purple,   grey,   white,   brown,  black    
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Engelskläxa v43 
Lär dig svara på dessa meningar och förstå vad de betyder. Sätt in passande 

svar på linjen. Träna så ofta du kan under veckan med hjälp av en vuxen som 

frågar dig. Lycka till! 

 

My name is ______________. 

I am ______________ years old. 

I am a _______________. (Pojke eller flicka). 

My favorite color is ______________. 

I like ______________________________. (Valfritt). 
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Bilaga 3 Loggbok 

 

Loggbok 

 

V40 

Torsdag 

Har precis börjat lära känna klassen vad gäller namn, hur de fungerar som individer 

och i grupp. SG var väldigt okoncentrerade under första engelskpasset. Främst tre 

elever var högljudda och lyssnade inte. Flera andra i SG visste jag redan innan att de 

längtat efter engelskan så de förstörde lite för de andra då min fokus hela tiden var på 

de som inte gav arbetsro. EG var tvärtom mycket koncentrerade och lugna. De satt 

som tända ljus så fort jag pratade. Jag tror redan här att undervisningsspråket har 

betydelse då EG blev tvungna att fokusera på mig, vad jag sa, hur jag använde 

kroppsspråket och visade bilder. Jag fick verkligen hela deras uppmärksamhet. SG 

kunde istället luta sig tillbaka och vänta tills jag översatte allt till svenska. Överlag så 

var det stor skillnad på SG och EG och EG hann mer efter min planering. 

 

Fredag 

Innan lektionen med SG idag så pratade jag och klassläraren med de elever som igår 

stört lektionen. Dagens lektion blev idag därför mycket lugnare och vi följde 

planeringen. Vi hann till och med mer utöver och därmed hann SG ikapp EG idag. 

Under lektionen med EG fick jag ett telefonsamtal som jag var tvungen att ta vilket 

störde lektionen ganska mycket. Men trots att jag lämnade klassen i några minuter så 

jobbade de på bra med att skriva av siffrorna från tavlan. Trots att SG var lugnare 

idag så var EG fortfarande mer fokuserade.  

 

Efter att ha haft båda grupperna två gånger så funderar jag på en sak. Skulle en grupp 

som upplevs som stökig kanske fungera bättre med endast engelska? Samtidigt så 

tänker jag också att om den då ”stökiga” gruppen redan innan har svårt att 

koncentrera sig så kanske det blir ännu svårare och förvirrande om de inte förstår allt 

jag säger. Blir lite kluven när jag funderar på detta men vi får väl se när studien är 

slut om jag får något svar. 

 

V41 

Tisdag 

Idag fick jag vara i en annan mindre sal. Där finns inga bänkar vid tavlan så de fick 

sitta på golvet för att hänga med. Jag som är beroende av tavlan genom att vi läser 

gemensamt och skriver från den tyckte väl kanske inte att det blev optimalt, men det 

gäller att anpassa sig. Just att sitta på golvet och nära varandra kan ibland vara svårt. 

Det är lätt att de tappar fokus om de petar och tar på varandra så att det stör. Då blir 

ju lektionen heller inget rolig eftersom de måste hänga med hela tiden med det nya 

språket. Om jag jämför de båda grupperna så var det positiva med SG att de kunde 
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släppas lösa för att träna två och två eller tre och tre men det negativa var att det var 

väldigt pratigt och högljutt. EG var duktiga på uttal och höll ett bra tempo men även 

de fick tillsägelser hela tiden då det var pratigt. 

 

Fredag 

Dagens lektion var inne i klassrummet igen och det gick genast mycket bättre. Det är 

ju något jag måste träna på, att kunna skifta olika salar utan att tappa kontrollen över 

eleverna. Dock är det svårt tycker jag när det inte är ens egna elever. De är ju så gott 

som alltid lugna och ger total arbetsro när den ordinarie klassläraren är med. 

 

Efter en ordentlig tillsägelse i början av lektionen med SG så flöt arbetet jättebra. De 

hann dock inte lika mycket som EG eftersom tiden i början gick åt till att bli tysta. 

Båda grupperna hann gå igenom alla färgernas namn och måla dem. EG hann även 

med att gå igenom färgerna högt samt prata om sin favoritfärg och vilken färg man 

hade på sin engelskbok.  

 

Jag känner mer och mer att jag är bekväm med att endast prata engelska. Grupperna 

får ungefär lika mycket gjort, ibland mer i EG trots att de inte förstår vartenda ord jag 

säger. Vi får se hur det låter sista veckan när de ska bli intervjuade om det är stor 

skillnad. 

 

V42 

Tisdag 

Idag var EG väldigt högljudda! Vi var åter igen i den andra salen vilket inte fungerade 

den här gången heller. Här märktes en stor skillnad mellan SG och EG. Jag tror att 

eftersom SG förstod exakt vad jag sa när jag sa åt dem så blev de lugna, medans alla i 

EG kanske inte uppfattade när jag bad dem tysta ner. Fast å andra sidan så brukar de 

förstå när vi är i klassrummet trots att det är på engelska, så jag vet inte vad som 

hände. Båda grupperna gjorde det de skulle, men speciellt EG gjorde detta under 

väldigt stökiga former. Jag såg hur vissa barn i EG suckade och irriterade sig på de 

som pratade hela tiden. Det är tråkigt när de finns de som vill ha och behöver fin 

arbetsro och vill utvecklas. Då är det ju inte en själv som hindrat utvecklingen, utan 

andra. Flera sa att de fått ont i huvudet, även jag! 

 

Jag pratade med klassläraren om hur det gått och vi hade också en teori om att det 

kan vara lite ”rummets fel” att pga. att barnen kanske kopplar det rummet till saker 

som man vanligtvis inte gör i klassrummet, ett sorts ”fritt” rum och att barn har svårt 

att skilja på vad som är vad. T.ex. så kan det ofta vara problem med vad som är fritids 

och vad som är lektionsrum. 

 

Jag frågade även barnen själva vilka som tyckte hade skött sig på dagens 

engelsklektion. Flera av de barn som varit stökigast tyckte själva att de hade skött sig 

bra. Om inte barnen själva vet hur de ska bete sig så blir det ju svårt att ändra på sig. 

Att göra rätt och bli klar snabbt behöver inte betyda att de skött sig och givit arbetsro 
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till de andra. Blir barnen klara snabbt måste de också förstå att de som inte är klara 

behöver samma lugn och ro som de nyss haft själva. 

 

Dagens lektion var ev. den svåraste hittills då de var väldigt beroende av mig för att 

veta hur saker översattes och uttalades då de själva fick komma med de flesta förslag. 

Därav lite obalans också som jag får ta åt mig. 

 

Onsdag 

Tillbaka i klassrummet igen! Idag hade jag med mig en kompis för att filma mig när 

jag undervisar. Dagens lektion var åter igen mer koncentrerad och det kändes och lät 

som de flesta hade gjort läxan, både i SG och EG. Efter lektionen diskuterade min 

kompis med mig om att hon tyckte att EG hade lättare för att svara mig och jag tyckte 

även att flera i EG hade bättre uttal. 

 

V43 

Tisdag 

Idag gjorde jag små intervjuer med alla elever i klassen. Svaren på frågorna fick de 

som läxa i förra veckan. Frågorna var egentligen på allt vi jobbat med så jag hade 

faktiskt förväntat mig att alla skulle kunna svara på dem. Men likväl som de snappade 

upp engelskan, likaså glömde de tydligen bort. Det var jobbigt att inte kunna hjälpa 

dem på traven för vissa behöver bara första bokstaven eller första ordet så kan de 

egentligen. Många kunde svara med ett ord eller på svenska men inte med hel 

mening på engelska. Vi får se hur utvärderingen och resultatet blir av allt. Oavsett har 

det varit urkul! Hade dock önskat att jag ställt samma frågor i början av studien för 

att kunna jämföra, lite dumt kanske. 

 

Torsdag 

Sista lektionen med klassen. Jag ville utvärdera perioden och gjorde en liten 

utvärdering där de fick skriva ner svar på papper om hur de tyckte att det varit osv. Vi 

gjorde även en mind-map där de själva fick komma ihåg vad vi gjort under perioden. 

Till sist avslutade vi lektionen med att titta lite på några lånord vi har från engelskan. 

De kunde inte ge egna exempel men ”kom på” när jag sa vissa av dem. T.ex. cool,  

mail och termen offside.  

 

Jag har också skickat ut ett avslutande brev till föräldrarna som beskriver hur jag 

upplevt lektionerna, vad vi gjort och där jag ber om feed-back på läxorna och om 

eleverna sagt något hemma. Har redan fått ett svar från en förälder som varit mycket 

nöjd och ville att klassen skulle få fortsätta med engelskan. Om jag ändå fick och 

kunde… 
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Bilaga 4 Lektionsplanering 

 

Lektionsplanering 
 
V40 
Torsdag- My name is… 

 Presentera sig med namn och fråga andra. ”My name is Elena. What is your 

name?”. 

 Dela ut engelskböckerna och låta eleverna göra egen framsida med texten “My 

english book + namn”. 

 Texta “My name is …... What is your name?” med hjälp av tavlan och måla sig 

själv. 

 Dela ut läxan. 

Fredag- Numbers 

 Repetera fråga och svara namn. 

 Gå igenom siffrorna från 0-10 på tavlan, uttal! 

 Skriva ner dem i boken. 

 Säga alla siffror tillsammans högt. 

 Denna lektion förbereder dem till nästa vecka då vi pratar om ålder. 

V41 

Tisdag- I am … years old. 

 Repetera siffrorna. 

 ”Boy and girl”. Lär dem pojke och flicka och fråga dem vad de är. 

 Presenterar min ålder och frågar eleverna. ”I am 24 years old. How old are 

you?”. 

 Jobba med detta i engelskböckerna. 

 Dela ut läxan. 

Fredag- Colors 

 Repeterar ålder och pojke/flicka genom att låta eleverna fråga varandra i 

klassen. 

 Går igenom färgerna. 

 Målar och skriver ner namn på färger i boken. 

 Frågar om favoritfärg och färg på boken. 

 

 

 



28 
 

V42 

Måndag 

 Läxa delas ut. 

Tisdag- My favorite color and I like…. 

 Repetera färgerna och fråga dem vilken favoritfärg de har. 

 Berätta vad jag tycker om, t.ex. ”I like gymnastics and to read”. Eleverna får ge 

förslag på vad de gillar. 

 De väljer något de gillar och ritar det i boken samt skriver texten ”I like...”. 

Onsdag- I like…What do you like? 

 Repetera ”My favorite color” och ”I like...”. 

 Fråga andra ”What do you like?”. 

 Sista läxan inför v43 delas ut med allt vi gjort under perioden. 

V43 

Tisdag  

 Intervjuer 

Fredag  

 Utvärdering + tankekarta. 

 Engelska lånord 
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Bilaga 5 Föräldrabrev 2 

Kontaktuppgifter: tel: 073-xxxxxxx, e-post: xxxxx@hotmail.com 
 

Tack alla föräldrar och vårdnadshavare! 

Nu börjar min studieperiod på Engelskskolan dra mot sitt slut. Under tiden med era 

barn har vi gått igenom följande på engelsklektionerna: 

 Hur man säger sitt namn och frågar andra vad de heter 

 Siffrorna 0-10 

 Hur man berättar hur gammal man är och frågar andra om deras ålder 

 Hur man säger om man är pojke eller flicka 

 Färgerna och vilken favoritfärg man har 

 Hur man berättar om något man tycker om och frågar andra vad de gillar 

 Jobbat allmänt med uttal och att våga prata på engelska 

Jag vet inte om barnen har berättat eller ens har vetat i vilken grupp de hamnat i, det 

var inget jag berättade för dem. Jag valde att ha blå grupp som svenskgruppen pga. 

svenska flaggans färg och den andra gruppen blev engelskgruppen. Den enda 

skillnaden i undervisningen har alltså varit att jag hela tiden pratade engelska med 

röda gruppen (alltså engelskgruppen). 

 

För mig har det varit jätteroligt att få undervisa på och i engelska, det var nytt för mig 

med. Jag tycker att barnen har varit mycket trevliga mot mig och positiva till arbetet 

vi gjort. Men, jag skulle gärna vilja veta hur Ni har upplevt det? Har läxorna varit bra, 

dåliga, för jobbiga, för lätta? Det krävs ju en vuxen just i detta fall som tränar uttal 

osv. Det är mycket viktigt för mig i min fortsatta utveckling och för examensarbetet 

att jag kan få respons ifrån er. Jag vill gärna därför att ni mailar mig på ovanstående 

e-postadress några rader om ni har några synpunkter, bra som dåliga, SENAST 

söndag den 31 oktober. 

 

När mitt arbete är klart kommer det att ligga på högskolans uppsatsarkiv på nätet. 

För er som är intresserade att läsa kommer jag att skicka en länk till Fröken som hon 

kan vidarebefordra när hon mailar ut veckobrev. Där kan ni läsa allt från tidigare 

forskning till min egen loggbok om lektionerna jag haft. Examinationen sker efter jul, 

så det är ett tag kvar.  

Tack åter igen för att era barn fick delta i min studie. Jag har respekterat era beslut 

om film/foto etc., det har varit nyttigt för mig att kunna använda olika media när jag 

skrivit i arbetet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Elena Thorell 
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Bilaga 6 Test 

 

Test 
Jag frågade samtliga elever dessa fem frågor efter avslutad period. Jag lyssnade efter 

svar med hel mening, ordens ordningsföljd och uttal så att man förstod vad de sa. 

 

1. What is your name? Svar: My name is _______. 

2. How old are you? Svar: I am ____ years old. 

3. Are you a boy or a girl? Svar: I am a ________. 

4. What is your favorite color? Svar: My favorite color is ________. 

5. What do you like? Svar: I like ________________. 

√= Rätt svar 

- = Fel eller inget svar 

Elev Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

1  √ - - - - 

2  √ - √ √ √ 

3 * √ √ √ √ √ 

4 √ - - - - 

5 √ - - √ - 

6 √ - - √ - 

7 √ - - - √ 

8 √ √ √ √ √ 

9 √ - √ - - 

10 √ √ √ √ √ 

11 √ √ √ √ - 

12 √ √ - - √ 

13 √ - √ √ √ 

14 √ - - - - 

15 - - - - - 

16 √ - - - - 

17 √ √ √ √ √ 

18 √ √ - √ √ 

19* √ √ √ √ √ 

20 √ √ √ √ - 

21 √ √ √ - - 

22 √ - - - - 

23 √ - - - - 

24 - √ √ √ - 

25 √ √ √ √ √ 

26 √ - - - - 

27  - - - - - 
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*Elev 3 har bott i Japan och gått på engelsk skola under ett år. 

*Elev 19 har bott i USA i fem år och talar amerikanska hemma dagligen. 

 

Engelskgruppen: 14 elever 

14 elever x 5 frågor= 70 svar.  

Totalt svarade de rätt på 41 av 70 frågor.  

Totalt svarade EG 58,5 % rätt.  

Genomsnittet för varje elev blev 2,9 av 5 rätta svar 

Svenskgruppen: 13 elever 

13 elever x 5 frågor= 65 svar.  

Totalt svarade de rätt på 33 av 65 frågor. 

Totalt svarade SG 47 % rätt.  

Genomsnittet för varje elev blev 2,5 av 5 rätta svar. 
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Bilaga 7 Utvärdering 

 

Utvärdering 
 

Frågor 

1 Har det varit roligt att lära sig engelska? 

2 Har det varit svårt att lära sig engelska? 

3 SG: Hade det varit bättre om jag hade pratat engelska hela tiden? 

   EG: Hade det varit bättre om jag hade pratat svenska hela tiden? 

 

Elevernas svar 

De fick välja på att svara ja, nej eller ibland. 

Svenskgruppen (en elev saknades): 

1 Ja 11st Nej 0st Ibland 1st 

2 Ja 0st Nej 2st Ibland 10st 

3 Ja 3st Nej 5st Ibland 4st 

Engelskgruppen (en elev saknades): 

1 Ja 13st Nej 0st Ibland 0st 

2 Ja 1st Nej 4st Ibland 8st 

3 Ja 9st Nej 1st Ibland 3st 

 


