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Sammanfattning 

I detta arbete har en undersökning av vad lärare anser om textböcker och läromedel i engelska 

genomförts. Det har även handlat om hur lärares arbetssätt ser ut under lektioner i engelska 

med arbete i grupp, par eller enskilt. Kvalitativa intervjuer har genomförts på sju olika skolor. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har resultatet analyserats och bakgrund till arbetet är hur 

undervisningens utveckling har sett ut över tid samt tidigare läroplaner. Ytterligare bakgrund 

för arbetet är hur motivationen till att lära sig ett nytt språk ser ut bland elever. Resultatet av 

intervjuerna visar på olikheter bland lärares användning av läromedel. Det används flera olika 

textböcker och lärarna är kritiska till användandet av endast ett läromedel. Lärares upplägg av 

lektioner är sällan enskilt arbete utan för det mesta sker det i grupp eller i par. Analysen av 

resultatet visar på att anledningen till att lärare inte använder ett och samma läromedel är för 

att lärarna anser att det inte finns ett komplett läromedel. Diskussionen handlar om att 

ifrågasätta användandet av läromedel och om det finns andra alternativ som är minst lika bra 

som en textbok. 

 
 
Nyckelord: Engelska, textbok, läromedel, årskurs 3. 
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1. Inledning 

Anledningen till att jag ville göra denna studie är vad jag har fått uppleva och observerat under 

mina tidigare VFU-tillfällen. Jag upplevde att inställningen bland lärare skiljde sig åt gällande 

undervisningen i engelska. Något som enligt lärarna låg till grund för inställningen var bland 

annat osäkerhet kring ämneskunskaper samt brist på användbara läromedel. Jag tyckte mig 

heller inte kunna urskilja något mönster i användningen av textböcker. Det var olika 

textböcker på olika skolor och lärarna ansåg att det inte fanns något som var tillräckligt bra. 

Därför ville jag undersöka vad för läromedel som finns och används idag. Läromedel och 

arbetsätt är något som hänger samman på så sätt att läromedlet som används fungerar till olika 

sammansättningar av arbetssätt. Det gör att jag även vill undersöka hur arbetsättet ser ut i 

undervisningen för att se hur det motiverar språkinlärning. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas bakgrunden till arbetet. Det kommer bland annat att handla om hur 

undervisningen har sett ut över tid vad gäller läroplaner och motivering till det engelska 

språket. Avsnittet fortsätter med digitala verktyg som visar på att utvecklingen går framåt och 

tar större plats i undervisningen idag. Avslutningsvis beskrivs de centrala begreppen för 

studien.  

2.1 Undervisningens utveckling 

Engelska i undervisningen har förändrats i takt med hur samhället har utvecklats. Det var år 

1956 som riksdagen tog ett beslut om att engelska skulle vara obligatoriskt för alla svenska 

elever. Idag är det bestämt att alla elever på lågstadiet ska undervisas 60 timmar på lågstadiet. 

Jämfört med ämnen som svenska som har 680 timmar och matematik som har 420 timmar så 

har engelskan lite tid till förfogande (2011).  

 

Eftersom det är relativt lite tid i undervisningen till engelska på lågstadiet kräver den tid som 

finns ett genomtänkt upplägg av läraren. Idag är engelska ett obligatoriskt ämne att läsa i 

lärarutbildningen men så har det inte alltid varit. År 1987 beslutades det att engelska inte skulle 

vara obligatoriskt i lärarutbildningen vilket enligt Gun Lundberg fick som följd att lärare kände 

osäkerhet och okunskap när de skulle undervisa i engelska (2010, s.31). 

2.1.1 Läroplan, kursplan och läromedel  

I den tidigare läroplanen Lgr80 finns ett helt avsitt ägnat endast åt läromedel. Där finns 

information om hur lärare ska tänka när det kommer till att välja ut vilka läromedel som ska 

användas i undervisningen. Definitionen av begreppet är som följer ”läromedel är sådant som 

lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål” (1980, s.52). Det 

betyder alltså att eleverna skulle involveras i valet av att välja vilka läromedel som skulle 

användas. Hur det fungerade i praktiken är dock en annan fråga. Detta nämns även senare i 

Lgr80 där det står att ”valet av läromedel är en del av undervisningsplaneringen. Det skall, 

med utgångspunkt i skolstyrelsens beslut, ske i samråd mellan lärare och elever” (1980, s.53).  

 

Skillnaden mot hur det ser ut idag är att elever involveras till viss del men beslutandet av vilka 

läromedel som ska användas är utlämnat till lärarens kunskap och kompetens. Enligt en 

undersökning gjord av Skolverket där läromedel i engelska utvärderades av ett flertal 

undervisande lärare har frihet till att välja läromedel ökat (2006, s.93). Därför blir lärarens egen 

pedagogiska grundsyn avgörande för valet av läromedel som används. Läroplanens tidigare 
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uppbyggnad kan ha förhindrat skillnader i undervisningen som friheten med den nya 

läroplanen kan ha gett upphov till. 

 

Kursplanen har som tidigare nämnts förändrats och enligt en undersökning av Skolverket har 

kursplanen fungerat som ett verktyg för lärare att använda med detaljerade anvisningar om 

undervisningens innehåll samt dess genomförande (2006, s.9). I undersökningens 

sammanfattning konstateras det att textböcker idag jämfört med tidigare fortfarande har en 

central roll i undervisningen. Det skapas en slags trygghet med att använda textböcker då 

lärarna förlitar sig på att innehållet följer läroplanen (2006, s.25). Undersökningen tar även upp 

andra perspektiv där läroböcker har en styrande effekt som leder till att det både försvårar 

men också förbättrar möjligheten till en individualiserad undervisning. Läroboken skapar 

förutsättning för att kunna styra undervisningen framåt i en gemensam takt men samtidigt 

försvåras anpassning för elever med särskilda behov eftersom eleverna måste följa samma 

arbetstakt. När det gäller val av läromedel  uppger  lärare att de begränsas av de olika 

skolornas ekonomiska resurser (2006, s.92-93). 

2.2 Motivation 

Elevers delaktighet i sin egen undervisning kan som Gun Lundberg beskriver öka 

motivationen om eleverna själva får vara med i planeringen inför lektionen, genomförandet av 

lektionen samt utvärderingen av lektionen (2010, s.30). Lundberg beskriver hur motivationen 

och inställningen till främmande språk har förändrats över tid. Både elever i skolan men även 

inom lärarutbildningen så har mängden studerande inriktade på främmande språk sjunkit 

under de senaste decennierna. Motivationen och inställningen varierar även i åldrar och 

Lundberg menar att vid sju års ålder är motivationen till ett nytt språk som störst för att sedan 

sjunka i åldrarna elva till tolv (2010, s.28).  

 

Innan tekniken utvecklades med tv och datorer var det inte lika vanligt att barn kom i kontakt 

med det engelska språket i sin vardag. Idag har många barn en dator i hemmet som bidrar till 

en inre motivation att lära sig ett nytt språk. Flera dataspel är uppbyggda med endast engelska 

som språk vilket gör att barnen behöver förstå språket för att kunna spela spelet.  

2.3 Digitaliserad undervisning 

Anne-Christine Samuelsson (2016) skriver i en artikel om att släppa taget om läroboken i 

engelska. Hon beskriver hur undervisningen i årskurs fyra började satsa på att digitalisera 

undervisningen i engelska. Läromedel som användes istället för en textbok var en digital 

bokcirkel. Fördelar som Samuelsson tar upp med att använda en digital bok var att eleverna 

får texten uppläst. Eleverna fick sedan öva på verb från boken och gjorde en låt samt övade 
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med elevspel. Detta är flera exempel på hur undervisningen har utvecklats och nya kreativa 

sätt skapas för att lära sig språk. 

 

Undervisningen i engelska har som nämnts tidigare förändrats över tid precis som många 

andra ämnen. Undervisningen anpassas och tolkas utefter de läroplaner och det samhälle som 

finns idag och det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen vad gäller allt från innehåll i 

lektioner till lektionsmaterial. Hur ser det då ut idag? Är läromedel i form av textböcker det 

som är mest lämpligt i undervisningen i engelska? Är arbetssätten genomtänkta och 

genomarbetade för att elever ska få den utbildning som krävs och som de behöver? 

2.4 Centrala begrepp 

Enligt svenska akademins ordlista förklaras begreppet läromedel som att vara pedagogiska 

hjälpmedel så som läroböcker, kartor, skrivhäften osv. vid undervisning. I denna studie 

används begreppet läromedel i den betydelse att det är allt konkret material som används i 

undervisningen. Det innebär material som textböcker, läsebok, digitala hjälpmedel i form av 

spel och andra övningar räknas med under detta begrepp. 

 

Begreppet textbok används i studien och innefattar innebörden av ett läromedel i form av en 

arbetsbok som eleverna läser och skriver i. En textbok är alltså en del av ett läromedel men 

avser specifikt boken. 

 

I detta arbete används begreppet arbetssätt med betydelsen hur lärarna väljer att organisera 

läromiljön för eleverna. Det innebär hur undervisningen i klassrummet bedrivs i olika 

konstellationer med elever i form av grupper, par eller enskilt arbete. 
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3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning om läromedel i engelska. Först presenteras en 

diskussion om läromedel i engelska och sedan fyra olika studier inriktade på textböcker i 

engelska. Slutligen beskrivs ett flertal studier som handlar om språkinlärning. 

3.1 Läromedel i engelska 

Gun Lundberg (2011) beskriver att det finns risk för att elever inte får ta del av en 

kommunikativ och varierad undervisning vid en ensidig användning av endast ett läromedel. 

Lundberg anser även att variation i både material, arbetsmetoder och arbetsätt är mycket 

viktigt för att öka elevernas motivation till det engelska språket. Kan då detta uppfyllas av en 

lärobok och hur ska den i så fall se ut? Det är något som Lundberg ställer sig frågande till och 

hon förmodar att det inte är möjligt genom ett läromedel. Ytterligare argument som Lundberg 

tar upp är innehållet i textböcker i engelska. Hon menar att det över lång tid har funnits med 

innehåll med gloslistor av engelska ord tillsammans med en svensk översättning av ordet. 

Fokus hamnar vid denna övning på att enskilt stärka sina förmågor i ordinlärning och 

stavning. Enligt Lundberg hindras elevernas språklärande av hela verksamheten med 

läromedel och hon tycker att det vore som mest passande att börja använda läromedel i 

årskurs fyra. Då har eleverna hunnit få ett naturligt inlärningssätt via lyssnande och istället 

utveckla sin muntliga språkförmåga grundligt (2011, ss.107-109). 

3.2 Textböcker 

I en undersökning gjort av Yasemin Kirkgöz (2009) har tre textböcker i engelska utvärderats. 

Undersökningen består av textböcker som används bland yngre elever i Turkiet. Resultatet 

visar på att textböckerna är noggrant utformade för att uppfylla målen och för att fungera för 

unga elevers behov och intressen. Kirkgöz anser att utvärdering av läroböcker bör ske 

regelbundet för att ge information och inblick i framtida revision och utformining av 

läroböcker för unga elever på engelska. 

 

Marie Nordlund genomförde en komparativ studie gällande frekvens av ord i läromedel. 

Nordlund valde ut två engelska textböcker som används av lärare i Sverige till sin analys. 

Studien gick ut på att mäta och räkna i vilken utsträckning textböckerna innehöll ord i form av 

adjektiv, substantiv och verb (2016, s.47). Hennes resultat av studien visar att flera enligt 

henne användbara ord upprepades många gånger och det var ord som tex. good, big, go, get och 

say. Mindre användbara ord är enligt Nordlund exempel som witch, pirate och dragon. Dessa 

fanns i många upprepningar vilket Norlund anser onödigt då elever inte möter dessa ord i sin 
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vardag (2016, s.58). Avslutningsvis menar Norlund att textböcker kräver noggrann granskning 

av innehåll då bokförlagens intresse till största del ligger i att sälja så många böcker som 

möjligt (2016, s.60). 

 

I en studie gjord av Janet Enever undersöktes hur utbildningen i språk för yngre barn ser ut i 

Europa. Denna studie går under namnet ELLiE-studien och baserades på elever som var sex 

till tio år gamla. Resultatet av studien visade att Sverige var ett av de länder där textböcker i 

undervisningen användes förhållandevis lite jämfört med andra länder. ELLiE-studien gjorde 

även en undersökning om hur många och hur långa lektioner de olika länderna undervisade 

språk i veckan. Sverige visade sig ha kortast samt minst lektioner i veckan jämfört med de 

andra länderna (2011, ss.30-32).  

 

De svenska elevernas inställning till att lära sig engelska är något som ELLiE-studien påpekar. 

Det visade sig att i årskurs 4 började eleverna att använda textböcker vilket de inte tidigare 

hade gjort. Eleverna ansåg i och med att de nu skulle arbeta i en textbok att lektionerna blev 

seriösare än tidigare då de bara hade lekt lekar innan. De tyckte att det var nu den riktiga 

undervisningen i engelska började (2011, s.83).  

 

I en biblioteksforskning gjord av Ni Made Ratminingsih och Gede Budasi (2018) handlade det 

om att utveckla lokala kulturbaserade bildböcker för att undervisa i engelska bland unga elever. 

Enligt Ratminingsih & Budasi är fördelarna med att använda sagoböcker utvecklingen att 

kunna förbättra läsförmågan hos unga elever, utveckla läskunnighet i engelska genom att 

lyssna på historien genom att läraren läser och kommunicerar interaktivt med eleverna genom 

dialog. Det handlar också om att skapa en rolig och lärande atmosfär som ökar motivationen 

och deltagandet i att förstå och använda språket samt att bevara lokal kultur. 

3.3 Språkinlärning 

I en artikel gjort av Carmen Munoz (2013) undersöktes hur medvetna spanska elever var i sitt 

lärande av ett andraspråk. För att ta reda på elevers åsikter ställdes det frågor som handlade 

om vad som var svårt med inlärningen av det engelska språket, klassrumsmiljön och vilka 

aktiviteter som de lärde sig mest av. Resultatet visade att det redan bland de yngre eleverna 

fanns en stor medvetenhet om deras egen språkinlärning. 

 

Syftet med Annika Lantz-Andersson (2017) studie var att få insikt i hur elevernas 

andraspråksanvändning ser ut på sociala medier. Därför skapades två facebookgrupper åt 

klasser i skolor som Colombia, Finland, Sverige och Taiwan. Studien grundades i 

sociokulturellt perspektiv på lärande och metoder för studien var att att kontrollera hur 

elevernas språkliga interaktion sker i grupper på sociala medier. Analysen av det empiriska 
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materialet var hur eleverna satte ihop aktiviteter med olika nyckelord i deras språkrepertoarer. 

Genom att använda sociala medier som metod bidrog det till ett avslappnat sätt för eleverna 

att komunicera med varandra. En sammanfattning av studien visar att använda sociala medier 

som plattform blev värdefullt för att förbereda eleverna till att använda engelska utanför 

skolan. 

 

I en artikel av Fiona Copland, Sue Garton och Anne Burns undersöks vilka utmaningar som 

lärare ställs inför i undervisnigen i engelska i de lägre åldrarna. Det visade sig att den största 

utamningen var att få eleverna att prata engelska. En orsak till att eleverna inte ville använda 

det engelska språket i talet var rädslan för att prata inför klassen. Lärarna tog även upp 

disciplin som en stor utmaning i undervisningen. Det var orsaker som bland annat attityder 

bland föräldrar och att hålla motivationen uppe bland elever som låg till grund för 

problematiken. Vissa lärare uppfattade att elever inte förstod anledningen och användningen 

av lära sig engelska och att det grundar sig i en attityd hos föräldrarna till eleverna (2014, 

ss.745-747).  

 

Aida Codina Camó och Elisabet Pladevall Ballester (2015) har genomfört en studie som 

utforskar vilken roll som modersmålet har i förhållande till inlärning av det engelska 

ordförådet. Studien använde två försöksgrupper bestående av katalanska studenter i åldrarna 

tio till elva år. Den ena gruppen fick en introduktion både på engelska samt en översättning till 

sitt modersmål medans den andra gruppen endast fick det redovisat för sig på engelska. Det 

visade sig att det blev olika resultat mellan grupperna och resultatet var bättre i gruppen som 

fick tillgång till en översättning till sitt modersmål. Slutsatsen av resultatet konstaterade att 

genom att både få glosor på engelska och på sitt modersmål så behåller eleverna fler ord och 

kommer ihåg dessa under längre perioder och med större lätthet. 

 

Jinghua Zhang (2015) beskriver hur den engelska utbildningen innefattar många faktorer som 

till exempel undervisningsmetoder, läroplansplanering etc. Därför menar Zhang att lärarnas 

förmåga spelar i synnerhet en viktig roll i utbildningen i engelska. Han diskuterar i sin studie 

om utvecklingen av lärares förmåga att undervisa och föreslår en serie med grundläggande 

krav för effektivare utbildning i engelska. Zhang hävdar att det finns belägg för vetenskapliga 

och lämpliga undervisningsmetoder, effektiv läroplanering, utveckling av lärares språkliga 

färdigheter, vetenskaplig forskning och förmåga att tillämpa moderna undervisningsmiljöer 

etc. är de nödvändiga förmågorna som krävs av lärarna i engelska. 

 

Studien av Nuriye Degirmenci Uysal och Fatih Yavuz (2015) visar på att barn behöver 

praktiska aktiviteter för att engagera sig i sitt eget lärande. Konkret material hjälper eleverna att 

förstå och bearbeta syftet med lektionen. Lärare ger en rad aktiviteter för att få eleverna 
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uppmärksamma och hålla intresset uppe. Fysiska aktiviteter som att gå, springa, hoppa, dansa 

och klättra bidrar positivt till att lära sig språk. Det är också möjligt att använda aktiviteter som 

innefattar finmotorik som teckning, färgning, målning, skärning och klistring. 

 

I en artikel skriven av Elena Stakanova och Elena Tolstikhina (2014) tar de upp fördelarna 

med att lära sig språk i låga åldrar. Studien handlar bland annat om metoder i undervisningen 

och strategier i inlärningen. En metod som Stakanova och Tolstikhina påpekar är att använda 

sig av spel i undervisningen och fördelarna är att det ökar motivationen bland elever. Spel kan 

hjälpa läraren att skapa sammanhang för att visa att språket är användbart och meningsfullt. 

Andra fördelar är att spel kan innefatta alla förmågor och på så sätt få eleverna att öva på att 

både läsa, skriva, lyssna och tala. Studien tar även upp arbetsätt med uppdelning i grupp, par 

och individuellt arbete. Stakanova och Tolstikhina anser att par och grupparbete är väldigt 

viktigt om varje elev ska ha möjlighet att öva sin muntliga förmåga. Det går att urskilja hur 

mycket talat språk för vaje elev som förekommer och i helklass är det endast en till två 

meningar. När elever arbetar i par ger det möjlighet till ett aktivt talande och lyssnande. Det är 

även snabbt och enkelt att organisera pararbete.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redovisas teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Det som 

beskrivs först är det sociokulturella perspektivet som inleds med vad det innebär samt en 

central person för denna teoretiska utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet är 

motiverat att använda i denna studie då det är hur lärare organiserar arbetssätt i 

undervisningen som undersöks. Användningen av textböcker har även det en betydande roll 

för hur undervisningen organiseras i arbetssätt och knyter därför an till det sociokulturella 

perspektivet. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Inom undervisning i engelska finns samtalet och för att kunna lära sig ett nytt språk gäller det 

att tala både själv men även tillsammans med andra. Enligt Olga Dysthe lägger sociokullturell 

teori en stor vikt vid talets och skriftens läropotential. Hon menar att det finns en mängd 

studier som pekar på att skrivet och talat språk används vid inlärningstillfällen. Dysthe 

förklarar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv behövs kommunikativa processer för att 

kunna utveckla människans lärande. Därför är moment så som att lyssna, härma, samtala och 

interagera med andra en möjlighet för barnet att få ta del av kunskaper och färdigheter (2003, 

s.48).  

 

Dysthe påpekar att bra undervisning kan se utvecklingen i förväg och ge eleverna 

förutsättningar till förändring genom att inte bara låta dem arbeta utifrån egna initiativ och 

anpassar nivån efter vad de redan har uppnått. Det är av stor vikt att se längre och ge eleverna 

förutsättningar genom att samverka med andra som tillför mer eller något annat. I och med 

detta blir lärarens roll i lärandet avgörande men även andra elever blir betydelsefulla 

medarbetare i undervisningen (2003, s.82). 

 

Pauline Gibbons tar upp fördelar med att använda grupparbete för att främja 

andraspråksutvecklingen och menar att eleverna får höra språket talas av andra än läraren och 

på så sätt blir variationen större. Eleverna får även interagera med varandra och de känner ett 

större gemensamt ansvar för att utveckla språket. Genom grupparbete används språket i ett 

sammanhang där eleverna får använda språket på ett meningsfullt sätt (2012, s. 51). För att 

grupparbeten ska bli effektiva och lärorika krävs det enligt Gibbons tydliga instruktioner. Det 

ska också finnas ett krav om att eleverna talar med varandra och inte bara uppmuntran till det 

(2012, ss. 55-57). 
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4.1.1 Vygotski j  

Gibbons diskuterar talets roll för lärandet och menar att det är utvecklingen av det talade 

språket som är viktigt för att kunna vidareutveckla det kunskapsrelaterade språk som eleverna 

möter i skolan. Gibbons refererar till Vygotskij som anser att interaktion vi lärande och 

specifikt dialogen är ett sätt för att skapa möjligheter till tänkande. Därför finns det behov av 

att vara kritisk till de dialoger där barn medverkar och få dem att uttrycka sig och tänka högt 

(2012, ss. 47-48). 

 

Dysthe beskriver hur Vygotsij fördjupade sig kring förhållandet mellan språk och tänkande 

(2003, s.48). Vygotskij menade att social aktivitet är en bidragande faktor till att utveckla 

kognitiva redskap så som språk och skrivande. Detta sker genom en samverkan med andra för 

att sedan utvecklas på ett inre plan (2003, s.78). Dysthe redogör för Vygotskijs teorier som är 

att utveckling kommer före lärande, lärande är utvecking och att lärande och utveckling är 

olika men hänger samman och influerar varandra. Utveckling och lärande är alltså 

sammanvävda processer redan från födseln. Därför har barn redan tidigare kunskaper när det 

är dags att börja skolan utan att ha fått någon undervisning i ämnen som till exempel 

matematik. Vygotskij menar att det går att mäta i barnets mentala utveckling och se vad barnet 

kan klara av med eller utan hjälp (2003, s.80). 

 

Enligt Dysthe var det Vygotskijs tänkande som lade grunden till en pedagogik som innefattar 

aktiva elever, lärare samt en aktiv miljö där handing och arbete står i fokus. Det kräver också 

en pedagogik som innehåller kopplingar från skolan till det verkliga livet samt att fånga upp 

barnens intressen för att ge undervisningen mening för eleverna. Som tidigare nämts så har 

läraren en central roll i undervisningen med att vara ämnesexpert som utmanar och stötttar 

eleverna i sitt arbete genom att vägleda elevens målinriktade kunskapssökande. Läraren ska 

även organisera läromiljön som kräver kunskap om eleven, innehållet och samhället (2003, 

s.88). 

 

Gunilla Lindqvist menar Vygotskij att lärarens roll är inte att uppfostra utan det är 

attorganisera den sociala miljön (1999, s.248). Därför ska läraren inte bli en person som endast 

pumpar eleverna med information. Då menar Lindqvist att läraren lika bra kan ersättas med en 

lärobok, ett lexikon eller ett liknande läromedel (1999, s.235). Den aktiva och intresserade i 

läromiljön skall vara eleven och inte läraren. Lindqvist tar upp Vygotskijs tankar kring skolan 

som instution och menar att skolan behöver bli mer levande genom att bjuda in samhället och 

livet utanför till skolans värd (1999, s.248).  

 

Leif Strandberg diskuterar begreppet social kompetens och refererar till Vygotskis förklaring 

till begreppet. Vygotskij ansåg att barnets alla förmågor grundar sig i sociala relationer och 
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social kompetens består av alla former av mänskligt samspel. På så sätt är barnets förhållade 

till sig själv och världen runt omkring från allra första stund relationer med andra människor. 

Vygotskijs teorier om sociala relationer grundar sig i att samspel mellan människor inte bara är 

en metod. Istället menade han att samspel är lärande och utveckling (2006 s.47). Strandberg 

menar att Vygotskijs perspektiv är en ny typ av studieteknik. Genom att interagera med 

varandra och dela med sig av sina kunskaper tillåts eleverna att hjälpa varandra (2006, s.59). 

 

Patsy M. Lightbown och Nina Spada beskriver Vygotskij och hans observationer av hur barn 

interagerar med varandra samt hur barn interagerar med vuxna i skolor i Sovjetunionen under 

åren 1920 och 1930. Vygotskijs slutsats av sina observationer var att språkutveckling sker från 

sociala samspel. Han argumenterade för att barn som har en organiserad läromiljö kan nå 

högre nivåer kunskapsmässigt. Vygotskij refererade till en proximal utvecklingszon där barn 

kan klara mer än om de hade utfört uppgiften individuellt. Hans tankar har blivit centrala i 

forskning om barns andraspråksutveckling (2013, s.25). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning läromedel och specifikt textböcker i 

engelska används samt hur dessa upplevs bland lärare arbetandes i årskurs 3. Syftet är även att 

undersöka hur några lärare planerar och organiserar olika arbetssätt i undervisningen 

exempelvis i form av grupper, par eller enskilt arbete.  
 

Följande frågeställningar har valts ut för arbetet: 

1. I vilken utsträckning används textböcker i undervisningen?  

2. Vad anser lärarna att en textbok får för konsekvenser för undervisningen och hur ser 

de på innehållet i det utbud som finns? 

3. Vilka arbetssätt används i undervisningen?  

 

  



 

 17 

6. Metod 

Det som presenteras i detta avsnitt är val av metod till studien, urvalet av intervjupersoner, 

genomförandet av intervjuerna samt etiska överväganden inför och under intervjutillfället. 

Avslutningsvis förklaras begreppen reliabilitet och validitet som följs upp med en diskussion 

om hur denna studie förhåller sig till dessa begrepp. 

6.1 Metodval  

För att samla information om hur vissa lärare upplever samt använder engelska textböcker och 

hur arbetssättet ser ut i sin undervisning har jag valt att använda kvalitativa intervjuer. Genom 

att använda intervju som metod finns möjlighet till att kunna ställa följdfrågor och på så sätt få 

ut mer information jämfört med en enkät. Kvalitativa intervjuer är motiverat att använda 

eftersom det är lärares föreställning som ligger till grund för studien. Enligt Jan Trost går en 

kvalitativ intervju ut på att förstå och få fram vad den intervjuade tänker och känner (2010, 

ss.43-44). För att lyckas med detta har jag valt att använda mig av öppna frågor utan något 

svarsalternativ. Öppna frågor fungerar för att jag inte själv ska lägga några värderingar i 

frågorna till intervjun.  

6.2 Urval  

När jag gjorde mitt urval var det flera aspekter att ta hänsyn till. Denna studie var begränsad 

tidsmässigt och eftersom lärare i årskurs 3 vid detta tillfälle var mitt under nationella prov 

valde jag att till viss del använda mig av lärare jag har träffat under min praktiktid. På grund av 

dessa aspekter har jag valt att ta kontakt och fråga om en intervju av mina två tidigare 

handledare. Förutom dessa två handledare valde jag att ta kontakt med åtta andra lärare. 

Urvalet av dessa åtta lärare skedde slumpmässigt utifrån en lista över alla lärare undervisandes i 

engelska i årskurs 3 i kommunen. Från listan valde jag sedan var tredje person och tog första 

kontakten via telefonsamtal och mail. Två av de åtta lärarna tackade nej pga olika anledningar 

men de andra sex lärarna ställde upp på en intervju. Genom att ta kontakt via ett telefonsamtal 

bidrog det till ett snabbt svar och det gjorde också att de tillfrågade personerna kunde få 

information om intervjutillfället på ett enkelt sätt. Anledningen till att kontakta fler lärarare än 

mina två tidigare handledare och på ett slumpmässigt tillvägagångssätt var för att minimera 

risken till att resultatet blev missvisande. Det hade kunnat bli ett annorlunda resultat om jag 

endast hade intervjuat personer som jag kände sen innan. Totalt intervjuades alltså åtta lärare 

bestående av två tidigare handledare samt sex stycken slumpmässigt utvalda lärare. 
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Mitt val av lärare i årskurs 3 baseras på att elever i stor utsträckning börjar med att skriva på 

engelska i denna årskurs. Därför är det intressant att undersöka i vilken utsträckning lärare 

väljer att använda textböcker i årskurs 3. 

6.3 De intervjuade lärarnas bakgrund. 

Totalt intervjuades åtta lärare vid sju tillfällen. Anledningen till att två lärare intervjuades vid 

samma tillfälle var på grund av att de två lärarna arbetade i parallellklasser på samma skola och 

arbetade på liknande sätt och med samma val av läromedel. Lärare A och B är tidigare 

handledare från VFU perioder och därför har jag en djupare förståelse för deras svar då jag 

själv har varit med och upplevt undervisning och planering i praktiken. De intervjuade lärarna 

var i åldrar mellan 27 och 65 år och har varit verksamma lärare från 2 till 43 års tid. Alla lärare 

har lärarutbildning men två av dem har inte utbildning i engelska. Det är något som de har fått 

tillgodoräkna sig efter att ha undervisat i ämnet i flera år. Lärare A har ytterligare utbildning 

utöver lärarutbildningen med 30 högskolepoäng i engelska. Eftersom lärare A är den enda 

engelskläraren på sin skola har denna lärare även undervisning i engelska i andra årskurser 

utöver sin egen klass. De andra intervjuade lärarna bedriver endast undervisning i engelska i 

sin egna klass. 

 

 Ålder Verksamma år som 

lärare 

Utbildning i engelska 

Lärare A 28 år 4,5 år 30 hp utöver 

lärarutbildning 15 hp 

Lärare B 65 år 43 år Ja 

Lärare C 48 år 23 år 15 hp 

Lärare D 54 år 29 år 15 hp 

Lärare E 27 år 2 år 15 hp 

Lärare F 46 år 14 år Nej 

Lärare G 43 år 15 år Nej 

Lärare H 56 år 30 år 15 hp 

6.4 Genomförande  

Planeringen inför intervjuerna bestod av flera moment. Till att börja med valde jag att 

intervjuerna skulle äga rum på plats i skolorna. Det valde jag för att öka möjligheten att lärare 

skulle vilja ställa upp på en intervju. Hade jag valt att lärarna skulle bege sig till en annan plats 

finns det risk att avhopp skulle ske på grund av att det blev för omständigt och tidskrävande.  
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Materialet från intervjuerna har samlats in med hjälp av en ljudupptagare. Det har jag valt för 

att det ska vara enkelt att få med allt som sägs utan att missa något. Det bidrar också till att jag 

som ställer frågorna kan fokusera och ägna mig åt vad jag får för svar samt återkoppla med 

följdfrågor. Efter genomförda intervjuer har jag lyssnat igenom materialet och transkiberat 

innehållet. Intervjumaterialet innehöll sammanlagt 115 minuter. Därefter har jag sammanställt 

resultatet och skrivit ihop det till arbetet. 

6.5 Etik  

Vetenskapsrådet beskriver informationskravet som är forskarens uppgift att tydligt informera 

deltagarna om vilka vilkor det är som gäller (2002, s.7). För att deltagande lärare ska vara 

medvetna om vad som gäller i min undersökning så har jag informerat om detta genom ett 

informationsbrev som beskriver att en kort intervju kommer att spelas in med en 

ljudupptagare. Informationsbrevet beskriver även att personliga uppgifter kommer inte att 

finnas med i resultatet och deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Ingen 

ekonomisk ersättning utgår. Informationsbrevet får alla lärare möjlighet att läsa igenom innan 

intervjun börjar. 

 

Vetenskapsrådet tar upp konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om de medverkande 

personerna skall bevaras utan att någon obehörig person kan ta del av dessa uppgifter (2002, 

s.12). Därför kommer medgivandeblanketter och inspelade intervjuer förvaras med 

noggrannhet och försiktighet där ingen kan komma åt dem. De inspelade intervjuerna 

namnges och sparas till exempel inte med korrekt namn på personerna. Med konfidentialitet 

menas att personerna som deltar i intervjun förblir anonyma och inte avslöjas med namn i 

arbetet. Enligt Kvale & Brinkmann kan kvalitativa intervjuer hamna i konflikt mellan att 

beskriva nödvändig information samtidigt som man inte får avslöja personens identitet (2014, 

s.109). Frågorna till min intervju skall därför formuleras på så sätt att läraren som blir 

intervjuad inte behöver avslöja personlig information för att kunna svara på frågan. 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Göran Bergström och Kristina Boréus förklarar begreppen reliabilitet och validitet. Bergström 

& Boréus beskriver om en undersökning har en valid metod beror på huruvida metoden 

faktiskt mäter det som undersökningen avser att mäta. Det kan även handla om hur en 

undersökning avser att svara på en fråga verkligen svarar på den frågan. Något annat som även 

går in under validitet är teoretiska föreställningar. Reliabilitet handlar om hur noggrant 

mätningar och uträkningar går till. Det handlar också om tolkningsfrågan av texter samt hur 

undersökningar går att utföra ett flertal gånger med samma utfall (2012, ss.41-42). I denna 
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studie används kvalitativa metoder som är en valid metod eftersom att det är lärares åsikter 

och arbetssätt som studien avser att undersöka.  
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7. Resultat och analys 

I resultat och analysavsnittet börjar det med en beskrivning av de intervjuade lärarnas 

bakgrund. Sedan redovisas resultatet av vilka läromedel lärarna använde i sin undervisning. 

Därefter kommer en sammanställning av lärares åsikter om textböcker. Avslutningsvis 

presenteras resultatet av hur lärares arbetssätt och planering ser ut under lektioner i engelska. 

Varje avsnitt avslutas med en analys av resultatet. 

7.1 Lärares användning av läromedel i engelska 

Användningen av läromedel ser olika ut bland lärare. De flesta har valt att blanda material i sin 

undervisning genom att använda sig av en textbok men även fler läromedel. Några som inte 

tillhörde den kategorin är lärare G och C som har valt att använda sig av en och samma 

textbok under varje lektionstillfälle. En annan som skiljer sig från mängden är lärare H då 

denna lärare har valt att inte använda sig av någon textbok alls i sin undervisning.  

 

Hur ofta textböcker användes i undervisningen varierade således bland de intervjuade lärarna. 

Lärare F har valt att använda en textbok ungefär en till två gånger i månaden i sin 

undervisning i engelska. Lärare D och E använde sig av en textbok varje vecka men inte varje 

lektion. Lärare C och G använde textboken under varje lektion. Lärare A använde väldigt lite 

textböcker i sin undervisning. Lärare B förklarade att textboken användes inte under varje 

lektion.  

 

Vid frågan om det fanns tillräckligt med läromedel att välja på svarade lärarna olika. Lärare A 

ansåg att det fanns för lite textböcker att välja på och lärare C tyckte att det fanns för mycket 

textböcker att välja mellan. Alla lärare svarade dock att det krävdes utveckling av läromedel 

gällande fler textböcker samt att de befintliga textböcker bör förändras och utvecklas. Lärare B 

framförde ett behov av större utveckling inom digitala läromedel. 

7.1.1 Filmer och spe l   

Utvecklingen av undervisningen i engelska har enligt lärare B inte förändrats så mycket under 

de senaste åren. Hela skolvärden har förändrats och digitaliseringen har tagit en större plats i 

undervisningen och därför menar lärare B att det borde finnas mer digitala läromedel i 

engelska ”det förvånar mig, det finns inte och det är jättekonstigt!”. 

 

Alla lärare använde sig av sånger, ramsor, dialoger och filmer för att variera sin undervisning i 

engelska. Lärare D efterfrågade mer engelska filmer till sin undervisning. De filmer som finns 



 

 22 

att tillgå hade redan lärare D använt och det var mycket uppskattat av eleverna. Därför vill nu 

eleverna ha en fortsättning och fler filmer som ett komplement till boken. Lärare C berättade 

att det finns ett material som går att köpa till med filmer som ett komplement till 

arbetsböckerna i What´s up. Detta material beskriver lärare C som ”helt värdelöst. Den hade 

man kunnat varit helt utan”. Filmerna som ska vara ett tillägg till materialet är enligt lärare C 

samma bilder som finns i boken men med en röst som läser det som står och nickar lite till det 

som sägs. Lärare B anser att bland de filmer som finns så är innehållet lite väl lekfullt. Det 

gäller att göra ett urval och välja vad som ger något till eleverna. 

 

Det var fem av de åtta intervjuade lärarna som uttryckte att genom att spela spel på datorn 

utvecklar och lär sig eleverna det engelska språket. Denna fråga var dock något de fem lärarna 

själva tog upp vid olika tillfällen då det inte fanns med som en specifik fråga i intervjun. De 

återstående tre lärarna tog inte upp ämnet om spel på datorn och därför är deras åsikter i 

frågan okända. Lärare B är en av de fem lärarna som ansåg att elever lär sig engelska genom att 

spela spel på datorn men poängterade att det främst är ”sporadiska ord från spel på datorn” 

som eleverna lär sig och att det inte är kunskaper som krävs för att kunna föra en 

konversation. 

7.1.2 Observat ion av en lärares  läromedel  

Under mina intervjutillfällen har jag tagit del av och satt mig in i några lärares läromdel. Lärare 

H som inte använde textböcker visade andra läromedel som användes i undervisningen. Det 

var dels eget tillverkat material och plastleksaker eller föremål som var köpta ifrån resor. Det 

var även läromedel i from av memory, kort med dialoger och andra spel. Dessa läromedel var 

köpta och lärare H förklarade att pengar som skolan hade till inköp av läromedel gick endast 

till praktiskt material istället för att köpa textböcker. 

7.1.3 Analys 

De flesta lärare kan konstateras förespråka variation av läromedel i sin undervisning. Det är i 

linje med Lundberg (2011) som ställer sig frågande till om det skulle vara möjligt att använda 

endast ett läromedel. Hon tar upp argument som att variation av läromedel leder till ökad 

motivation bland elever. Detta är i linje med hur de intervjuade lärarna motiverar sitt val av att 

både använda textbok men också andra läromedel i undervisningen. En av lärarna hade valt att 

utesluta textbok som material och endast använda andra läromedel vilket Lundberg talar för 

då hon menar att elevernas språklärande hindras med att använda en textbok innan årskurs 

fyra. Eftersom de flesta lärare inte har valt att använda ett och samma läromedel kan man dra 

slutsatsen att lärarna anser att det inte finns endast ett fungerande läromedel. Det kan skapa 

stora konsekvenser för de lärare som förlitar sig på ett material om det inte bidrar till en 

tillräcklig undervisning. 
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De intervjuade lärarna var oense i frågan om mängden läromedel var tillräcklig eller inte. 

Något de alla var överens om var att det går att göra mer och att de läromedel som finns 

behöver utvecklas. Anledningen till varför det inte finns fler läromedel i engelska kan bero på 

ämnets plats i undervisningen. Eftersom att engelska inte är det största ämnet i skolan och inte 

har lika mycket tid i timplanen jämfört med till exempel svenska och matematik kan det vara 

orsaken till att utvecklingen av läromedel inte har kommit lika långt som det har gjort i andra 

ämnen.  

 

Resultatet visade att alla lärare använde sig av filmer, sånger, dialoger eller ramsor i sin 

undervisning. Det betyder att lärare anser att det är ett lärorikt arbetssätt att lära sig språk på. 

Detta beskriver  Gibbons (2012) enligt Vygotskij att specifikt dialogen är ett sätt för att skapa 

möjligheter för att få elever till att tänka högt. Det går att hitta material på internet men allt är 

inte anpassat eller lämpligt att använda i undervisningen. Det betyder att lärarens kompetens 

blir avgörande för att välja rätt material. Lärarens kompetens och förmågor är något som 

Zhang (2015) tar upp och påpekar vikten av i utbildningen i engelska. Även Dysthe (2003) 

anser att läraren har en viktig roll i lärandet för att ge eleverna förutsättningar till samverkan 

med varandra. Valet av material skulle kunna resultera i stora konsekvenser men att sortera 

och sålla i material kräver tid av lärarna i sin planering till lektionerna. Eftersom tiden är 

begränsad kan dessa typer av material bli bortvalt framför material som finns tillgängligt.  

 

Intervjuernas sammanställning visar att fem lärare ansåg att elever har med sig tidigare 

kunskaper i engelska från att ha spelat engelska spel på datorn. Det är något som lärare 

uppmärksammar under lektioner men det är möjligt att lärarna kan få en felaktig bild av 

elevens kunskapsnivå. En av de intervjuade lärarna sa att det endast är ”sporadiska ord från 

spel på datorn” som eleverna har som tidigare kunskaper. Det kan resultera i att eleven endast 

kan vissa ord och behöver utveckla grundläggande kunskaper. Om lärarna är snabba med att 

bedöma elevernas kunskaper som goda när så inte är fallet kan det resultera i att elever missar 

viktiga bitar i inlärningen av det engelska språket. 

7.2 Lärares utvärdering av textböcker i engelska 

Åtta titlar förekom i de åtta lärarnas undervisning i engelska. Anledningen till att så många 

textböcker användes var för att de flesta lärare valde att blanda material och höll sig därför inte 

till endast en bok. Därför valde lärare att plocka ut sidor som komplement till sin undervisning 

och kunde på så sätt använda olika böcker för att det skulle passa till det specifika ämnet.  

 

På den skola där lärare A arbetar finns textboken What´s up att tillgå men trots det så används 

den väldigt sällan. Lärare A uttrycker tydligt sin åsikt om boken ”den gillar jag inte!” Lärare C 
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har också erfarenhet av materialet What´s up och menar att det finns en handling som eleverna 

tycker är kul att följa men den försvinner efter bokens gång. ”Dom åker på något slags läger 

och någonstans längs vägen tycker jag att dom tappar temat på det. Det är med men ändå 

inte.” En nackdel med textböcker är att innehållet upprepas och är samma hela tiden vilket 

bidrar till att eleverna tycker att det är tråkigt menar lärare A. ”Eleverna dör inombord just när 

det är samma upplägg hela tiden.” Innehållet som lärare A beskriver som tråkigt är att 

instruktionerna lyder på samma vis: läs texten, säg efter bandet, översätt tillsammans och 

jobba kring texten. ”Det händer ingenting”. Textboken användes på så sätt som ett 

komplement och tillägg till den planerade undervisningen. 

 

Lärare D beskriver jakten på den perfekta textboken som att ”man letar och letar och letar och 

väntar på någon ska säga att den här är jättebra”. Samtidigt är lärare D snabb med att tillägga 

”det går inte att hålla sig till ett läromedel som jag har upplevt det hittills”. ”Man kan inte bara 

ha boken man måste ha fler sätt”. Även lärare B har valt att blanda läromedel och lärare B 

anser att textböcker inte är det viktigaste materialet i undervisningen.  

 

Lärare B använder sig av textboken Right on 3 och beskriver den som lite enklare och passar 

därför bra för klassen i dagsläget. Detta är en bok som skolan använder sig av och eleverna 

känner till boken redan från förskoleklass. ”Läromedel är svårt, det finns inga fulländade 

material”. Problemet med läromedel anser lärare B vara att  elever är så olika så man ska inte 

förlita sig för mycket på ett läromedel. Lärare B påpekar vikten av att blanda material och 

menar att eleverna inte får ”bli slavar under böckerna.” Något annat som lärare B tar upp är 

att det inte finns så många böcker att välja mellan. Anledningen till detta anser denna lärare 

vara för att engelska är ett så pass litet ämne i skolan. I dagsläget använder lärare B textboken 

som ett formellt sätt att arbeta framåt och har boken i bakgrunden av sin planering. 

 

Learn English är textboken som lärare G använder i sin undervisning. Fördelar med materialet 

är att det är ett stort material med många delar från en och samma bok med spel, sånger och 

lekar. Lärare G förklarar att det är först i årskurs 3 som textboken gör entré i undervisningen i 

engelska på sin skola. Orsaken till att textboken inte används i tidigare årskurser förklarar 

lärare G som att ”det är timplanen som ställer till det” och förklarar att det beror på att det 

inte finns tillräckligt med tid. I textboken Learn English anser lärare G att vissa ord inte är så 

adekvata. Det blir även en stress att hinna genom materialet ”eleverna vill gärna göra klart en 

bok. Det är den känslan som de vill ha”. Lärare G menar att ”där kan man vara lite negativ till 

läromedel överlag.” En annan viktig faktor som lärare G tar upp är att stressen att hinna 

igenom materialet kan leda till att ”man kanske betar av någonting fortare än vad man skulle 

ha gjort egentligen.” 
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Lärare D och E använder sig av textboken Active Reading och tycker att den fungerar bra. Det 

finns dock inga dialoger och samtalsövningar saknas i innehållet. Materialets nackdel beskriver 

lärare E som att det är svårt för de elever som har svårigheter med att läsa. Det saknas även 

lärarhandledning till Active Reading vilket lärare D beskriver som något som borde finnas för att 

få mer tips till innehållet och material runt omkring. En fördel menar lärare D är att det är lätt 

att arbeta framåt för de elever som kan läsa när upplägget och övningarna är liknande genom 

hela textboken. Lärare D har även använt sig av textboken Good Stuff men tyckte inte att den 

var tillräckligt bra.  

 

Good Stuff 3 använder sig lärare F av och anser att det är ett ”okej material” att arbeta med men 

att det inte är så roligt innehåll. Glosträning går att göra roligare på ett annat sätt än från en 

textbok men hörövningar som finns med i textboken är användbart. En fördel med att 

använda textboken är att det blir ett område att förhålla sig till och arbeta utifrån. Det som 

också talar för en användning av textboken är att det finns en historia som innehåller personer 

som eleverna får följa. Lärare F uttrycker att ”jag tror att du hade kunnat klara dig utan 

textböcker i undervisningen”. Lärare F påpekar även att ”jag är mer tveksam till om du bara 

hade matat textböcker”. 

7.2.1 Analys 

Resultatet av denna studie visar på att lärares användning av textböcker i undervisningen i 

engelska ser olika ut på olika skolor. Det var flera lärare som ställde sig kritiska till de 

textböcker som användes i undervisningen. Även fast det fanns flera nackdelar används ändå 

textböcker och av vissa lärare är det mestadels textböcker som används i undervisningen. En 

av lärarna som flitigt använder en textbok saknar utbildning i engelska vilket kan vara en 

bidragande orsak till en trygghet att använda textboken trots alla dess nackdelar. En slutsats av 

resultatet är att lärarna anser att det inte finns en komplett textbok. Det är av stor vikt att 

ifrågasätta sitt val av material och se ett större perspektiv när det gäller att välja textböcker. 

Detta är något som Nordlund (2016) påpekar då hon menar att bokförlagens intresse ligger i 

att sälja flest böcker och därför kräver textböcker noggrann granskning av innehållet och att 

inte förlita sig helt på en och samma bok. Det är väldigt enkelt att luta sig mot och lita på ett 

färdigt material men det är viktigt att kritiskt granska textböcker. Detta är i linje med Kirkgöz 

(2009) som menar att utvärdering av textböcker bör ske regelbundet. Skulle detta inte ske kan 

det leda till att undervisningen bedrivs på ett sätt och med en textbok som inte fungerar.  

 

I flera fall har inte lärarna valt vilka textböcker som används i undervisningen utan det är 

skolan som har köpt in textböckerna. Det betyder alltså att om lärarna inte får välja sina 

textböcker utan någon annan lärare eller rektor ska ta beslut i denna fråga kan det resultera i 

böcker som inte fungerar i praktiken för just den läraren. 
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Lärare D anser att en textbok med liknande övningar genom hela materialet är en fördel för 

eleverna som enkelt kan arbeta framåt i textböckerna. Lärare A ser detta som en nackdel då 

eleverna tycker att arbetet blir ensidigt och därför tråkigt. Deras åsikter visar på tendenser till 

att yngre lärare har ett större fokus på att motivera eleverna med roliga lektioner. De lärare 

som har varit verksamma under en längre tid kan ha större fokus på uppgiftens lärande. 

 

En slutsats av resultatet är att ingen undervisning är den andra lik och det florerar många 

böcker i de olika klassrummen. Konsekvenser av dessa olikheter kan bidra till stora skillnader i 

undervisningen när det ser så olika ut. Eftersom elever kräver olika inlärningssätt och är olika 

individer kan skillnader på skolors undervisning vara gynnsamma för olika elever.  

7.3 Lärares planering och arbetssätt i engelska 

Alla de intervjuade lärarna planerade sin undervisning i engelska själva och inte tillsammans 

med andra kollegor. Anledningen till att de planerade ensamma var enligt vissa lärare inte 

självvalt utan det var på grund av att det inte fanns tid till gemensam planering. Lärare H 

förklarar det som att ”vi har lite för lite planeringstid ihop tyvärr så visst skulle man kunna ha 

gjort det, men det hinns inte med så att jag gör det själv”. Lärare G berättar att ”det är lite 

ensamt att planera själv så man får snappa upp tipsen man hör av andra lärare ibland”.  

 

Lärare B har valt att ha gruppen som utgångspunkt i sitt planeringsupplägg. På så sätt ser 

läraren vad som behöver övas mer på och vad eleverna redan kan. Som färdig lärare planerade 

lärare B utifrån läromedel och valde att följa innehållet i textboken men har ändrat sitt sätt i 

och med mer erfarenhet och kunskap. I planeringen inför lektioner utgick lärare A från temat 

och fanns det något som kunde passa från textboken valdes det att ha med i undervisningen. 

För det mesta valde lärare A att skapa sitt eget material till sina lektionstillfällen. Lärare F 

planerar utifrån ett basområde. När ett område är valt så planeras det sen inför varje lektion i 

detalj. 

 

Fem av lärarna beskrev att de arbetade tematiskt och utgick från ett tema som de sedan 

arbetade utifrån. Lärarna valde ett basområde med kategorier och plockade sedan ihop olika 

material som passade för att täcka alla förmågor ska övas på. Lärare B beskrev hur 

undervisningen lades upp utefter gruppen och var behovet var som störst. Lärare B påpekar 

att ”Barn idag kräver mer omväxlande arbete idag”.  

 

De intervjuade lärarna arbetade med olika typer av arbetssätt i sin undervisning. Lärare A och 

F svarade att för det mesta arbetades det i grupp tillsammans med hela klassen. Även lärare G 

och H arbetade mycket i helklass men valde också att dela upp gruppen i par om två och två. 



 

 27 

Lärare H svarade att på sina lektioner var det ”inte mycket enskilt”. I klasserna där lärare E 

och D arbetade var det mestadels individuellt arbete men även lite i grupp. Att det blev så 

mycket individuellt arbete i undervisningen hävdade lärare E och D var ”bokens fel”. Tidigare 

fokuserades det mycket på att öva talet med dialoger och samtalsövningar men nu användes 

det inte lika mycket längre då textboken inte berörde detta. Lärare B och C har valt att 

eleverna arbetar både individuellt och i par.  

 

Anledningen till att flera lärare valde att arbeta i helklass ansåg de flesta vara för att få eleverna 

att våga prata och skapa en gemenskap som tyder på att vi gör det här tillsammans. Tre lärare 

berättade hur de involverade elever med engelska som modersmål i undervisningen. Lärare B 

brukade ha med en elevs pappa som var engelskspråkig i undervisningen för att få eleverna att 

höra andra prata språket och inte bara lärarens uttal. 

7.3.1 Tidsaspekt 

Redan vid den första kontakten med en av de intervjuade lärarna fick jag till svar att ”eleverna 

har ju inte så mycket engelska i årskurs 3”. Engelskämnets plats i undervisningen var något 

som flera lärare tog upp under intervjutillfällena. Fem av de intervjuade lärarna uttryckte brist 

på tid till undervisning. Två av dessa lärare påpekade en önskan om mer tid till att undervisa i 

engelska i timplanen. Lärare D uttrycker sina tankar om undervisningstiden i engelska med att 

”man vill hinna mer, men det ska inte vara mer.” Dessa åsikter om lektionstid var inget som 

fanns med i intervjufrågorna utan det var något lärarna själv påpekade. 

 

Under till exempel genomgångar av uppgifter är det lätt att integrera det svenska språket i 

undervisningen. Det betyder att hela passet i engelska inte helt och hållet ägnas åt att prata 

engelska. Lärare D påpekar att ”dom får inte hela passet på engelska för att man pratar 

svenska också”. Därför har denna lärare valt att ta tid från lektioner i svenska för att eleverna 

ska få den tid de ska ha enligt schemat i engelska. Lärare D anser att man skulle kunna 

integrera engelska i andra ämnen men gör inte det i dagsläget. ”Det är en fördel när man följer 

en klass och har alla ämnen”. 

 

Enligt Skolverkets timplan ska elever undervisas 20-30 minuter i veckan på lågstadiet (2018). 

Trots det undervisade alla intervjuade lärare engelska mer än så. Schemamässigt undervisades 

eleverna som minst 40 minuter och som mest 85 minuter av de intervjuade lärarna men de 

flesta lärare svarade att det oftast drog över och att det blev mer tid än vad som var planerat. 

Sex lärare svarade att lektionstiden delades upp på två pass i veckan. Av de andra två lärarna så 

hade lärare C ett pass i veckan men ansåg att det hade varit bättre att sprida ut 

undervisningstiden till fler än ett pass i veckan men det var inte möjligt schemamässigt ”vi har 
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förlagt det som en klump, det är bättre att ha det lite då och då egentligen”. Lärare A hade 

flera pass i omgångar och under perioder var det inga lektionspass alls. 

7.3.2 Spec ial inr iktning för  pr ivatskola 

Lärare A förklarar att upplägget på skolan är att läsa ämnen i block vilket gör att 

undervisningen i engelska är förlaggd till en intensiv period som sträcker sig över 3-4 månader. 

Då undervisas eleverna i längre och fler pass under den perioden som engelska innefattar för 

att sedan inte ha någon engelska under andra perioder. Upplägget på skolan där lärare F är 

verksam är att eleverna börjar med undervisning i engelska i årskurs 3. I de tidigare 

årskurserna får eleverna läsa andra språk vilket gör att de har med sig kännedom om att lära 

sig ett nytt språk när de sedan börjar med engelska i årskurs 3. Lärare F förklarar det som att 

”det är ett speciellt lärosätt att lära in språk. Du måste lära in nya glosor vilket är samma sätt i 

engelska och spanska”. 

7.3.3 Analys 

Alla lärare svarade att de arbetade tillsammans i par eller i grupp under deras lektioner i 

engelska. Orsaken till detta är att kunna hjälpa varandra och utvecklas tillsammans. Det tyder 

på att lärarna arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv där social aktivitet är en bidragande 

effekt till att utveckla språk. Detta är något som Dysthe (2003) tar upp och presenterar 

Vygotskijs tankar om hur samverkan med andra är ett redskap för att utvecklas på ett inre 

plan. När man väljer att arbeta i grupp kan man lättare se vad eleverna kan och de kan lära av 

varandra. Det finns en stor vinning i att lära sig språk tillsammans i grupp och det beskriver 

Gibbons (2012) som tar upp flera fördelar. Genom att arbeta i grupp med olika nivåskillnader 

får eleverna en större chans att utvecklas med varandras hjälp. Det visar sig i studien som 

Lantz-Andersson (2017) gjorde där elever från olika länder fick prata med varandra genom 

sociala medier. Metoden bidrog till ett avslappnat sätt att komunicera på. Genom att använda 

metoder som motiverar elever till att lära sig språk kan inlärning ske på ett enkelt och kravlöst 

sätt. 

 

Det var flera lärare som påpekade brist av tid både gällande planering tillsammans med andra 

lärare och i undervisningen i engelska. I ELLiE-studien (2011) visade resultatet att Sverige var 

det land som hade kortast samt minst antal lektioner i veckan i engelska. Det visar på att det 

engelska språket kan ha högre prioritet i andra länder då det är avsatt mer tid till undervisning i 

engelska. Alla intervjuade lärare svarade att de undervisade mer tid i engelska än vad som var 

planerat schemamässigt. Lärarna väljer alltså att lägga till mer tid för att hinna med och ge 

eleverna rätt förutsättningar för att kunna uppnå målen i engelska.  
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Alla lärare planerade sin undervisning enskilt och hade heller inte möjlighet till att planera 

tillsammans med andra eftersom att det inte fanns tid. Om det hade funnits mer tid till 

planering hade det kunnat resultera i att lärare kunde göra det tillsammans.  

7.4 Lärares åsikter om attityder och inställning till engelska 

Alla intervjuade lärare var eniga om att det var roligt att undervisa i engelska. Den främsta 

orsaken till detta var att eleverna tycker att engelska är kul. Lärarna var överens om att 

eleverna var motiverade till att lära sig engelska. Lärare F förklarar att ”det är nog engelska 

som de pratar om som det roligaste ämnet. De tycker att det är jättekul”. 

 

Enligt de intervjuade lärarna tyckte de allra flesta eleverna att engelska är ett roligt ämne i 

skolan. De argument som lärarna betonar var att eleverna ansåg att engelska är något nytt och 

spännande och det går att förstå vad mamma och pappa pratar om samt att man kan komma 

längre i spel på datorn. Eleverna är också motiverade till att lära sig ett nytt språk då man kan 

prata med människor från andra länder när man till exempel ska åka utomlands.  

 

Något som lärare E tog upp som en svårighet i sin undervisning i engelska var att hitta rätt 

nivå för gruppen. Ibland blir det för enkelt och i vissa fall för svårt. Många elever spelar spel 

på engelska och har då ett försprång i undervisning anser lärare E. ”De som tycker att det är 

enkelt gör uppgiften under tiden som det är genomgång”.  

7.4.1 Analys 

Enligt lärarna var eleverna motiverade till att lära sig engelska. Jämfört med andra ämnen 

kräver inte engelska någon större inrikting på att som lärare behöva motivera eleverna. Det 

innebär att övningarna inte behöver inrikta sig i samma mån på att vara intresseväckande och 

lekfulla. På grund av denna positiva bild av engelskämnet går det att utnyttja i andra ämnen 

genom att integrera engelska och på så sätt öka motivationen i fler ämnen. En lärare sa att 

modersmålet brukade användas vid genomgång av nya uppgifter i engelska. Mordermålets roll 

i undervisningen i engelska kan enligt Codina Camó & Pladevall Ballester (2015) ha påverkan 

på resultatet av inlärningen då det visade sig att eleverna kunde fler ord när de fick tillgång till 

en översättning på sitt modersmål. Eftersom det är lite tid avsatt till engelska kräver det att all 

tid utnyttjas på bästa sätt. Resultatet tyder på att det kan vara så att elever inte får tillräckligt 

med undervisningstid i engelska när uppgifter introduceras på elevers modersmål men att det 

är nödvändigt eftersom inlärningen gynnas. 

 

En av lärarna utryckte att det var svårt att hitta rätt nivå för hela gruppen i undervisningen i 

engelska. Denna lärare var en av de som för det mesta använde en textbok under sina 

lektioner. Det kan betyda att textboken försvårar anpassning av nivå och vetskapen om vad 
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eleverna redan har uppnått för kunskaper. Ett individuellt arbetssätt är inte i linje med det 

socokulturella perspektivet som menar att det är när elever arbetar tillsammans i grupp som 

det finns förutsättningar för läraren att kunna se utvecklingen i förväg. Det beskrivs av M. 

Lightbown & Spada (2013) som framför Vygotskijs argument för att barn i en organiserad 

läromiljö kan nå högre nivåer kunskapsmässigt. Genom att användningen av textböcker ofta 

är ett individuellt arbetssätt så kan det alltså försvåra lärares insikt i nivåanpassning. 
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8. Diskussion 

I denna del diskuteras först lärares användning av textböcker i undervisningen. Sedan 

fortsätter diskusionen med läromedlens utveckling i undervisningen. Avslutningsvis handlar 

diskussionen om hur lektionsupplägg kan påverka språkinlärningen. 

8.1 Textbok eller inte  

Det finns fler fördelar än nackdelar med att inte använda sig av textböcker i undervisningen då 

det finns andra metoder och material som är lärorika och utvecklar eleverna kunskapsmässigt. 

Som Degirmenci Uysal & Yavuz (2015) beskriver behöver barn praktiska aktiviteter för att 

hjälpa eleverna att förstå bearbeta syftet med lektionerna. Resultatet av lärarnas svar tyder på 

att en textbok bidrar till stress för både elever och lärare för att hinna igenom ett material. Det 

kan leda till en tävling mellan elever som ska skynda sig att vara först och längst i sin textbok 

vilket i sin tur kan leda till slarvigt genomförda uppgifter som eleven inte lär sig något av. De 

flesta lärarnas svar om hur deras arbetssätt såg ut under lektionstid var att de använde sig av 

olika gruppkonstellationer. Detta arbetssätt gynnar språkutvecklingen då det finns flera 

fördelar med att låta elever arbeta tillsammans i grupp. Gibbons (2012) nämner flera fördelar 

som till exempel att eleverna får höra språket talas av fler personer och det blir meningsfullt 

sammanhang där eleverna får interagera med varandra samt att det kan få elevern att uppleva 

ett gemensamt ansvar för att utveckla språket. 

8.2 Läromedel  

Utvecklingen av digitaliseringen har gått framåt och det har gått fort. Men ändå finns det inte 

så mycket inom engelska och lärare efterfrågar mer. Eftersom lärares användning av 

textböcker ser lite olika ut i undervisningen och flera lärare väljer att söka sig till andra 

läromedel så finns det skäl till att utforska ett komplement till en textbok. Enligt vissa 

intervjuade lärare har flera elever intressen för att spela spel på datorn. Ett digitalt verktyg kan 

fungera som ett läromedel för att öka motivationen men också stötta läraren i att komunicera 

på engelska med ett bra uttal och beskriva uppgifter samt indtroducera övningar. 

 

Det visade sig att vissa av lärarna var missnöjda med de filmer som fanns som tillbehör till 

textböckerna i engelska. Det kan tyda på att läroboksförlagen inte kan eller vill satsa på att 

göra filmer till textböckerna. Idag går det att hitta många filmer online som håller hög kvalité 

och som är uppskattade av elever enligt lärarna. Anledningen till att många lärare väljer en 

textbok i årskurs 3 var för att eleverna ska få se texten men i en film får elever både se text och 

lyssna på dialoger med korrekt uttal. 
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8.3 Lektionsupplägg 

Flera lärare påpekade att när man arbetar som klasslärare har man möjlighet att arbeta med 

ämnen tematiskt och väva samman flera lektioner med varandra. Vissa lärare uttryckte att det 

var något som ibland anammades men att det skulle kunna gå att göra mer. Eftersom att alla 

lärare sa att eleverna tycker att det är kul med engelska skulle det vara möjligt att utnyttja det i 

fler ämnen. Ett alternativ skulle kunna vara när en lektion inleds får eleverna veta vilka 

förmågor som kommer att övas på under lektionstillfället istället för vilka ämnen. När man 

arbetar tematiskt hamnar inte ämnet i fokus utan istället hamnar fokus vid vad det är för 

uppgifter och övningar. Det tematiska arbetet leder också till att man kan arbeta med engelska 

sporadiskt under flera tillfällen istället för att förlägga det till ett pass. Eftersom att det inte är 

så mycket tid enligt timplanen hade det kunnat gynna undervisningen i engelska. Det minskar 

även stressen att hinna med allt under ett och samma lektionspass. 
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9. Konklusion 

I detta avsnitt diskuteras studien i ett större perspektiv. Diskusionen innehåller reflektioner 

kring läromedel, arbetssätt och lektionsupplägg. 

9.1 Engelskundervisningens fortsatta utveckling  

Det gäller att vara kritisk och granska arbetssätt och läromedel för att kunna upptäcka vad 

som fungerar optimalt, menar lärarna i min studie. Det är lätt att undervisningen rullar på och 

att man glömmer att stanna upp och reflektera. Eftersom utvecklingen framåt har gått fort och 

denna studie visar på att engelskämnet inte riktigt har hängt med finns det behov av att se 

över läromedel. Då elever får med sig det engelska språket hemifrån på ett helt annat sätt idag 

än tidigare måste det gå att ta vara på dessa kunskaper och utveckla undervisningen utifrån 

dessa aspekter. Genom att ta tillvara på elevernas intressen och kunskaper kan man utifrån det 

skapa arbetssätt och läromedel till lektionstillfället. På så sätt kan man skräddarsy en 

undervisning för att uppfylla alla elevers behov på ett lärorikt sätt. Eftersom att arbete 

tillsammans i grupp eller par är ett motiverat arbetssätt som de flesta lärare anser vara det 

optimala är det viktigt att i största möjliga mån bygga vidare på detta och planera varje 

undervisningstillfälle utefter det. 

 

En annan intressant aspekt utifrån denna studie är upplägget av antal lektioner och dess 

tidsåtgång. Vad ger det för påverkan och utfall? Två av skolorna i studien var privata skolor 

som hade egna upplägg vad gäller undervisningen i engelska. Det kan finnas både fördelar och 

nackdelar med ett annorlunda upplägg och det kan passa olika barn. Det hade varit intressant 

att se vilka skillnader de olika lektionsuppläggen spelar in på olika elever. Då alla barn är olika 

skulle det kunna vara möjligt att urskilja vad som passar för vilken elev. Det i sin tur skulle 

kunna bidra till en mer individuell anpassning av språkinlärning. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Information om en studie av läromdel i engelska 
 

Jag är en lärarstudent som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet och jag har påbörjat 

ett självständigt fördjupningsarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. Denna studie inriktar sig på att ta reda på vilka 

läromedel som används bland lärare i engelskundervisningen i årskurs 3. Jag har även som 

avsikt att ta reda på i vilken utsträckning dessa läromedel används. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att genomföra en kort intervju under en dag i 

april 2018. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en ljudupptagare för att kunna 

analysera svaren efteråt. Materialet som samlas in kommer att hanteras och förvaras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det, samt utan några personuppgifter. I 

redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning 

och presentationer av studiens resultat.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Om du har ytterligare 

frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Stellan Sundh. Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier.  

tel. 018 471 8308, e-post: stellan.sundh@edu.uu.se 

 

Visby 6 april 2018 

 

Hanna Bergqvist, Hanna.Bergqvist.7566@student.uu.se 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om läromedel i engelska, kommer att utföras inom ramen för 

ett självständigt fördjupningsarbete. Studien utförs av Hanna Bergqvist som går sjätte 

terminen på grundlärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Härmed ger jag mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie. Information om studien 

har delgivits och jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas i skolmiljö, samt att mina 

svar kommer att analyseras.  

 

Det har framgått information om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag känner till att jag kan begära att 

forskning inte utförs på insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Det har klargjorts att insamlade data är avsedda för forskning 

och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Namn: …………………………………………………………………………...… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift    
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Intervjufrågor: 

1. Vad har du för tidigare lärarutbildning? Har du utbildning i engelska? 

2.  I hur många år har du varit verksam lärare? 

3. Hur gammal är du? 

4. Hur tycker du att det är att undervisa i engelska? Allmänna tankar. 

5. Hur ser din planering ut inför engelsklektioner? Planerar du enskilt eller tillsammans 

med andra lärare? 

6. Har du engelska i andra klasser än din egen? 

7. Ungefär hur mycket engelska undervisar du i veckan? 

8. Använder du dig av textböcker i din undervisning i engelska? 

 

A. Använder endast textbok 

- Vilken/vilka textböcker använder du i din engelskundervisning? 

- Hur kommer det sig att du valde just detta material? 

- Hur upplever du innehållet i böckerna? 

- Använder du textboken under varje lektion? 

 

B. Använder både textbok och annat material 

- Vilken/vilka textböcker använder du i din engelskundervisning? 

- Hur kommer det sig att du har valt att blanda material? 

- Hur upplever du innehållet i böckerna? 

- Använder du textboken under varje lektion? 

 

C. Använder bara annat material 

- Hur kommer det sig att du har valt bort textböcker? 

- Vad använder du dig av för annat material? 

 

9. Anser du att materialet bidrar till att eleverna uppnår målen i engelska? På vilket sätt? 

10. Vad finns det för för/nackdelar med att använda det material som du gör? 

11. Finns det tillräckligt med material att välja mellan? 

12. Bidrar det material som du har valt att arbeta med att eleverna får arbeta tillsammans 

med andra elever? 

13. Arbetar elever för det mesta individuellt eller i grupp med andra under dina lektioner i 

engelska? 

14. Är eleverna motiverade till att lära sig engelska? 

 


