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Syftet med denna uppsats är att jämföra engelska läromedel för årskurs 3 med 

läroplanen och kursplanen i engelska samt att se om läromedlen tar hänsyn till 

tidigare språkforskning. Vi har analyserat tre olika läromedel, både textbok och 

arbetsbok, det vill säga totalt sex böcker. Vi har genomfört en kvalitativ textanalys. 

Det innebär att vi ställt fyra frågor utifrån den engelska kursplanen för årskurs 1-3 

och läroplanen. Inget av de läromedlen vi analyserat följde den engelska kursplanen 

och läroplanen helt. Det som saknas i alla läromedel vi analyserat är dramaövningar 

och lekar. Läromedlen har på olika sätt influerats av hur tidigare forskning menar att 

eleverna kan lära sig ett nytt språk. Vi ser att vissa läromedel har mer engelsk text än 

andra och tidigare forskning menar att elever bör få uppleva så mycket engelska som 

möjligt under engelskundervisningen. 

__________________________________________________________ 
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1 Inledning  

Engelska är ett av världens mest talade språk och i Sverige har det blivit ett allt 

vanligare inslag i vår vardag. Vi får höra engelska i musik och olika tv-program. 

Många engelska ord används idag som vardagsspråk i svenskan. Arbetsmarknaden är 

allt mer internationell, många människor har kontakter i utlandet och då blir ofta 

engelskan det språk man kommunicerar på. I högre utbildningar tar man ofta del av 

forskning från andra länder som skrivits på engelska för att nå ut till så många som 

möjligt. Idag reser vi utomlands mer än någonsin och då blir engelskan ofta det språk 

man använder för att kommunicera. Detta eftersom väldigt många människor 

världen över kan kommunicera en aning på engelska. Det här är en anledning till att 

vi tycker att det är viktigt att eleverna lägger en bra grund till språket. Lärare 

använder ofta läromedel i sin främmandespråksundervisning. Därför är det viktigt att 

de läromedel som används innehåller det som står i det centrala innehållet i 

kursplanen att eleverna ska få uppleva. Att kunna kommunicera på andra språk ger 

frihet och stora möjligheter till den enskilda individen. Då vi kan kommunicera 

världen över genom till exempel olika sociala medier som Facebook och Twitter. Vi 

tror därför att om vi som lärare inte ger eleverna en bra grund att stå på går de miste 

om väldigt mycket både på ett personligt plan och för framtiden när det gäller vidare 

utbildning och arbete. Därför är det viktigt att lärare kritiskt granskar sitt val av 

läromedel. Vi hoppas på att vårt uppsats ska kunna hjälpa lärare att få en djupare 

insikt om de läromedel vi har valt att analysera. Vi tror att det är viktigt att lärare ser 

kritiskt på sitt val av läromedel så att man kan komplettera sin undervisning med det 

som saknas i läromedlen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att jämföra läromedel i engelska i årskurs 3 med den 

aktuella läroplanen och kursplanen i engelska för årskurs 1-3. Syftet är också att se 

om läromedlen tar hänsyn till forskningen om hur eleverna kan lära sig ett nytt språk.  

Våra frågeställningar är: 

* På vilka sätt följer läromedlen i engelska för årskurs 3 den engelska kursplanen för 

årskurs 1-3 och läroplanen? 
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* På vilka sätt har läromedlen influerats av hur den aktuella forskningen menar att 

eleverna kan lära sig ett nytt språk?  

1.2 Disposition 

Den fortsatta dispositionen på vår uppsats ser ut som följer: Kapitel 2 är en 

forskningsbakgrund om språkinlärning och språkdidaktik (2.1), hjärnbaserat lärande 

(2.2) och avslutas med en inblick i vad som står i läroplanen och det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 i den engelska kursplanen (2.3). I kapitel 3 diskuterar vi 

kring vårt val av metod och material. Kapitlet avslutas med att vi presenterar vår 

analysmetod som vi använt när vi genomfört vår kvalitativa textanalys av läromedlen. 

Efter det kommer kapitel 4 resultat och analys, där vi tar upp det vi kommit fram till 

fördelat på de olika frågorna. Vi har valt att analysera textböckerna och 

arbetsböckerna var för sig under dessa frågor. I kapitel 5 börjar vi med att diskutera 

kring resultatet på vår textanalys tillsammans med bakgrunden. Vi avslutar 

diskussionen med att diskutera kring våra två frågeställningar. I avslutningen kapitel 

6 gör vi en kort sammanfattning av vad vi kom fram till och ger förslag på vidare 

forskning.  
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2 Forskningsbakgrund 

Under denna rubrik tar vi upp tidigare forskning som är relevant för vår uppsats. Det 

handlar bland annat om språkdidaktik, hjärnan och hjärnbaserat lärande samt 

läroplanen. 

2.1 Språkinlärning och språkdidaktik 

 Lundahl (2009:45–46) menar att när eleverna lär sig engelska i skolans tidigare år 

ska undervisningen utgå från det bekanta och konkreta. Eleverna får först lära sig 

namnen på föremål som finns i deras klassrum. I dialoger bör man utgå från 

handlingar och annat som är konkret för eleverna. Lundahl fortsätter med att lärare 

bör veta vilka målen är för att kunna avgöra vilken arbetsmetod som ska användas. 

När eleverna lär sig engelska är det viktigt att de får uppleva att det känns 

meningsfullt och relevant samt att eleverna får vara med och påverka arbetets 

innehåll och arbetsformer. Men samtidigt behöver arbetets innehåll utgå från målen i 

läroplanen och kursplanen.  

Sundin (2001:155) skriver att läraren i engelskundervisningen bör utnyttja elevernas 

nyfikenhet, entusiasm, spontanitet och fantasi. Lärare bör använda sig av rim, 

ramsor, lekar och sånger i undervisningen. Det är viktigt för yngre elever att få lära 

sig med hela kroppen, något som även Lundberg (2010:20) påpekar. Sundin 

(2001:156) menar att yngre elever tycker att det är roligt och spännande med nya 

språk. Den bästa grunden för språkinlärningen är att eleverna är motiverade och 

nyfikna på att lära sig ett nytt språk. Författaren skriver att lärare bör använda sig av 

det engelska språket så mycket som möjligt när det är engelskundervisning. 

Lightbown och Spada (2006:32) menar att många lärare byter till modersmålet när 

de ska korrigera eleverna och organisera arbetet i klassrummet. Vilket gör att 

eleverna missar möjligheten att få använda språket i en riktig konversation. Enligt 

Lundberg (2010:23–24) är det viktigt att undervisningen bedrivs helt på engelska 

redan från dag ett för att eleverna ska vänja sig vid det engelska språket. När 

lektionerna bedrivs på engelska behöver eleverna större koncentrationen för att orka 

lyssna och försöka förstå. Om eleverna svarar eller frågar på svenska kan läraren 

hjälpa dem genom att upprepa deras svar eller fråga på engelska och ge eleverna 

respons på engelska. Lundberg menar att om man som lärare är konsekvent och 
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svarar på engelska ger det mer uppmärksamma och koncentrerade elever. Eleverna 

ska lära sig engelska genom engelska inte via svenskan. Författaren menar att om det 

blir ett för stort fokus på att översätta engelska texter till svenska kan det motverka 

elevernas inlärning av engelska.  Detta för att eleverna kan fokusera på varje ords 

betydelse istället för att få en helhet av textens budskap.  

Sundin (2001:156) skriver att för att stimulera eleverna till att använda engelska så 

mycket som möjligt bör lärare uppmuntra eleverna att prata med varandra i grupper. 

Detta kan man göra genom att till exempel använda enkla dramaövningar och lekar. 

Det viktigaste är att eleverna vill och vågar prata engelska. Enligt Lombardi 

(2008:220) kan elevernas språkkunskaper utvecklas genom till exempel högläsning, 

att upptäcka nya ord, parövningar, kinestetiska-, ljud- och bildövningar för att 

stimulera diskussion i klassrummet. Rytmiska ramsor, sånger och muntliga övningar 

kan också förstärka elevernas språkutveckling.   

Enligt Tornberg (2009:59) krävs det när eleverna ska använda ett nytt språk muntligt 

att eleverna har vissa ord och fraser automatiserade för att det snabbt ska finnas 

tillhands när de ska prata. För att eleverna ska kunna kommunicera muntligt med 

varandra krävs det att eleverna förstår vad som sägs. För att kunna svara måste de 

våga chansa och inte vara rädda för att göra bort sig. För att eleverna ska våga göra 

detta är klassrumsmiljön viktig och det är även viktigt att eleverna vågar samarbeta 

och interagera med varandra. Även Lombardi (2008:220) menar att i klassrummet 

ska det vara en välkomnande, lugn och harmonisk miljö när eleverna ska lära sig ett 

nytt språk. Läraren kan lugna eleverna genom att använda sig av parövningar och 

inte avbryta eleverna när de läser högt för att korrigera uttalet. På så sätt kan 

klassrummet bli en trygg miljö för eleverna där de inte känner sig hotade utan vågar 

pröva sina språkliga kunskaper. Författaren menar att genom att låta eleverna göra 

sketcher och rollspel om vardagliga situationer får eleverna möjlighet att träna och 

öva på det muntliga språket som används i dessa miljöer. Som exempel kan eleverna 

göra sketcher och rollspel kring att gå på restaurang och handla i butik.  

Jensen (1997:110) skriver att när man lär sig sitt modersmål behöver man inte 

undervisning i den grammatiska strukturen utan denna lär man sig automatiskt. 

Därför ställer Jensen sig frågande till varför vi lär eleverna grammatik när de ska lära 
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sig ett främmande språk. Han anser att språk lär man sig genom att använda det och 

inte genom formell inlärning.  

Lightbown och Spada (2006:138–140) skriver om ett vanligt inlärningssätt som 

används i främmandespråksundervisningen och det är Get it right from the 

beginning. Detta inlärningssätt handlar mycket om att översätta grammatiskt 

korrekt. En vanlig aktivitet är att eleverna får läsa en text högt tillsammans på det 

främmande språket, sedan får eleverna översätta texten till modersmålet. Läraren 

ställer ofta frågor på modersmålet där svaret visar om eleverna har förstått texten. 

Läraren fokuserar ofta på det grammatiska som eleverna ska träna på just då. Sedan 

följs detta ofta av en övning där eleverna får meningar där de ska fylla i det 

grammatiska ord som saknas. Detta behöver inte alls vara kopplat till texten som 

eleverna har läst tidigare på lektionen. Lärare som använder detta inlärningssätt när 

de undervisar låter sällan eleverna prata fritt på det språk de ska lära sig. Detta för att 

det skulle kunna göra att eleverna använder språket fel och läraren är rädd att detta 

ska bli en vana. Det finns lite forskning som stöder detta sätt att arbeta på enligt 

författarna. I själva verket var det på grund av att detta inlärningssätt inte gav de 

resultat man önskade som gjorde att man utvecklade mer kommunikativa sätt att lära 

ut språk på. Lightbown och Spada (2006:140) menar att språk inte lärs in genom att 

eleverna får lära sig ett grammatiskt företeelse i taget. Författarna menar att de 

grammatiska fel som eleverna eventuellt gör är naturliga och en del av 

språkinlärningen.  

Tornberg (2009:36, 99) skriver att forskningen kring läsförståelsen visar att 

förståelsen av en text på främmande språk påverkas av elevernas förkunskaper om 

ämnet i texten. Men även av deras förmåga att utifrån sammanhanget kunna dra 

slutsatser. Om läraren kontrollerar elevernas förståelse för texten genom att låta dem 

översätta den kan det göra att många elever börja läsa texten ord för ord. Vilket gör 

att eleverna koncentrerar sig på ord de inte kan istället för att se texten som en 

helhet.  Eleverna tror ofta att textförståelse är detsamma som översättning och tar ett 

ord i taget. Om det finns en ordlista i början av texten som eleverna ska läsa tror 

eleverna att det är dessa nya okända ord som är viktigast i texten. Istället menar 

författaren att eleverna borde koncentrera sig på orden de redan förstår för att på så 

sätt kunna gissa sig till sammanhanget.  
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2.2 Hjärnan och inlärningsprocessen 

Jensen (1997:35) menar att man i många år har sett på kropp och själ som två olika 

saker. Fysiskt är det så men egentligen är de inte skilda från varandra. Kroppen är 

egentligen en förlängning av hjärnan. Jensen skriver att det finns forskning som har 

visat att det finns likartade kemikalier i kroppen som det finns i hjärnan och dessa 

kemikalier bestämmer till stor del vårt beteende. Detta gör att all inlärning engagerar 

hela kroppen, våra attityder och känslor. Arbetar man med hjärnbaserat lärande tar 

man hänsyn till allt detta.  

Hjärnan har fyra olika sätt att lära sig enligt Jensen (1997:47), omedveten inlärning, 

inlärning för överlevnad, viljestyrd och påtvingad inlärning. Av det vi lär oss är 99 % 

omedveten inlärning vilket är när vi inte själva är medvetna om att vi lär oss saker. 

Till exempel lär vi oss av andras kroppsspråk. Anledningen till den omedvetna 

inlärningen är att vi inte ska få allt för mycket information att bearbeta och hantera. 

Inlärning för överlevnad innebär att vi lär oss det vi anser att vi behöver. Det kan 

handla om både fysisk, psykisk eller kulturell överlevnad. För att vi ska överleva lär vi 

oss bland annat att tala, äta och gå. Den viljestyrda inlärningen är sådant som 

egentligen inte är viktigt för överlevnad men som vi vill lära oss för vårt eget nöjes 

skull.  Det tycker vi är lätt att lära oss, som till exempel ett nytt datorprogram eller 

något annat som vi är intresserade av. Påtvingad inlärning handlar om inlärning där 

vi inte har några valmöjligheter. Det kan till exempel vara en föreläsning eller kurs 

som man inte fått välja själv.  

2.3 Läroplanen och kursplanen i engelska 

För att klargöra det som står i kursplanen i engelska har vi valt att använda oss av 

kommentarmaterialet för att förtydliga det som står i kursplanen. 

Kommentarmaterialet är ett material som är till för lärare och rektorer och finns till 

alla ämnen. Meningen med detta material är att ge en djupare och bredare förståelse 

kring texterna i kursplanerna (Skolverket 2011b:4). 

2.3.1 Kommunikationens innehåll 

Enligt det centrala innehållet för årskurs 1-3 i kursplanen i engelska ska eleverna få 

läsa och ta del av följande: 
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- Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

- Intressen, personer och platser. 

- Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används. 

(Skolverket 2011a:31) 

För att tillägna sig språket är det viktigt att ha en förförståelse skriver Skolverket 

(2011b:12). Därför ska eleverna i årskurs 1-3 få undervisning som handlar om ämnen 

som är välbekanta för dem som intressen, personer och områden. Det kan till 

exempel vara familjen, kompisar och skolan.  

För att eleverna ska kunna föra samtal och kommunicera på andra sätt är det viktigt 

att eleverna har kunskaper om människors levnadssätt i engelskspråkiga delar av 

världen. I årskurs 1-3 fokuserar man på kommunikation om vardagslivet och 

levnadssättet. Detta kan man göra genom att diskutera vad man har för lekar, 

fritidsaktiviteter och vilken musik man lyssnar på i engelskspråkiga länder 

(Skolverket, 2011b:13).  

2.3.2 Lyssna och läsa – reception 

I den engelska kursplanen står det under centrala innehållet för årskurs 1-3 att 

eleverna ska få ta det av: 

- Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 

- Enkla instruktioner och beskrivningar. 

- Olika former av enkla samtal och dialoger. 

- Filmer och dramatiserade berättelser för barn. 

- Sånger, ramsor, dikter och sagor. 

- Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter. 

(Skolverket 2011a:31)  

Skolverket (2011b:13-14) menar att reception handlar om hur man tolkar och förstår 

det man läser eller lyssnar till. Den hörförståelse som ska ingå i undervisningen i 

årskurs 1-3 ska vara enkla samtal. Eleverna ska få möta enkla instruktioner och 

beskrivningar. Detta främst i muntligt framförande men även i skriftlig form.  

Detta är ett ställningstagande mot bakgrund av forskningsresultat som pekar på att de 

metodiska principerna ”höra-göra” och ”lyssna-förstå-imitera-tala” är de mest verkningsfulla för 

att ge yngre elever tilltro till sin förmåga att använda språket. […] Därför betonas det muntliga 

och det skriftliga språket först från årskurs 4. (Skolverket 2011b:14)  
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2.3.3 Tala, samtala och skriva – produktion och interaktion 

Under denna rubrik i det centrala innehållet för årskurs 1-3 står det att eleverna ska 

få prova på följande: 

- Enkla presentationer. 

- Enkla beskrivningar och meddelanden. 

- Sånger, ramsor och dramatiseringar. (Skolverket 2011a:31) 

Skolverket (2011b:17-18) skriver att i årskurs 1-3 ska undervisningen innehålla enkla 

presentationer, meddelanden och beskrivningar. Eleverna ska främst arbeta med det 

talade språket. Det är först i årskurs 4-6 som det finns ett krav på att undervisningen 

ska innehålla både tal och skrift. I de yngre årskurserna ska eleverna ha fokus på att 

iaktta och begrunda hur det engelska språket egentligen används och på så sätt kunna 

förbättra sitt eget språk.  

2.3.4 Läroplanen – skapande arbete och lek 

Under rubriken skolans uppdrag, skriver Skolverket (2011a:9) att lek och skapande 

arbete är en viktig del av lärandet. Speciellt för elever i tidigare årskurser är det 

viktigt att de får lära med hela kroppen. Att ge elever stora möjligheter till att 

samtala, läsa och skriva ger dem en tilltro till sin egen språkliga förmåga.  
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3 Metod och material 

För att vi skulle kunna undersöka om läromedlen i engelska för årskurs 3 är 

utformade enligt den aktuella läroplanen och kursplanen i engelska för årskurs 1-3 

valde vi att använda oss av en kvalitativ textanalys. Esaiasson m.fl. (2007:237) skriver 

att en kvalitativ textanalys går ut på att genom noggrann läsning av texten ta fram det 

viktigaste av innehållet. Kvalitativ textanalys är en typ av textanalys där forskaren 

inte räknar eller mäter någonting. Författarna menar att kvalitativ textanalys är en 

bra metod att använda när man ska få fram en helhet av textens innehåll. Vi anser att 

vi behöver få fram helheten i läromedlen för att kunna jämföra dessa med läroplanen 

och kursplanen.  Boréus och Bergström (2005:43–44) skriver att det finns ett annat 

sätt att analysera texter, det kallas för kvantitativ innehållsanalys. Detta innebär att 

forskaren till exempel räknar ord eller företeelser i texten och det blir då en 

kvantitativ analys. Vi valde att inte använda denna metod för att vi ville se helheten i 

läromedlen och inte räkna ord eller företeelser. 

Denscombe (2009:367–369) menar att det finns fyra vägledande principer när man 

ska göra en kvalitativ analys av texter. Den första principen innebär att analysen av 

texten och de slutsatser som dras ska vara sammanbundna med texten. Med andra 

ord att man analyserar den faktiska texten och inte vad man tror står i texten. Vi 

behöver alltså verkligen fokusera på texten och det som verkligen står i den och inte 

börja göra egna tolkningar av texten. Den andra principen är kopplad till den första 

och den innebär att genom noggrann läsning av texten kan forskaren förklara den 

efter att ha genomgått en tolkningsprocess. Den tredje principen säger att forskaren 

inte får lägga in sina egna värderingar i analysen. Forskaren ska hålla sig neutral 

medan analysen genomförs. Om forskaren inte klarar av detta begränsar det 

forskarens bild på texten och detta kan utgöra ett hinder för en bra textanalys. Den 

sista principen går ut på att textanalysen ska vara en upprepande process. Man 

behöver alltså ständigt utveckla hypoteser, begrepp och generaliseringar. Vi anser att 

den sista principen innebär att vi behöver läsa texten upprepade gånger och hela 

tiden utveckla vår analys av texten.  
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3.1 Urval 

När vi planerade vilka läromedel som skulle analyseras valde vi att använda 

läromedel som används ute på skolorna i Sverige. Vi valde ut dessa läromedel genom 

att muntligt fråga lärarstudenter och verksamma lärare om vilka läromedel som 

användes på deras skolor.  

3.2 Material 

Nedan kommer vi presentera de tre läromedlen som vi har använt oss av och gjort en 

textanalys på. Varje läromedel består av en textbok och en arbetsbok.  

3.2.1 Happy Year 3 

Happy Year 3 är skriven av Catarina Hansson och utgiven av Gleerups utbildning år 

2010. Textboken har 32 sidor och arbetsboken har 48 sidor.  

I textboken får vi träffa barnen Tim och Sara som vi följer i hela boken. Det finns 13 

kapitel i boken och varje kapitel är ett uppslag i boken. Alla kapitel i boken tar upp 

olika teman. Sist i boken finns en engelsk-svensk ordlista. Alla bilder i boken är i färg 

men bakgrunden är vit. Varje kaptitel börjar med en bildordlista där det finns en bild 

på till exempel en hund och under bilden står det engelska ordet för hund. Nedanför 

finns alltid en bild där minst ett av barnen är med. På andra sidan av uppslaget finns 

en kortare text och även den svenska översättningen av svåra ord i texten. Varje 

kapitel slutar med muntliga övningar i ett avsnitt som kallas talk about it.  

I arbetsboken finns det 12 kapitel och dessa har samma namn som kapitlen i 

textboken. Kapitlen är kopplade till vad eleverna har arbetat med i textboken. Boken 

går i gröna toner och bilderna är svartvita. Varje kapitel börjar med en ruta där målen 

för kapitlet är utskrivna alltså vad eleverna bör klara av efter att ha arbetat med 

kapitlet. Övningar som finns i boken är till exempel dra streck mellan ord och bild, 

muntliga parövningar, kryssa i uppgifter, rita och följ instruktion, korsord, svara på 

skriftliga frågor, para ihop den engelska meningen med rätt svensk översättning, fylla 

i rätt veckodagar och fylla i luckor i meningar med mera.  
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3.2.2 Lighthouse 4 

Lighthouse 4 är skriven av Mary Bowen och Kurt Söderlund, utgiven av Ekelunds 

förlag AB år 2003.  Textboken är 112 sidor lång och arbetsboken är 65 sidor.  

I textboken får vi följa de fyra barnen Andy, Meg, Sam, Polly och den gröna figuren 

Gloop. Boken är uppdelad i 30 kapitel som alla handlar om olika ämnen. I slutet av 

boken finns det en engelsk-svensk ordlista, svensk-engelsk ordlista och en 

uppslagsdel för exempelvis färger, kläder och kroppsdelar med mera. Varje uppslag i 

boken består av färgglada bilder som är kopplade till texten, sången eller dikten på 

uppslaget. Texterna är korta och de flesta meningar är korta och koncisa.  På nästan 

varje sida finns det små rutor med engelska ord och den svenska översättningen. 

Orden är sådant som finns på uppslaget på något sätt.  

I arbetsboken finns olika övningar som är kopplade till de olika kapitlen i textboken. 

Även i denna bok finns det en engelsk-svensk ordlista, svensk-engelsk ordlista och en 

uppslagsdel längst bak. Boken är svartvit och består av övningar där eleverna bland 

annat ska färglägga, ringa in, fylla i svaret, fylla luckor i meningarna, skriva under 

bilden vad det är för något, korsord och mycket mer.  

3.2.3  What’s up? 3 

What’s up 3 är skrivna av Maria Göransson, Pia Kihlman och Annamaria Zettermark 

och utgivna år 2011 av Sanoma utbildning. Textboken och arbetsboken består av 

vardera 64 sidor. 

Textboken består av 24 kapitel som tar upp olika ämnen. Längst bak i boken finns 

sånger och ramsor. I boken får vi följa barnen Emma och Tom när de gör olika saker 

som till exempel när de går i skolan och åker bort. Boken består av färgbilder, texten 

är kort och alltid i pratbubblor. På nästan varje uppslag finns rutor med engelska ord 

och dess översättning till svenska. Dessa ord är kopplade till det som sägs på 

bilderna. På vissa sidor finns en detaljrik bild där namnen på många av föremålen är 

utskrivna på engelska.  

Även arbetsboken består av 24 kaptitel och har samma rubriker som kapitlen i 

textboken. Innehållet är kopplat till textboken. Denna bok går i blåa toner och alla 

bilder är svartvita. Instruktionerna står på svenska och det är endast kapitlets namn 

som står på engelska. Övningarna består av att skriva meningar, dra streck, färglägga 
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bilder efter instruktioner på engelska, korsord och skriva under bilder vad de är för 

någonting.  

3.3 Analysmetod 

För att göra en kvalitativ textanalys utformade vi frågor utifrån den engelska 

kursplanen för årskurs 1-3 och läroplanen. Vi började vår analys med att få en 

överblick över ett läromedel i taget, detta gjorde vi genom att bläddra igenom 

böckerna och göra oss bekanta med dem. Sedan började vi analysera ett läromedel i 

taget utifrån våra frågor. När vi hade gjort detta vidareutvecklade vi vår analys genom 

att utgå från en fråga i taget.  Det vill säga att vi analyserade alla läromedel ytterligare 

en gång men denna gång ställdes läromedlen mot varandra eftersom vi tog en fråga i 

taget. På detta sätt kunde vi säkerställa att vi analyserat samma saker i alla läromedel.   

Den första frågan handlar om innehållet som finns i läromedlen. Under rubriken 

kommunikationens innehåll i den engelska kursplanen för årskurs 1-3, skriver 

Skolverket (2011a:31) att ämnesområdena man arbetar med ska vara områden som 

eleverna har erfarenheter från och är bekanta med. Under denna rubrik står det även 

att man ska ta upp vardagsliv, intressen, personer, miljöer och olika levnadssätt på 

platser där man talar engelska.  

Den andra frågan handlar om vad eleverna borde få uppleva när det handlar om 

läsning – reception. Under rubriken lyssna och läsa – reception i den engelska 

kursplanen för årskurs 1-3, skriver Skolverket (2011a:31) bland annat att eleverna bör 

få ta del av enkla beskrivningar och instruktioner samt olika former av samtal. Sagor, 

dikter, ramsor och sånger är även sådant som eleverna behöver få ta del av. 

 Den tredje frågan behandlar vad eleverna bör få uppleva muntligt och skriftligt på 

engelska. Under rubriken tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

menar Skolverket (2011a:31) att eleverna ska göra skriftliga och muntliga enkla 

presentationer och beskrivningar. De ska även få prova på att läsa ramsor, sjunga 

sånger och göra dramatiseringar. 

Den fjärde och sista frågan handlar om att det under rubriken skolans uppdrag står 

att det bör förekomma skapande arbete och lek för att det är viktiga delar i det aktiva 

lärandet (Skolverket, 2011a:9). Vi tolkar skapande arbete som bilduppgifter och 
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pyssel alltså sådant som eleven själv skapar. Lekar i detta sammanhang tolkar vi som 

aktiviteter där eleverna får en möjlighet att röra på sig samtidigt som de lär sig 

engelska på ett lekfullt sätt.  

3.4 Trovärdighet 
Det som kan vara negativt med att använda kvalitativ textanalys är att det är svårt att 

vara helt neutral och objektiv. Det kan vara svårt att lägga våra egna värderingar och 

fördomar åt sidan. Detta medför att det kan bli svårt för någon annan att göra om vår 

analys med samma resultat. Men genom att vi är medvetna om detta och att vi är så 

konsekventa som möjligt ska vår textanalys kunna genomföras av någon annan.  

Vi har valt att analysera text- och arbetsboken i läromedlen. Vi har valt att inte 

analysera de cd-skivor, lärarhandledningar eller annat material som finns till 

läromedlen. Vi känner att det blir alldeles för stort att även analysera det materialet. 

Vi är medvetna om att det kan finnas övningar och material i dessa som kan göra att 

vår uppsats får ett annat resultat. Men i text- och arbetsboken nämns ingenting om 

vad för slags material till exempel lärarhandledningar och cd-skivor innehåller. Vi vet 

inte heller om lärare utnyttjar de lärarhandledningar, cd-skivor och annat material 

som finns och vi vill analysera det material vi vet verkligen används.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Fråga 1 - Kommunikationens innehåll 

Vad tar läromedlen upp som finns under centrala innehållets rubrik 

kommunikationens innehåll? På vilka sätt tar läromedlen upp ämnesområden som är 

bekanta för eleverna, personer, platser och vardagsliv? 

4.1.1 Textboken 

I textboken Happy Year 3 får eleverna ta del av olika ämnen som är uppdelade i 

kapitel. Som till exempel familj, hus, rum, möbler, färger, siffror, veckodagar, kläder, 

klassrummet, kroppsdelar, djur, lekplatsen och jul. I första kapitlet tar boken upp 

några hälsnings- och avskedsfraser. Där huvudpersonerna i boken presenterar sig 

”Hello! My name is Tim” och ”Hello! My name is Sara” (Hansson 2010a:4). I ett 

annat kapitel i boken får vi följa med Sara till skolan. Vi får se en del av hennes 

klassrum och hon berättar för oss ”This is my classroom. I have a desk and a chair. I 

have a new bag” (Hansson 2010a:16). I bildordlistan på samma sida finns det bilder 

på vanliga föremål som förekommer i ett klassrum. I kapitlet Playtime är Tim och 

Sara i en lekpark och leker. I bildordlistan som finns till exempel orden: Ball, 

skipping-rope, swing och slide. Tim och Sara berättar vad de tycker om att göra i 

parken: 

Tim -”I like to climb. I like to climb high.” 

Sara - “I like to swing. I like to jump of the swing.”(Hansson 2010a:24) 

 

Textboken Lighthouse 4 tar upp ämnen som till exempel färger, siffror, djur, familj 

och tivoli. Boken är uppdelad i kapitel och det tas ofta upp flera ämnen i samma 

kapitel.  I de första kapitlena får vi träffa huvudpersonerna som presenterar sig med 

namn ”- Hi! I’m Andy.”, ”– Hello! I’m Meg.” och ”This is Sam. […]” (Bowen och 

Söderlund 2003a:4-5). Andra ämnen boken berör är trolleri, födelsedagskalas, 

övernattning, besök på zoo, olika rum i ett hus, när barnen leker ute med till exempel 

cyklar och när de spelar basket på skolgården. I kapitlet som handlar om färger får vi 

se Andy och Meg sitta och måla. Gloop tittar på och undrar vad de gör.  
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Andy – ”We’re painting. 

Meg – ” Look at the colours, Gloop” (Bowen och Söderlund 2003a:12) 

På sidan bredvid får vi se två färgburkar som har olika färger. Dessa har välts ut och 

vi får se vilka nya färger det blir när de två blandas ”Red and yellow make orange. 

Red and blue make purple. Yellow and blue make green. Red and white make pink” 

(Bowen och Söderlund 2003a:13). I ett annat kapitel får vi se ett hus i 

genomskärning. I huset finns badrum, sovrum, hall, kök och vardagsrum. Även 

trädgården finns utritad och de engelska namnen på de olika rummen står utskrivna. 

På följande sida finns en bildordlista med föremål som finns i huset på föregående 

sida. Som till exempel: chairs, bed, bath, lamp och table.  

Varje kapitel i textboken What’s up? 3 behandlar olika ämnen. Som till exempel 

hälsningsfraser, bostadsort och land, hus, kläder, läger, siffror, djur, sporter, mat och 

frukt, klockan, månaderna, handla i butik, klassrummet, simhallen, kroppsdelar, 

årstider och väder. I första kapitlet presenterar sig huvudpersonerna. Emma 

presenterar sig när hon springer in på en fotbollsplan ”Hi! My name’s Emma.” 

(Göransson m.fl. 2011a:4).  Tom presenterar sig för en kille på skateboardrampen 

”Hello! My name’s Tom. […]” (Göransson m.fl. 2011a:5). I ett annat kapitel får vi se 

när barnen och deras kompisar är i två olika sovrum. I sovrummen finns det flera 

olika slags möbler som det engelska namnet står skrivet på. Dialogen i detta kapitel 

rör sig om vilka slags möbler som finns i de olika rummen ” We’ve got two beds.”, 

”And a table and two chairs” och ”And we’ve got a sofa.” (Göransson m.fl. 2011a:16-

17).   

4.1.2 Arbetsboken 

I arbetsboken för Happy Year 3 handlar kapitlen om de ämnen som textboken tar 

upp. Det vill säga hälsningsfraser, familj, hus och rum, färger, siffror, veckodagar, 

kläder, klassrummet, kroppsdelar, djur och lekplatsen. I arbetsboken tar man inte 

upp ämnet julen men annars är innehållet detsamma. I kapitlet som handlar om 

familjen ska eleverna bland annat dra streck mellan bilden på en familjemedlem 

(dessa visas i textboken) och det engelska namnet för familjemedlem, till exempel 

brother. I samma kapitel finns även en ritövning där eleverna ska rita sin familj. Det 

finns sex ramar och ovanför dessa finns de engelska orden ”my mother”, ”me”, ”my 

father”, ”my sister”, ”my brother” och ”my…” (Hansson 2010b:9) och ovanför den 
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sista ramen får eleverna själva fylla i vem de vill rita. Under ramarna ska eleverna 

skriva namnet på personen de ritat. En annan övning i boken handlar om 

klassrummet. Här finns föremål kopplade till klassrummet (samma bilder som i 

motsvarande kapitel i textboken) och eleverna ska fylla i det engelska namnet i ett 

korsord.  

Arbetsboken för Lighthouse 4 har inga kapitel utan är uppdelad i olika övningar och 

alla övningar är kopplade till något kapitel i textboken. Men alla kapitel i textboken 

finns inte representerade. Arbetsboken tar upp liknande ämnen som i textboken. Det 

är till exempel färger, kläder, siffror, djur, olika rum i huset, kroppsdelar, tivoli och 

olika föremål som till exempel stol, låda, blommor och mur. En övning som 

återkommer på flera ställen i boken är att eleverna ska skriva det engelska namnet 

under rätt föremål. Orden står då samlade ovanför eller bredvid bilderna. En annan 

övning i boken handlar om siffror och den är uppdelad i A och B. I A ska eleverna dra 

streck från själva siffran till ordet för siffran som till exempel från siffran 5 till ordet 

five. B-delen är en skriftlig uppgift där eleverna ska svara på frågor som handlar om 

siffror. Som till exempel ”What comes after nineteen?”, ”What is fourteen plus four 

minus two?” (Bowen och Söderlund 2003b:15). Efter frågorna kommer en blankrad 

där eleverna ska skriva deras svar. En annan övning som också förekommer på flera 

ställen i boken är en slags ordfläta. Den kan se ut på följande vis: Först är det en bild 

på en måne och sedan kommer det sju rutor. I den fjärde står bokstaven N, de övriga 

rutorna är tomma och sedan finns bild på en näsa. Eleverna ska då skriva in det 

engelska ordet för måne i de första rutorna och sedan skriva in det engelska ordet för 

näsa från bokstaven N. Månens sista bokstav blir alltså den första för det engelska 

ordet näsa (Bowen och Söderlund 2003b:44).    

I arbetsboken för What’s up? 3 tas samma ämnen upp som i textboken. Till exempel 

hälsningsfraser, bostadsort och land, hus, kläder, läger, siffror, djur, sporter, mat och 

frukt, klockan, månaderna, handla i butik, klassrummet, simhallen, kroppsdelar, 

årstider och väder. I en övning som handlar om bostadsort ska eleverna fylla i på en 

Sverigekarta var i landet de bor, skriva i en pratbubbla var de bor och rita sig själva. 

För att eleverna ska få arbeta med färger finns det bland annat en övning där de ska 

färglägga kläder på personer efter deras uttalande om deras favoritfärger. Till 

exempel ”I like pink and green.” och ”I like purple and black.” (Göransson m.fl. 
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2011b:12). I en annan övning finns bilder på djur där eleverna under bilden ska skriva 

det engelska namnet på djuret. Till exempel cat och de engelska orden som eleverna 

ska använda står i en ruta på sidan.  

4.2 Fråga 2 - reception 

Vad tar läromedlen upp som finns under centrala innehållets rubrik lyssna och läsa - 

reception? På vilka sätt får eleverna genom läromedlen ta del av enkla instruktioner, 

beskrivningar och olika former av samtal samt ramsor och sånger? 

4.2.1 Textboken 

I textboken Happy Year 3 får eleverna ta del av enkla beskrivningar genom att det till 

varje kapitel finns en berättande text som innehåller beskrivningar. I textboken finns 

inga dialoger. Det finns pratbubblor men dessa är fristående och interagerar inte med 

varandra. Ett exempel på både beskrivningar och berättande texter: 

This is Tim.  

He is a boy. 

This is Sara. 

She is a girl. 

Sara and Tim have a cat.  

The cat is called Missy. 

Sara and Tim have a dog too. 

The dog is called Morris. (Hansson 2010a:5). 

I textboken finns det till alla kapitel ett avsnitt som kallas talk about it. Detta avsnitt 

innehåller alltid en instruktion på engelska om vad eleverna ska tala om eller utföra. 

Till exempel:  

-Do you like your classroom? 

-Do you have a pencil? 

- Do you have a bag? 

- Do you like homework? (Hansson 2010a:17) 

- Point at something red. 

- Point at something blue. 

- Point at something black. 

- Which is your favourite colour? (Hansson 2010a:11) 

I textboken Happy Year 3 förekommer inga sånger eller ramsor. 
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Samtalen som finns i textboken Lighthouse 4 består av korta dialoger och berättande 

texter. I textboken finns ett fåtal enkla beskrivningar, till exempel ”[…] He has got 

blue jeans and a green jumper. […] She has got a pink bag.” (Bowen och Söderlund 

2003a:88-89). I textboken finns det några enkla instruktioner på engelska. Det kan 

till exempel vara att eleverna ska titta på vissa saker som finns i bilden eller tala om 

hur många gröna monster det finns på sidan. Två exempel på instruktioner är: “How 

many … monsters? green monsters? […]” (Bowen och Söderlund 2003a:29) och 

”Write the letters. They spell two words. What are they?” (Bowen och Söderlund 

2003a:89). I textboken Lighthouse 4 får eleverna ta del av en sång Put Your Finger in 

the Air och till denna sång finns det noter. Sedan finns det en dikt och ett par olika 

ramsor. Ett exempel på en ramsa som finns i boken är: 

A lightning flash. 

A thunder crash. 

It’s a cold windy night. 

Black witches fly 

Across the sky. 

It’s a cold windy night. (Bowen och Söderlund 2003a:79) 

I textboken What’s up? 3 finns det muntliga övningar där instruktionerna är på 

svenska. Det är bara i dialogerna eleverna får ta del av enkla instruktioner. Dessa ges 

till huvudpersonerna i boken på engelska. Till exempel ”Come on everybody, get on 

the bus!” (Göransson m.fl. 2011a:14). Eleverna får ta del av enkla beskrivningar på 

engelska i form av dialoger mellan personer i boken. Till exempel: ”[…] The house is 

brown. […] The door is grey. […] The roses are pink and red.” (Göransson m.fl. 

2011a:11). I slutet av boken finns det sånger och ramsor. Dessa är kopplade till olika 

kapitel men det finns inte sånger och ramsor till alla kapitel.  

4.2.2 Arbetsboken  

I arbetsboken för Happy Year 3 finns det ett fåtal enkla beskrivningar och till varje 

övning finns det instruktioner. En av de beskrivningar som finns är en övning där 

eleverna ska dra streck från textrutor till de passande bilderna. Meningarna eleverna 

ska läsa innehåller enkla beskrivningar. Som till exempel ”There is a big dog between 

the chairs.”, ”There is a small rat in a bag.” och ”There is a big spider on a book.” 

(Hansson 2010b:37). Instruktionerna som finns är skrivna på engelska eller svenska. 

Ett exempel på en engelskinstruktion är ”Read and draw” (Hansson 2010b:33). 
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Ibland står instruktionen först på engelska och sedan på svenska. Ett exempel på 

detta är ”Write the days of the week. Skriv veckodagarna. Draw lines. Dra streck till 

vad du gör.” (Hansson 2010b:21). Instruktionerna består oftast av en till två 

meningar på engelska. När det är fler meningar varvas språket mellan svenska och 

engelska eller så är instruktionen helt på svenska. Det finns inga samtal, sånger eller 

ramsor i arbetsboken. 

Rubrikerna i arbetsboken för Lighthouse 4 är oftast en instruktion av vad eleverna 

ska göra på sidan. Till exempel ”COLOUR THE CLOTHES”, ”READ AND COLOUR” 

och ”DRAW AND COLOUR” (Bowen och Söderlund 2003b:5, 7, 10). På vissa av 

övningarna finns det en längre instruktion som antingen är på engelska eller svenska. 

Enkla beskrivningar förekommer i flera av övningarna. Dessa handlar ofta om att 

eleverna ska färglägga bilder efter en beskrivning. Till exempel finns det en svartvit 

bild på en groda som sitter på en stock under bilden finns beskrivningen ”A green 

frog on a brown log” (Bowen och Söderlund 2003b:7). I arbetsboken finns inga 

sånger, dikter eller ramsor och det förekommer inte heller några samtal.  

De instruktioner som finns i arbetsboken för What’s up? 3 är på svenska men det 

finns enkla beskrivningar på engelska. Det finns en övning i boken där instruktionen 

på svenska är ”Läs och färglägg” (Göransson m.fl. 2011b:48). Eleverna ska då läsa en 

beskrivande text på engelska och färglägga bilden med rätt färger ”Two apples are 

green. Three watermelons are red. Nine strawberries are red.[…]” (Göransson m.fl. 

2011:48). I arbetsboken finns det fler beskrivningar som till exempel ”I’ve got a red 

and yellow dress.”, ”I’ve got an orange cap.” och ”This is Karim. His favourite fruit is 

pears. He likes to listen to music.” (Göransson m.fl. 2011b:14, 50). I arbetsboken 

finns det inga samtal, sånger eller ramsor.  

4.3 Fråga 3 – produktion och interaktion 

Vad tar läromedlen upp som finns under centrala innehållets rubrik tala, skriva och 

samtala - produktion och interaktion? På vilka sätt ger läromedlen eleverna 

möjlighet att muntligt och skriftligt göra enklare beskrivningar och presentationer 

samt sjunga sånger, läsa ramsor och dramatisera? 
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4.3.1 Textboken 

I textboken Happy Year 3 finns det till varje kapitel ett avsnitt som heter talk about it. 

Det är en muntlig övning där eleverna får ställa olika frågor till varandra. Svaren på 

dessa frågor gör att eleverna får prova att göra enkla muntliga beskrivningar och 

presentationer. Exempel på dessa frågor där svaret är en beskrivning ”Do you have 

trousers? What colour are they?[…]” (Hansson 2010a:15). Exempel på frågor där 

elevernas svar blir en presentation ”What is your name? Are you a boy or a girl?” 

(Hansson 2010a:5). Det finns inga skriftliga uppgifter eller dramatiseringar för 

eleverna att göra i textboken. 

I textboken Lighthouse 4 finns det inga tydliga övningar som innehåller muntliga 

beskrivningar och presentationer. Men på några sidor finns det små rutor med en 

dialog och en till två frågor som läraren kan välja att låta eleverna svara på. Eleverna 

får i sådana fall göra en muntlig beskrivning eller presentation. Ett exempel på detta 

är ”Red and yellow, green and blue. I am Andy. Who are you?”(Bowen och Söderlund 

2003a:5). Det finns en sång i textboken som eleverna kan sjunga och det finns 

flertalet ramsor som eleverna kan läsa. Men det finns inga instruktioner om att dessa 

ska läsas högt. Det finns inga skriftliga övningar eller dramaövningar. 

I textboken What’s up? 3 finns det muntliga övningar till varje kapitel som ger 

eleverna möjlighet att få göra enkla beskrivningar och presentationer. Till varje 

övning finns det korta exempel på hur eleverna kan säga när de genomför övningen. 

Till exempel ”I’ve got a red T-shirt and blue jeans. I’ve got a pink sweater and grey 

jeans.” (Göransson 2011a:13). På första uppslaget i boken finns en muntlig övning där 

eleverna får träna på att presentera sig för varandra. I kapitlet som handlar om kläder 

får eleverna beskriva för varandra vilka kläder de har på sig. Det finns inga skriftliga 

övningar i textboken. Längst bak i boken finns det sånger och ramsor som eleverna 

kan sjunga och läsa. Men det finns inga instruktioner till hur dessa ska användas. I 

textboken finns heller inga dramaövningar.  

4.3.2 Arbetsboken  

Arbetsboken för Happy Year 3 ger eleverna möjlighet att göra muntliga 

presentationer och beskrivningar genom att det finns en till två muntliga övningar i 

varje kapitel. I första kapitlet finns en muntlig övning där eleverna ska hälsa på 
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varandra och presentera sig med namn. I ett annat kapitel ska eleverna först rita sitt 

hus och sedan ska de berätta på engelska för en kompis om sitt hus. Det finns inga 

skriftliga övningar där eleverna får göra egna skriftliga presentationer eller 

beskrivningar. Det finns heller inga dramaövningar i arbetsboken.  

I arbetsboken för Lighthouse 4 finns det inga muntliga beskrivningar eller 

presentationer. Eleverna får heller inte göra egna skriftliga beskrivningar eller 

presentationer. Det finns inga sånger, ramsor eller dramatiserings övningar för att 

eleverna att göra i arbetsboken.  

I arbetsboken för What’s up? 3 finns det muntliga övningar där eleverna bland annat 

får presentera sig för varandra. Det finns inga muntliga övningar där eleverna får 

göra beskrivningar. Det finns övningar där eleverna får göra skriftliga presentationer 

och beskrivningar. Bland annat en övning där eleverna ska skriva vad personerna på 

bilden gillar att göra. Till exempel ”Caroline likes windsurfing.” (Göransson m.fl.  

2011b:40). En skriftlig presentationsövning handlar om att eleverna ska skriva ner 

vilken person deras kompis har presenterat sig som. Till exempel ”Ida is Catwoman.” 

(Göransson m.fl. 2011b:5). Det finns en dramaövning där eleverna får presenterar sig 

för varandra med påhittade namn men det finns inga sånger eller ramsor. 

4.4 Fråga 4 – skapande arbete och lek 

Finns det skapande arbete och lek med i läromedlen? På vilka sätt får eleverna genom 

läromedlen möjligheter att göra skapande arbete och genomföra olika lekar? 

4.4.1 Textboken  

I textboken Happy Year 3 finns inget skapande arbete eller lekar för eleverna. På 

baksidan av textboken kan man läsa att i lärarhandledningen finns det spel och 

extraövningar.  

I textboken Lighthouse 4 finns det inga övningar med skapande arbeten eller lekar. 

I textboken What’s up? 3 finns inget skapande arbete eller lek. 
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4.4.2 Arbetsboken  

I arbetsboken för Happy Year 3 finns det skapande arbete i form av rituppgifter men 

dessa är styrda av olika instruktioner. Ett exempel på en sådan uppgift är när 

eleverna ska rita två saker från en bild som visar en pojke, flicka, katt, hund och en 

matta i en tom ruta. De får själva välja hur det ska se ut och vilka två saker de vill rita 

men det ska vara något från bilden. Vissa rituppgifter i boken kan vara styrda av till 

exempel vilka färger eleverna ska använda ”Paint the ball black and white.” (Hansson 

2010b:44). Det finns andra uppgifter där instruktionen säger ungefär vad eleverna 

ska rita men de får välja färg och form själva ”Draw a body. Draw two heads. Draw 

five eyes.” (Hansson 2010b:33). I arbetsboken finns inga lekar.  

I arbetsboken för Lighthouse 4 finns en viss form av skapande arbete i form av att rita 

och färglägga olika saker men det är styrt av instruktionerna till övningarna. Till 

exempel ”Draw a horse behind the tree. Colour it brown.” (Bowen och Söderlund 

2003b:18).  I nästsista övningen i arbetsboken får eleverna själva välja färger och 

färglägga en bild av när Gloop åker hem. 

Det finns ritövningar i arbetsboken för What’s up? 3 men dessa är styrda av 

instruktioner. En övning går ut på att eleverna ska färglägga utsidan av ett hus och 

dess trädgård och ovanför bilden finns pratbubblor där barnen berättar hur det ser 

ut. Till exempel ”The house is blue.” och ”The door is white.” (Göransson m.fl. 

2011b:10). Det finns inget fritt ritande och inga lekar i arbetsboken.  
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5 Diskussion 

Vår diskussion har vi delat upp efter våra två frågeställningar. För att kunna besvara 

dessa börjar vi med en diskussion om läromedlen som vi har delat upp efter våra 

frågor som vi använde oss av i analysen. Därefter diskuterar vi vår första 

frågeställning och avslutar sedan med vår andra frågeställning. 

5.1 Fråga 1  

Enligt Skolverket (2011a:31) ska eleverna i undervisningen få ta del av 

ämnesområden, intressen, personer och platser som är bekanta för dem. Eleverna 

ska få ta del av vardagsliv från områden där engelska används. Det är även något som 

Lundahl (2009:45-46) anser är viktigt det vill säga att man utgår från det bekanta 

och konkreta när eleverna ska lära sig engelska i skolans tidigare år. Det gäller även i 

dialoger då man bör utgå från handlingar enligt Lundahl. Detta kan vi se i alla tre 

textböcker då de börjar första kapitlet med hälsningsfraser. Den första kontakten 

människor har med varandra är att man hälsar på varandra. Därför anser vi att det är 

bra att alla böcker tar upp detta för att det är en konkret och bekant handling för 

eleverna. I textboken Happy Year 3 tar de även upp avskedsfraser i det första kapitlet. 

Vi anser att det är bra att textboken även tar upp avskedsfraser då detta ingår när 

man har ett samtal med andra lika mycket som en hälsningsfras gör. Det är en 

konkret och välbekant handling för eleverna och det är något som vi saknade i de 

andra läromedlen. Hälsningsfraserna bearbetas ytterligare genom olika övningar i 

arbetsböckerna Happy Year 3 och What’s up? 3. Andra konkreta handlingar som 

huvudpersonerna i böckerna gör är till exempel olika aktiviteter som vi tror kan vara 

välbekanta för eleverna. I textboken Happy Year 3 får vi följa med barnen till en 

lekpark där de klättrar i träd och gungar. I textboken Lighthouse 4 får vi läsa om när 

huvudpersonerna bland annat cyklar och spelar basket.  I textboken What’s up? 3 är 

huvudpersonerna bland annat i en simhall och på läger. Detta är saker vi tror är 

konkreta och bekanta för eleverna. I arbetsboken Lighthouse 4 finns många övningar 

som rör färger, djur och siffror. Men de tar inte upp konkreta handlingar som 

eleverna kan känna igen.  

Lundahl (2009:45-46) menar att det är viktigt att eleverna får uppleva att 

undervisningen är meningsfull och relevant när de ska börja lära sig engelska. Detta 



28 
 
 

menar författaren att man kan göra bland annat genom att eleverna först får lära sig 

namn på föremål som finns i deras klassrum. På så sätt blir det mer konkret för 

eleverna. I textboken Happy Year 3 får vi följa med huvudpersonen Sara till skolan 

och se en del av hennes klassrum. Boken tar upp föremål som finns i ett klassrum 

som till exempel bänk, stol och väska. I textboken Lighthouse 4 tas det elevnära 

ämnet färger upp genom att vi får se när tre av huvudpersonerna målar. Samt när 

färgburkar välts och blandas till nya färger. I arbetsboken för What’s up? 3 tar boken 

upp färger bland annat genom att vi får veta ett par personers favoritfärg. Sedan ska 

deras kläder färgläggas efter detta. I arbetsboken What’s up? 3 finns det en övning 

som handlar om bostadsorter, där eleven får markera på en Sverigekarta i 

arbetsboken var de bor och skriva detta i en pratbubbla. I alla textböckerna och 

arbetsböckerna som vi analyserat tar de upp ämnet hus och rum. Läromedlen tar upp 

detta ämne på olika sätt. I textboken och arbetsboken Happy Year 3 visas utsidan av 

ett hus, sovrum och kök samt möbler och olika detaljer av huset till exempel dörr och 

tak. I läromedlet Lighthouse 4 vi får se ett hus i genomskärning med badrum, 

sovrum, hall, kök och vardagsrum. I textboken finns en bildordlista till detta kapitel 

där bland annat orden stol, säng, lampa och bord tas upp. I arbetsboken och 

textboken What’s up? 3 får vi se utsidan på ett hus samt två olika sovrum. I textboken 

finns en dialog som handlar om vilka möbler som finns i sovrummen. I läromedlet 

Happy Year 3 tar man upp ämnet familjen. I arbetsboken blir det konkret för 

eleverna genom att de får rita bilder på sina familjemedlemmar och skriva deras 

namn. Vi tycker liksom Lundahl (2009:45-46) att det är viktigt att eleverna tycker det 

känns meningsfullt och relevant för dem när de ska lära sig engelska. Detta tycker vi 

att läromedlen gör genom att de tar upp saker som hör till elevernas vardag. Som till 

exempel hus, klassrum och färger. Det är något som även Skolverket (2011a:31) 

skriver är viktigt för eleverna, det vill säga att det är bekanta och konkreta ämnen 

som behandlas.  

5.2 Fråga 2 

Skolverket (2011a:31) menar att eleverna ska få ta del av enkla instruktioner och 

beskrivningar, olika former av enkla samtal och dialoger samt sånger och ramsor när 

det gäller att lyssna och läsa - reception. Reception handlar enligt Skolverket 

(2011b:13-14) om hur eleverna tolkar och förstår vad de läser. Skolverket fortsätter 
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att eleverna ska få möta enkla instruktioner och beskrivningar i både skriftlig och 

muntlig form. I alla läromedel vi har analyserat får eleverna i både textboken och 

arbetsboken möta enkla beskrivningar på engelska. I textboken och arbetsboken för 

Happy Year 3 får vi ta del av enkla beskrivningar genom att läsa den berättande 

texten som finns till varje kapitel. I arbetsboken finns det en övning där eleverna ska 

läsa meningar med beskrivande texter och dra streck från texten till den passande 

bilden. I textboken Lighthouse 4 tar man upp enklare beskrivningar genom att 

beskriva personer i den berättande texten. I arbetsboken för Lighthouse 4 och What’s 

up? 3 finns det i övningar där eleverna ska färglägga bilder efter en enkel beskrivning. 

Genom att läsa dialogerna i textboken What’s up? 3 får eleverna ta del av enkla 

beskrivningar på engelska. Läromedlen tar upp beskrivningar på flera olika sätt något 

som vi anser är bra. I läromedlet Happy Year 3 finns beskrivningar med både i den 

berättande texten och i övningar. Där får eleverna visa att de förstått beskrivningen 

genom att dra streck från texten till den passande bilden, vilket är vad reception 

handlar om enligt Skolverket (2011b:13-14). Även i arbetsböckerna Lighthouse 4 och 

What’s up? 3 finns övningar där eleverna får träna på att färglägga och rita efter en 

beskrivning. Vi tycker att detta är bra övningar eftersom eleverna får möjlighet att 

träna på att läsa och förstå beskrivningar på engelska. I textboken What’s up? 3 får 

eleverna endast ta del av beskrivningar i dialoger mellan personer i boken. Vi anser 

att eleverna behöver få ta del av beskrivningar på flera olika sätt inte bara genom 

dialoger. I dialogerna blir beskrivningarna väldigt kortfattade men vi tror att eleverna 

kan ha nytta av att även läsa lite längre beskrivningar.  

Även enkla instruktioner förekommer i både textbok och arbetsbok i de läromedel vi 

har analyserat. I textboken Happy Year 3 finns det till varje kapitel en instruktion på 

engelska om vad eleverna ska tala om eller utföra. Detta avsnitt i kapitlet kallas för 

talk about it. De instruktioner som finns i arbetsboken Happy Year 3 är skrivna på 

engelska eller svenska. Ibland blandas språken i instruktionen som till exempel 

”Write the days of the week. Skriv veckodagarna. Draw lines. Dra streck till vad du 

gör.” (Hansson 2010b:21). I textboken Lighthouse 4 finns några instruktioner på 

engelska som eleverna ska följa genom att de till exempel ska leta efter vissa saker i 

bilden. I arbetsboken till Lighthouse 4 finns det instruktioner på både engelska och 

svenska. Vissa av instruktionerna består bara av en rubrik på engelska medan vissa 

övningar består av en längre instruktion på svenska. I både textboken och 
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arbetsboken What’s up? 3 finns det instruktioner och dessa är på svenska. Sundin 

(2001:156) menar att man under undervisningen i engelska bör använda sig av det 

engelska språket så mycket som möjligt, något även vi anser är viktigt. Därför anser vi 

inte att läromedlet What’s up? 3 är ett bra läromedel med hänsyn till instruktioner 

eftersom alla instruktioner är på svenska. Vi anser liksom Sundin (2001:156) att det 

är viktigt att eleverna får möta det engelska språket så mycket som möjligt. Vi tycker 

att i läromedlet bör åtminstone någon del av instruktionen till eleverna vara på 

engelska. I arbetsboken Happy Year 3 finns instruktionen oftast på engelska och 

svenska. Då får eleverna i alla fall möta den engelska instruktionen även om de 

kanske förlitar sig mer på den svenska översättningen. Lundberg (2010:23-24) menar 

att det är viktigt att undervisningen sker helt på engelska för att eleverna ska vänja 

sig vid det engelska språket. När det gäller instruktioner är det bara i textböckerna för 

Happy Year 3 och Lighthouse 4 som eleverna får möta instruktioner enbart på 

engelska. Vi är eniga med Lundberg om undervisningen bör ske helt på det 

främmande språket. Vi tror att de flesta elever klarar av att följa en enkel instruktion 

på engelska. Det är upp till läraren att vara lyhörd och stötta upp de elever som inte 

klarar av detta.   

I textboken Happy Year 3 får vi ta del av berättande texter. Huvudpersonerna i boken 

för inga samtal med varandra. I textboken finns pratbubblor och uttalanden av 

huvudpersonerna men dessa interagerar inte med varandra. Därför anser vi inte att 

detta är samtal. I textboken för Lighthouse 4 finns både berättande texter och korta 

dialoger. I textboken What’s up? 3 finns det inga berättande texter utan det är endast 

samtal och dialoger mellan personerna i boken. Inte i någon av de arbetsböcker vi har 

analyserat förekommer några samtal. Vi tror det är viktigt att eleverna får möta både 

berättande texter, samtal och dialoger. Enligt Skolverket (2011a:31) ska eleverna få ta 

del av olika former av enkla samtal och dialoger. Vi tycker att det endast är i 

textboken Lighthouse 4 som eleverna får möta olika former av texter och dialoger. I 

textboken What’s up? 3 får eleverna endast möta korta dialoger och i textboken 

Happy Year 3 får eleverna bara möta berättande text. Vi tror att det är bra med en 

blandning av dialoger och berättande texter för att låta eleverna möta olika slags 

texter. 
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I textboken och arbetsboken för läromedlen Happy Year 3 finns inga sånger eller 

ramsor. Inte heller i arbetsböckerna för Lighthouse 4 och What’s up? 3 förekommer 

några sånger eller ramsor. I textboken Lighthouse 4 finns det en sång och några olika 

ramsor. I textboken What’s up? 3 finns det sånger och ramsor i slutet och dessa är 

kopplade till vissa kapitel i boken. Sundin (2001:155) skriver att man bör använda sig 

av rim, ramsor och sånger för att utnyttja elevernas entusiasm och fantasi. Vi är eniga 

med Sundin att det är viktigt att använda sig av rim, ramsor och sånger i 

undervisningen. Detta är något som Skolverket (2011a:31) skriver att eleverna ska få 

ta del av. Det är endast i textböckerna Lighthouse 4 och What’s up? 3 som det finns 

sånger och ramsor. Vi tycker det är synd att det inte förekommer oftare i läromedel. 

Eftersom det är viktigt att ta tillvara på elevernas entusiasm och många elever tycker 

det är roligt med sånger och ramsor. Vi anser också att detta är ett bra sätt att lära 

eleverna nya ord på ett lustfyllt sätt. Även i de läromedel där det förekommer sånger 

och ramsor anser vi att de kunde ha varit fler och att dessa kunde ha varit mer 

interagerade i de olika kapitlen.  

5.3 Fråga 3 

Enligt Skolverket (2011a:31) ska eleverna få prova på att göra enkla presentationer, 

beskrivningar och meddelanden. De ska även få göra dramatiseringar, sjunga sånger 

och läsa ramsor. Skolverket (2011b:17-18) menar att eleverna främst ska arbeta med 

det talade språket. Eleverna ska få möjlighet att fundera över hur det engelska 

språket används och genom detta kan deras eget språk förbättras. Sundin (2001:156) 

skriver att elever ofta tycker det är roligt att kommunicera på ett nytt språk. I 

textboken Happy Year 3 finns det en muntlig parövning till varje kapitel där eleverna 

får prova göra enkla presentationer och beskrivningar genom att ställa frågor till 

varandra och svara på dessa. I arbetsboken Happy Year 3 finns det en till två 

muntliga övningar i varje kapitel. Där får eleverna möjlighet att träna på att göra 

muntliga presentationer och beskrivningar. I textboken What’s up? 3 finns det i varje 

kapitel muntliga övningar där eleverna möjlighet att göra enkla beskrivningar och 

presentationer. Skillnaden mellan Happy Year 3 och What’s up? 3 är att i den 

sistnämnda finns exempel på hur eleverna ska genomföra dessa övningar. I 

arbetsboken What’s up? 3 finns bara övningar med muntliga presentationer. Ingen av 

de muntliga övningarna i arbetsboken låter eleverna träna på beskrivningar. I 
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textboken Lighthouse 4 finns det inga tydliga muntliga övningar med beskrivningar 

och presentationer. På några sidor finns en ruta med en kort dialog som avslutas med 

en fråga. Låter läraren eleverna svara på dessa frågor så blir det en enkel presentation 

eller beskrivning. I arbetsboken för Lighthouse 4 finns det inga möjligheter för 

eleverna att träna på muntliga beskrivningar eller presentationer. Vi tycker att det är 

bra att läromedlen Happy Year 3 och What’s up? 3 har tydliga övningar där eleverna 

får möjlighet att träna på att muntligt göra beskrivningar och presentationer. Detta är 

något som Skolverket (2011b:17-18) anser är viktigt, nämligen att eleverna får 

möjlighet att arbeta med det talade språket. Detta för att eleverna ska få möjlighet att 

fundera över hur engelska språket används. Lightbown och Spada (2006:32) menar 

att om man korrigerar eleverna på modersmålet missar eleverna möjligheten att få 

använda språket i en riktig konversation. Även Lundberg (2010:23-23) skriver att det 

är viktigt att eleverna får undervisning helt på engelska för att de ska vänja sig vid 

språket. Vi tror att det är viktigt att man främst använder engelska i sin undervisning 

för att eleverna ska få använda språket så mycket som möjligt. Att rätta eleverna på 

engelska gör att de får uppleva en riktig konversation och på så sätt vänja sig vid 

språket. 

Ingen av textböckerna innehåller några skriftliga övningar som rör beskrivningar 

eller presentationer. I arbetsböckerna Happy Year 3 och Lighthouse 4 får eleverna 

ingen möjlighet att skriftligt prova på beskrivningar eller presentationer. I 

arbetsboken What’s up? 3 finns det övningar där eleverna får möjlighet att prova på 

att göra skriftliga presentationer och beskrivningar. Vi tycker att det är för lite 

skriftliga övningar i läromedlen. Eftersom det endast är i arbetsboken What’s up? 3 

som det finns någon form av skriftliga övningar som handlar om beskrivningar och 

presentationer. Även om Skolverket (2011b:17-18) skriver att eleverna främst ska 

arbeta med det talade språket så anser vi att det inte betyder att man ska utesluta 

skriftliga övningar kring beskrivningar och presentationer. Vi tror att eleverna 

behöver få möjlighet att börja öva på enkla skriftliga beskrivningar och 

presentationer. 

I textboken och arbetsboken för Happy Year 3 och i arbetsboken för Lighthouse 4 

finns varken dramaövningar, sånger, rim eller ramsor. I textboken Lighthouse 4 finns 

det en sång och ramsor men till dessa finns inga instruktioner om att de ska sjungas 
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eller läsas högt. I textboken finns heller inga dramaövningar. I textboken What’s up? 

3 finns det sånger och ramsor längst bak i boken men det finns inga instruktioner om 

hur dessa ska användas. I textboken finns inga dramaövningar. I arbetsboken What’s 

up? 3 finns det inga sånger eller ramsor. Det finns en dramaövning som går ut på att 

eleverna får presentera sig för varandra med påhittade namn. Sundin (2001:156) 

anser att för att stimulera eleverna till att tala engelska bör man uppmuntra eleverna 

att prata med varandra i grupper. Detta kan man göra genom att till exempel använda 

dramaövningar. Vi anser att det borde finnas fler dramaövningar i alla läromedlen 

eftersom Skolverket (2011a:31) skriver att eleverna borde få möjlighet att göra 

dramatiseringar. Vi anser liksom Sundin (2001:156) att eleverna blir stimulerade till 

att tala engelska när de gör dramatiseringar. Vi tror att eleverna använder det 

engelska språket mer naturligt när de får anta en annan karaktär istället för att vara 

sig själva. Eleverna blir inte lika sårbara när de spelar en roll. Sundin (2001:155) 

menar att man bör ta till vara elevernas nyfikenhet, entusiasm, spontanitet och 

fantasi. Det tror vi att man gör om eleverna får göra dramaövningar. Vi anser som 

Lombardi (2008:220) att man kan förstärka elevernas språkutveckling genom 

rytmiska ramsor, sånger och muntliga övningar. Därför tycker vi att det är synd att 

det endast finns sånger och ramsor i textböckerna Lighthouse 4 och What’s up? 3. Till 

de sånger och ramsor som finns är det inga instruktioner för eleverna hur de ska 

arbeta med dessa.  

5.4 Fråga 4 

Enligt Skolverket (2011a:9) är skapande arbete och leken en viktig del av elevernas 

lärande. Viktigast är det i de tidigare årskurserna att eleverna får lära med hela 

kroppen. Både Sundin (2001:155) och Lundberg (2010:20) håller med Skolverket om 

att detta är viktigt. För att uppmuntra eleverna till att använda engelska så mycket 

som möjligt menar Sundin (2001:156) att man bör använda sig av bland annat lekar. 

Lombardi (2008:220) skriver att elevernas språkkunskaper kan utvecklas genom 

kinestetiska-, ljud- och bildövningar för att stimulera eleverna till att diskutera med 

varandra. I textböckerna vi har analyserat finns inget skapande arbete eller lekar för 

eleverna. I arbetsböckerna förekommer inga lekar men en viss form av skapande 

arbete. De övningar med skapande arbete som finns i arbetsböckerna är i form av 

rituppgifter. Men dessa är styrda av någon form av instruktion till exempel var 
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föremålet ska ritas eller i vilken färg. Eftersom dessa övningar är styrda av 

instruktioner anser vi inte att övningarna helt kan räknas som skapande arbete. För 

oss är skapande arbete pyssel och mer fria rituppgifter där eleverna får skapa mer på 

egen hand. Lombardi (2008:220) menar att bildövningar kan stimulera eleverna till 

att diskutera mer med varandra. Därför tycker vi att det kan vara bra att låta eleverna 

arbeta mer med skapande arbete. Detta kan bli en naturlig diskussion för eleverna. 

Det förkommer heller inga lekar i läromedlen, vilket vi tycker är synd. Vi anser liksom 

Skolverket (2011a:9) att det är viktigt att eleverna ska få möjlighet att lära sig med 

hela kroppen. Sundin (2001:156) menar att lekar är ett bra sätt för att uppmuntra 

eleverna till att använda engelska så mycket som möjligt. Vi tror att eleverna missar 

en del av glädjen till att lära sig engelska om de inte får möjlighet att leka och lära sig 

med hela kroppen. 

5.5 Jämförelse av läromedel med kursplanen och 

läroplanen 

Inget av de läromedlen som vi har analyserat följer den engelska kursplanen för 

årskurs 1-3 eller läroplanen helt. Vi anser att alla läromedel tar upp elevnära ämnen 

som till exempel personer, platser och intressen. Alla läromedel utom arbetsboken 

Lighthouse 4 tar upp konkreta handlingar som vi tror är bekanta för eleverna. När det 

handlar om att eleverna ska få uppleva enkla beskrivningar får de göra det i alla 

läromedel vi analyserat. Även enkla instruktioner får eleverna uppleva i alla 

läromedel men i läromedlet What’s up? 3 förekommer det enbart instruktioner på 

svenska. Det står inte utskrivet i kursplanen att instruktionerna ska vara på engelska, 

men eftersom ämnet är engelska tror vi att det är så Skolverket menar i kursplanen. 

Eleverna får inte möta olika former av texter och samtal i textböckerna Happy Year 3 

och What’s up? 3. I den förstnämnda får eleverna endast möta berättande texter och i 

den senare är det endast dialoger eleverna får möta. Medan eleverna i textboken 

Lighthouse 4 får möta både berättande texter och dialoger. 

När det gäller de muntliga övningar som eleverna enligt Skolverket ska få pröva på så 

anser vi att läromedlet Happy Year 3 tar upp detta bra. Där får eleverna möjlighet att 

göra muntliga beskrivningar och presentationer i både textboken och arbetsboken. I 

textboken What’s up? 3 finns det muntliga övningar som berör detta till varje kapitel. 
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Skillnaden mot läromedlet Happy Year 3 är att i What’s up? 3 finns det exempel för 

eleverna på hur de kan genomföra dessa. I läromedlet Lighthouse 4 tycker vi att det 

inte finns några tydliga muntliga övningar kring beskrivningar och presentationer. 

Skolverket skriver på flera ställen att eleverna ska få prova på och ta del av sånger, 

ramsor och dramatiseringar. Men i läromedlen Happy Year 3 och i arbetsböckerna 

Lighthouse 4 och What’s up? 3 finns det varken sånger eller ramsor. Det är endast i 

arbetsboken What’s up? 3 som det finns en dramaövning. I textböckerna Lighthouse 

4 och What’s up? 3 finns det sånger och ramsor. Vi anser att det kunde ha varit fler 

sånger och ramsor i alla läromedel eftersom det är ett bra sätt att stimulera eleverna 

till att tala engelska. Skolverket menar att lek och skapande arbete är en viktig del av 

elevernas lärande. Men det förekommer inga lekar i läromedlen. Den form av 

skapande arbete som finns i alla läromedel anser vi är väldigt styrt av olika 

instruktioner. 

Eftersom inget av läromedlen vi har analyserat helt följer den engelska kursplanen 

för årskurs 1-3 anser vi att det är viktigt att lärare är medvetna om detta och tillför 

eleverna de moment som saknas i läromedlen.  

5.6 Jämförelse av läromedlen mot aktuell 

forskning 

När vi analyserat läromedlen har vi sett att de på olika sätt har influerats av hur 

aktuell forskning menar att eleverna kan lära sig ett nytt språk. Lundberg (2010:23-

24) menar att eleverna ska lära sig engelska genom engelskan inte genom att använda 

svenska. Om det blir ett för stort fokus på att översätta texter till svenska kan det 

motarbeta inlärningen av engelska. Eftersom det då kan bli ett för stort fokus på de 

enskilda ordens betydelse istället för att eleverna får en helhet av textens budskap. 

Textböckerna Happy Year 3 och Lighthouse 4 är enbart på engelska vilket vi tycker är 

bra. Vi anser liksom Lundberg att eleverna ska lära sig engelska genom engelskan och 

det får eleverna göra i dessa böcker. I alla arbetsböcker förekommer det instruktioner 

på svenska. Vi anser att arbetsböckerna kunde ha haft mer engelska instruktioner. 

Därför att vi tror att blandningen mellan svenska och engelska kan ge eleverna ett 

fokus på att översätta de engelska meningarna till svenska. Eller att eleverna bara 
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förbiser de engelska meningarna och läser de svenska meningarna. Vi tror att med 

lärarens stöttning klarar eleverna av instruktionerna helt på engelska.  

Tornberg (2009:36, 99) menar som Skolverket (2011a:31) att innehållet i texterna ska 

vara bekant för eleverna och de ska ha en förförståelse för vad de läser. Tornberg 

fortsätter att om eleverna har en förförståelse kan de förstå sammanhanget i texten 

och dra slutsatser. Om det läggs ett för stort fokus på att låta eleverna översätta 

texten ord för ord gör det att eleverna kan tappa sin förmåga att förstå 

sammanhanget och dra slutsatser kring textens helhet. Lightbown och Spada 

(2006:138-140) skriver om ett vanligt inlärningssätt där eleverna ska fokusera på att 

översätta texter grammatiskt korrekt till svenska. Detta sätt menar författarna inte 

fungerar då det blir ett fokus på att det ska vara grammatiskt korrekt och eleverna 

fokuserar på ett grammatiskt ting i taget. Istället är det viktigt att eleverna får göra 

fel, för felen de gör är en naturlig del av språkinlärningen. Vi tror att det är bättre om 

eleverna fokuserar på att förstå textens helhet istället för att fokusera på 

grammatiken. Tornberg (2009:36, 99) anser att om det finns en ordlista i början av 

texten kan eleverna tro att det är dessa ord som är viktigast i texten och därför 

fokusera på dessa. Eleverna borde istället koncentrera sig på orden de kan och på så 

sätt förstå textens helhet. Det här är något som vi tycker att läromedlen har tänkt på. 

Det är bara i en textbok man börjar med ordlistan och det är i Happy Year 3. Men det 

är en bildordlista där det enbart är en bild på föremålet och det engelska ordet för 

det. Eftersom inte de svenska orden finns med tror vi att denna bildordlista kan ge 

eleverna en förförståelse för vad den berättande texten på följande sida handlar om. I 

de övriga textböckerna finns en ordlista längst ner på sidan eller efter texten. Om 

ordlistorna måste finnas med tycker vi att det är bra de är längst ner på sidan eller 

efter texten. Men vi undrar om ordlistan behöver finnas i samband med texten 

överhuvudtaget? Eftersom bilderna är berättande och detaljrika så tror vi eleverna 

kan förstå sammanhanget genom att titta på bilderna och koncentrera sig på de ord 

eleverna redan kan i texten. Därför tror vi att det kanske hade varit bättre med bara 

en ordlista längst bak i boken.  

Jensen (1997:110) anser att när eleverna ska lära sig ett främmande språk ska det ske 

genom att eleverna använder språket istället för att de ska koncentrera sig på 

språkets grammatiska struktur. Tornberg (2009:59) menar att för eleverna ska kunna 
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tala med varandra krävs det att eleverna har vissa ord och fraser automatiserade. Det 

vill säga att de kan förstå vad som sägs och det är viktigt för att eleverna ska våga tala. 

Det är även viktigt att eleverna inte är rädda för att göra bort sig. I läromedlen Happy 

Year 3 och What’s up? 3 finns det i varje kapitel muntliga övningar som rör det 

kapitlet har handlat om. Vi tror att eftersom de muntliga övningarna är kopplade till 

innehållet i kapitlet har eleverna hört orden sen tidigare men vi är tveksamma till om 

eleverna fått orden och fraserna automatiserade så snabbt. Men eftersom eleverna 

har hört orden tidigare gör detta att de kanske vågar tala med varandra i alla fall. 

Enligt Tornberg (2009:59) är klassrumsmiljön viktig för att eleverna ska våga 

interagera med varandra. Lombardi (2008:220) menar att miljön i klassrummet ska 

vara välkomnande, lugn och harmonisk. Genom att använda sig av parövningar och 

tänka på att inte avbryta eleverna när de talar för att rätta till uttalet, blir detta en 

trygg miljö för eleverna där de vågar prova sina språkliga kunskaper. De muntliga 

övningarna i läromedlen Happy Year 3 och What’s up? 3 är parövningar där eleverna 

ska tala med varandra om olika saker. Vi tror att det är bra med parövningar för att 

det blir tryggt för eleverna att arbeta två och två istället för att behöva tala inför hela 

klassen. Vi hoppas att eleverna har en trygg miljö i klassrummet så att de vågar prova 

sina språkliga kunskaper. I läromedlet Lighthouse 4 finns inga tydliga muntliga 

övningar, vilket vi tycker är synd. Vi anser liksom Jensen att eleverna lär sig språket 

genom att använda det och inte bara genom att läsa texter.  

Jensen (1997:35) skriver att hjärnbaserat lärande engagerar hela kroppen, våra 

attityder och känslor. Skolverket (2011a:9), Sundin (2001:155) och Lundberg 

(2010:20) skriver alla att det är viktigt att eleverna får möjlighet att lära sig med hela 

kroppen. Vilket vi tycker att inget av läromedlen vi analyserat uppmuntrar. Det är 

bara i arbetsboken What’s up? 3 som det finns en dramaövning. Vi anser att det 

borde finns mer lekar och dramaövningar i läromedlen för det engagerar hela eleven. 

Många elever går med liv och lust in i lekar och dramaövningar, vilket gör att det blir 

en omedveten inlärning för eleverna. Enligt Jensen (1997:47) är en stor del av det vi 

lär oss en omedveten inlärning. Det är när vi inte själva är medvetna om att vi lär oss 

saker.  Vi tror att lekar och dramaövningar blir en omedveten inlärning för eleverna 

eftersom det brukar vara något eleverna tycker är lustfyllt och roligt. Detta gör att 

eleverna kanske använder språket utan att de är medvetna om det. Jensen (1997:47) 

menar att det även finns viljestyrd och påtvingad inlärning. Den viljestyrda 
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inlärningen är sådant vi vill lära oss för vårt eget nöjes skull. Medan den påtvingade 

inlärningen är något vi inte själva får välja. Läromedlen kan vara en påtvingad 

inlärning för eleverna om de inte får vara delaktiga i valet av läromedel. I läromedlen 

är innehållet redan bestämt sedan innan och det kan inte eleverna påverka. Därför 

anser vi att det är viktigt att läromedlen innehåller ämnen som är välbekanta och 

intressanta för eleverna så att eleverna ändå känner en lust för att lära. Är läromedlen 

intressanta och tar tillvara på elevernas intresse samt innehåller mer skapande arbete 

och lek tror vi att det kan bli en viljestyrd inlärning, eftersom eleverna då kan känna 

att det är roligt och att de är något de kan ha nytta av.   
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6 Avslutning 

För att sammanfatta vår uppsats är det inget av läromedlen Happy Year 3, 

Lighthouse 4 eller What’s up? 3 som helt uppfyller den engelska kursplanen för 

årskurs 1-3 och läroplanen. Vi kan se att läromedlen till viss del har influerats av vad 

aktuell forskning menar är ett bra sätt för eleverna att lära sig ett nytt språk. Enligt 

aktuell forskning bör det engelska språket användas så mycket som möjligt när det är 

engelskundervisning. Med detta i åtanke anser vi att språket i läromedlen borde vara 

helt på engelska. I arbetsböckerna vi har analyserat står ofta instruktionerna på 

svenska. Vi tror eleverna kan klara av att följa instruktionerna på engelska med 

lärarens stöttning. Överlag är det lekar, skapande arbete och dramaövningar något 

som vi anser saknas i alla läromedel. Det står skrivet i läroplanen och den engelska 

kursplanen för årskurs 1-3 att ovannämnda ska finnas med. Detta är även något 

aktuell forskning menar är viktigt när eleverna ska lära sig ett främmande språk.  

Vi måste ha i åtanke att vi inte analyserat de lärarhandledningar och cd-skivor som 

finns till läromedlen. I dessa kan det finnas material och övningar som gör att 

läromedlen uppfyller den engelska kursplanen för årskurs 1-3 och läroplanen. 

Som vidare forskning inom detta område hade det varit intressant att göra en större 

kvalitativ textanalys av engelska läromedel, där allt material som tillhör läromedlen 

finns med, det vill säga även lärarhandledningar och cd-skivor med mera. Det hade 

även varit intressant att göra en textanalys på det läromedel som används i tidigare 

årskurser och hur de olika läromedlen har introducerat engelska för eleverna.  
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