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Detta examensarbete består av två delar. Dels en rapport, i vilken vi redogör för vårt syfte, vår 

metod och vårt resultat. Den andra delen är produkten av vårt utvecklingsarbete, en 

lärarhandledning. Syftet med detta utvecklingsarbete är att utifrån vad som framgår i 

forskning och litteratur ta fram en lärarhandledning som fokuserar på att träna elevers 

engelska kommunikativa förmåga. För att utvärdera vår lärarhandledning valde vi att göra en 

mindre enkätstudie. Studiens resultat visade att aktiviteterna i vår lärarhandledning var 

mycket uppskattade och användbara. Slutsatser vi kan dra utifrån vårt arbete är att det inte 

verkar finnas någon egentlig nackdel med tidig start i engelska. Det finns även ett behov av 

att titta närmare på vilka läromedel som finns att tillgå i engelska för de yngre åldrarna och 

hur de är utformade. 

_______________________________________________________________ 
Nyckelord: elever, engelska, F- 3, IKT, lek, litteratur, läromedel, målspråk och sång 
  



3 
 

Innehåll 
1 Inledning ...................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ................................................................................ 5 

1.2 Begreppsdefinition ............................................................................................ 6 

2 Litteratur/Tidigare forskning .................................................................................. 7 

2.1 Styrdokument .................................................................................................... 7 

2.2 Barns språkutveckling 3-7 år ............................................................................ 8 

2.3 Tidig eller sen främmandespråksinlärning?..................................................... 9 

2.4 Aktiviteter och arbetssätt som främjar främmandespråksinlärning ............. 10 

2.4.1 Läromedel och material i engelskundervisning ....................................... 11 

2.4.2 Målspråksanvändning ............................................................................... 12 

2.4.3 Sång och lek ............................................................................................... 13 

2.4.4 Barnlitteratur ............................................................................................ 14 

2.4.5 IKT i engelskundervisningen ....................................................................16 

3 Metod och material ................................................................................................. 17 

3.1 Insamlingsmetod ............................................................................................. 17 

3.2 Deltagare/informanter .....................................................................................19 

3.3 Metod för analys...............................................................................................19 

3.4 Etiska frågor .....................................................................................................19 

3.5 Dokumentation ............................................................................................... 20 

3.5.1 Lärarhandledning ...................................................................................... 21 

3.5.2 Loggbok .................................................................................................... 22 

4 Resultat .................................................................................................................. 22 

5 Diskussion .............................................................................................................. 23 

5.1 Diskussion kring litteratur och tidigare forskning ...................................... 24 

5.2 Diskussion om lärarhandledningen och enkätstudien ............................... 26 

5.3 Slutsatser och vidare forskning ................................................................... 28 



4 
 

Källförteckning ............................................................................................................. 30 

Bilagor ........................................................................................................................... 35 

Bilaga 1 Missivbrev ................................................................................................ 35 

Bilaga 2 Enkätundersökning-resultatdokument ................................................... 39 

Bilaga 3 Enkät och informationsbrev .................................................................... 44 

Bilaga 4 Pedagogiska tankar .................................................................................. 45 

Bilaga 5 Innehållsförteckning Lärarhandledningen ............................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 Inledning 
Om engelskundervisning ska börja i årskurs 1, 2 eller 3 bestäms av varje enskild 

kommun. Detta innebär att i de kommuner där skolan väljer att vänta till årskurs 3 

med engelska får eleverna ett år på sig att arbeta med det centrala innehållet i 

kursplanen för engelska för årskurs 1-3 (Utbildningsdepartementet, 2011). Skolor 

som däremot valt att börja i årskurs 1 med engelska får istället tre år på sig att arbeta 

med samma innehåll.  Det här vill vi vara med och påverka genom att försöka ta fram 

ett inspirationsmaterial i form av en lärarhandledning i engelska för förskoleklass och 

årskurs 1 (F-1).      

 Vårt examensarbete består av två delar, en rapport samt en lärarhandledning för 

engelska i F-1. I rapporten redogör vi för vad forskning och litteratur säger om 

främmandespråksinlärning i de yngre åldrarna. Lärarhandledningen är framtagen 

utifrån vad som framkom i den forskning och litteratur som vi tagit del av och 

redogjort för i rapporten. Vi kommer i rapporten bland annat att nämna en 

internationell studie, ElliE, som visar att elever i de yngre åldrarna uppskattar att lära 

sig språk genom sånger, lekar och berättelser (Enever, Mihaljevic & Lopriore, 

2011:11,47). Skolverket visar i den senaste nationella utvärderingen av grundskolan 

(NU03) att det borde ägnas mer tid åt aktiviter som främjar elevernas muntliga 

kommunikativa förmåga i engelska. På grund av detta valde vi att fokusera på den 

förmågan. Detta överensstämmer också med syftet för engelska som anges i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), där 

eleverna ska få utveckla en ”allsidig kommunikativ förmåga” 

(Utbildningsdepartementet, 2011:30).  

       

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att utifrån vad som framgår i forskning och 

litteratur ta fram en lärarhandledning som fokuserar på att träna elevers engelska 

kommunikativa förmåga. Vi vill att handledningen ska fungera som ett 

inspirationsmaterial på engelska där läraren får tips och idéer på aktiviteter som 

läraren kan använda sig av i sin undervisning. Vi har valt att lägga fokus på 

förskoleklass och årskurs 1 då det finns forskning som påvisar att en tidig 

främmandespråksinlärning främjar barnets språkutveckling och självförtroende att 
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använda det på sikt. Under vår studie har vi haft för avsikt att finna svar på följande 

frågeställningar:  

 Vad säger forskning om tidig språkinlärning?  

 Vad främjar tidig främmandespråksinlärning? 

 Hur skulle en lärarhandledning kunna vara utformad, för att användas i 

engelskundervisning i förskoleklass och åk 1, för att främja den muntliga 

kommunikativa förmågan? 

 

1.2 Begreppsdefinition  
När det gäller inlärning av ett nytt språk finns det två begrepp som ofta förekommer, 

dessa är andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning. Det som skiljer dessa 

åt är att en andraspråksinlärning sker i en miljö där det nya språket talas av 

majoriteten i omgivningen. Vid främmandespråksinlärning är det tal om att lära sig 

ett nytt språk som generellt sett inte talas av inlärarens omgivning (Abrahamsson, 

2009:14–15).  Lainio (2007:264, 297) menar att andraspråk är det språk som lärs in 

efter att ett förstaspråk har etablerats vid cirka 3 års ålder. Lainio (2007:297–298) 

beskriver att skillnaden mellan andraspråk och främmandespråk är att 

främmandespråk sker genom formell undervisning medan inlärningen av ett 

andraspråk sker genom formell och informell undervisning. Med tanke på hur vi i 

dagens samhälle omges av det engelska språket både informellt och formellt från en 

tidig ålder hävdar Lainio (2007: 297-298) att engelskans status är på väg att 

klassificeras som ett andraspråk. Engelskundervisning i den svenska skolan faller 

dock fortfarande under begreppet främmandespråksinlärning därav kommer det 

begreppet fortsättningsvis att vara dominerande i texten. I de fall litteraturen 

specifikt använder andraspråk som begrepp kommer vi i rapporten använda oss av 

detta.      

 Input, inflöde, avser det språkliga inflöde som en språkinlärare exponeras för 

Output, utflöde, avser den muntliga produktion som görs utav en 

språkinlärare(Lundberg, 2011:34–35).  Vid engelskundervisning utgörs det språkliga 

inflödet utav det engelska språket. Utflödet är den engelska som eleven själv 

producerar genom tal.   
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2 Litteratur/Tidigare forskning 

Då lärarens arbete styrs av läroplanen kommer vi under detta avsnitt redogöra för 

vad som står gällande engelskundervisning i styrdokumentet Lgr 11. Vi kommer 

därefter att i korta drag beskriva barns generella språkutveckling 3-7 år samt beskriva 

två språkteorier och deras bild av hur barns språkutveckling går till: Krashens input 

hypothesis och affective filter hypothesis samt Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Det finns en hel del forskning om engelskundervisning i de yngre 

åldrarna och vi kommer här att ge en bild av några representativa studier inom detta 

område. Slutligen kommer vi att ge en översikt av forskning om aktiviteter och 

arbetssätt som visat sig vara främjande vid andraspråksinlärning. Vi kommer att 

beröra följande områden; läromedel och material i engelskundervisning, 

målspråksanvändning, sång och lek, litteratur och IKT.  

 

2.1 Styrdokument 
I läroplanen för grundskolan och förskoleklassen och fritidshemmet 

(Utbildningsdepartementet, 2011) står det under skolans uppdrag att lek och 

kreativitet är viktiga delar i lärandeprocessen. Lekens betydelse lyfts fram framförallt 

i de yngre åldrarna. När det kommer till engelskan som ämne så står det i läroplanen 

att eleverna ska ges möjlighet att få ta del av ”Tydligt talad engelska och texter från 

olika medier” (s. 31).  Det framgår även att elevernas intressen och erfarenheter ska 

vara utgångspunkten i utformandet av undervisningen och eleverna ska få möjlighet 

att träna sig i att tala engelska (Utbildningsdepartementet, 2011: 30-31).                  

 För att kunna planera sin undervisning kan läraren använda sig av det som står i 

det centrala innehållet för kursplanen i engelska (Utbildningsdepartementet, 

2011:31).  I kursplanen står det under centralt innehåll bland annat att ”Sånger, 

ramsor, dikter och sagor ”(2011:31) ska ingå i undervisningen. Vidare anges det i 

läroplanen att eleverna ska få lära sig att använda digitala verktyg för att söka efter 

information. Det står även att eleverna ska få lära sig att använda dessa verktyg för 

”kommunikation, skapande och lärande” (Utbildningsdepartementet, 2011:14).

 Skolverket har även givit ut ett kommentarmaterial till kursplanerna i Lgr 11. I 

kommentarmaterialet för ämnet engelska står det att ”I de lägre årskurserna ska 

eleverna i huvudsak möta engelska i talad form”(Skolverket, 2011:14).  Aktiviteter 
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som baseras på metoden ”höra-göra” och ”lyssna-förstå-imitera-tala” är här att 

föredra i ett kommunikativt syfte. Eleverna ska även ges möjlighet att få 

kommunicera med hjälp av olika medier och med konkret material (Skolverket, 

2011:10). Vidare framgår det att undervisningen ska erbjuda ett varierat arbetssätt 

och att material som används ska vara avsett för barn och anpassat efter barnens 

ålder (Skolverket, 2011:13–14). Något som även lyfts är förförståelsen och hur viktigt 

det är att man arbetar medvetet med den så att undervisningen utgår ifrån det 

eleverna redan känner till och kan (Skolverket, 2011:12). 

 

2.2 Barns språkutveckling 3-7 år 
Det första steget i att lära sig ett nytt språk går via input, inflöde. Detta gäller både vid 

första- och andraspråksinlärning (Sevik, 2012:11–13). Mellan tre och sju års ålder har 

barn lätt att ta till sig språk genom att imitera och de har även ett naturligt intresse 

och förmåga att lära sig nya ord, begrepp och fraser utantill.  Successivt lär barnen sig 

att sätta in olika ord och meningar i sammanhang (Ladberg, 1994:34–36). 

 Strömqvist (2003:57) beskriver barns sätt att lära sig språk som en process i vilken 

samspelet med omgivningen är viktig. I denna process tar barnet in den nya 

informationen och undersöker och anpassar den till det de redan vet. I den här 

inlärningsprocessen är det viktigt att barnets omgivning också anpassar sig så att det 

inte bara är barnet som gör anpassningen (Strömqvist, 2003:57).  Detta påminner om 

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen som beskrivs som ett fält för 

kommande utveckling (Vygotskij, 1999: 254). Vygotskij skriver att för att nå denna 

zon krävs en interaktion mellan eleven och läraren. Genom att läraren ger eleven 

vägledning och stöd skapas förutsättningar för att en kunskapsutveckling ska ske. 

Med hjälp av denna zon kan läraren genom rätt stöd främja eleven i dess 

språkutveckling (Hadaway, Vardell & Young, 2002:27). Vuxna spelar en viktig roll i 

hur barn utvecklar sin förmåga att kommunicera. Genom att läraren utmanar barnet 

och hjälper det vidare när barnet på egen hand inte kan komma vidare kommer 

barnet att ligga längre fram i sin utveckling till skillnad mot de barn som inte fått 

samma möjlighet (Arnqvist, 1993:60).                                                          

 När barnet träder in i skolåldern utvecklas barnets känsloliv, vilket till en viss grad 

påverkar barnets språkinlärning. Forskning visar till exempel att elever i årskurs 1-3 

inte uppvisar några större tecken på nervositet inför att tala engelska. Elevernas oro 
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över att göra fel inträder oftast i 10-årsåldern. Vid denna ålder avtar även intresset för 

att lära språk med flera sinnen som till exempel inlärning genom lek, sång och rörelse 

(Lundberg & Oscarson, 2008:21). Beträffande de mest gynnsamma förutsättningarna 

för inlärning av främmande språk för barn är det viktigt att ha barnets ålder och 

känslomässiga utveckling i åtanke (Ladberg, 1994: 37).  

 Krashen (1981:33) menar att det finns två andra väsentliga faktorer när det gäller 

andraspråksinlärning och benämner dessa som the input hypothesis och the affective 

filter hypothesis. The input hypothesis bygger på att språkinlärning sker när eleven 

omges av ett språkligt inflöde som ligger en nivå över elevens språkliga förmåga 

(Krashen, 1981:31–33; Lightbown & Spada, 2006:37). Detta språkliga inflöde ska 

bestå av påtagliga, tydliga och meningsfulla språkutvecklande aktiviter (Hadaway, 

Vardell & Young, 2002:27).  En likhet mellan Vygotskij och Krashen är de delar 

uppfattning kring att den språkliga nivån bör läggas på en något högre, men inte 

onåbar nivå, över det eleven redan kan för att på så sätt främja språkutveckling 

(Vygotskij, 1999:254; Krashen, 1981:31–33 ). The affective filter hypothesis, handlar 

om elevens känslomässiga filter och hur det har stor betydelse för hur effektiv elevens 

språkinlärning blir. Detta filter omfattas av elevens motivation, psykiska välmående 

och inställning till det som ska ske. Detta innebär att om eleven känner sig trygg 

förenklas inlärningen (Krashen, 1981:31–33; Lightbown & Spada, 2006:37).   

 

2.3 Tidig eller sen 

främmandespråksinlärning? 
Hittills har forskningen inte kunnat visa att det finns en optimal ålder för tidig 

främmandespråkinlärning men sedan 1900-talets mitt har många forskare påtalat 

fördelarna med att främmandespråkinlärning sker tidigt (Lundberg & Oscarson, 

2008:26; Lundberg, 2010:17; Ladberg, 1994:35–37). En studie av Soderman och Oshi 

(2008:299) visar att barn som lär sig fler språk, får bättre självförtroende, blir mer 

intresserade av språk och att deras problemlösningsförmåga och kognitiva förmågor 

utvecklas. Dessa fördelar påtalas även av Pinter (2006:28).   

 Som sades i förra avsnittet talar barns känslomässiga utveckling för en tidig start 

då barn i de yngre åldrarna inte är rädda för att ta risker och inte är rädda för att säga 

fel. Båda dessa faktorer gynnar elevernas språkutveckling (Pinter, 2008: 28). 

Lundberg hävdar att 5-10 min engelska som dagligt inslag är tillräckligt för att 
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eleverna ska gå framåt i sin språkutveckling (2011:45–46).  

 Kritik som förts fram mot engelskundervisning i de yngre åldrarna påtalar att den 

tid som läggs ned på engelska istället borde koncentreras på svenskundervisning 

(Svartvik, 1999:333). Fördelar som lyfts fram gällande en senare start för 

andraspråksinlärning är att eleverna genom sin kognitiva förmåga kan tillämpa 

strategier i sin språkinlärning.  Dessutom kan äldre elever lättare förstå syftet med 

språkinlärning och grammatik (Pinter, 2006:29; Lightbown & Spada, 2006:67–70).

 Det finns endast en större genomförd studie av engelska på lågstadiet i Sverige; 

nämligen EPÅL, engelska på lågstadiet, som var ett forskningsprojekt som 

genomfördes i Mellansverige 1969-1980. Syftet var att ta reda på fördelar och 

nackdelar med att införa engelska redan i de yngre åldrarna (Lundberg, 2011:19–20). 

En del av de slutsatser som de kom fram till var att de inte kunde se några nackdelar 

med att påbörja engelskundervisningen i de yngre åldrarna. En av anledningarna till 

den slutsatsen var att de menade att yngre barn inte har några svårigheter med att 

lära sig nya språk. De kunde dock inte komma fram till om det finns någon optimal 

ålder för inlärning av nya språk. Det som mättes i kunskap var stavning, grammatik 

och meningsbyggnad. Vad som hade varit intressant men som inte mättes var uttal, 

hörförståelse, språkligt självförtroende och intresset för språk. Trots att forskarna i 

projektet drog slutsatser som stödde en tidig start av engelska fick dessa inget 

genomslag i regionen. Orsaker bakom det tros vara bristen på engelskautbildade 

lärare i lågstadiet samt ett icke fungerande samarbete över stadierna, från låg- till 

mellanstadiet (Lundberg, 2011:20; Sundin, 2004:152). 

 

 

2.4 Aktiviteter och arbetssätt som 

främjar främmandespråksinlärning 
Om då forskningen verkar stödja en tidig start av engelska, hur skall det gå till? Vilka 

arbetssätt och aktiviteter får stöd i forskningen såsom främjande av 

främmandespråksinlärning? I det här avsnittet kommer vi att redogöra för några av 

de arbetssätt och några av aktiviteter som forskning har visat gynnar 

främmandespråksinlärning. De områden vi kommer att beröra är; läromedel och 

material i engelskundervisningen, målspråksanvändning, sång och lek, litteratur och 

IKT, samt hur dessa kan berika undervisningen i engelska. Vi kommer i avsnittet att 
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hänvisa till två studier, en internationell studie, ElliE, Early Language in Europe och 

en nationell studie den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU 03). 

ElliE var en mycket omfattande studie i detta sammanhang som berör 

främmandespråksinlärning (Enever, 2011). Syftet med studien var att kartlägga 

främmandespråksundervisningen i grundskolan i Europa för att ta reda på hur 

effektiv den var (Enever, 2011:1). Den nationella studien, NU 03 gjordes av 

Skolverket för att klarlägga grundskolans utveckling under 1990-talet. Denna 

utvärdering berörde flera olika skolämnen men vi kommer i denna rapport endast att 

relatera till ämnet engelska. 

 

2.4.1 Läromedel och material i engelskundervisning  
Enligt NU 03 (Lundberg & Oscarson, 2008:40) är engelska ett av skolans mest 

läromedelsstyrda ämnen. Problematiken som tas upp är att det inte alltid är självklart 

att de läromedel som används i undervisningen följer kursplanerna i engelska, vilket 

då innebär att lärare istället för att utgå från kursplanen allt för ofta förlitar sig på 

textböcker. 

 I en licentiatavhandling redogör Lundberg (2007) för sin analys av 123 

aktionsforskningsaktionsrapporter som gjordes av lärare i grundskolans tidigare år. 

Ett av de områden som dessa rapporter berör är material i engelskundervisningen. I 

avhandlingen framför Lundberg (2007:86) att lärarna påtalar att många av de 

läromedel som används för engelskundervisning i skolan är 15-20 år gamla, vilket 

innebär att dessa läroböcker inte stämmer överens med gällande läroplaner. Med 

tanke på att läroböckerna ofta är inaktuella, efterfrågar lärarna i studien relevant 

undervisningsmaterial för grundskolans tidigare år.   

 En studie som belyser brister i det engelskmaterial som används i grundskolans 

tidigare år, är ett examensarbete på avancerad nivå, där författarna (Palasaari & 

Eklöf, 2013:33–36) gör en kvalitativ jämförelse av några olika läromedel i relation till 

kursplanen i engelska. Författarna kom fram till att de läromedel som de hade 

undersökt ofta saknade viktiga delar av det som angavs i kursplanen för årskurs 1-3 i 

engelska. En av de delar som saknades var konsekvens i språket. Istället för att ge 

eleverna beskrivning på engelska så blandas oftast svenska och engelska i textböcker 

och arbetsböcker. Andra delar som saknades var skapande aktiviter såsom lekar och 

sånger. I några läromedel förekom sånger men då saknades handledning till hur 
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dessa sånger skulle sjungas. Med tanke på resultaten från dessa studier påtalar 

författarna vikten av att läraren kompletterar sin undervisning med delar som saknas 

i relation till det som anges i kursplan för engelska. 

 

2.4.2 Målspråksanvändning 
En annan fråga av vikt för engelska för yngre åldrar är om och hur målspråket 

engelska skall användas i undervisningen.  Målspråksanvändningen sätter fokus på 

läraren, och resultat från ElliE visar mycket riktigt hur viktig läraren är för elevernas 

språkutveckling. Enever (2011:11) hävdar det krävs att läraren använder sig av 60 % 

målspråk i sin undervisning för att eleverna ska kunna lära sig det främmande 

språket. Det råder dock skilda uppfattningar kring i vilken utsträckning målspråket 

bör användas och hur det används i praktiken i undervisningen (Cameron, 2001:199). 

ElliE (2011:6-7) visar att lärarens inställning till målspråket har en väsentlig 

betydelse för hur framgångsrik undervisningen blir. Övriga faktorer som visades vara 

väsentliga i studien var att eleverna kände sig trygga och uppmuntrades att använda 

målspråket samt att de fick en stor exponering av målspråket.                                                                                   

 Lundberg (2007:33) är en förespråkare för målspråksanvändning. Hon redogör för 

att dagens mest effektiva språkstrategi är elevernas exponering för målspråket samt 

att eleverna får använda språket i meningsfulla sammanhang. Enligt henne bör 

eleverna få bada i språket; på så sätt blir eleverna mer uppmärksamma på språket 

och dess struktur (2010:24–25). Detta resonemang stöds även utav Sundell 

(2004:41–42). Lundberg (2013:24) hävdar vidare att när det kommer till att 

förtydliga något för eleverna bör läraren istället för att ”servera en 

översättning”(2013:24) använda sig av kroppsspråk, konkret material och bilder. På 

så sätt tillåts eleverna att våga gissa. Denna ”guessing competence” är en egenskap 

som Tornberg (citerad i Lundberg, 2010) visar kan främja elevernas 

främmandespråksinlärning (Lundberg, 2010:24–25).                                                                

 De som istället ställer sig kritiska till ren målspråksanvändning poängterar att i 

vissa situationer krävs användning av elevernas förstaspråk. Exempel på sådana 

situationer kan vara: för att säkerställa att eleverna har förstått det läraren har gått 

igenom i undervisningen och vid konflikthantering (Cameron, 2001:210–212). En 

slutsats kan därför vara att läraren ska använda målspråket i största möjliga mån, 

men att också använda elevernas förstaspråk när detta krävs, om det underlättar 

elevernas främmandespråksinlärning. Det är dock lärarens ansvar att välja det språk 
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som i den givna situationen ger bäst förutsättningar för elevens 

främmandespråksinlärning (Cameron, 2001:199,213).                                                                                                                                

 Lundberg (2007:109–114) påtalar att resultat från hennes analys visar att såväl 

elever som lärare anser att det talas för lite engelska i undervisningen. För att 

eleverna ska lära sig engelska krävs konsekvent målspråksanvändning av läraren. Det 

är då viktigt att läraren tydliggör syftet med målspråksanvändning så att eleverna på 

så sätt kan se meningen med att använda målspråket.  

 

2.4.3 Sång och lek   
Sång och lek är värdefulla verktyg att använda sig av i främmandespråk 

undervisningen då de bidrar till en positiv atmosfär där alla kan delta utifrån egna 

förutsättningar (Sevik, 2012:11–13). ElliE visar att sånger och lekar ofta uppskattas av 

yngre elever vid inlärning av nya språk (Mihaljevic & Lopriore, 2011:47). Vid 

användandet av sånger skapas naturliga tillfällen för övning och repetition. Det är 

även en möjlighet för eleverna att använda sig av det nya språket i på ett verkligt och 

konkret sätt utan att det blir en kravfylld situation (Sevik, 2012:11–13; Lundberg, 

2011:49; Hadaway, Vardell & Young, 2002:27; Pinter, 2006:39). Cooper (2010:25) 

hävdar också att barn som omges av sång och talat språk har en förmåga att lyssna 

mer uppmärksamt och är mer öppna och aktiva i sin kommunikation med andra. 

 När det kommer till att välja sånger menar Sevik (2012:12) att lärare bör välja 

sånger som innehåller lätta texter med repetitiva mönster samt gärna sånger med 

tillhörande rörelser som förstärker innebörden. Sånger med rörelse är något som 

även Pinter (2006:50) menar är värdefullt för elever i början av sin 

främmandespråksinlärning eftersom rörelsesånger bidrar till att eleverna kan 

konkretisera det talade språket.      

 Mustafa Sevik (2011:1030) genomförde en studie vars syfte var att ta reda på vad 

lärare, som undervisar yngre elever i engelska som främmandespråk, såg för värde i 

att använda sig av sånger i sin undervisning.  Studien är relevant då den helt och 

hållet fokuserar på användandet av sånger i främmandespråksinlärning. 

 Resultatet av studien visade att lärarna anser att sånger har ett stort pedagogiskt 

värde i språkundervisningen. Lärarna ansåg att sånger hjälper eleverna att utveckla 

sin förmåga att lyssna samt att eleverna ges många tillfällen att visa och träna sin 

språkliga förmåga inom flertalet språkliga områden. Men även om lärarna var 
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positiva till att använda sig av sånger i sin undervisning uttryckte en stor del av dem, 

77 procent att de upplevde det som svårt att hitta sånger passande för deras elever 

utvecklings- och åldersmässigt.  69,3 procent ansåg sig inte ha tillräckligt med 

resurser för att kunna använda sig av sånger i sin undervisning (Sevik, 2011:1033–

1034).      

 I likhet med sång är lek ett användbart verktyg vid tidig språkinlärning. Leken har 

en central roll i barns liv och när det kommer till att utforma språkfrämjande 

aktiviteter så behöver det inte vara svårare än att just leka en lek. (Manning, Szcesi & 

Giambo, 2004:104–105; Shin, 2010:16–17). Sång och lek har visat sig skapa 

gynnsamma förhållanden för en metod som heter TPR, Total Physical Response. 

Denna metod innebär att eleverna svarar på lärarens uppmaningar genom icke verbal 

kommunikation (Hadaway, Vardell & Young, 2002:34; Sevik, 2012:11–13). TPR 

består av två steg, i det första steget uttalar läraren en uppmaning för att sedan visa 

konkret, fysiskt, vad eleverna ska göra. I det andra steget uttalar läraren 

uppmaningen och eleverna förväntas här utföra den så som läraren tidigare visat 

(Sevik, 2012:11–13).     

 James J. Asher grundaren av TPR gjorde under 1960-talet ett flertal pilotstudier 

gällande effekten av TPR (Asher, 1966). Resultatet från gruppen bestående av barn 

visade ingen märkbar skillnad, i jämförelse med ungdomarna och de vuxna, vid 

användning av TPR. Trots detta skriver Asher att hans pilotstudier visat att TPR som 

metod generellt verkade underlätta förståelse av främmande språk (Asher, 1966). 

 

2.4.4 Barnlitteratur  
Barnlitteratur på engelska är en källa ur vilken lärare kan hämta inspiration och 

skapa ett material som är meningsfullt för eleverna. En anledning till att använda sig 

av barnlitteratur i engelskundervisningen är att den innehåller och berör ämnen och 

känslor som eleverna kan känna igen sig i (Sandström, 2011:22; Shin, 2010:16–17; 

Fowler, Yates & Lewman, 2007: 32). Gillanders och Castro (2011:93) skriver att 

nyckeln till framgång under arbetet med engelsk litteratur är att först läsa berättelsen 

på elevernas modersmål. Genom att eleven har hört boken på sitt modersmål skapas 

en förförståelse för bokens karaktärer och handling. Böcker som finns tillgängliga på 

flera olika språk gynnar elevernas läsförståelse ” because they help students transfer 

their understanding of the content from one language into another” (Shin, 2010:17). 

När det kommer till att välja lämplig litteratur har det visat sig att litteratur med 
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repetitiva mönster hjälper eleverna att bli medvetna om språkets rytm. Det har även 

visat sig att ord som förekommer flera gånger gagnar elevernas ordförråd (Feldmanis, 

2010:102; Sandström, 2011:23; Lugossy, 2007:83).  

 Högläsning som metod verkar gynna elever vid inlärning av främmande språk. 

(Sandström, 2011:24; Shin, 2010: 17; Lugossy, 2007:87). Genom att läraren under 

högläsningen fortlöpande förklarar ord och sammanhang främjas elevernas 

ordkunskap och språkinlärning. Istället för att använda sig av talat språk kan läraren 

med fördel använda sig av kroppsspråk, konkret material och bilder för att främja 

elevernas förståelse (Sandström, 2011:25). Aktiviteter som kan knytas samman med 

högläsning är återberättande och dramatisering där eleverna ges en möjlighet att 

använda sig av den nyfunna kunskapen via diskussioner och lek. Det här hjälper 

eleverna att få många olika referenser att knyta upp de nya kunskaperna på/till 

(Feldmanis, 2010:105; Sandström, 2011:24).  En annan metod som ofta uppskattas 

av yngre barn är en så kallad Picture walk (Gillanders & Castro, 2011: 93). Denna 

metod innebär att läraren tillsammans med eleverna går på en bildpromenad i boken 

som ska läsas. Vid diskussion om boken ska fokus ligga på illustrationerna och inte på 

texten. På så sätt introduceras eleverna till bokens huvudkaraktärer genom bild som 

stöd. Därefter kan läraren gå igenom några av de mest centrala orden som kommer 

att användas i texten och gärna konkretisera dessa med hjälp av kroppsspråk, bilder 

eller andra objekt (Gillanders & Castro, 2011: 93-95).   

 En mycket givande aktivitet som lyfts fram vid arbete med litteratur är ”book talks” 

(Chambers, 1996; Feldmanis, 2010: 104-105). Boksamtal går ut på att läraren och 

eleverna tillsammans samtalar om en bok som de nyligen har läst enligt ett visst 

strukturerat mönster. Huvudsyftet med frågorna som läraren ställer under 

boksamtalet är att eleverna ska få berätta och beskriva sina upplevelser och tankar 

kring berättelsen. En viktig princip är att barnen uppmuntras att prata om alla tankar 

som texten väcker – ingenting är rätt eller fel – men alla samtal förs också tillbaka till 

texten med uppmaningen: ”Berätta för mig” (Chambers, 1996: 38). Feldmanis 

(2010:105) påtalar att boksamtal möjliggör för eleverna att delta på lika villkor och 

att alla får komma till tals.      

 Bara det faktum att litteratur används har visat sig vara positivt för 

klassrumsmiljön och motivationen att lära sig språk. Réka Lugossy genomförde en 

studie vars syfte var att försöka ta reda på hur tillgången till bilderböcker kunde bidra 

till elever och lärares motivation. Lugossy ville även ta reda på hur sagoläsning kunde 
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påverka elevers språkliga utveckling (2007:79–83). Lärarna fick tillgång till 20 

bilderböcker som de skulle läsa regelbundet för sina elever som var 7-12 år. Lärarna 

uttryckte under intervjuerna att stämningen under lektionerna varit positiv och att 

det inte känts som en typisk lektion utan mer som en avslappnad sagostund. Här 

påtalar Lugossy (2007:81) att det skapats en atmosfär i vilken eleverna inte kopplar 

sagoläsningen till ett lärandetillfälle. En sådan här avslappnad och naturlig miljö är 

som vi tidigare skrivit enligt Krashen (1981:40–44) en viktig förutsättning för barns 

språkutveckling. Slutsatser som kunde göras utifrån Lugossys studie (2007) var att 

både elever och lärare visade sig ha gynnats på så sätt att de hade fått ökad 

motivation av att regelbundet läsa ur bilderböcker. Dessutom visade eleverna bevis 

på att ha utvecklats språkligt (Lugossy, 2007:87). 

 

2.4.5 IKT i engelskundervisningen 
Begreppet IKT står för Informations och kommunikationsteknik.  Med hjälp av 

digitala verktyg kan lärare låta eleverna kommunicera, och skapa kunskap på en 

mängd olika sätt.  Som vi tidigare har nämnt lyfter läroplanen fram digital teknik som 

ett hjälpmedel för lärande. Detta går också hand i hand med att digital kompetens av 

Europaparlamentet pekas ut som en nyckelkompetens för livslångt lärande. Enligt 

parlamentet krävs denna kompetens av människor för att leva i ett modernt samhälle 

i Europa (Estling Vannestål, 2010: 81). Jämterud (2012) påtalar att användning av 

digitala verktyg i språkundervisningen, gör eleverna mer intresserade och motiverade 

att använda och lära sig det engelska språket (Jämterud, 2012) och i detta instämmer 

Estling Vannestål, (2013: 24-26).                                                                                                                                                       

 På internet kan lärare finna en mångfald av websidor med interaktiva och 

engagerande språkövningar som enkelt kan användas i undervisningen. Estling 

Vannestål (2013:4) redogör för websidor som till exempel Språklänkportalen, där 

lärare kan finna lektionsmaterial och British Councils Learn Kids, där lärare kan 

hitta sånger, sagor och olika interaktiva övningsuppgifter som är anpassade efter 

elevernas ålder. En viktig förutsättning för att kunna använda sig av websidor i sin 

undervisning är att läraren granskar materialet på internet. Detta för att på så sätt 

säkerställa att de sidor eller övningar som eleverna ska arbeta med är lämpliga med 

tanke på elevernas ålder och språkliga nivå (Granath & Estling Vannestål, 2008: 143-

144). Detta påtalas även av Lundberg och Oscarson (2008:46) och Estling Vannestål 
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(2013: 24-26) då de understryker att lärarens kännedom om tillförlitligt material på 

internet är en viktig resurs i undervisningen. Granath och Estling Vannestål (2008: 

139,144) och Estling Vannestål (2010: 82) förklarar att genom att läraren använder 

sig av IKT i sin undervisning får eleverna möjlighet till en allsidig språkinlärning. 

Tack vare att målspråket används på varierade sätt blir det språkliga inflödet stort. 

Lundberg (2013:20) poängterar att ju mer engelsk input eleverna får tillgång till, 

desto mer egen muntlig output kan de sedan skapa.  

 2009 gjordes en studie (Gallardo del Puerto & Giambo, 2009:137–142) för att 

kartlägga lärares tillämpning av metoden CALL, Computer- Assisted Language 

Learning med IKT som medel i främmandespråksundervisningen i Europa. CALL 

metoden innebar från början ett individuellt arbetssätt där eleverna fick träna sina 

språkfärdigheter genom att till exempel träna på glosor på datorn (Gallardo del 

Puerto & Giambo, 2009:138–139). Forskarna ville ta reda på om CALL metoden följt 

med i utvecklingen. Med internets intåg följde en hel del möjligheter till interaktion 

och kommunikation via datorer. Därför ville forskarna ta reda på hur IKT användes 

som medel vid tillämpningen av CALL. Slutsatserna som forskarna kom fram till var 

att lärarna visade ett stort intresse för att använda IKT som medel för interaktion, 

men att deras bristfälliga kunskaper inom området hindrade lärarna att integrera IKT 

som en naturlig del i undervisningen (Gallardo del Puerto & Giambo, 2009:148–150). 

 

3 Metod och material 

I följande kapitel kommer vi att beskriva vårt val av metod samt hur vi har gått 

tillväga för att analysera och sammanställa vårt material.  Vi kommer även att ta upp 

hur vi valde ut våra deltagare och informanter.  Därefter redogör vi för de 

forskningsetiska principer som vi har följt. Slutligen kommer vi att beskriva hur 

processen sett ut i skapandet av vår lärarhandledning.  

 

3.1 Insamlingsmetod  

Syftet med vår studie var att utifrån litteratur och forskning ta reda på hur en 

lärarhandledning i engelska för de yngre åldrarna skulle kunna utformas. Utifrån det 
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vi kom fram till i litteratur och forskning valde vi att skriva en lärarhandledning med 

fokus på den muntliga kommunikativa förmågan. För att undersöka dess 

tillämpbarhet valde vi att göra en mindre enkätstudie. Studien byggde på att vi 

skickade ut lärarhandledningen till yrkesverksamma lärare i förkoleklass och årskurs 

1. Lärarna fick möjlighet att prova lärarhandledningen i sin ordinarie undervisning. 

Därefter skickade vi ut en enkät som lärarna fick fylla i gällande lärarhandledningens 

användbarhet. Vi valde att använda oss av en mindre enkätstudie då vi med hjälp av 

en mindre grupp yrkesverksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1 ville pröva 

lärarhandledningens upplägg i praktiken.    

 Vi skickade ut lärarhandledningen till två skolor i Mellansverige. Totalt skickade vi 

ut lärarhandledningen till 11 stycken lärare. Lärarna hade 2,5 vecka på sig att tillämpa 

lärarhandledningen. Vi bad lärarna prova lärarhandledningens innehåll minst 1-2 

gånger per vecka. Som utvärdering valde vi att utforma en enkät. Syftet med enkäten 

var att få en systematisk beskrivning av lärarnas uppfattning av vår lärarhandledning 

vilket överensstämmer med Denscombes (2009:25) anledning till att genomföra en 

undersökning. Vi valde att använda oss av fasta frågor (s.221-222) men gav också 

deltagarna möjlighet att motivera sina svar i kommentarer. Svårigheten med att 

enkom använda sig av fasta frågor är att svaren blir kortfattade utifrån de 

förutbestämda svaren och deltagarna kan känna sig begränsade. Genom att lämna 

utrymme för kommentarer fick deltagarna möjligheten att vidareutveckla sina svar.  

 Vår enkät bestod av 11 frågor som, med undantag för de första tre generella 

bakgrundsfrågorna, bestod av frågor som hade direkt koppling till 

lärarhandledningen, se bilaga 1.      

 Utav 11 stycken utskickade enkäter fick vi kompletta svar på sex. Fyra utav de 

informanter som valde att inte delta besvarade de tre första frågorna, vilket kan 

betecknas som internt bortfall (Eljertsson, 2005:25). De angav via mail att de inte 

haft tid att fullfölja studien då de under samma tidsperiod hållit på med andra redan 

påbörjade projekt. De hade haft för avsikt att delta men tiden räckte inte till. En av 

våra informanter valde att inte alls delta i studien; ett fall av externt bortfall 

(Eljertsson, 2005:25). Vid insamlingen av enkäterna uttryckte 4 lärare att de saknade 

ett bra material att använda sig av för att kunna undervisa i engelska. En av lärarna 

sade ” Jag har valt att göra mitt eget material då jag inte hittat något lämpligt 

material”.  Se bilaga 2 för övriga kommentarer. 
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3.2  Deltagare/informanter  
Då vi valde att rikta in oss på förskoleklass och årskurs 1 var det självklart att tillfråga 

lärare i dessa årskurser om de ville delta i vår enkätstudie. Vi tillfrågade två skolor i 

två olika mindre kommuner i Mellansverige. På den ena skolan hade de redan 

engelska från årskurs 1 medan de på den andra skolan inte introducerar engelska 

förrän årskurs 2. Sammanlagt tillfrågades 11 lärare varav 7 arbetar i förskoleklass och 

4 i årskurs 1.  

  

3.3  Metod för analys 

När svarstiden var slut samlade vi personligen in enkäterna. Därefter sammanställde 

vi svaren i ett dokument, se bilaga 2. Vi valde att göra en kvalitativ dataanalys då vårt 

underlag inte var nog för att kunna göra en kvantitativ analys. 

 Vi förberedde oss för analysarbetet genom att använda oss av lärarhandledningen 

och den frågeställning som vi haft med från början: Hur skulle en lärarhandledning 

kunna vara utformad, för att användas i engelskundervisning i förskoleklass och åk 

1, för att främja den muntliga kommunikativa förmågan?  Vi utformande sedan ett 

dokument i vilket vi skulle kunna föra in deltagarnas svar för att på så sätt få en 

överskådlig blick över dem. Vi lämnade även utrymme för att, vid behov, kunna fylla i 

kommentarer se bilaga 2. Den här förberedelsen tar Denscombe (2009:369–370) 

upp som ett av de steg som bör genomföras vid en kvalitativ analys.  

 När vi hämtat in enkäterna förde vi in svaren i dokumentet för att sedan läsa 

igenom alla svaren flera gånger. Det här gjorde vi för att vi skulle kunna få en mer 

ingående blick över våra data och på så sätt få en tydligare bild. Den här delen av 

analysen benämner Denscombe (2009:371–373) ”Förtrogenhet med data”(s.371) och 

skriver att det är i det här skedet som den insamlade datan bearbetas flera gånger om 

för att på så sätt upptäcka alla nivåer av den. Därefter gjorde vi en sammanställning i 

förhållande till vår frågeställning gällande lärarhandledningen som blev vårt resultat. 

 

3.4 Etiska frågor 
Patel och Davidson (2011:62–63) betonar vikten av att beakta de forskningsregler 

som tagits fram av vetenskapsrådet vid forskning som berör människor och dess 
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omgivning. Det finns fyra krav att ta hänsyn till och dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet innebär att de utvalda deltagarna ska få information om 

undersökningens syfte.  

 Samtyckeskravet går ut på att informera deltagarna om att deras deltagande 

är helt på frivillig basis och att de har rätt att avbryta sitt deltagande om de så 

önskar.   

 Konfidentialitetskravet deltagarna ska ges klar och tydlig information om vad 

som kommer att ske med den information som de lämnar. Deltagarnas 

anonymitet ska respekteras.   

 Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in endast får användas 

för det syfte undersökningen har.   

Innan vi lämnade ut vår lärarhandledning skickade vi ut ett missivbrev (Patel & 

Davidson, 2011:75) där vi uppfyllde informationskravet genom att presentera oss och 

vårt syfte med vår enkätstudie (se Bilaga 3). Vi skickade ytterligare ett missivbrev i 

samband med utvärderingen (se Bilaga 1). I båda breven var vi noga med att påtala 

att deltagandet var helt frivilligt och att de kunde avböja att delta utan att ange något 

skäl, i och med detta följde vi det som framgår av samtyckeskravet. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet informerade vi deltagarna om hur den 

information vi fick in endast var avsedd för våra ögon och att deras svar skulle 

makuleras med en dokumentförstörare direkt efter slutförd analys och 

sammanställning.  Vi signerade båda missivbreven för att på så sätt visa att vi tagit 

del av och förbundit oss till att fullfölja de fyra kraven.   

 

3.5 Dokumentation 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vår lärarhandlednings struktur samt vår 

loggbok. 
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3.5.1 Lärarhandledning 
Lärarhandledningen består av 19 sidor. Den inleds med ett avsnitt som vi valde att 

döpa till Our pedagogical motivation behind this manual där vi redogjorde för våra 

pedagogiska tankar bakom handledningen baserat på den forskning och litteratur 

som vi tagit del av. För en översatt version av denna inledning se bilaga 4. 

 Tanken bakom lärarhandledningen är att den ska fungera som en inspirationskälla 

för lärare så att de på ett lekfullt och enkelt sätt kan introducera engelska för elever i 

de yngre åldrarna. Handledningen stämmer överens med kursplanen för ämnet 

engelska i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011. (Lgr 

11). Vårt syfte med denna handledning är inte att ersätta befintlig undervisning utan 

istället att komplettera den undervisning som bedrivs i förskoleklass och årskurs ett. 

Att arbeta med engelska 5-10 minuter per dag gör en väsentlig skillnad i elevens 

språkutveckling. Forskning visar att engelskalektioner, för yngre elever, ska vara 

korta och återkommande. Det är viktigt att läromiljön är trygg och lekfull (Lundberg, 

2011; Lundberg, 2013).  

     Aktiviteter som omfattas av musik, berättelser och lek främjar socialt samspel, 

vilket är en central faktor för språkutveckling (Lundberg, 2013). Forskning visar 

också att det är gynnsamt att läsa böcker som eleverna har förkunskap om 

(Gillanders & Castro, 2011, Shin, 2010). Med grund i detta har vi därför valt att i 

lärarhandledningen ange litteraturtitlar på såväl svenska som engelska. Samma skäl 

som ligger bakom vårt val av litteratur gäller även för vårt val av sånger. Därför har vi 

valt sångtexter som finns på såväl svenska som engelska. De flesta sångerna har ett 

traditionellt ursprung och är för många barn allmänt kända från förskolan. Lekarna i 

handledningen är enkla lekar som uppmuntrar kommunikation, samspel och rörelse.  

Sångerna och lekarna låter barnen lära och kommunicera genom kroppen.  

     Slutligen ville vi lyfta fram användning av digitala verktyg då forskning har visat 

att detta kan vara ett användbart verktyg vid språkinlärning (Estling Vannestål, 

2013). Vi ville i vår lärarhandledning uppmuntra lärare att använda internet som en 

arena för inlärning och kommunikation eftersom datorer nu för tiden utgör en stor 

del i våra liv. Med grund i detta har vi i vår handledning givit rekommendationer på 

några användbara pedagogiska webbsidor. Dessa webbsidor kan användas som 

inspiration för lärare på hur de kan erbjuda sina elever varierande språkliga 

aktiviteter inom det engelska språket.  
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För att ge en tydligare bild av handledningens struktur och innehåll har vi valt att 

bifoga dess innehållsförteckning se bilaga 5.  

 

3.5.2 Loggbok  
Vi har från början av vårt arbete kontinuerligt fört en loggbok i vilken vi antecknat 

vad vi gjort vid de olika tillfällena som vi träffats. Vi har även skrivit ner var vi 

befunnit oss i processen samt reflekterat över hur vi skulle kunna gå vidare.  I och 

med detta har loggboken varit ett värdefullt reflektionsverktyg under processens gång 

då den givit oss en tydlig bild av vad vi gjort och var vi befunnit oss.   

 

4 Resultat 

Vi kommer i vårt resultat att redogöra för några av de frågor som vi ställde och några 

av dessa svar som kom in från vår enkätundersökning. Anledningen till att vi har 

gjort ett urval när det gäller frågor och svar är för att ge en översiktlig bild över de 

svar vi fick in. Dessa nedan nämnda svar kommer vi sedan att använda när vi ska 

besvara vår frågeställning. För att se en komplett redogörelse för alla frågor och svar i 

enkäten se bilaga 2.      

 Utifrån svaren på våra enkäter har vi kommit fram till följande slutsatser. 

Alla lärare som deltog i vår enkätstudie var generellt positiva till vår 

lärarhandledning. Lärarna tyckte att vårt urval av aktiviteter och sånger var bra och 

dessa uppskattades även av eleverna. Detta citat visar på att vårt val av traditionella 

sånger var uppskattat, ”Bra urval. Bra med sånger som barnen och läraren redan 

känner till”. De flesta av de tillfrågade tyckte att vår lärarhandledning hade inspirerat 

dem att använda engelska i undervisningen. Den lärare som inte hade denna 

uppfattning, motiverade detta med ”Vi hade redan engelska på schemat så jag känner 

inte att det har blivit annorlunda”. Samma lärare skrev att hen använde sig av 

internet och sidan bland annat sidan English kids zone i sin undervisning. De lärare 

som redan använde sig av engelska i sin undervisning uttryckte att de saknade ett 

lämpligt material att arbeta utifrån och satte därför ihop eget. De uttryckte att vår 

lärarhandledning gav dem direkt tillgång till ett samlat material utan att själva 
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behöva söka på webben som de tidigare gjort.    

 Den kritik som vi har uppfattat mot vår lärarhandledning är språkvalet då flera 

lärare framförde att de hade föredragit att lärarhandledningen hade varit skriven på 

svenska istället för engelska. En lärare beskrev sin uppfattning om att hen inte hade 

kunnat läsa inledningen då den var skriven på engelska genom följande citat: 

”Aktiviteter och tips var bra men inledningen var för svår att förstå eftersom den var 

på engelska”. En annan negativ aspekt för studien som var tydlig var tidsbristen. 

Flertalet lärare poängterade att de inte hade hunnit använda sig av 

lärarhandledningen i den utsträckning som de hade önskat på grund av att tiden inte 

räckte till. Följande svar belyser hur en lärare resonerar kring att tiden inte räckte till: 

”Har varit mycket runtomkring. Missade på svarstiden, tänkte att jag hade längre tid 

att testa på, har dock tänkt att prova”. Det var tre lärare som uttryckte att de hade för 

avsikt att tillämpa handledningen i sin undervisning även om de inte haft möjlighet 

att göra detta under tidsramen för studien. Även om lärarna inte hade hunnit prova 

lärarhandledningen så visar följande citat att lärarens tanke var att prova 

handledningen framöver. ”Det hade varit intressant om vi haft längre tid på oss 

(lovdagar etc. ställde till det) så att vi kunnat använda er handledning varje dag. Men 

det får jag försöka ordna nu i efterhand”. 

 

5 Diskussion 

Vi har under denna rubrik valt att dela upp diskussionen i två delar. I den första 

delen kommer vi att diskutera litteraturen och forskning i relation till våra två första 

frågeställningar: Vad säger forskning om tidig språkinlärning respektive Vad 

främjar tidig främmandespråksinlärning? Det vi har kommit fram till har legat till 

grund för att besvara vår tredje frågeställning: Hur skulle en lärarhandledning 

kunna vara utformad, för att användas i engelskundervisning i förskoleklass och åk 

1, för att främja den muntliga kommunikativa förmågan? Med hjälp av svaren på 

dessa frågeställningar har vi sedan skapat vår lärarhandledning som diskuteras i del 

två.  
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5.1 Diskussion kring litteratur och tidigare forskning 
Vi insåg ganska tidigt att vår avsikt med att skapa ett lekfullt material med sånger, 

lekar och barnlitteratur stämde väl överens med det som forskning förespråkar när 

det gäller elevers språkinlärning i de tidigare skolåren (Lundberg, 2010, EPÅL-

projektet, Sundin, 2004). Till exempel så visade ElliE- studien (2011) att elever i de 

yngre åldrarna uppskattar att lära sig nya språk just genom lek, sång och berättelser.

 Vi gick in i det här utvecklingsarbetet med övertygelsen om att barn lätt tar till sig 

språk. Vi har genom de elever vi mött under vår VFU, och våra egna barn, tagit del av 

hur de dagligen genom framförallt lek och sång har lärt sig nya uttryck och fraser.  

Genom att barnen får vistas i en miljö där de dagligen får, som Lundberg uttrycker 

det, bada i språket, utvecklas barnens språk naturligt (2007, 2010, 2011). Vi anser att 

det är mycket uppenbart hur input, inflödet, spelar en väsentlig roll i barns 

språkutveckling. Vi instämmer därför med Sevik om att input är det första steget i att 

lära sig ett språk, vare sig det handlar om ett förstaspråk eller ett främmandespråk 

(2012).       

 Vår uppfattning är att en språkfylld miljö inte är tillräcklig för att eleverna ska 

komma vidare i sin språkutveckling. Eleverna behöver utmanas och få möta 

motstånd av såväl jämnåriga som från vuxna för att elevens utveckling inte ska 

avstanna. Vygotskij (1999) och Krashen (1981) skriver att den språkliga utmaningen 

ska läggas på en något högre nivå än den som eleven befinner sig på. Samtidigt måste 

denna nivå vara inom räckhåll för eleven, för att utmaningen ska vara utvecklande. 

Det här tycker vi är mycket viktigt att tänka på då vår uppfattning är att om kravnivån 

för eleverna är för hög eller för låg avtar elevens motivation att lära. En elev som 

utmanas på rätt nivå inom den närmaste utvecklingszonen och görs delaktig i 

undervisningens utformande kommer att få en ökad motivation för sin 

språkinlärning.      

 En annan viktig aspekt när det gäller språkinlärning är elevens ålder. Vi är 

övertygade om att det inte finns några nackdelar med att börja med 

främmandespråkinlärning redan när eleven är 6 år gammal och de studier och 

projekt som vi tagit del av bekräftar även detta (ElliE 2011, EPÅL, Lundberg 2007). 

Redan när EPÅL genomfördes 1967-1980 kunde inga egentliga nackdelar med en 

tidig främmandespråkinlärning uppvisas. Så länge undervisningen utformas utifrån 

elevernas intresse och förutsättningar samt att lärandet sker i en trygg miljö finns alla 

förutsättningar för en tidig främmandespråkinlärning. Det finns de som ställer sig 
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kritiska till att införa engelska i de yngre åldrarna. En av dem är Svartvik som menar 

att engelskundervisningen inte får ske på bekostnad av svenskundervisningen i de 

yngre åldrarna då författaren menar att fokusen bör ligga på förstaspråket (1999). 

Det kan vi ha förståelse för men vi kan däremot inte dela Svartviks åsikt där han 

menar att engelskan är ett hinder för elevers språkutveckling i de tidigare åren. Vi ser 

istället engelskan som en möjlighet till lärande och instämmer med Lundbergs 

resonemang om att 5-10 minuter engelska per dag är tillräckligt för att stimulera 

elevernas språkutveckling (Lundberg 2007, 2010, 2011). Med detta synsätt uppfattar 

vi inte engelskan som en konkurrent utan istället som ett sätt att berika elevernas 

generella språkutveckling utan att ”stjäla” tid från den övriga undervisningen. 

 När det kommer till hur eleverna ska få lära sig engelska så det för oss självklart att 

de ska få lära sig genom att använda sig av och få omges av engelska. Vi tror precis 

som Lundberg (2011) att översättning snarare komplicerar språkinlärningen än 

underlättar. Detta då eleverna tvingas att ta in engelskan genom svenskan istället för 

att ta in engelskan direkt. Detta stöds bland annat av Lundberg (2010), Lundberg & 

Oscarson (2008) samt ElliE- studien (2011).     

 Det finns väldigt lite skrivet om läromedel i engelska för de yngre åldrarna vilket 

har gjort det svårt för oss att få en bild av hur det faktiskt ser ut med material. Det vi 

fått fram är att läromedel ofta är inaktuella och inte alltid stämmer överens med det 

som framgår i styrdokumenten. Till exempel så visar Palasaari och Eklöfs (2013) 

studie att det saknas lekfulla och praktiska aktiviteter i läromedel och att vid 

förekomst av sångtexter så saknas instruktioner för dessa.  

 Barn lär med hela kroppen och vi anser att musik är ett viktigt verktyg att använda 

sig av, vilket stöds av Sevik (2012) som förespråkar rörelsesånger och Asher (1966) 

som lyfter fram TPR-metoden, vilken främjar främmandespråksinlärning. Vi anser 

att aktiviteter som lek och sång skapar en lättsam och lustfylld miljö där eleverna får 

möjlighet att lära sig med alla sinnen. Genom att eleverna får delta i till exempel en 

rörelsesång, får de möjlighet att lyssna, titta och sedan härma både sång och rörelse, 

vilket påminner om metoden höra-göra och lyssna-förstå-imitera-tala som tas upp i 

kommentarmaterialet i engelska (Skolverket, 2011). Det värde som vi uppfattar att 

lek och sång har i elevers främmandespråksinlärning stöds även av Manning, Szecsi 

& Giambo (2004) samt Shin (2010).    

 I läroplanen (2011) förespråkas att lärare ska använda material i undervisningen 

som eleverna kan känna igen sig i. Med detta som grund anser vi att lärare ska 
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använda sig av barnlitteratur som finns med titlar på svenska och engelska. Detta ger 

eleverna en möjlighet att skapa sig en bättre förförståelse av innehållet om de först 

får höra berättelsen på svenska för att sedan få höra densamma på engelska. Detta 

sätt att ta sig an barnlitteratur i språkundervisningen stöds av Gillanders och Castro 

(2011). Genom att läsa högt ur böckerna flera gånger på respektive språk och föra 

diskussioner kring innehållet kan eleven genom båda språken få en djupare förståelse 

av vad hen fått berättat för sig. En form av diskussion kring böckers innehåll är 

Chambers (1996) boksamtal som vi varmt rekommenderar som aktivitet. Dessa 

samtal skapar en naturlig miljö för kommunikation där läraren hjälper eleverna 

framåt med hjälp av en uppmuntrande dialog. Högläsningen erbjuder vidare eleverna 

en lugn stund som ger förutsättning för en naturlig språkinlärning, något som 

förespråkas av Krashen (1981).    

 Med tanke på den digitala värld vi lever i är användning av IKT i undervisningen 

en stor resurs. I språkundervisningen anser vi att det är ett medel som kan berika 

inflödet för eleverna på ett enkelt och varierat sätt. Genom att till exempel sjunga 

med i en sång via ett videoklipp på Youtube får eleverna och läraren en möjlighet att 

höra och härma det engelska språkets uttal och intonation. IKT är ett stort digitalt 

område som för vissa lärare kan kännas helt främmande och vi ville väcka deras 

nyfikenhet och intresse för detta medel och hur det i liten skala kan tillämpas i deras 

undervisning.  Vår uppfattning är att lärare är intresserade av att använda IKT men 

att de ofta saknar baskunskaper för att använda det i språkundervisningen. Lärarens 

kunskap är direkt avgörande för hur framgångsrikt användandet av IKT som medel 

blir vilket stöds utav Lundberg och Oscarsson (2008), Estling Vannestål (2013)  samt 

Gallardo del Puerto och Gamboa (2009). 

 

5.2 Diskussion om lärarhandledningen och 
enkätstudien  

Vi visste redan tidigt i vårt utvecklingsarbete att ville fokusera på ämnet engelska. 

Engelska är ett ämne som vi brinner för och vi är helt övertygade om att yngre barn 

kan ta till sig ett nytt språk utan större svårigheter. Detta fick oss att landa i att vi 

skulle ta fram ett inspirationsmaterial i form av en lärarhandledning. Vår tanke var 

att göra ett material som inbjöd eleverna att genom lekfulla aktiviteter få öva sin 

kommunikativa förmåga i klassrummet vilket också stöds av Lgr 11 där elevens 
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muntliga kommunikativa förmåga i åk 1-3 lyfts fram.                                                   

 Gällande lärarhandledningens innehåll så valde vi medvetet traditionella sånger 

och barnlitteratur som finns med både svensk och engelsk text, för att låta eleverna 

överföra sina kunskaper från ett språk till ett annat. Genom att läsa litteratur och 

sjunga sånger på såväl elevens modersmål som på målspråket fördjupas elevens 

kunskaper om innehåll, vilket stimulerar elevens kognitiva förmåga och 

språkutveckling. Något vi fastnade för i Lugossys studie (2007) var hur lärarna fick 

färdiga bokpaket utdelade som hade plockats ihop av en bokspecialist inom tidig 

främmandespråksinlärning. Det här kändes som en av de avgörande faktorerna till 

att studien blev lyckad. Det var det här vi ville göra med vår handledning genom att 

erbjuda lärarna ett redan sammansatt material som de skulle kunna använda sig av 

utan någon större förberedelse.                                                 

 I lärarhandledningen valde vi att inkludera webbsidor som vi ansåg vara lätta att 

använda i undervisningen och vi la även till hyperlänkar, till Youtube, för att 

underlätta genomförandet av sångerna. Tanken med att inkludera webbsidorna var i 

första hand för att hjälpa lärarna. Vi ville att de skulle kunna använda sig av 

materialet oavsett om de kände sig bekväma med att använda det engelska språket 

eller inte. Det var även vårt sätt att visa att det går att undervisa i och erbjuda ett 

varierat inflöde av det engelska språket utan att för den delen själv behöva stå i fokus 

för det. Men vi vill samtidigt understryka att det aldrig går att ersätta eller förminska 

lärarens viktiga roll i främmandespråksundervisningen. Läraren är och kommer 

alltid att vara den absolut viktigaste faktorn i klassrummet.                                         

 Dagen innan vi planerat att hämta enkätsvaren fick vi ett bortfall på 4 personer. Vi 

hade kontinuerligt skickat ut påminnelser där vi bad de deltagande att meddela oss 

om de valt att inte vara med. När vi nu i efterhand tittar på vårt val av metod och 

tillvägagångssätt kan vi konstatera att missivbrevets utformning kanske inte var så 

tydligt som vi hade tänkt att det skulle vara.  Det kan ha varit så att missivbrevet 

upplevts som för formellt och tungläst vilket lett till att deltagarna inte tog till sig av 

den information som gavs. Det här är vad vi tror men inget som framkom vid 

utvärderingen. I efterhand kanske det hade varit bättre att komplettera 

handledningen med ett informationsblad med tydliga instruktioner för hur den var 

tänkt att tillämpas.            

 Även om det blev ett stort bortfall vid enkätundersökningen så visar ändå 

resultaten på att vår tanke med lärarhandledningen är välgrundad och att 
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handledningen fungerat som det inspirationsmaterial som det var tänkt. Den 

muntliga kommunikativa aspekt som genomsyrar vår lärarhandledning uppskattades 

av såväl lärare som elever. Vi fick bra respons på vårt val av sånger, lekar, litteratur 

och websidor. Flera lärare uttryckte att de planerar att fortsätta att använda vår 

lärarhandledning i sin undervisning. Detta uppfattar vi vara ett bra tecken på att vi 

har kommit en bit på vägen till att inspirera lärare att ta in det engelska språket i 

undervisningen.      

 Beträffande vilket språk som lärarhandledningen skulle skrivas på valde vi 

engelska, med undantag för ett fåtal sångtitlar. Vi såg det som självklart att ett 

material som skulle användas i engelskundervisningen skulle vara skrivet på 

engelska.  Några av lärarna framförde att de tyckte att språket hade varit för svårt att 

förstå i lärarhandledningen och att de gärna hade velat ha instruktionerna på 

svenska. Vi inser att vårt val att enkom skriva handledningen på engelska var 

förhastat även om det är något som vi genuint tror på. Samtidigt leder denna respons 

till frågorna: Hur ska elever kunna känna sig trygga i ett nytt språk om inte läraren 

känner sig trygg i att använda sig av målspråket?  Hur kan en lärare vara en god 

språklig förebild som visar på språkets användbarhet om läraren inte själv känner sig 

säker på att använda det engelska språket? Här inser vi att det finns ett behov av 

vidareutbildning för att lärare på så sätt kan få en bättre och tryggare grund att stå 

på.  Detta då det finns flertalet utbildade lärare som inte har fått möjligheten att läsa 

engelska under sin utbildning.    

 Det vi bär med oss från det här utvecklingsarbetet är att vi genom litteratur och 

forskning fått stöd för vår uppfattning att yngre barn lätt lär sig nya språk. Med hjälp 

av vad vi lärt oss av detta utvecklingsarbete är vår tanke att vi med hjälp av sång, lek, 

barnlitteratur och IKT som medel vill låta våra elever lära sig engelska genom det 

engelska språket.  Vår förhoppning är också att vi med vårt engagemang och 

nyförvärvade kunskap kan inspirera lärare omkring oss att använda det engelska 

språket i deras undervisning.     

 

5.3 Slutsatser och vidare forskning 
Det vi har kommit fram till är det inte verkar finnas någon egentlig nackdel med tidig 

engelskundervisning. Så länge man utgår från elevernas intresse, utvecklingsnivå och 

kan skapa en trygg lärandemiljö finns det tillsynes inga hinder för tidig 
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främmandespråkinlärning. De studier vi läst och den litteratur vi tagit del av visar på 

att det finns behov av ett lättillgängligt material som är direkt tillämpningsbart i den 

ordinarie undervisningen. Det var inte enkelt att finna litteratur eller forskning om 

läromedel i engelska för F-3. Det enda vi fann av relevans inom detta område var ett 

examensarbete. Detta anser vi visar på att det här är ett område som definitivt skulle 

behöva undersökas närmare.    

 Vi skulle, utifrån de svar vi fått in från vår enkätundersökning, vilja genomföra en 

större kvantitativ undersökning, av vår lärarhandledning, under en längre tidsperiod. 

Vi skulle också vilja använda oss av kompletterande intervjuer för att få en mer 

ingående och omfattande utvärdering av vår handledning. En enkät kan i vårt tycke 

inte ge all information som behövs för att skapa en så tydlig bild som möjligt av det 

tänkta undersökta materialet. Vi tror på vår idé bakom handledningen och att ett 

liknande material skulle vara ett uppskattat tillskott ute i praktiken. De som har 

provat den har bekräftat oss i detta.     
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Information om enkätundersökning 

Du tillfrågas härmed om att delta i en enkätundersökning gällande studien av 

lärarhandledningen i engelska F-1. Enkäten tar ca 10-15 min att besvara.  

Vårt syfte med denna enkät är att ta reda på hur du som lärare uppfattat användbarheten av 

vår lärarhandledning. Vi vill även veta om vår handledning har inspirerat dig som lärare att 

ta in det engelska språket i klassrummet. Den information som du kan delge oss genom 

enkäten kommer att ligga till grund för vår resultatdel i rapporten. Under denna rubrik 

kommer vi att presentera det samlade resultatet av enkäten och visa på de eventuella 

justeringar som behöver göras för att lärarhandledningen ska bli mer givande.  

Vi följer de forskningsetiska principerna där medverkan är frivillig och kan avbrytas när du 

själv vill utan förklaring eller konsekvenser. Alla uppgifter som lämnas är konfidentiella och 

kommer inte att användas för något annat syfte än denna studie. Vi kommer att bearbeta 

materialet utifrån svaren och göra en sammanställning där vi redogör för de synpunkter som 

lyfts fram.  Svaren kommer att vara konfidentiella vilket innebär att endast vi, Maria och 

Lillemor, kommer att känna till från vilken årskurs och skola som svaren kommer från. 

Denna information kommer inte att sparas utan den kommer att makuleras genom 

dokumentförstörare så fort resultatet är sammanställt. 

Du kommer att delges det sammanställda resultatet av denna enkät. Det resultat vi får utifrån 

enkäten kommer att presenteras i vår rapport. Rapporten kommer att läggas ut på databasen 

DiVA i sin slutversion.  

Vi kommer personligen att samla in enkätsvaren. Vi har möjlighet att besöka din skola på 

onsdag eftermiddag (23/4) eller torsdag (24/4) vecka 17. Återkom gärna med tider som kan 

passa.  Vi kommer att skicka ut en påminnelse via mail. 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

Lillemor Svegfors Marlowe tfn: 070-xxx xx xx mail: lillemor.svegfors@gmail.com 

Maria Kriikkula Nykänen tfn: 070-xxx xx xx mail: mka11001@student.mdh.se 

Handledare 

Karin Molander Danielsson tfn: 021-xx xx xx                                                                                       

mail: karin.molander.danielsson@mdh.se 

 

Tack så mycket för ditt deltagande i vår enkätundersökning! 

 

 

mailto:lillemor.svegfors@gmail.com
mailto:mka11001@student.mdh.se
mailto:karin.molander.danielsson@mdh.se
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Enkät 

Kryssa i dina svarsalternativ 

 

1. Vilken årskurs undervisar du i? 

 

(  ) Förskoleklass 

(  ) Årskurs 1 

 

2. Ingår engelska i din ordinarie undervisning? 

 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

 

3. Har du haft möjlighet att prova handledningen? 

 

(  ) Ja 

(  ) Nej  

 

Om inte, varför? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Vid hur många tillfällen har du använt dig av handledningen och dess  

innehåll? 

 

(  ) Mindre än 1gång/vecka 

(  ) 1-2ggr/vecka 

(  ) 3-4ggr/vecka 

(  ) Fler än 4ggr/vecka 

 

5. Var det tillräckligt med aktiviteter/sånger att välja mellan? 

 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

 

Kommentarer till urvalet av sånger och aktiviteter 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6. Var handledningen lättillgänglig (layout, språk, innehåll m.m.)? 

 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

 

Motivera ditt svar 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Hur reagerade eleverna på de aktiviteter/sånger som de fick prova på? 
 

(  ) Positivt 

(  ) Negativt 

(  ) Varken positivt eller negativt 

 

Övriga kommentarer 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Upplever du att dina elever var aktiva och deltog genom att prata och/eller sjunga på 

engelska under dina tillfällen? 

 

(  ) Ja 

(  ) Varken ja eller nej 

(  ) Nej 

 

Övriga kommentarer 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. Vad är ditt helhetsintryck av lärarhandledningen? 

 

(  ) Positivt 

(  ) Negativt 

(  ) Varken positivt eller negativt 
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Övriga kommentarer 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. Har du känt att du har haft ett behov av ett material i engelska för förskoleklass och 

åk 1?  

 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

 

Motivera ditt svar 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11. Har den här studien inspirerat dig till att inkludera engelska i din ordinarie 

undervisning? 

 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

 

Motivera ditt svar 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Plats för ytterligare kommentarer  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Enkätundersökning-resultatdokument 
Enkätundersökning av Lärarhandledning i Engelska F-1 

Antal tillfrågade 
deltagare: 11 

 
Förskoleklass 
 

 
Åk 1 
 

 
 

 

Fråga 1 
Vilken årskurs 
undervisar du i? 
 
Externt bortfall:1 
 
  

 
7 

 
3 

  

  
Ja 

 
Nej 

 
 

 
Motivering  

Fråga 2 
Ingår engelska i din 
ordinarie 
undervisning? 
 
Externt bortfall:1 

 
3 

 
7 

 
 

”I viss mån, dock 
inte p.g.a./enl. 
Lgr11, enbart som 
inslag. T.ex. vi 
säger alltid Good 
morning även 
färgerna på 
engelska. Sjunger 
t.ex. head, 
shoulders, knees 
and toes. 

Fråga 3 
Har du haft 
möjlighet att prova 
handledningen? 
 
Externt bortfall:1 

 
4 

 
6 

 
 
 

”Har varit mycket 
runt omkring. 
Missade på 
svarstiden, tänkte 
att jag hade längre 
tid att testa på, har 
dock tänkt att 
prova”. 
”Jag har läst 
igenom den men 
inte hunnit sjunga 
några nya sånger 
eller gjort något 
annat”. 
”Vi har haft för 
avsikt att prova 
materialet men har 
haft fullt upp med 
andra projekt så vi 
har inte hunnit”. 
1 har provat men 
även valt att 
motivera sig; 
”Tidsbrist. Har 
dock läst den och 
ser att det finns bra 
med ytterligare tips 
på lektioner och 
material att 
använda”. 
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 Mindre än 
1g/vecka 

1-
2ggr/vecka 

3-4 
ggr/vecka 

Fler än 4 
ggr/vecka 

Fråga 4 
Vid hur många 
tillfällen har du 
använt dig av 
handledningen och 
dess innehåll? 
 
Externt bortfall:1 

 
8 

 
2 

 1 som svarade ja 
men som kryssade i 
mindre än en gång 
i veckan 
motiverade det 
med att hen använt 
den i viss mån men 
att hen ansåg att 
hen inte haft tid. 

 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
 

 
Motivering 

Fråga 5 
Var det tillräckligt 
med 
aktiviteter/sånger 
att välja mellan? 
 
Externt bortfall:1 
Internt bortfall:4  
 

 
6 

  ”Kul och bra att det 
är sånger och lekar 
som barnen kan på 
svenska”. 
”Trevliga, enkla 
lekar och kända 
sånger som går att 
använda i 
förskoleklass. 
Jättetrevligt med 
YouTube-stöd för 
sångerna som 
fångar barnen”. 
”Bra urval. Bra med 
sånger som barnen 
och läraren redan 
känner till”. 

Fråga 6 
Var handledningen 
lättillgänglig (layout, 
språk, innehåll 
m.m.)? 
 
Externt bortfall:4 
Internt bortfall:1  
 

 
6 

  ”Lagom mycket och 
luftigt”. 
”Ja den var 
lättillgänglig men 
jag hade hellre haft 
den på svenska”. 
”Aktiviteter och 
tips var bra men 
inledningen var för 
svår att förstå 
eftersom den var på 
engelska”. 
”Önskvärt att varje 
sång presenterades 
på en sida, med 
matchande bild. Då 
hade även 
möjligheten funnits 
att ”visa på duken” 
och på så sätt även 
det engelska 
skriftspråket kan 
bli synligt för 
eleverna (då man 
tränat på sångerna 
ett tag, utifrån 
filmklippet”. 
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 Positivt Negativt Varken 
positivt 
eller 
negativt 

Övriga 
kommentarer 

Fråga 7 
Hur reagerade 
eleverna på de 
aktiviteter/sånger 
som de fick prova 
på? 
 
Externt bortfall: 5 
Internt bortfall: 2 
 

 
4 

  Övriga 
kommentarer: 
”Lärare uppskattar 
att barnen får träna 
på uttal genom 
sång och lek”. 
”Eleverna tycker 
om engelska”. 
”De är mycket 
intresserade av 
andra språk och det 
väcker deras 
nyfikenhet att ta in 
begrepp och sånger 
i klassrummet”. 

 Ja  Varken ja 
eller nej  

Nej Övriga 
kommentarer 

Fråga 8 
Upplever du att dina 
elever var aktiva och 
deltog genom att 
prata och/eller 
sjunga på engelska 
under dina tillfällen? 
 
Externt bortfall:5 
Internt bortfall:2 

 
4  

   

 Positivt Negativt Varken 
positivt 
eller 
negativt 

Övriga 
kommentarer 

Fråga 9 
Vad är ditt 
helhetsintryck av 
lärarhandledningen? 
 
Externt bortfall:1 
Internt bortfall: 4 

 
6 

  ”Det hade varit 
intressant om vi 
haft längre tid på 
oss (lovdagar etc. 
ställde till det) så 
att vi kunnat 
använda er 
handledning varje 
dag; ”five minutes a 
day”. Men det får 
jag försöka ordna 
nu i efterhand”. 

 Ja  Nej   Motivera ditt 
svar 

Fråga 10 
Har du känt att du 
har haft ett behov av 
ett material i 
engelska för 
förskoleklass och åk 
1?  

 
2 
 

 
3 

 1 har ej svarat ja 
eller nej men 
motiverat med; 
”Har inte tänkt så 
mycket på det 
innan, men det 
känns bra att få nya 
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Externt bortfall:1 
Internt bortfall: 5  

konkreta tips”. 
JA: 
”Ja det finns 
många fylla i 
övningar på 
internet men med 
hjälp av 
lärarhandledningen 
fick jag övningar 
som var mer 
praktiska och 
kommunikativa”. 
NEJ: 
”Vi pratar och 
sjunger mest och 
tittar ibland på 
engelska filmer 
som t.ex. English 
kids zone. Det 
räcker med den 
muntliga biten i 
åk1”. 
”Men nu med ett 
exemplar i handen, 
så måste jag säga 
att det känns bra. 
Vi behöver alla ha 
en liten påminnelse 
ibland och den 
hjälper till att 
komma ihåg att 
såna här aktiviteter 
engagerar och 
motiverar barnen. 
Sen tror jag också 
att det 
avdramatiserar 
engelskan vilket 
gör det enklare i åk 
2”. 

Fråga 11 
Har den här studien 
inspirerat dig till att 
inkludera engelska i 
din ordinarie 
undervisning? 
 
Externt bortfall: 5 

 
5 
 
 

 
1 

 JA: 
”Aktiviteterna i 
lärarhandledningen 
har fått mig att 
använda mer 
engelska i 
klassrummet”. 
”Man kan ju enkelt 
ta in mer lekar och 
sånger på engelska 
i vardagen”. 
”Eftersom jag 
redan startat med 
detta så blev er 
studie som en liten 
bekräftelse på att 
jag var ”på rätt 
väg”. Mitt ”tänk” 
har samband med 
det ni i er 
undersökning vill 
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studera”. 
NEJ: 
”Vi hade redan 
engelska på 
schemat så jag 
känner inte att det 
har blivit 
annorlunda”. 

Ytterligare  
kommentarer 
 

”Alltid trevligt att få ta del av lärarhandledningar och prova på några 
nya sånger och aktiviteter”. 
 
”Vi har tidigare sjungit flera sånger på engelska och barnen har lätt 
att lära och tycker det är helt naturligt att använda engelska 
språket”. 
 
”Jag har valt att göra mitt eget material då jag inte hittat något 

lämpligt material”. 

 

”Vi använder inget läromedel i engelska, vi sätter ihop eget”. 

 

”Jag letar ofta på internet efter material men det tar tid”. 

 
Tre lärare sade att de hade tänkt använda handledningen i sin 
undervisning även efter avslutad studie då de inte hade hunnit med 
så mycket som de önskat. 
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Bilaga 3 Enkät och informationsbrev 
Information om enkätstudie för lärarhandledning i Engelska F-1. 

Du tillfrågas härmed om att delta i denna studie. 

Vi som skickar detta brev heter Lillemor Svegfors Marlowe och Maria Kriikkula Nykänen. Vi 
läser sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens högskola och ska nu göra vårt 
examensarbete i form av ett utvecklingsarbete. Vårt syfte med att genomföra denna 
enkätstudie är att vi vill ta reda på användbarheten av vår lärarhandledning i praktiken. I vår 
lärarhandledning har vi valt att fokusera på den kommunikativa förmågan då det är den som 
står i fokus i läroplanen (Lgr 11). Anledningen till att vi valt att fokusera på just den muntliga 
kommunikativa förmågan är på grund av att den betonas i styrdokumenten samt att 
forskning har påvisat betydelsen av att arbeta med just den muntliga kommunikativa 
förmågan. Forskning visar också att sagor, sånger och ramsor kan vara ett mycket bra sätt att 
uppmuntra små barn att kommunicera på ett främmande språk. Därför ville vi ta fram ett 
material som främst fokuserar på just dessa delar. Vi har valt att lägga fokus på förskoleklass 
och årskurs 1 då det finns forskning som påvisar att en tidig språkinlärning främjar barnets 
språkutveckling och självförtroende att använda språket på sikt. Därför är det viktigt för oss 
att ta reda på om vår lärarhandledning tilltalar lärare som arbetar i dessa åldrar. 

Vi har valt att genomföra vår studie på två skolor inom två olika kommuner. Vi tillfrågar 
sammanlagt 11 lärare i förskoleklass samt åk 1.  

För denna studie vill vi att du, om möjligt, provar att tillämpa handledningen i din ordinarie 
undervisning. Det är fritt att välja sånger och aktiviteter efter eget tycke. Vi ser gärna att du 
avsätter minst 1-2 tillfällen per vecka under en två veckors period. Efter avslutad studie 
kommer vi att skicka ut en enkät där du kommer att få besvara ett par korta frågor om hur du 
upplevde handledningen och arbetet med den. Du kommer att delges det sammanställda 
resultatet av denna enkät.  

Vi följer de forskningsetiska principerna där medverkan är frivillig och kan avbrytas när du 
själv vill utan förklaring eller konsekvenser. Alla uppgifter som lämnas är konfidentiella och 
kommer inte att användas för något annat syfte än just denna pilotstudie. 

Enkätstudien kommer att presenteras i form av en rapport vid Mälardalens högskola som i 
sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

Ytterligare upplysningar lämnas av 

Lillemor Svegfors Marlowe tfn: 070-xxx xx xx mail: lillemor.svegfors@gmail.com 

Maria Kriikkula Nykänen tfn: 070-xxx xx xx mail: mka11001@student.mdh.se 

Handledare 

Karin Molander Danielsson tfn: 021-xx xx xx                                                                                       
mail: karin.molander.danielsson@mdh.se 

Tack så mycket för att du deltar i vår studie! 

 

 

 

mailto:lillemor.svegfors@gmail.com
mailto:mka11001@student.mdh.se
mailto:karin.molander.danielsson@mdh.se
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Bilaga 4 Pedagogiska tankar  

Våra pedagogiska tankar bakom lärarhandledningen 
Tanken bakom denna lärarhandledning är att den ska fungera som en inspirationskälla för 
lärare att på ett lekfullt och enkelt sätt introducera engelska för elever i de yngre åldrarna. 
Vårt syfte med denna handledning är inte att ersätta befintliga aktiviteter utan istället att 
komplettera redan befintliga aktiviter i förskoleklass och årskurs ett. Att arbeta med engelska 
så lite som 5-10 minuter per dag gör en väsentlig skillnad i elevens språkutveckling. 
Forskning visar att engelska lektioner för yngre elever bör vara korta och ofta förekommande. 
Läromiljön ska vara trygg och lekfull (Lundberg, 2011; Lundberg, 2013). Den här 
handledningen stämmer överens med kursplanen för ämnet engelska i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 (Lgr 11). Vi har valt att lägga fokus på 
förskoleklass samt årskurs ett då tidig språkinlärning gynnar elevernas långsiktiga 
språkinlärning och självförtroende (Lundberg, 2011).    
 Forskning visar att elever i de yngre åldrarna är angelägna att kommunicera och de 
uppskattar att leka med språket (Lundberg & Oscarsson, 2008). Med detta i åtanke har 
engelska i de yngre åldrarna stort potential till att bli givande. Studier visar att barn i 
förskoleklass uppskattar att lära sig språk genom sånger, berättelser och lek (ElliE, 2009). 
Med grund i detta ligger fokus i vår lärarhandledning på sånger, lekar och berättelser som 
eleverna känner till. Aktiviteter som omfattas av musik, berättelser och lek främjar socialt 
samspel, vilket är en central faktor för språkutveckling (Lundberg, 2013). Forskning visar 
också att det är gynnsamt att läsa böcker som eleverna redan har förkunskap om (Gillanders 
& Castro, 2011, Shin, 2010). Detta innebär att det är till stor hjälp att läsa berättelser på 
svenska innan de läses på engelska. På så sätt tillåts eleverna fokusera på berättelsen i sin 
helhet istället för att de behöver koncentrera sig på enskilda ord (Sandström, 2011). Med 
grund i detta har vi därför valt att i lärarhandledningen ange litteraturtitlar på såväl svenska 
som engelska. Ett undantag är böckerna om Dr Seuss’, då det i nuläget inte finns några 
översättningar till svenska. Illustrationerna i Dr. Seuss’ böckerna är färggranna och texten är 
skriven på vers. Studier visar att levande illustrationer och enkla texter är viktiga faktorer vid 
val av litteratur för yngre inlärare (Fowler, Yates & Lewman, 2007).  
 Samma skäl som ligger bakom vårt val av litteratur gäller även för vårt val av sånger. Vår 
uppfattning är att det är gynnande att sjunga sånger som finns översätta på svenska. På så 
sätt kan eleverna överföra sina kunskaper om texten från ett språk till ett annat. Med tanke i 
detta har vi valt sångtexter som finns på såväl svenska som engelska. De flesta sångerna har 
ett traditionellt ursprung och är för många barn allmänt kända från förskolan.  
 Lekarna i handledningen är enkla lekar som uppmuntrar kommunikation, samspel och 
rörelse.  Sångerna och lekarna låter barnen lära och kommunicera genom kroppen. 
Forskning visar att lekar och aktiviteter som involverar rörelse aktiverar minnet och främjar 
inlärning (Manning, Szecsi & Giambo, 2004).    
 Slutligen vill vi lyfta fram att använda digitala verktyg då forskning har visat att detta kan 
vara ett användbart verktyg vid språkinlärning (Estling Vannestål, 2013). Vi vill uppmuntra 
lärare att använda internet som en arena för inlärning och kommunikation eftersom datorer 
nu för tiden utgör en stor del i våra liv. Med grund i detta har vi i denna handledning givit 
rekommendationer för några användbara pedagogiska webbsidor. Dessa webbsidor kan 
användas som inspiration för hur du som lärare kan erbjuda dina elever varierande språkliga 
aktiviteter inom det engelska språket. Studier visar att desto större variation av engelsk 
input, språkligt inflöde, eleverna exponeras för desto bättre blir deras kommunikativa 
förmåga output, (Lundberg, 2013).    
 Med dessa ovan nämnda strategier i språkinlärning i åtanke kommer vår 
lärarhandledning ge dig idéer på hur du med hjälp av litteratur, lek, sång och digitala verktyg 
kan arbeta med engelska i ditt klassrum. Vi hoppas att du finner samma glädje att arbete med 
engelska som vi kände när vi skrev denna lärarhandledning. Vi vill önska dig all lycka med att 
bjuda in engelska i ditt klassrum!  
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