
 

  
 
 
 
LÄRARPROGRAMMET  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärobokens roll för undervisningen i 
engelska 

 
 
 
Marie Bäck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete 15 hp 
Höstterminen 2007 

Handledare: Helene Påhlsson 
Humanvetenskapliga Institutionen 

 



 

HÖGSKOLAN I KALMAR 
Humanvetenskapliga Institutionen 
 
 
 
Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 
 Lärarprogrammet 
Titel: Lärobokens roll för undervisningen i engelska  
Författare: Marie Bäck  
Handledare: Helene Påhlsson   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to investigate and describe the role of course books for 
teaching English to children at intermediate level of primary school in Sweden. The 
essay is based on a descriptive, qualitative method and interviews have been conducted 
with seven teachers in different schools, teaching English in year 4, 5 and 6.  
 
The result of the study shows that course books have considerably influence on the 
teaching of English in the schools who took part in this investigation. The participating 
teachers use a course book as main teaching material and almost everybody follows the 
traditional routine working with Textbook and complementary tasks in Workbook every 
week. They base their lessons on course books and use alternative teaching material 
mainly for fun activities, speaking practice and individualization. Even though all 
teachers rank speaking and listening as most important for new learners, it is reading 
which has the largest impact on their teaching. Only two teachers use the language for 
purposeful communication by having English as work language in the classroom.  
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1 INTRODUKTION 
 

I dagens kommunikations- och teknologisamhälle är omvärlden inte längre bort än några 
knapptryckningar. Världen kommer nära och möjligheterna att kommunicera med den 
blir större och större för var dag. För att kunna kommunicera krävs dock att man har ett 
gemensamt språk och bland dagens ”lingua franca” får det engelska språket en mer 
framträdande roll än tidigare. Engelskan hörs och syns dagligen i svensk media och i 
skolan är den ett kärnämne. Skolans uppdrag är, bland annat, att utveckla elevernas 
kommunikativa förmåga så att de kan använda det engelska språket i det vardagliga 
livet. Lärarens uppdrag är att skapa ett meningsfullt sammanhang runt undervisningen så 
att eleverna känner att de har nytta av det de lär sig och att det knyter an till deras egna 
erfarenheter. En klasslärare i de tidigare åren har stora möjligheter att variera 
undervisningen genom att utgå från elevernas egna erfarenheter, förkunskaper och 
intressen och därifrån integrera ämnen och skapa ett meningsfullt sammanhang. Det 
verkar dock som om verkligheten ser annorlunda ut på många håll och att det fortfarande 
förekommer mycket lärarstyrd undervisning med färdigproducerade läromedel som 
dominerande undervisningsmaterial. Lärobokens texter är ofta lösryckta ur ett 
sammanhang och även om det finns en röd tråd genom den, är den ibland långt ifrån 
elevernas vardag. Ett av de viktigaste målen för engelskundervisningen, enligt Lpo94, är 
att ge eleverna kommunikativa färdigheter så att de kan uttrycka sig obehindrat muntligt 
och skriftligt på engelska. Undervisningen bör således innehålla många möjligheter till 
att träna och utveckla elevernas förmågor inom detta område. Färdigheterna lyssna, tala, 
läsa och skriva är de centrala delarna i all språkinlärning och de bör prioriteras i den 
nämnda ordningen. Hur detta ser ut i verkligheten och vad det är som styr 
engelskundervisningen är något som intresserat mig ända sedan jag läste min inriktning 
”Engelska – ett världsspråk” på lärarutbildningen i Kalmar och därför har jag tagit 
tillfället att undersöka detta i mitt avslutande examensarbete. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden ges först en överblick på de nationella styrdokumenten för 
engelskundervisningen i den svenska skolan. Sedan beskrivs en del av den forskning 
inom språkutveckling, språkinlärning och språkundervisning som kan anses vara 
relevant för en engelsklärare. Bakgrunden avslutas med ett kapitel om olika typer av 
läromedel samt en generell beskrivning av lärarhandledningar. 
 
 

2.1 Styrdokumenten  
 

2.1.1 Lpo 94  
 
Styrdokumenten för det svenska skolväsendet har under de senaste åren mer och mer 
betonat vikten av att ge eleverna kommunikativa språkkunskaper eftersom det är en 
förutsättning för att kunna klara sig i dagens samhälle. Engelska blir mer och mer utbrett 
och kommer att i framtiden ha stor betydelse för vår kommunikation med varandra. 
Kunskaper i engelska öppnar dörren till världen och ger trygghet och en god grund när 
man skall välja utbildning och yrke (Skolverket, 2000). 
 
I uppnåendemålen för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1994) finns endast en 
punkt gällande ämnet engelska. Där står att eleverna efter genomgången grundskola ska 
kunna kommunicera i tal och skrift på engelska. För att nå dit skall skolan sträva efter att 
utveckla elevernas förmågor så att de blir bildade och förberedda på att möta livet. Det 
är viktigt att de känner sig trygga och tror på sin egen förmåga att lära för att kunna 
tillägna sig nödvändiga kunskaper för detta. Språkkunskaper behövs för att kunna leva 
och verka i framtidens samhälle och det är skolans uppdrag att med ett balanserat 
innehåll och varierat arbetssätt främja elevernas utveckling av dessa.  
 

2.1.2 Kursplanen för engelska 
 
Kursplanerna i språk omarbetades i slutet av 1990-talet från att ha varit inriktade mot de 
fyra färdigheterna att kunna tala, lyssna/förstå, skriva och läsa till att rikta in sig på vad 
språket skall användas till. Malmberg (2000) gör en grundlig genomgång av 
kursplanernas historik i språkundervisningen i svensk skola från 1940-talet och fram till 
nu. Han menar att det generellt finns en gemensam språksyn i alla kursplaner som 
kretsar runt de fyra färdigheterna; lyssna, läsa, tala, skriva. Skillnaden mellan dem är 
synen på hur undervisningen skall gå till. På 1960-talet lades största vikten vid 
skrivfärdigheten, men synpunkten att lära sig språk för att kunna kommunicera med den 
övriga världen fanns med i tankegångarna redan då. Sedan dess har den kommunikativa 
förmågan fått mer och mer utrymme i både läroplaner och kursplaner. Skolan har under 
åren gått från en regelstyrd, individuell verksamhet med statens vakande öga över sig 
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mot en organisation som styrs av mål och resultat där ansvaret ligger ute lokalt på 
kommuner och skolans personal. Därför har föreskrifter om metoder och arbetssätt tagits 
bort från kursplanerna, vilka nu är helt inriktade på ett fritt, flexibelt arbetssätt som 
hjälper eleverna att nå de mål som ställts upp. 
 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och 
sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer 
internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling 
som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. 
(Utbildningsdepartementet, 2000) 

 
De nuvarande kursplanerna för språk trädde i kraft under hösten 2000 och i ämnet 
engelska fanns en del nya inslag med betoning på språkets roll i dagens samhälle där 
informations- och kommunikationsteknik utvecklas i hög hastighet. Det finns ett mycket 
starkt inflöde av engelska i samhället som eleverna möter varje dag på olika sätt. För 
dem är det viktigt att kunna hantera detta genom att få möjlighet att utveckla en förmåga 
att granska och använda det stora språkliga utbud som ges. Skolans uppdrag är att 
utveckla elevernas förmåga att kunna uttrycka sig muntligt i olika situationer och 
sammanhang. Undervisningen bör inte ”delas upp i separata moment som lärs in i en 
given turordning” utan sträva efter att ge ett funktionellt sammanhang så att språket kan 
tillämpas praktiskt i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2000). Således kan sägas att 
engelskundervisningens mål är att ge eleverna så mycket kommunikativa färdigheter att 
de kan använda sig av språket både muntligt och skriftligt i situationer utanför skolans 
väggar. 
 

2.1.3 Lokala kursplaner för engelska 
 
Vid en jämförelse av de lokala ämnesplanerna för engelska i skolorna som medverkat i 
den här undersökningen kan man uttyda att språksynen är ungefär densamma i allihop. 
Man har utgått från de nationella mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 och 
benat ned dem utifrån färdigheterna tala, lyssna, läsa och skriva. De är olika mycket 
detaljerade, men överlag är det den kommunikativa förmågan som har störst utrymme. 
Eleverna skall kunna använda språket i samtal om sig själv eller ett givet ämne. De skall 
genom att arbeta med texter av olika slag träna sig att läsa, förstå och återberätta. 
Skrivandet tränas genom varierande uppgifter utan krav på korrekthet. Eleverna skall 
också lära sig litet om hur man lever i engelsktalande länder. En av skolorna har en 
ganska detaljerad plan över vilka kunskaper i grammatik som eleverna skall uppnå, 
medan de övriga listat målen under de fyra färdigheterna (Bilaga 2). 
 
 

2.2 Teorier om språkutveckling 
 
Det finns många olika teorier om språkutveckling, alla med olika ansatser för hur vi 
människor lär oss språk. Här redogörs för några av de teorier som kommit fram av 
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forskningen genom åren och som anses ha varit mest betydande för den syn på 
språkundervisning som är gällande idag. 
 

2.2.1 Behaviorism 
 
En av de främsta företrädarna för behaviorismen är den amerikanske psykologen och 
författaren Burrhus Skinner som främst var verksam på 1950-talet. Han introducerade 
inlärningsprinciper som var byggda på positiv förstärkning med stimuli, respons och 
belöning istället för bestraffning av negativa beteenden. Hans forskning handlade om 
människors och djurs psykologiska förutsättningar för inlärning och han menade att det 
är tidigare lyckade upplevelser som förstärker och utvecklar den fortsatta inlärningen. På 
1950-talet drog han slutsatser om barns språkinlärning och hävdade att språket utvecklas 
genom operant betingning, vilket han förklarar som en process i tre steg (Harmer, 2005). 
Barns språkutveckling börjar med att de lyssnar på språket i sin omgivning och i strävan 
efter att göra sig förstådd och få sina behov tillfredsställda provar de sig fram med ljud 
och kroppsspråk, vilka antingen blir uppmärksammade eller negligerade. Om barnet blir 
uppmärksammat får det respons och blir förstått. Därigenom har en positiv förstärkning 
av beteendet ägt rum och sannolikheten för att barnet skall använda samma uttryck igen 
är stor. De steg som processen går igenom kallade Skinner för stimuli – respons – 
belöning och han menade att den är fullt användbar som inlärningsmetod i 
klassrumsundervisningen (Skinner, 1968). Detta beskrivs mer ingående i kapitel 2.5.3. 
 

2.2.2 Acquisition and Learning  
 
Den amerikanske professorn Noam Chomsky kritiserade i slutet av 1950-talet det 
behavioristiska synsättet på språkinlärning och kom i sin doktorsavhandling med nya rön 
om hur människan utvecklar språk. Han undersökte om det finns nedärvda grammatiska 
förmågor i våra hjärnor som hjälper oss att strukturera och formulera språket. Han kom 
fram till att språkanvändning inte är inlärt beteende utan något som vi förvärvar och tar 
till oss genom vår omgivning. Vi tar in nya intryck hela tiden och bearbetar dem mot det 
som vi redan har lagrat i hjärnan. Hjärnan kan sedan omarbeta detta och använda det i 
andra, nya situationer. Han kallar denna medfödda kompetens för en ”language 
acquisition device”; vilken är en förmåga att ta in, bearbeta och lagra språkliga mönster 
och strukturer som sedan kan användas till att jämföra och förstå ny information som 
kommer in. Det blir en slags ritningar i hjärnan för grammatiska regler. 
Språkanvändning är en kreativ process som skapas av tanken och mycket av det vi säger 
är helt nytt och ingen upprepning av sådant som vi tidigare hört (Chomsky, 1970).  
 
Harmer (2005) menar att om denna teori stämmer så är behaviorismen förkastlig inom 
andraspråksinlärningen eftersom det inte räcker med inlärda, drillade beteenden för att 
språket skall kunna utvecklas och användas. För att processen skall vara igång i hjärnan 
krävs meningsfull ”input”, dvs. hjärnan måste få tillfällen att producera språket i 
verkliga sammanhang som ger ett meningsfullt utbyte. Det som behövs för att lära sig ett 
nytt språk är att man hör språket (utsätts för det), att man har motivation och får tillfällen 
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att använda det praktiskt i verkliga sammanhang. Det bästa sättet att lära sig ett nytt 
språk är således att använda det.  
 
Lingvisten Stephen Krashen (1981) intresserade sig för Chomskys teorier och 
utvecklade dem ett steg längre genom att dela språkets utveckling i två delar. Antingen 
lär man sig språket eller så förvärvar man det. Det språk som vi har lärt oss är svårare att 
tillämpa i verkliga situationer än det språk som vi tagit till oss i kommunikativa 
situationer där vi haft behov av att lära oss språket för att göra oss förstådda. Om vi 
vistas i en miljö där det talas ett för oss helt okänt språk sker en omedveten inlärning 
genom att vi på något sätt måste kommunicera med vår omgivning för att kunna 
överleva. Detta fenomen kallar Krashen för ”acqusition” vilket kan översättas med att 
språket tillägnas oss genom att man har det naturligt omkring sig i den egna 
omgivningen. Han menar även att detta kan tillämpas i undervisningen för att underlätta 
inlärningen av ett främmande språk. Genom att skapa en naturlig språkmiljö i 
klassrummet med ett stort språkligt inflöde kan språket förvärvas på ett naturligt sätt. 
För att den som skall lära sig skall kunna ta in språket är det dock viktigt att språket som 
finns tillgängligt i omgivningen är på rätt nivå. Den språkliga nivån bör ligga ett snäpp 
över den kunskapsmässiga för att få bästa möjliga förutsättningar att utmana och 
motivera eleverna till att gå vidare i lärandeprocessen. 
 

2.2.3 Sammanfattning 
 
Social interaktion med omgivningen är grundläggande för all språkutveckling enligt 
ovanstående forskning. Skinners tankar kan sammanfattas att från början är alla 
människor oskrivna blad och språket utvecklas genom att man lyssnar och härmar sin 
omgivning. Chomsky anser dock att detta inte är tillräckligt och att vi föds med en 
språklig förmåga som hjälper oss med strukturer och formuleringar i hjärnan. Hans 
forskning visar att människans hjärna är förprogrammerad för att utveckla språkliga 
förmågor vilket sätts igång genom att språkets används i verkliga sammanhang. Språkets 
innehåll bör komma före formen för att språkutvecklingen skall bli så gynnsam som 
möjligt. Krashen har samma syn på detta men betonar även vikten av att det språkliga 
inflödet är meningsfullt och intressant samt att det kunskapsmässigt ligger en liten bit 
över den rådande språkliga förmågan eftersom det då skapas behov och motivation för 
att vilja lära sig mer. 
  
 

2.3 Teorier om språkinlärning 
 
Hur man lär sig språk har länge varit föremål för forskning och teorierna har avlöst 
varandra genom olika tidsperioder.  Följande kapitel tar upp och behandlar forskning om 
hur människan lär sig dels sitt modersmål, det första språket, dels ett främmande språk 
vilket här benämns det andra språket.  
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2.3.1 Förstaspråksinlärning 
 
Behavioristerna, med Skinner i spetsen, förklarade språkinlärning som en kognitiv 
inlärning. Språkinlärning är en betingad reflex som styrs av stimuli-respons-belöning 
och den påverkas inte avsevärt av den sociala miljön mer än att man imiterar det man 
hör. Den ryske pedagogen Lev Vygotskij hävdade däremot att modersmålet utvecklas i 
samspel med andra människor. Ett litet barn har behov av att kommunicera med sin 
omgivning och utvecklar utifrån sin interaktion med den språkliga mönster och 
strukturer. Språket behövs för att barnet skall kunna få sina behov tillfredsställda och för 
att kunna utvecklas mentalt genom att kommunicera i sociala sammanhang (Jerlang & 
Egeberg, 2005).  
 
Hur barn tillägnar sig sitt första språk är faktiskt ännu inte helt känt. Det som varit 
framträdande inom forskningen är dock att det utvecklas i samspel med omgivningen 
genom en social interaktion som stimulerar barnet till att börja tänka och använda 
språkliga funktioner på olika sätt. Modersmålsinlärningen ser likadan ut och följer 
samma steg oavsett i vilket land man är född. Den börjar med lyssnandet genom att man 
hör föräldrarna och andra i sin omgivning tala och använda språket. Man lär sig vad ord 
och uttryck betyder och allteftersom blir man även medveten om att man själv kan dra 
nytta av att kunna uttrycka sig på samma sätt. Då börjar man testa sitt ordförråd på sin 
omgivning och genom att göra framsteg ökar motivationen och viljan att lära sig mer 
(Burman, 1996). 
 

2.3.2 Andraspråksinlärning 
 
Burman (1996) menar att inlärningsgången för ett andra språk på flera sätt liknar 
förstaspråksinlärningen. Första fasen består av att lyssna sig in i språket, hur det låter, 
vad fraser och ord betyder. Så småningom lär man sig förstå det talade språket litet 
grand och kan då visa att man förstår med kroppsspråk eller enstaka ord. För att man 
skall ta till sig språket krävs att det nya byggs på något som man redan kan eftersom 
man då känner sig trygg och säker, vilket ökar lusten och behovet av att lära mer. 
Motivationen höjs. Denna process innebär att man bygger upp ett språkligt 
självförtroende som banar väg för fortsatt lärande. 
 
Brumfit (1995) har samma syn på hur andraspråksinlärningen bör gå till och framhäver 
att eftersom modersmålet lärs in genom att lyssna och härma bör dessa premisser vara 
grundläggande i undervisningen av ett nytt språk. Det skrivna språket är inte detsamma 
som det talade språket och därför är det mycket viktigt att börja undervisningen med att 
låta barnen lyssna för att, när de själva är mogna, börja uttrycka sig i tal. Nordlinder 
(2001) förklarar det första steget i inlärningen som en tyst period då man genom att höra 
språket tar in och bearbetar ord, meningar och uttal till språkliga mönster. Om man får 
tillräckligt med tid till detta kommer så småningom talet av sig själv. När man har börjat 
våga prata krävs det även relevant respons från omgivningen för att den kommunikativa 
förmågan skall kunna fortsätta utvecklas. 
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2.3.3 Sammanfattning 
 
Första- och andraspråksinlärning följer ungefär samma principer om de får utvecklas i 
likartade miljöer där självförtroendet byggs upp genom att ge tid till att lyssna och förstå 
innan det sätts några krav på egen prestation. Genom att ha språket omkring sig 
utvecklas en förståelse för det och man tar in och bearbetar strukturer i huvudet. Så 
småningom börjar man testa språket verbalt vilket leder till att språkliga färdigheter 
utvecklas. Det finns dock en betydande skillnad mellan inlärningen av modersmålet och 
av ett andra, främmande språk. Dilemmat med andraspråksinlärningen är att det är svårt 
att skapa samma förutsättningar eftersom man inte befinner sig i en naturlig miljö där 
man måste använda målspråket för att göra sig förstådd. I klassrummet blir det lätt en 
konstlad situation som kan bidra till att man känner sig obekväm. Därför är det viktigt 
att bygga upp elevernas språkliga självförtroende så att de vågar testa språket i olika 
situationer och sammanhang.  
 
 

2.4 Teorier om språkundervisning 
 
Traditionen för språkundervisningen inom det svenska skolväsendet har under mycket 
lång tid varit att lära ut språket med början i de minsta delarna och träna uttal genom att 
säga efter läraren. Innehåll och sammanhang har inte varit framträdande utan det är 
grammatik och korrekt uttal som haft första prioritet. I detta kapitel redovisas för två 
olika synsätt på språk och språkutveckling, där man skiljer på språket som system och 
som kommunikation. Avslutningsvis ges en sammanfattning över hur traditionen för 
språkundervisning i vårt samhälle ser ut. 
 

2.4.1 Formalism 
 
Den formalistiska undervisningstraditionen bygger på att dela upp språket i dess minsta 
beståndsdelar och träna språket så att säga nedifrån och upp. Man behandlar formen av 
språket taget ur sitt innehåll och färdighetstränar de olika delarna var för sig. Exempel på 
en formaliserad inlärningsingång är den gamla simskolan där den stora färdigheten att 
kunna simma bryts ned i små delar och tränas var för sig. Torrsim med ben och armtag 
tränas på land och det tar lång tid innan man kommer ned i vattnet. Undervisningen är 
isolerad och genomförs utan något sammanhang. Detta kallas för formell 
färdighetsträning där de olika delarna (t.ex. artikulation, meningsbyggnad, ordkunskap) 
tränas var för sig tills tekniken blivit mer eller mindre automatiserad. Grammatik 
undervisas med reglerna som utgångspunkt och därifrån tillämpas de i övningar såsom 
att exempelvis översätta eller fylla i rätt form (Malmgren, 1996) 
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2.4.2 Funktionalism 
 
Funktionalism innebär att man ser på språket som en helhet som utvecklas genom att 
man undersöker det och använder det i verkliga sammanhang och situationer. Språket 
blir ett verktyg för att lära sig något i sin omgivning.  Undervisningens utgångspunkt är i 
helheten och utifrån denna bryts språket ned och övas i de små delarna. Arbetet med 
språkets struktur blir på så sätt konkret eftersom det sätts in i verkliga situationer där 
man samarbetar med andra (Malmgren, 1996).   
 
Burman (1996) menar att meningsfull kommunikation måste ha första prioritet i 
undervisningen om syftet är att lära sig använda målspråket i funktionella sammanhang. 
Med detta menas att språket används för att lära sig något nytt, inte för att upprepa något 
som man redan vet. Man måste inbjuda till konversation runt verkliga ämnen där 
eleverna får chans att formulera egna tankar och försöka uttrycka dem i ord istället för 
att läsa upp inlärda dialoger som är skrivna av någon annan. Om man har byggt upp 
barnens språkliga självförtroende kommer de att vilja uttrycka sig på språket men det är 
viktigt att man lägger fokus på innehållet och använder engelskan som ett medel inte 
som ett mål. 
 
Brumfit (1995) resonerar på likartat sätt i sin diskussion om att undervisningen av ett 
andra språk lätt får en tyngdpunkt åt det formalistiska hållet med fokus på språkets 
struktur istället för att träna språket i verkliga sammanhang. För att kunna lära sig prata 
måste man ha något att prata om, inte bara upprepa fraser i en dialog. Han tycker att 
engelska textböcker oftast beskriver sådant som eleverna redan kan och att om man 
använder annat material, exempelvis aktuella texter, får man lättare fram 
kommunikation mellan eleverna. Språkundervisning tenderar att bli för mycket 
kontrollerande vilket han anser vara viktigt att släppa på. 
 

The excessively strict control of language is, in my view, the main reason for the dull 
and uninteresting nature of much primary language teaching material. (s113) 
 

Det är oerhört viktigt att se till funktionen av språket och ge eleverna förståelse för hur 
man kan använda det i praktiken. Kunskaper i grammatik är också viktiga men måste 
inte tränas lösryckta ur sitt sammanhang utan går alldeles utmärkt att plocka in alltefter 
de dyker upp i materialet som används. En varierad undervisning med aktiviteter av 
olika slag skapar nyfikenhet och lust hos eleverna vilket är en nödvändig förutsättning 
för att lära sig något överhuvudtaget. Han poängterar även fördelarna med att ha 
engelska som arbetsspråk eftersom det lär eleverna att använda språket på riktigt och 
utvecklar deras kommunikativa förmåga. 
 

2.4.3 Vår undervisningstradition 
 
Undervisningstraditionen för språk i den svenska skolan är enligt Burman (1996) 
fokuserad på formalistiska övningar utan meningsfullt sammanhang. Den är 
läroboksstyrd och har en given arbetsgång varje vecka innehållande textbearbetning, 
glosgenomgång, arbete i en övningsbok samt ett avslutande förhör eller diagnosiskt test 
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på kapitlet. Ordförrådet byggs upp genom att glosor rycks loss ur en text och övas in 
genom drillning i en glosbok som sedan förhörs genom ren översättning ord för ord. 
Språket används mer som ett medel att testa än att kommunicera med. Malmgren (1996) 
för fram liknande synpunkter när han diskuterar den svenska språkundervisningens 
framväxt. På 1970-talet hade formalismen sin höjdpunkt och läromedelspaketen erbjöd 
ett heltäckande material med färdighetsträning i olika delar. Tyvärr, menar han, så finns 
det fortfarande undervisning som ser ut på samma sätt som för trettio år sedan och han 
efterlyser ett funktionalistiskt tänkande i språkundervisningen.  
 

2.4.4 Sammanfattning 
 
Formalism och funktionalism är två olika teoretiska begrepp om hur ett språk kan 
utvecklas inom en människa. Det formalistiska synsättet bygger på att språket lärs in 
genom att utgå från de minsta delarna och färdighetsträna dem innan de sätts in och 
används i ett sammanhang. Ett funktionalistiskt perspektiv på inlärningen är att man 
arbetar med språket utifrån sammanhanget och färdighetstränar ord och grammatik 
allteftersom de dyker upp i innehållet. 
 
 

2.5 Undervisningsmetoder 
 
Följande avsnitt kommer att behandla olika metoder för att undervisa ett andra språk 
med utgångspunkt i de olika teorierna om hur språkinlärning går till. De metoder som 
beskrivs är grammatik- och översättningsmetoden, direktmetoden, audiolingvala 
metoden samt olika kommunikativa undervisningsmetoder. 
 

2.5.1 Grammatik- och översättningsmetoden 
 
Grammatik- och översättningsmetoden har en lång historia bakom sig i 
språkundervisningen i Sverige och går tillbaka ända till slutet av 1700-talet. Den bygger 
på att man undervisar på modersmålet och lär in de grammatiska reglerna först. Sedan 
tillämpar man de grammatiska reglerna man lärt sig genom översättningsövningar från 
modersmålet. Den är mycket formalistisk eftersom man börjar med språkets minsta 
beståndsdelar och sedan bygger uppåt genom att tillämpa de grammatiska reglerna och 
träna isolerade meningar till och från målspråket. Begränsningen i den är att man inte 
alls lär sig att kommunicera på det nya språket. Den här metoden har etablerat sig i 
undervisningstraditionen och finns fortfarande kvar till vissa delar i moderna läromedel 
(Tornberg, 1997). 
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2.5.2 Direktmetoden 
 
Direktmetoden bygger på att lära ut det nya språket på liknande premisser som 
modersmålet lärs in. Man lär sig språket i ordningen lyssna, tala, läsa, skriva. 
Uttalsträning har stort utrymme och man använder den fonetiska ljudskriften som hjälp. 
All undervisning sker på målspråket och det görs inga direkta översättningar till 
modersmålet. Man lär sig språket genom att lyssna mycket på det och man lär sig tala 
genom att få mycket träning i att tala. För att detta skall fungera krävs att läraren har 
mycket god kompetens och behärskar språket till fullo. Den här metoden växte fram i 
början av 1900-talet och har sedan dess funnits med i språkundervisningen på ett eller 
annat sätt. På 1950- och 60-talen var denna metod i kombination med den audiolingvala 
mönsterdrillen framträdande i språkundervisningen (Tornberg, 1997). På senare år har 
den inspirerat moderna språkforskare inom den kommunikativa synen på språkinlärning, 
vilket beskrivs nedan i kapitel 2.5.4. 
 

2.5.3 Audiolingvala metoden 
 
Den audiolingvala metoden har sitt ursprung i det behavioristiska synsättet på hur 
inlärning går till och använder stimuli-respons-belöning för att drilla in kunskapen. Det 
är en formalistisk undervisningsmetod som tränar in språket i små delar. Man övar talet 
före skriften och arbetar med att lära sig språket i ordningen lyssna, tala, läsa, skriva. 
Fraser, ord och uttryck drillas in genom att säga efter läraren i kör och att lära sig 
utantill. Grammatiken lärs ut på modersmålet och tränas formalistiskt genom lösryckta 
färdighetsövningar. Fel korrigeras direkt och fokus läggs på korrekt uttal. Den här 
metoden var länge mycket populär bland lärare och finns till viss del kvar i dagens 
språkundervisning. En risk med den är att eleverna inte får tillräckligt mycket 
möjligheter att själva forma språket i sina egna huvuden utan lär sig språket automatiskt 
utan att tänka själva (Harmer, 2001). 
 

2.5.4 Kommunikativa undervisningsmetoder 
 
I mitten av 1970-talet började man intressera sig för språkets semantiska och 
pragmatiska strukturer. Detta medförde nya synsätt på språkundervisningen och den 
kommunikativa aspekten fick större tyngdpunkt än tidigare. Olika metoder har sedan 
dess avlöst varandra och fått varierande fäste bland språklärare. De bygger alla på en 
gemensam språksyn med att man lär sig bäst i funktionella sammanhang. Med detta 
menas att man får möjlighet att formulera språket själv och att det finns ett behov för 
det. Det är lättare att lära sig om man lär sig att använda språket istället för att upprepa 
fraser i färdigskrivna dialoger. Man skall med andra ord skaffa sig kunskaper i språket 
istället för om språket. Den kommunikativa ansatsen i språkundervisning sätter 
funktionen före formen och bygger upp ordförråd och grammatiska strukturer genom en 
regelbunden användning av språket i klassrummet. Det finns flera olika kommunikativa 
sätt att lära ut språk med den här gemensamma ansatsen men de skiljer sig åt genom 
metoderna som används.  Bland annat kan nämnas ”Total Physical Response”, ”The 
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Silent Way”, The Natural Approach”  samt “Communicative Language Teaching”. “The 
Natural Approach”, eller naturmetoden, har direktmetoden som grund och utvecklades 
av bland annat Stephen Krashen som med sin forskning om ”acqusition and learning” 
haft stor inverkan på den här metoden. Den bygger på att eleverna tillägnar sig språket 
på ett naturligt sätt, med strävan att efterlikna förstaspråksinlärningen. Skillnaden mellan 
direktmetoden och de kommunikativa metoderna är att de senare bygger på att det är 
eleverna, inte lärarna, som skall ha störst talutrymme i klassrummet. ”Communicative 
Language Teaching” är den metod som kan skönjas i styrdokumenten för den svenska 
skolan eftersom den bygger på att lära ut språket genom kommunikation i meningsfulla 
sammanhang. Den har ett funktionalistiskt sätt att arbeta med språkinlärning (Richards 
& Rodgers, 2001). 
 

2.5.5 Sammanfattning 
 
Undervisningsmetoderna för språkundervisningen i den svenska skolan har skiftat 
genom åren beroende på olika forskningsresultat om hur vi bäst lär oss ett andra språk. 
Till en början fick eleverna formalistisk träning i grammatik- och översättningsmetoden 
vilket sedan ersattes av direktmetoden, vars förespråkare tyckte att språket bör läras in 
som modersmålet utan grammatiska hinder. Den audiolingvala metoden formades i 
mitten av 1900-talet och fick stort fäste i språkundervisningen med influenser som lever 
kvar än idag. Mot slutet av 1900-talet ställdes språkets funktion i centrum och olika 
kommunikativa undervisningsmetoder växte fram. Sammanfattningsvis kan sägas att 
synen på språkundervisning gått från ett strikt drillande med språklig korrekthet mot ett 
mer tillåtande förhållningssätt där fel inte korrigeras utan fokus läggs på att kunna göra 
sig förstådd och använda språket i verkliga sammanhang.  
 
 

2.6 Läromedel  
 
Skolverkets undersökning om läromedlens roll i skolan (2006) visar att läroboken har en 
dominerande funktion i undervisningen eftersom tre av fyra lärare i engelska använder 
den varje lektion. Bland dem som arbetat mer än tio år i yrket används läroboken mer än 
bland dem som mer nyligen börjat undervisa engelska. I den undersökningen benämns 
definition av läromedel som allt material som används av elever och lärare i 
undervisningen med syfte att nå de uppställda målen. I detta kapitel görs en uppdelning 
mellan färdigproducerade och alternativa läromedel. Kapitlet avslutas med en generell 
beskrivning av lärarhandledningar och vad det är som rekommenderas i dem. De 
undersökta lärarhandledningarna har en direkt koppling till den här undersökningen 
genom de läromedel som de intervjuade lärarna använder. 
 
 
 



14 

2.6.1 Färdigproducerade läromedel 
 
Woodward (2001) menar att det finns två huvudlinjer med hur färdigproducerade 
läromedel används. Antingen använder man hela läromedlet uteslutande och följer det 
mycket noggrant eller så har man det som supplement till annat material. Hur de än 
används så finns det en stor nytta med dem. Ur elevernas synvinkel är det alltid en 
positiv känsla att arbeta sig genom en lärobok för att sedan få ge sig på nästa. Det syns 
vad man gjort och man känner sig färdig. En bra lärobok kan vara drivande för en elev 
och hjälpa till att komma framåt. Den besparar även läraren massor av för- och 
efterarbete genom att redan ha tänkt ut vad, hur och varför. Många bra, väl genomtänkta 
läromedel ger en god grund och därför också en säkerhet och trygghet att man arbetar i 
rätt riktning. Nackdelarna med ett färdigproducerat läromedel är att innehållet kan vara 
långt från elevernas verklighet och inte alls intressant för dem. Många gånger är bokens 
kapitel upplagda på samma sätt vilket kan bli förutsägbart och tråkigt. Den kanske inte 
heller stämmer överens med vad läraren och eleverna tycker är viktigt att ta upp. 
Kapitlen kan vara för långa, korta, lätta, svåra och det kan vara svårt att individualisera 
undervisningen så att alla får den utmaning de behöver för att komma vidare i 
lärandeprocessen. I detta sammanhang kan nämnas att Levéns rapport om lärares 
attityder till läromedel (2003) visar liknande resonemang. Många lärare tycker att ett 
färdigproducerat läromedelspaket är bra att arbeta med eftersom det ger ett bra stöd för 
elevernas lärande. Det ger struktur åt undervisningen och lugn och ro för eleverna. Dock 
anser de allra flesta att det inte går att förlita sig på enbart ett material utan man måste 
variera och plocka in annat för att kunna individualisera undervisningen så att den passar 
alla.  
 
Skolverkets rapport om läromedlens roll i undervisningen (2006) visar att många 
engelsklärare väljer att följa ett läromedel för att vara på den säkra sidan att eleverna når 
målen. Dock visar samma undersökning att de tycker att boken styr för mycket. Om man 
ser till tidigare forskning som gjorts inom området så verkar det som om läromedel styr 
undervisningen mer i de strukturerade ämnena som no och engelska. I t.ex. 
samhällskunskap används ett mer varierat undervisningsmaterial. Vid valet av läromedel 
är skolans ekonomiska resurser, den egna kompetensen samt elevernas individuella 
behov mest betydelsefulla. Även läroplanen och kursplanerna tas hänsyn till men 
samtidigt överlåter lärarna mycket av ansvaret att tillgodose styrdokumentens 
måluppfyllelse till läroboksförfattarna. Läroboken har ”en legitimerande funktion” vilket 
inger trygghet för lärarna att man får med allt som behövs för att nå målen. En annan 
faktor som är viktig för lärarna när de väljer läromedel är att det är intressant och 
spännande för eleverna samt att materialet är lätt att använda för att individualisera 
undervisningen. Maltén (1995) menar att om lärarna förlitar sig på att 
läroboksförfattarna fått med allt man behöver för att nå styrdokumentens mål finns en 
stor risk att läromedlet får en mycket tydlig styrfunktion, speciellt när man använder ett 
helt lärobokspaket. Om man däremot använder läromedlet som en referens blir 
styrfunktionen inte lika stor. Läromedlet fungerar då som ett hjälpmedel för att planera 
och organisera undervisningen. Detta kan ge ett mer elevaktivt arbetssätt genom att man 
ser till att stimulera eleverna till vidare kunskapssökande genom att använda alternativa 
material som komplement. Många läromedel är uppbyggda efter den traditionella 
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undervisningsmetoden textgenomgång – bearbetning - förhör och innehåller 
faktaspäckade texter som inte ger så mycket utrymme till fördjupningar om man enbart 
använder det. 
 
Gower, Phillips & Walters (1995) diskuterar för- och nackdelar med att använda 
färdigproducerade läromedel och menar att det viktigaste att tänka på är granskningen av 
dem. Det går inte att förlita sig på läroboksförfattarna utan man måste själv granska 
materialet så att det uppfyller de krav som ställs enligt rådande styrdokument. En bra 
lärobok har en mängd fördelar; den har en maktposition i undervisningstraditionen och 
förväntas ge god utbildning, den är en trygghet att luta sig mot i dagens stressade tempo 
då arbetsbördan bara ökar och ökar, den innehåller ofta genomtänkta och balanserade 
strukturer för att arbeta med utvecklingen av språket och den har utarbetats för att följa 
måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten. Ett läromedelspaket innehåller även 
ofta ett varierat material med textbok, övningsbok, lärarhandledning, extra läsmaterial 
och uppslag till aktiviteter i klassrummet. Nackdelarna med ett färdigproducerat 
läromedel är att det är nästan omöjligt att hitta ett material som tillgodoser alla de 
kunskapsnivåer som finns i en klass. Det är således svårt att individualisera 
undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Att enbart använda ett enda läromedel kan 
också bli enahanda och undervisningen förutsägbar för eleverna, vilket sänker 
motivationen. 
 
Englund (1999) sammanfattar i en artikel den forskning som bedrivits på läromedel och 
läromedelsstyrning och den överensstämmer med ovanstående fakta om lärobokens roll i 
undervisningen. En av anledningarna till att läroboken styr och ger riktning åt 
undervisningen är att den underlättar arbetet och ger struktur och helhet. Den säkerställer 
att styrdokumentens mål uppfylls och inger trygghet. Den har även en disciplinerande 
roll och hjälper till att hålla eleverna sysselsatta. Vid val av läromedel är ekonomiska 
resurser en av de mest styrande faktorerna. En annan faktor som påverkar är hur 
läroboken är uppbyggd. Det är viktigt att den är flexibel och tillåter kompletterande 
material och inte låser fast texter och kapitel till att vara tvungna att följa i en 
kronologisk ordning. Lärare vill ha möjligheten att kunna använda läroboken som en 
grund och sedan variera undervisningen med annat material. 
 

2.6.2 Alternativa läromedel  
 
Gower m.fl. (1995) menar att en användning av alternativa läromedel varierar och 
förgyller undervisningen vilket skapar bra förutsättningar för att eleverna skall lära sig 
språket. Det finns en mängd material att använda sig av, både färdigtryckta och 
egentillverkade som tränar olika förmågor; t.ex. hörövningar, talövningar, ord och 
grammatikövningar. Skönlitteratur kan användas som supplement i undervisningen och 
finns på målspråket i så kallade ”Readers”, med olika språkliga nivåer att välja på. 
Autentiskt material är verkliga artiklar, nyheter, tv-program som kan användas i 
undervisningen på olika sätt. Andra alternativa läromedel är film, interaktiva 
språkdataprogram, språklekar, rollspel och projektarbeten. Maltén (1995) poängterar att 
det finns enormt mycket tryckt material som tränar de olika färdigheterna men det är 
även viktigt att gå ett steg längre och ta in verkligheten genom att exempelvis göra 
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studiebesök eller skicka ut eleverna på intervjuer. Utbudet av ljud-, bild- och 
textmaterial är idag mycket stort och kan användas i många olika kombinationer för att 
förgylla undervisningen. Fördelarna enligt Harmer (2001) med att använda alternativa 
material är att elevernas motivation och intresse ökar och de blir mer delaktiga och 
aktiva i klassrummet. Lärarens möjligheter att individualisera undervisningen ökar 
genom att man kan anpassa materialet till elevernas nivå. Nackdelarna är att det är 
tidskrävande och om inte elevernas önskemål tas med i planeringen är det svårt att hitta 
material som intresserar dem. 
 

2.6.3 Lärarhandledningar 
 
Lärarhandledningar beskrivs ofta som en bank av idéer och tips och är menade att ge 
stöd i arbetet och underlätta planeringen av undervisningen. Oftast finns mycket 
utförliga förklaringar vad, hur och varför innehåll och metodförslag ser ut som de gör 
och tankarna är dessutom väl förankrade i läroplanen och den aktuella kursplanen. 
Således finns det mesta man kan behöva som engelsklärare i lärarhandledningarna, till 
och mer råd och tips för föräldrarna hur de kan stötta sina barn i hemmet. Vid en 
jämförelse mellan äldre och nya upplagor av lärarhandledningar kan man se en 
förskjutning från den grammatiska färdighetsträningen mot de kommunikativa språkliga 
övningarna. Fortfarande är det dock textbearbetning som är i fokus. Texter och 
textbearbetning har en tung roll i alla de läromedel som används av intervjupersonerna i 
den här undersökningen (Axelsson, Knight, Sundin & Jonasson, 1993; Widlund, 
Göransson, Hjälm & Cowle, 2007). Good Stuff 4 och 5 (Keay, Coombs & Malmborn, 
2005) beskriver en utförlig arbetsgång som bygger på en text i veckan och det betonas 
att materialet gott och väl räcker till för hela läsåret. De beskriver emellertid inte 
innehållet utifrån måluppfyllelsen i styrdokumenten. Grammatiken smygs in genom att 
visa på skillnader och likheter mellan engelska och svenska men för den som vill arbeta 
mer traditionellt med grammatiken finns en minigrammatik i lärarpärmen. I arbetsboken 
finns även ett särskilt kapitel ”Grammar attack” med grammatikövningar. De många 
talövningarna i grupp och i par minskar rädslan att tala inför andra och bidrar, enligt 
författarna, till att få ett bättre självförtroende. Sist i varje kapitel i lärarhandledningen 
ges förslag på friare övningar som är avsedda att träna färdigheterna tala och skriva.  
 
Nyutgivna lärarhandledningar (Widlund m.fl. 2007) betonar att eleverna skall kunna 
använda språket i naturliga sammanhang och ger förslag på hur man kan arbeta med 
detta. Arbetsboken innehåller övningar för detta och det finns förslag på läxor att utföra 
hemma eller någonstans i elevens vardag. Samtliga arbetsböcker som används i den här 
undersökningen har alla instruktioner skrivna på svenska. Det finns även material med 
information till föräldrar att lämna ut för att underlätta och ge tips hur de kan hjälpa sina 
barn med engelskan hemma. I stort sett alla undersökta handledningar ger tydliga 
direktiv att materialet räcker till för att nå målen. Där står även att det är anpassat för att 
man skall hinna med alla kapitel under ett läsår. För att individualisera undervisningen 
har man olika förslag; en del ger extra kopieringsmaterial medan andra har extra texter 
att arbeta med. Good Stuff 4 och 5 (Keay m.fl. 2005) har en sida i varje kapitel märkt 
”Just for Fun” vilken är menad att använda för att individualisera undervisningen och ge 
mer arbetsmaterial till dem som behöver det. Lärarhandledningen till What´s Up 
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(Widlund m.fl. 2007) skiljer sig från de övriga genom att innehålla mer förslag på 
övningar och aktiviteter samt ett mer omfattande material för kopiering. 

2.6.4 Sammanfattning 
 
Läromedlets styrning och påverkan på undervisningen beror på flera omständigheter och 
många gånger är det skolans ekonomi som ligger till grund för vilken lärobok man 
använder. Hur man arbetar med läromedlen varierar beroende på vilken språksyn som 
den enskilde läraren har. Dagens styrdokument förespråkar en kommunikativ språksyn 
och dagens läromedel är även uppbyggda efter samma norm men fortfarande är det 
textbearbetning som har stor tyngd i rekommendationer för arbetets gång. De 
färdigproducerade läromedlen kan fungera som en bas och ge stöd för såväl elever som 
lärare. De alternativa materialen ger individualisering och variation åt undervisningen. I 
ämnet engelska har läroboken en särställning och används som en bas i undervisningen. 



18 

3 PROBLEM 
 
Den här rapportens syfte är att undersöka vad som styr undervisningen i engelska i år 4 
till och med år 6 samt vilken roll läroboken spelar. En förhoppning är att väcka tankar 
om undervisningens innehåll utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 
Huvudsakligen riktar sig mina frågeställningar mot om det är formen eller funktionen 
som dominerar i klassrummet. 
 

• Vad styr undervisningen? Hur prioriteras de fyra färdigheterna lyssna, tala, läsa, 
skriva? Vilken hänsyn tas till läroplan, kursplan etc. ?  

• Vilka läromedel används, hur arbetar man med dem och varför arbetar man på 
det här sättet? 
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4 METOD 
 
I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet att beskrivas utifrån syftet för 
undersökningen. Detta sätts i relation till olika forskningsmetoders sätt att utföra 
empiriska studier. Här har valts att använda en kvalitativ undersökningsmetod med 
intervjuer och enkäter. 
 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Eftersom den här undersökningen riktar sig mot att ta reda på några bestämda aspekter 
runt ett bestämt problemområde kan den beskrivas som en studie med en deskriptiv 
ansats. Deskriptiva undersökningar syftar enligt Patel & Davidsson (1994) till att ge 
detaljerade och grundliga beskrivningar av några aspekter inom ett bestämt område. De 
rekommenderar att inför val av undersökningsmetod noga ta reda på vilken eller vilka 
tekniker för informationsinsamling som bäst ger svar på frågeställningen utifrån de 
aktuella förutsättningar man har. Det finns en mängd olika tekniker att välja på varav 
intervjuer, observationer och enkäter är de mest förekommande. 
 
Intervjuer kan utformas på flera olika sätt beroende på vilken slags information man är 
ute efter. Om man vill fånga intervjupersonens syn och egna tankar runt ämnet så låter 
man frågorna vara öppna och inte ställda i någon bestämd ordning. Detta kallas för en 
kvalitativ intervjumetod med låg grad av standardisering och strukturering. 
Standardisering beskriver hur frågorna är utformade och hur de ställs under intervjun. 
Låg grad innebär att frågorna ställs i den ordning som det faller sig beroende på 
intervjusituationen. De är heller inte förutbestämda till fullo utan nya frågor kan 
tillkomma under intervjuns gång. Med strukturering menas till vilken grad som svaren är 
styrda och en låg sådan innebär att intervjupersonen kan svara helt fritt och inte behöva 
välja mellan några alternativ (Patel & Davidsson, 1994). Lantz (1993) beskriver 
intervjumetoder mer ingående och delar öppen och strukturerad intervjuform i fyra: helt 
öppen, riktat öppen, halvstrukturerad och strukturerad. Den helt öppna och den riktade 
intervjun innebär att man lämnar mycket stort utrymme till intervjupersonen och 
anpassar sina frågor efter hand som de kommer upp. Analysen av dessa blir kvalitativ 
eftersom materialet ger intervjupersonens syn och tankar runt ämnet. Den 
halvstrukturerade och den strukturerade intervjun ger begränsade svar eftersom frågorna 
är bestämda i förväg både vad gäller innehåll och ordningsföljd. Dessa två former av 
intervjuer ger en grund för att kunna dra slutsatser om kvantiteter av något som man 
bestämt på förhand.  
 
Enkät är en annan datainsamlingsform som kan utformas på liknande sätt som intervjuer. 
Skillnaden är att i enkäten skriver den som svarar på frågorna själv ned sina svar. 
Enkäten kan, liksom intervjun, göras kvalitativ eller kvantitativ beroende på syftet med 
undersökningen. Frågorna utformas med olika grad av standardisering och strukturering. 
Det är viktigt att tänka på att undvika långa frågeformuleringar och krångliga ord. Man 
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bör vara konsekvent i sitt ordval och tänka på att ha endast en frågeställning i varje fråga 
eftersom det annars inte går att tolka svaren på ett tillförlitligt sätt (Trost, 2001).  
 
De metoder som gav bäst svar på mina frågeställningar var intervju och enkät. En 
intervju med hög grad av standardisering och låg grad av strukturering valdes eftersom 
detta innebär en intervju med öppna frågor så att intervjupersonerna ges stort utrymme 
att svara med egna ord. Det handlade således om en öppen och riktad intervju med 
efterföljande kvalitativ analys. För att underlätta hanteringen av materialet skulle 
intervjuerna, om så tilläts, spelas in. I den mån det förekom relevanta dokument och om 
de blev tillgängliga för mig så skulle de tas med i undersökningen. Det kunde kanske 
röra sig om protokoll från planeringsmöten etc.  
 
Enkäterna skulle utföras i de undervisande klasserna i syfte att få kompletterande 
material med elevernas synpunkter. Jag hade tänkt använda mig av ”enkäter under 
ledning” (Patel & Davidson, 2003, s 69) det vill säga, att besöka skolorna och finnas till 
hands för att hjälpa till och förtydliga under tiden som enkäterna fylls i. Denna metod 
säkerställer att få in alla svar. 
 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Urvalet för den här undersökningen är lärare som undervisar i engelska i grundskolans år 
4 till och med 6. Utgångspunkten i valet var att få en jämn fördelning över de tre åren 
och därför gjordes förfrågningar på flera skolor i samma kommun. Målet från början var 
att få sex lärare med tillhörande elever med i undersökningen och begränsa den till tre 
skolor. Ålder, kön och utbildning har inte tagits hänsyn till utan personerna har slumpvis 
valts ut allteftersom jag fått kontakt med olika lärare. Antalet skolor har inte heller valts 
ut på förhand men det fanns en önskan att få ett par intervjuer på varje skola. Åtta lärare 
tackade ja till intervjuer och sex stycken blev inplanerade med tid, datum och plats. De 
sex lärarna har en medelålder på 49 år och 17 verksamma år med engelskundervisning. 
Samtliga undervisar i grundskolans tidigare år och fyra stycken har behörighet för 
engelska. Lärarna beskrivs nedan enligt den ordning som de intervjuades, vilken inte var 
bestämd i förväg utan tagen efter den tidpunkt som lärarna själva valt ut. Lärare 1 är 55 
år och utbildad på lärarhögskolan i Kalmar utan engelska. Hon har undervisat elever i år 
4 - 6 i 32 år och haft engelska i ungefär 20 år. Lärare 2 är 63 år och utbildad 
folkskolelärare. Hon har kompletterat sin utbildning med 20 poäng engelska. Hon har 
varit verksam i drygt 37 år och undervisat engelska i stort sett hela tiden i år 2 till år 8. 
Lärare 3 är 38 år och utbildad 1-7 lärare i SO/svenska med 20 poäng engelska. Han har 
arbetat i 7 år med blandade åldrar mellan år 1 och år 6 och haft engelska hela tiden. 
Lärare 4 är 42 år och utbildad 1-7 lärare i SO/svenska och bild, ingen engelska. Hon har 
varit verksam i 9 år, undervisat år 4-6 och haft engelska hela tiden. Lärare 5 är 55 år med 
mellanstadielärarexamen från Kalmar högskola och är behörig i engelska. Han har 
arbetat i 25 år med grundskolans alla åldrar men de senaste åren bara med år 4-6. 
Engelska har han haft de flesta av sina verksamma år. Lärare 6 är 39 år och utbildad 1-7 
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lärare i SO/svenska, ingen engelska. Hon har arbetat i 6 år med år 1-9 och undervisat 
engelska hela tiden. 
 
Lantz (1993) rekommenderar att man vid en intervju är mycket noga med att informera 
intervjupersonerna om praktiska detaljer såsom tidsram, dokumentering, databehandling 
samt hur resultatet kommer att användas. Intervjupersonerna måste också få veta hur 
man ställer sig till etiska frågor såsom hur materialet kommer att användas och vilka 
som kommer att ta del av det. Med anledning av detta har samtliga lärare blivit 
tillfrågade om intervjuerna kan spelas in och samtidigt har information getts om 
anonymitet och andra etiska aspekter. Den informationen handlade om att 
intervjumaterialet uteslutande kommer att användas enbart till det här examensarbetet 
och att all data kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjupersonen har rätt att avstå 
från att svara på frågor samt möjlighet att avbryta intervjun om så önskas. Intervjun 
beräknas ta cirka 30 minuter och vid samtycke av intervjupersonen kommer den att 
spelas in. Bandupptagningen kommer efter genomlyssning och transkribering att 
raderas. 
 
 

4.3 Metodkritik 
 
Från början var det meningen att enkäter skulle göras i de undervisande klasserna för att 
få kompletterande material till intervjuerna med elevernas synpunkter på 
undervisningen. Efter en tids skrivande konstaterades att intervjuer med lärare är 
tillräckligt för att få in material som svarar på syftet och frågeställningarna samt att 
elevenkäter skulle innebära en risk att arbetet blev för stort och svårt att hantera. Beslut 
togs då att ta bort elevenkäterna ur undersökningsmetoden. 
 
Skolorna som intervjuerna utfördes på valdes ut slumpmässigt. En önskan fanns att hitta 
ett par lärare på varje skola och således få tre skolor med i undersökningen. Detta 
lyckades dock inte av olika skäl. Ett av dem var att för att komma ut i tid med 
intervjuerna så togs de som först svarade ja, vilket medförde att det blev totalt fem 
skolor med i undersökningen. Åtta lärare har tackat ja till intervjuer och sex stycken blev 
inplanerade med tid, datum och plats. En lämnade återbud några timmar innan intervjun 
på grund av sjuka barn i hemmet som hon var tvungen att gå hem till efter skolans slut 
men erbjöd sig en telefonintervju hemifrån. Efter en stunds övervägande beslöts att ta 
kontakt med någon av de två resterande lärarna istället för att göra en telefonintervju 
eftersom förhållandena inte blir desamma som vid ett personligt möte. Patel & 
Davidsson (1994) poängterar att det i en undersökning är viktigt att se till att vi 
undersöker på ett tillförlitligt sätt så att risken för felvärden minimeras. Detta undviks 
genom att utföra alla intervjuer på samma sätt och att kunna gå tillbaka för att 
kontrollera så att man uppfattat allt korrekt. Det sistnämnda åstadkoms genom 
inspelning av något slag. Av det skälet blev utgångspunkten i den här undersökningen 
bandinspelade intervjuer utförda enligt en intervjuguide med hög grad av standardisering 
på frågorna. Av de lärare som blivit tillfrågade och tackat ja till intervju har två avböjt 
inspelning och således är två intervjuer nedskrivna för hand. För att ändå få en god 
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reliabilitet i undersökningen har intervjupersonerna fått intervjuguiden utskickad i 
förväg för att kunna förebereda sig och intervjuaren har varit mycket noggrann med att 
skriva ned svaren utförligt samt renskriva dem direkt efter intervjun när den fortfarande 
var färsk i minnet. De bandinspelade intervjuerna har också lyssnats på och renskrivits 
direkt efter genomförandet. Vid den sista intervjun fick ytterligare en lärare delta med 
kompletterande svar på några frågor eftersom respondent 6 bara arbetat den här terminen 
på skolan och således inte var insatt helt och fullt i vissa bakgrundsfrågor, samt hur det 
nya läromedlet valts ut. Därför är resultatet från den intervjun indelat i respondent 6a 
och 6b och totala antalet respondenter ändrat till sju stycken. Respondent 6b är behörig 
lärare i SO, svenska, engelska och undervisar just nu i år 5. 
 
Tanken inför intervjuerna var att eventuellt få ta del av relevanta dokument gällande 
undersökningens syfte. Det fanns tyvärr inte så mycket dokumentation runt 
undervisningen, i alla fall ingenting som sparas någon längre tid. Därför finns inga 
referenser till sådana dokument med i resultatet. Det enda som tagits med i 
undersökningen är lärarhandledningar till de läromedel som används av 
intervjupersonerna.  
 
 

4.4 Databearbetning 
 
Den insamlade informationen har bearbetats genom avlyssning och transkribering av de 
bandinspelade intervjuerna samt renskrivning av dem som inte spelades in. En 
avpersonifiering har också gjorts för att säkerställa de etiska överenskommelser som 
gjorts med intervjupersonerna inför intervjuerna. Intervjuguiden har följts nästan helt 
och hållet men utifrån intervjupersonernas svar så har även några frågor tillkommit. Vid 
första intervjun kom det fram vissa synpunkter som var intressanta att följa upp och 
undersöka vidare i de följande intervjuerna vilket innebar att en fråga lades till. Den 
handlade om huruvida lärarna ansåg om det färdigproducerade läromedlet räcker till för 
att fylla undervisningen. Genomförandet av intervjuerna har gått bra och utan 
komplikationer. De har genomförts i samtliga fall på lärarnas skolor, i klassrummen 
efter skoltid och i grupprum eller dylikt under skoltid. Den genomsnittliga tiden för 
intervjuerna är trettiofem minuter.  Kategorisering av materialet har gjorts utifrån syftet 
med den här undersökningen, nämligen vad det är som styr engelskundervisningens 
innehåll och vilken roll läroboken har i det sammanhanget. I resultatet har 
frågeställningarna sorterats under kategorierna och knyts i diskussionen ihop med 
teorierna i bakgrunden. 
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5 RESULTAT 
 
Den här rapportens syfte är att undersöka vad det är som styr engelskundervisningens 
innehåll och vilken roll läroboken har i det sammanhanget. Resultatet kommer att 
redovisas i kategorier som kopplar ihop frågeställningarna med litteraturen i 
bakgrunden. I redovisningen av resultatet kommer de intervjuade lärarna kallas för 
respondenter och vara anonyma enligt de normer som satts upp i metoddelen. 
 
 

5.1 Engelskundervisningens organisation 
 
Organisationen av engelskundervisningen ser olika ut på alla de undersökta skolorna. 
Vid vilken tidpunkt man börjar med engelska varierar från år 1 till år 4 och det kan se 
olika ut från år till år beroende på vilken personal som arbetar på skolan och vilken 
behörighet de har. På en skola vill man vänta med att lägga tid till engelska till år 4 för 
man anser att det är viktigare att lägga all tid åt läs/skrivinlärning och matte i år 1 och 2. 
Hur det ser ut i de olika årskurserna kan också, enligt två av respondenterna, bero på de 
undervisande lärarnas kunskaper i engelska eftersom det är svårare att få in det om man 
inte är utbildad. Klassläraren har normalt sett hand om engelskundervisningen men det 
finns en strävan från skolledningarna att få in behöriga lärare i ämnet när det finns 
möjlighet. Vid två skolor samarbetar lärarna och undervisar fler klasser i de ämnen man 
är behörig i och låter andra lärare ta de ämnen som man inte är behörig i. Man utnyttjar 
kompetensen som finns i lärarkåren. Vid de tre övriga skolorna har klasslärarna hand om 
engelskundervisningen oavsett om de är behöriga eller inte. Tiden som schemaläggs 
följer den nationella kursplanens intentioner och klasserna har ungefär 140 minuter 
engelska fördelat på 3 eller 4 pass i veckan. 
 
 

5.2 Språksyn  
 
Det finns en gemensam språksyn hos de sju respondenterna eftersom alla är överens om 
att det viktigaste är att få eleverna trygga med att tala engelska. Däremot är metoderna 
man använder och förhållningssättet man intar olika. Några försöker uppmuntra eleverna 
att hela tiden tala engelska på lektionerna och använder själva bara engelska i 
klassrummet medan några låter eleverna få talträning genom aktiviteter av olika slag. 
Det kan vara dialoger i text- eller övningsboken som lärs in och spelas upp eller andra 
typer av interaktiva övningar som spel eller sånger. En av respondenterna använder sig 
mycket av korusläsning och att eleverna läser efter den inspelade texten på cd-skivan 
som tillhör den textbok som används. Att utveckla elevernas kommunikativa förmåga 
genomsyrar alla intervjuerna och det poängteras i samma veva att det även är 
engelskundervisningens mål i de nationella styrdokumenten. För att få reda på 
respondenternas språksyn fick de prioritera de fyra färdigheterna lyssna, läsa, tala och 
skriva samt beskriva hur dessa kommer in vid planeringen av den dagliga 
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undervisningen. I diagram 1 syns hur de fyra färdigheterna prioriteras beräknat på ett 
medelvärde av de svarandes ordning. 

Diagram 1

lyssna
32%

läsa
24%

tala
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skriva
17%

lyssna

läsa

tala

skriva

 
Tabell 1 visar exakt hur respondenterna prioriterat färdigheterna och av den framgår att 
det är tala och lyssna som är viktigast medan läsa och skriva kommer i andra hand. 
Respondent 3 tycker egentligen alla fyra är lika viktiga men tala kommer ändå först. 
 
Tabell 1 
 

Färdighet Respond 1 Respond 2 Respond 3 Respond 4 Respond 5 Respond 
6a 

Respond 
6b 

lyssna 1 1 2 2 1 2 2 
läsa 3 3 2 3 2 3 3 
tala 2 2 1 1 3 1 1 
skriva 4 4 2 4 4 4 4 
  
På följdfrågan om denna prioriteringsordning även råder vid planering av 
undervisningen svarar sex av sju att färdigheterna finns med på ett eller annat sätt. 
Respondent 5 tänker inte på dem alls vid planering av det dagliga arbetet. Respondent 2, 
3 och 6a försöker alltid få in så mycket tala som möjligt, vilket även respondent 4 håller 
med om och poängterar samtidigt att det är viktigt att försöka komma ifrån 
skoltraditionen att ”producera, skriva och fokusera på pratet istället”. Respondent 1 
säger att: 
 

Rent praktiskt ägnar man mer tid åt att läsa än att tala även om jag tycker att tala är 
viktigare. Beror på att man har en lärobok med texter och ett upplägg som bygger på 
att förbereda stycket i skolan, ge läxa, läsa hemma, läsa upp i skolan.(eng lärare år 5) 

 
Respondent 6a menar att ”Den kommunikativa förmågan är ju den som fokuseras i 
styrdokumenten, jag skulle nog säga, tala, lyssna, läsa, skriva” och säger samtidigt att 
undervisningen baseras mycket på talövningar eftersom det är viktigt att alla får vara 
med och lyssna och träna i korus. Respondent 5 listar färdigheterna i den ordning som de 
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nämns. Vidare menar samma person att färdigheterna inte finns med i tankarna vid 
planering av undervisning eller vid val av läromedel.  
 
 

5.3 Läromedel 
 
På frågan om vilken typ av läromedel som används fick respondenterna välja mellan tre 
olika typer av läromedel; färdigproducerat lärobokspaket, läroböcker kombinerat med 
annat material eller annat material. Alla respondenter använder ett färdigproducerat 
lärobokspaket och kombinerar det med annat material. Arbetssättet varierar dock ganska 
mycket från att vara ganska styrd av lärobokspaketet till att ha det som en bas att utgå 
från. Alla anser att det inte går att använda enbart läroboken främst på grund av att det 
blir för liten variation i undervisningen. I läromedlet finns en genomtänkt gång som ger 
en bra grund och därför en trygghet i undervisningen men för att få med alla delar och 
för att variera sig så behövs annat material också. Respondent 1 har tidigare arbetat med 
enbart färdigproducerat lärobokspaket men tyckte inte att det räckte till, fram för allt för 
talträning och har därför börjat samla på sig annat, eget material. De övriga 
respondenterna har samma synpunkt på varför de kombinerar läroboken med annat 
material. Respondent 3 säger bland annat;  
 

Det är skönt att ha någonting som ändå är en bra bas, sen går jag jättegärna ifrån den 
men jag vill ha en bas som jag känner mig trygg i. (SO/sv/eng lärare år 5) 

 
Respondent 6a kombinerar lärobokspaketet med annat material för att få in det roliga 
som involverar barnen mer aktivt. Lärobokspaketet har en viktig roll eftersom den ger 
mycket hörövning åt eleverna genom sin medföljande cd-skiva där texterna finns 
inspelade. Det är den främsta anledningen till att den här respondenten följer ett 
läromedel.  
 

5.3.1 Val av läromedel 
 
Sex av de sju tillfrågade personerna anger att läromedlen väljs ut gemensamt med 
kollegor på skolan. Många gånger finns det även rekommendationer från kollegor på 
andra skolor. Respondent 4 har ensam tagit beslut att byta läromedel och uttrycker valet 
så här:  
 

Det ska vara lockande och mycket aktivt för dom, jag kollar genom först men som i 
det här fallet så tog jag med eleverna, sen fick dom titta och vara med och bestämma, 
eleverna måste få vara med och bestämma för då blir de ju mer sugna på att använda 
det. (SO/sv/bild lärare år 5 och 6) 

 
Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att materialet är attraktivt för såväl lärare 
som elever. Innehållet i texterna måste vara inspirerande, roande och knyta an till 
elevernas värld. De tittar på innehållet i övningsböckerna så att det är varierande träning 
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av de olika färdigheterna samt att det tillgodoser olika kunskapsnivåer. Dialogövningar i 
olika konstellationer bör finnas med och även ge uppslag för ytterligare talträning. 
 
Samtliga respondenter anser att man mer eller mindre tar för givet att 
läromedelsförfattarna har ett grundligt, genomtänkt innehåll i sitt material som uppfyller 
målen i styrdokumenten. Läroplanen och kursplanen finns för deras del bara med i 
periferin när läromedlen väljs ut. Endast en av sju personer, respondent 2, går genom 
läromedlet med utgångspunkt i styrdokumenten och säger i samma mening att det 
viktigaste ändå är att få en bra känsla för texterna, att de är spännande och lätta att arbeta 
med. En annan respondent menar: 

 
Läroplanen behöver man inte vara så rädd för att den inte ska finnas med, dom som 
gör material har det som grund, det är väldigt tydligt, jag har aldrig sett något 
engelskt läromedel som inte läroplanen funnits med, man bygger upp det efter den. 
Så det behöver jag inte tänka så mycket på. Däremot så tittar jag på upplägget och 
hur de olika färdigheterna kommer in. (eng lärare år 5) 

 
Färdigheterna lyssna, tala, läsa, skriva tas hänsyn till vid val av läromedel av alla 
respondenter utom en. Det är framför allt tal- och hörövningar som man är ute efter. 
Även inspiration till dialoger och andra konversationsövningar är önskvärda när man 
skall ta beslut. Den kommunikativa träningen anser alla vara en mycket viktig del i 
undervisningen och helst skall det finnas mycket av detta i läromedlet. En av 
respondenterna menar att ”man vill ha så mycket som möjligt för att kunna använda det 
så mycket som möjligt” och skall helst även ”ha en basgrammatik i sig som man kan 
jobba med”. 

 

5.3.2 Färdigproducerade läromedel 
 
Samtliga respondenter menar att ett färdigproducerat läromedel ger en säkerhet för att 
man följer läroplan och kursplaner. Respondent 6a uttrycker det så här: 

 
I läromedlet vet man att dom har tänkt på att få med allt, det står ju i alla i början, 
annars får dom ju inte ge ut ett läromedel. (SO/sv lärare år 3 och 4) 

 
Fördelarna med att använda ett färdigproducerat läromedel är många enligt 
respondenterna. Det är framförallt tid och arbete som man kommer att tänka på i första 
hand. Samtliga respondenter anger att den största fördelen är arbetsbesparande, särskilt 
eftersom man har fler ämnen än engelska att planera. Andra synpunkter som kommit 
fram i intervjuerna är att det ger stabilitet åt undervisningen och det finns en genomtänkt 
arbetsgång som bygger på läroplanen. Om det är ett bra läromedel så blir det 
heltäckande och man vet att man får med alla bitar. Det ger stöd och trygghet för man 
vet att det är genomtänkt vilket är särskilt bra i början när man känner sig osäker att 
undervisa.  Respondent 3 förklarar detta enligt följande: 
 

Varför använda ett läromedel… är för att du får en kronologisk ordning tycker jag, 
det bygger på läroplanen, du vet att du får med alltihopa, man får också med 
grammatiken, knutet till kapitlen att jobba med så att det blir aktuellt när vi jobbar 
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med det, det blir som en grund, för då vet jag att jag får allt med mig. Ett stöd för 
undervisningen, att man får med alltihopa. (SO/sv/eng lärare år 5) 

 
Den största nackdelen med ett färdigproducerat läromedel är att det blir för tråkigt om 
man enbart använder det och inte plockar in annat material. Flera av respondenterna 
menar att man måste plocka in annat eftersom läroböckerna inte täcker allt. Det är 
framförallt den kommunikativa förmågan som inte får tillräckligt mycket träning. 
Respondent 2 menar även att läromedlet är för tunt och räcker inte till för att 
tillfredsställa de elever som arbetar snabbt.  Samtliga är överens om att läromedlet styr 
för mycket ibland vilket i följande citat förklaras av respondent 1: 
 

Särskilt de första åren man jobbar med det, sedan har man lärt sig vad som man kan 
ta bort och ersätta med annat, mer passande. Det är lätt att falla in i arbetsgången och 
inte variera sig, även om man tänker på det så är det svårt att undvika, det är för 
bekvämt. (eng lärare år 5)  

 
Överlag finns en syn på det färdigproducerade läromedlet som en bra grund att använda 
som bas i undervisningen och den ger en trygghet att man arbetar med rätt saker enligt 
styrdokumenten. Det finns dock en betydlig risk att man låter det styra för mycket fast 
man egentligen inte vill det. Det är viktigt att variera sig för att undervisningen inte skall 
bli långtråkig. 
 

5.3.3 Alternativa läromedel 
 
Fördelarna med alternativa undervisningsmaterial är framförallt att det ger omväxling 
och variation i undervisningen. Talövningar måste kompletteras eftersom det inte finns 
tillräckligt av dem i läroböckerna. Fritt samtalande om vardagssaker ger 
verklighetsanknytning för eleverna och de får tillfälle att prata om något de kan menar 
respondent 4. Flera använder Internet till att hitta material; hemsidor som lektion.se och 
bbc.uk är flitigt använda för att variera undervisningen. Respondent 2 säger: 
 

Framför allt kan det bli roligare. Om man har samma bokserie i tre år så kan det 
kännas tråkigt både för eleverna och mig. Man behöver ju annat också då kan man 
tänka sig att söka på Internet och hittar någon tidningsartikel när dom börjar kunna 
litet mera, man letar alltså annat material på andra ställen hela tiden. Utifrån det vi 
håller på med men också att det integreras med sånt som händer, det är ju det bästa, 
då blir det intressant. (eng lärare år 4) 

 
En annan fördel är att det blir lättare att individualisera undervisningen och anpassa 
övningarna till elevernas kunskapsnivå och även deras intressen. Respondent 3 menar: 
 

Variation, jag får med mer, göra lektionerna roligare, litet mer stimulerande, många 
upplever läroboken som litet tråkig och det tycker jag själv också. Kan hitta på litet 
andra saker som man tycker passar för åldern, man kan ge de som behöver svårare 
uppgifter det och tvärtom men framför allt tycker jag man kan göra undervisningen 
roligare genom att variera sig. (SO/sv/eng lärare år 5) 
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Nackdelarna med att använda alternativa undervisningsmaterial handlar mycket om tid 
och arbete. Respondent 6a säger: 
 

Väldigt mycket planeringstid, det orkar man inte… (SO/sv lärare år 3 och 4) 
 
Om man inte skall använda läroboken alls så blir det väldigt mycket tidskrävande arbete 
med att hitta material. Det känns för tungt att leta material som täcker in allt som behövs 
och det är svårt att veta vilka moment som är viktiga att ha med för att eleverna skall nå 
målen. Respondent 4: s tankar får stå som sammanfattande exempel även för övrigas 
åsikter om detta: 
 

Man måste veta vad man gör om man ska bygga upp ett eget material helt själv, att få 
struktur och att få med allt det som man behöver. (SO/sv/bild lärare år 5 och 6) 

 
Den övergripande åsikten om alternativa läromedel är att de måste finnas med för att ge 
variation och extra krydda åt engelskundervisningen. Dock är det svårt och tidskrävande 
att bara använda sig av dem och inte ha en bas i ett färdigproducerat läromedelspaket. 
 
 

5.4 Läromedlen ur ett didaktiskt perspektiv 
 
Under den här rubriken beskrivs de läromedel som används utifrån de didaktiska 
frågorna vad, hur och varför. Avslutningsvis följer redovisning av resultatet för 
lärarhandledningarnas användning i undervisningen. 
 

5.4.1 Vad och varför 
 
Fyra av sju respondenter använder läromedlet Good Stuff. De representerar tre olika 
skolor och två årskurser; 4 och 5. Anledningen till att man bytt till just detta är att det är 
ett material som nyligen reviderats och känns fräscht med aktuella och intressanta texter. 
Respondent 3 säger: 
 

Vi tyckte texterna i Good Stuff var bra, roliga, och så fanns glosorna på samma sida 
så att det var lätt för eleverna att tillgodogöra sig nya ord. när vi jobbar med texten. 
Mycket dialoger som gör att det blir litet roligare att jobba med texten, enkla 
dialoger. Bra muntliga uppgifter som man kan utveckla och hitta på utifrån den. Helt 
enkelt, roligare, nyare arbetsmaterial än det gamla, det enda jag kan känna är att det 
är inga större utmaningar för de duktigare eleverna vad gäller arbetsboken, men då 
har jag extramaterial som jag använder. (SO/sv/eng lärare år 5) 

 
Tiden de arbetat med det här läromedlet varierar från bara några månader till ca två år 
och anledningarna till varför man bytte var överlag att man tröttnat på det gamla som 
dessutom kändes omodernt.  
 
På skola 2 fanns det flera läromedel i omlopp eftersom det nyligen skett en stor 
förändring i organisationen: Respondent 2 använder Good Luck och säger så här: 
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Nu har det blivit så att vi har haft olika engelskböcker och eftersom man inte har råd 
att handla allt som man vill ha så har det blivit litet knepigt att komma fram till vilket 
man ska ha då. Och sen så är det ju så att olika lärare undervisar på olika sätt och har 
olika kunskaper så det är inte någon lätt uppgift. Faktiskt. Nu tycker jag att Good 
Luck är trevlig och passar mig rätt så bra… (eng lärare år 4) 
 

 
Nästa citat kommer från respondent 6b och får stå som exempel för att ekonomiska 
resurser också har betydelse när man skall byta läromedel: 
 

Det fanns ekonomiska möjligheter att köpa nytt nu. Skönt att få något nytt.  Det blir 
roligare, trevligare, intressantare både för eleverna och lärarna. Det gamla höll inte 
måttet längre tyckte vi, det var ointressant och tråkigt. (SO/sv/eng lärare år 5) 

 
 
Respondent 5 har arbetat med ett läromedel som heter Speak Out för år 4 och Portfolio 
för år 5 och 6 och tycker att det är mycket användbart även om det inte är helt aktuellt. 
Det här läromedlet har funnits på skolan länge och anledningen till varför man valt det 
framkom inte genom intervjun. Respondent 4 som arbetar på samma skola har ensam 
drivit genom att få byta till What´s Up? av följande anledning: 

 
What´s Up? är ett nytt läromedel som jag tycker är jättebra, jag var inte överens med 
det gamla. Vi hade Portfolio förut och jag tyckte det var för tunt, texterna var för 
tunna, det var för litet av allting. Det var inget bra arbetssätt för mig, eftersom jag inte 
tyckte att texterna räckte så fick jag hela tiden leta annat, det var jobbigt. (SO/sv/bild 
lärare år 5 och 6) 

 
Respondent 4 är den enda som anser att läromedlet ensamt skulle räcka till för att täcka 
undervisningen. Övriga respondenter menar att tiden måste fyllas ut med annat eftersom 
läromedlets uppgifter inte räcker till. I regel är det för tunt med extrauppgifter samt att 
det inte heller finns tillräckligt stor spridning kunskapsmässigt för att tillgodose alla 
individuella behov. 
 

5.4.2 Hur och varför 
 
Sex av sju respondenter följer lärobokens upplägg med ett kapitel i veckan; 
textgenomgång, arbete i workbook och avslutande uppföljning av läxa eller traditionellt 
glosförhör. Respondent 3 beskriver sitt upplägg som ganska traditionellt med att 
veckovis arbeta med en text och tillhörande glosor i textboken samt motsvarande kapitel 
i arbetsboken. Första passet ägnas åt genomgång och bearbetning av ny text och ny läxa 
vilken vanligtvis består av glosor. Resten av tiden ägnas åt arbetsbokens övningar och 
för dem som är snabba finns extramaterial kopierat från lärarhandledningen. När 
eleverna är klara med arbetsboken får de välja fritt; bland annat skriva berättelser, läsa 
skönlitteratur, Selingua på datorn, spel och andra roliga aktiviteter. Det sista passet 
innebär glosförhör, som kan se ut på olika sätt, sedan arbetar man med dialoger och 
andra muntliga övningar. Mitt i veckan har eleverna en sextiominuters lektion i 
halvklass då man arbetar med varierande övningar, bland annat arbetsboken eftersom det 
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ger tillfälle till att kunna hjälpa eleverna mer individuellt. Den här lektionen ägnar man 
sig också åt mycket muntliga övningar eftersom det upplevs vara lättare att prata om 
man inte är så många. 
 
Respondent 6a säger: 
 

Jag följer lärobokens upplägg med en text i veckan. De har tre pass i veckan, minst ett 
pass går vi igenom texten, läser den gemensamt och de får läsa efter och så får dom 
glosor i anslutning till det. Ett pass använder vi till arbete i workbook som innehåller 
uppgifter till texten men också grammatikövningar. Ett pass använder vi till 
genomgång läxa och sedan lekar, sånger, ramsor mm, bingo är de ofantligt förtjusta i. 
(SO/sv lärare år 3 och 4) 

 
Respondent 4 gör en individuell planering för varje elev som de klistrar in i en ”Diary” i 
vilken eleverna utvärderar engelskan som de arbetat med under veckan. Den används 
även till återblickar för att reflektera över vad de lärt sig och hur de utvecklat sitt 
skrivande. Inga krav ställs på grammatisk korrekthet. Till alla textböcker följer en cd-
skiva som används för egen träning där eleverna lyssnar på texten, pluggar glosor mm. 
Den här respondenten individualiserar sin undervisning mycket och har bland annat ett 
litet bibliotek med filmer i klassrummet som de elever som behöver träna hörförståelse 
får låna hem. Så här beskrivs upplägget: 
 

Svårt att säga hur mycket som går åt till vad, för det är jätteolika, vissa perioder kör 
man bara böcker men sen har jag lagt in olika uppgifter i deras planering att ex skriva, 
läsa skönlitteratur och skriva bokrecensioner och läsa upp för de andra, jag har ganska 
mycket sånt annat som de pysslar med, Easy Readers, jag har en boklåda från 
biblioteket och så har vi litet här. Grammatikövningar e.t.c, inte så mycket lekar och 
sånt, film låter jag dom som har det kämpigt med hörförståelse få låna hem filmer och 
titta hemma. Alla måste prata engelska hela tiden och jag använder bara engelska 
också, vi använder språket i klassrummet och det fungerar bra, har alltid gjort det 
gäller bara att ha en avslappnad attityd själv och våga göra och säga fel inför barnen då 
lossnar det för dom så småningom också. (SO/sv/bild lärare år 5 och 6) 

 
Den kommunikativa förmågan är i fokus för alla respondenterna i undervisningen men 
arbetas med på olika sätt. Två av sju har engelska som arbetsspråk och strävar efter att 
bara översätta det som är absolut nödvändigt. Detta börjar de med redan i år 4 även om 
eleverna inte har läst så mycket engelska. De menar att bara man anpassar det till 
elevernas nivå går det utmärkt att använda engelska språket ganska mycket redan från 
början. De ger alla instruktioner och svarar på engelska även om eleverna frågar på 
svenska. En mer eller mindre kräver av eleverna att tala engelska och menar att det 
fungerar om man bara är tillräckligt ihärdig. Dock är det viktigt att våga visa för 
eleverna att man själv kan säga fel och att man inte hittar alla ord utan förklarar så gott 
man kan. Det tror den här respondenten ger en tillåtande attityd i gruppen som släpper 
på elevernas rädsla att våga prata fritt.  
 
Samtliga respondenter anser att man måste plocka in annat material för att förgylla 
undervisningen, få mycket talträning och individualisera undervisningen. Detta görs på 
olika sätt; en har eget kopieringsunderlag för samtalsövningar i olika konstellationer. 
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Spel, sånger och ramsor används av samtliga och film, tv-program är också vanliga 
inslag.  
 
Skola 5 har förhållanden utöver det vanliga som här beskrivs i respondent 6b´s ord: 

 
Vi har helt ny utrustning med bärbara datorer till eleverna och en SMART Board 
skärm istället för whiteboard som ger fantastiska möjligheter att variera 
undervisningen eftersom den är uppkopplad mot nätet, man kan ex. använda YouTube 
och arbeta med musikstycken och man kan få strömmande ljud från AV-media. 
Närhelst man kommer på något, t.o.m. under pågående lektion kan man hämta hem en 
musiksnutt eller filmsnutt, det är jättebra. Man kan lägga upp interaktiva glosförhör 
där man drar ord till bilder mm. (SO/sv/eng lärare år 5) 

 

5.4.3 Lärarhandledningar 
 
Diagram 2 visar fördelningen på hur lärarhandledningarna till de aktuella läromedlen 
används av respondenterna. 
 

Samtliga respondenter tycker att lärarhandledningarna 
ger en orientering av läromedlet och att de kan innehålla 
mycket tips och idéer på aktiviteter och 
fördjupningsövningar. En klar fördel med 
lärarhandledningarna är när man precis börjat använda 
läromedlet för att få grepp om hur det är tänkt att man 
skall arbeta med det. Det är mest i början när man känner 
sig osäker som man använder lärarhandledningarna 
menar respondent 5. Hur de används varierar ganska 
mycket från att ha den med vid varje 
undervisningstillfälle till att inte använda den alls. De 
flesta använder kopieringsmaterialet till att fylla ut 

och/eller individualisera undervisningen. Detta gäller fram för allt användarna av Good 
Stuff och What´s Up. Läraren som använder What´s Up har sin lärarhandledning med 
vid varje planeringstillfälle och hämtar mycket ur den. De som använder Good Stuff 
tycker att lärarhandledningen är bra eftersom den ger många tips och de följer det 
rekommenderade upplägget av undervisningen. De som svarat nej på frågan menar att 
lärarhandledningen inte ger så mycket längre eftersom de har inarbetade rutiner för 
engelskundervisningen som fungerar bra. De har använt det aktuella läromedlet under 
ganska lång tid, så det finns inte så mycket mer att hämta i lärarhandledningen.  
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6 DISKUSSION 
 
I följande kapitel diskuteras först de olika resultatdelarna. Avslutningsvis följer en 
diskussion med fokus på läromedlet som styrfunktion eller referensfunktion. 
Styrdokumenten kommer in under varje del där det är passande.  
 

6.1 Språksyn 
 
Enligt Burman (1996) måste fokus i språkundervisningen läggas på innehåll och 
användning av språket i meningsfulla sammanhang för att utveckla den kommunikativa 
förmågan. Lärarna som medverkat i den här undersökningen har alla en kommunikativ 
syn på engelskundervisningen men bara två av dem har en kommunikativ ansats som 
sätter funktionen före formen. En utav dessa två är inte behörig i engelska. Den 
kommunikativa synen genomsyrar inte de övrigas undervisning som till stor del bygger 
på traditionella metoder med en grund av grammatik- och översättningsmetoden 
inblandad med direktmetoden. Man kan även se spår av den audiolingvala metoden i 
korusövningar och eftersägningar vid textläsning i respondent 6a´s undervisning. 
Naturligtvis kan korusövningar och eftersägningar fylla ett syfte för att träna uttal men 
för att lära sig prata måste man få tillfälle att prata på riktigt. Att få använda språket 
genom att formulera egna tankar och försöka uttrycka dem i ord ger oerhört mycket mer 
än att läsa upp inlärda dialoger som är skrivna av någon annan.  
 
Överlag bottnar lärarnas språksyn i funktionalismen med det kommunikativa sättet att 
närma sig språket. Det stämmer väl överens med den språksyn som poängteras i 
styrdokumenten. I uppnåendemålen för grundskolan finns bara en punkt som gäller 
ämnet engelska och den har ett tydligt direktiv mot språkets kommunikativa funktion. 
Den säger att eleverna efter genomgången grundskola ska kunna kommunicera i tal och 
skrift på engelska (Utbildningsdepartementet, 1994). Samtliga undersökta skolor har 
tagit fasta på detta i sina lokala ämnesplaner och de intervjuade lärarna visar att det även 
är starkt implementerat i kollegiet, vilket är mycket positivt. Samtliga säger att det 
viktigaste är att få eleverna trygga med att tala engelska och det poängteras samtidigt att 
det även är engelskundervisningens mål i de nationella styrdokumenten. Metoderna och 
förhållningssätten skiljer sig dock mellan lärarna, vilket kan ha att göra med vilken 
språksyn de innerst inne står för samt om den traditionella undervisningstraditionen bitit 
sig fast i skolans väggar. Harmer (2001) menar att den audiolingvala 
undervisningsmetoden med drill, korusläsning och formalistisk grammatikträning 
fortfarande finns kvar i dagens språkundervisning, vilket får belägg i den här 
undersökningen. En av lärarna uttrycker sig tydligt att korusövningar har en 
framträdande roll i undervisningen och att det är viktigt att läroboken har en grammatisk 
del så att man får med de bitarna också. Den lärarens prioriteringsordning för 
färdigheterna är: tala, lyssna, läsa, skriva. Detta visar att språksynen utåt sett kan skilja 
från den man har innerst inne och det är den sistnämnda som påverkar undervisningen.  
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Styrdokumenten är sedan länge inriktade mot den kommunikativa förmågan men detta 
har ännu inte fått helt genomslag ute på skolorna. Alla lärarna i den här undersökningen 
arbetar mot att få in mer talträning i sin undervisning men det handlar många gånger om 
att träna att tala språket i färdiga dialoger. Det är bara två av sju som verkligen använder 
engelska i klassrummet till att kommunicera med. Detta strider mot Chomsky (1970) 
och Krashens (1981) forskningsresultat om hur man bäst lär sig ett andra språk. De 
menar att ett stort språkligt inflöde på rätt nivå med meningsfullt innehåll skapar 
förutsättningar för att språket kan förvärvas på ett naturligt sätt, vilket utvecklar den 
kommunikativa förmågan. De två respondenter som verkligen är ihärdiga med att 
använda engelska i klassrummet håller med om detta och säger att bara man själv pratar 
och förklarar så gott man kan så brukar det lossna även hos eleverna. Följaktligen bör 
detta eftersträvas i klassrummet genom att man har en avslappnad, tillåtande attityd mot 
eleverna för att bygga upp deras språkliga självförtroende. Detta är särskilt viktigt 
eftersom det lätt blir en konstlad situation i klassrummet när man skall tala på ett annat 
språk än sitt modersmål och man känner sig litet obekväm.  
 
Många gånger kan nog svårigheterna att tillämpa engelska som arbetsspråk tyvärr handla 
om lärarens attityd och språkliga självförtroende. Det är oerhört viktigt att våga släppa 
kontrollen litet grand och tillåta sig själv att visa att man inte är fullkomlig utan kan säga 
fel, samt att det viktigaste är att våga försöka. Då lär man sig att använda olika strategier 
för att lösa språkliga problem och utvecklar sin förmåga att kommunicera. För att lära 
sig prata måste man emellertid ha något att prata om, vilket Brumfit (1995) menar bör 
vara tyngdpunkten i språkundervisningen om den skall leda till att utveckla den 
kommunikativa förmågan. Den här undersökningen visar att trots styrdokumentens 
kommunikativa perspektiv ligger tyngdpunkten i undervisningen på textbearbetning och 
arbete med färdiga uppgifter i arbetsboken. Väldigt liten tid ägnas åt verklig 
kommunikation i vilken eleverna själva får formulera och använda språket. Det borde 
vara ett grundkrav idag att ha engelska som arbetsspråk och variera hela 
engelskundervisningen genom att gå ifrån lärobokspaketets upplägg som styr upp 
lektionerna alldeles för mycket. 
 
 

6.2 Läromedel 
 
Språkundervisningen i den svenska skolan följer enligt Burman (1996) på många håll 
fortfarande gamla traditioner och är läroboksstyrd med textbearbetning och glosförhör 
som stående inslag i veckoplaneringen. Den här undersökningen visar samma resultat; 
alla sex lärarna använder ett färdigproducerat lärobokspaket med fokus på texter och 
vokabulär. Det färdigproducerade läromedlet kompletteras med alternativa material och 
den främsta anledningen till det är att få variation i undervisningen. Levéns 
undersökning (2003) stöder detta resonemang genom att visa resultat från lärarintervjuer 
att en kombinerad användning av färdigproducerat och eget material upplevs vara det 
bästa för att variera och individualisera undervisningen. Lärarna i den här 
undersökningen tycker att det framför allt är talträning som fattas i lärobokspaketet och 
för att få med engelskans alla delar måste man använda annat material. Det behövs även 
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för att förgylla undervisningen och involvera eleverna aktivt. Flera av lärarna uttrycker 
även att undervisningen skulle bli för tråkig om man inte plockar in annat, en säger rent 
ut att boken upplevs som tråkig och att en del av eleverna tycker det också. Ändå 
använder den här läraren ett nytt läromedel och framhåller många positiva delar med att 
använda just detta. Kanske är det då värt att fundera på om läroboken används på rätt 
sätt och hur den skulle kunna göras roligare. Om läraren innerst inne ibland tycker boken 
är tråkig sänder det signaler till eleverna vilket kan sänka motivationen och 
arbetsglädjen i klassrummet. Det motsatta förhållningssättet visas genom respondent 4 
som verkligen är helnöjd med sitt läromedel och tycker att det mycket väl skulle kunna 
täcka undervisningen helt och hållet men för att hela tiden få variation så finns inga 
strikta arbetsrutiner för varje vecka utan de planeras individuellt efter elevernas 
förutsättningar och behov. Här har läromedlet har en tydlig referensfunktion som hjälper 
och stöttar undervisningen istället för att styra den.  
 
Den här undersökningen kan inte urskilja några skillnader i om man jobbat kort eller 
lång tid i yrket. Det finns inte något som stöder Skolverkets undersökning (2006) där 
man ser att de som arbetat lång tid oftare använder läroböcker än dem som nyligen 
börjat sin lärarkarriär. Tvärtom framkommer i resultatet att när man är ny kan man 
känna sig osäker och förlita sig på läroboken för att sedan gå ifrån den mer och plocka in 
annat. Samtliga lärare vill ha en trygg bas i det färdigproducerade lärobokspaketet dels 
för att vara säker på att få med allt, dels för att det är arbetsbesparande. Det är således 
lärobokens legitimerande funktion som har stort inflytande över lärarna. Detta framhävs 
även i Skolverkets rapport om läromedlens roll i undervisningen (2006) där man visar att 
många engelsklärare väljer att följa ett läromedel för att vara på den säkra sidan att 
eleverna når målen. 
 
Tid och energi är något som alla skulle behöva mer av i dagens samhälle, inte minst i 
skolan. Samtliga lärare anger tidsbrist som den största boven till att man lätt faller in i 
arbetsrutiner som sedan är svåra att bryta. Jag tror dock det kan ha att göra med hur 
mycket man reflekterar över sig själv som lärare. Jag fick intrycket under intervjuerna 
att de som didaktiskt tittar tillbaka på sin undervisning även är mer benägna att variera 
den och gå ifrån gamla vanor och traditioner. 
 

6.2.1 Val av läromedel 
 
Woodward (2001) menar att ett bra läromedel fyller en god funktion i undervisningen 
och kan vara till fördel för både elever och lärare. Frågan är bara vad som är ett bra 
läromedel och vem det är som avgör detta. Lärarens pedagogiska grundsyn och även 
dennes språksyn, samt i vilken grad traditionella undervisningsmetoder finns rotade i 
skolans väggar kan vara avgörande för om ett bra läromedel följer formalismens 
undervisningsmetoder eller funktionalismens kommunikativa metoder.  
 
I resultatet visas att val av läromedel påverkas av flera faktorer. De flesta skolorna tar 
gemensamt beslut på vilket läromedel i engelska som skall användas med anledning att 
det blir lättare att samverka. Det är förmodligen inte en helt lätt process att gå genom, 
speciellt inte när det är många viljor som hörs i kollegiet. Enligt Englund (1999) är 
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ekonomiska resurser en av de mest styrande faktorerna vid val av läromedel. Detta får 
stöd i den här undersökningen, men den tyngsta faktorn verkar ändå vara lärarnas egna 
åsikter och erfarenheter. Det räcker inte med att förlagen ger sin bild utan lärarna vill 
diskutera och fördjupa sig i innehållet innan de bestämmer sig. Samtliga respondenter 
tycker att det är viktigt att materialet är attraktivt för såväl lärare som elever och menar 
att innehållet i texterna måste vara inspirerande, roande och knyta an till elevernas värld. 
Anmärkningsvärt är att bara en av sju tar med eleverna i valet av läromedel. Resten går 
på egna eller andra kollegors referenser. Kanske är det så att det kan vara svårt att få 
relevanta synpunkter från eleverna eftersom de kan lockas av en snygg layout hellre än 
intressanta texter men de borde absolut tas med i besluten om syftet är att hitta innehåll 
som knyter an till elevernas värld.  
 
Vid val av läromedel kommer styrdokumentens kommunikativa perspektiv i andra hand, 
även om det finns med i tankarna. Den enda av respondenterna som har med sig Lpo och 
kursplaner vid val av läromedel arbetar på en skola som har ganska tydliga 
formuleringar i sin lokala ämnesplan att arbeta med de fyra färdigheterna och utveckla 
elevernas kommunikativa förmåga utifrån ett funktionalistiskt perspektiv. Flera av 
lärarna anser att man måste tänka på hur man kan använda materialet för att få igång 
eleverna att prata. Däremot överlåter de nästan helt ansvaret till läroboksförfattarna att få 
med allt som behövs för att arbeta mot att nå målen, vilket är ett som förhållningssätt 
Gower, Phillips & Walters (1995) starkt argumenterar mot och varnar för följderna av. 
Tyvärr är detta starkt implementerat hos lärarna eftersom samtliga anser att man mer 
eller mindre tar för givet att läromedelsförfattarna har ett grundligt, genomtänkt innehåll 
i sitt material som uppfyller målen i styrdokumenten. Detta innebär enligt Maltén (1995) 
en stor risk att läromedlet får en kraftig styrfunktion, speciellt när man använder ett helt 
lärobokspaket. 
 

6.2.2 Färdigproducerade läromedel 
 
Nyttan med att använda färdigproducerade läromedel är enligt Woodward (2001) att de 
ger stöd i undervisningen och sparar både tid och arbete. De här synpunkterna delas av 
alla lärarna i den här undersökningen. Överlag finns en syn på det färdigproducerade 
läromedlet som en bra grund i undervisningen som ger trygghet att man arbetar med rätt 
saker enligt styrdokumenten. Det finns dock en betydlig risk att man låter det styra för 
mycket även fast man egentligen inte vill det. Det är viktigt att variera sig för att 
undervisningen inte skall bli långtråkig och för att möta elevernas olika individuella 
förutsättningar. Att det färdigproducerade läromedlet sparar tid och arbete är viktiga 
faktorer som påverkar lärarna till en större användning av det eftersom man känner sig 
pressad och har svårt att hinna med allt. Det är många ämnen som skall planeras, inte 
bara engelska. Flera av lärarna menade att det viktigaste är att känna ett gott stöd i 
lärobokspaketet så att man får med sig allt som behövs, sedan kan man plocka in annat 
för att variera sig. Dessa tankar får stöd hos Gower m.fl. (1995) i diskussionen om 
fördelarna med en bra lärobok. Emellertid trycker de bestämt på att man måste granska 
läromedlen så att de uppfyller målen. Det är märkligt att ingen av de undersökta 
skolorna följer några rutiner för hur läromedel granskas när de väljs ut och att endast en 
lärare involverar eleverna i beslutet. Det blir således de enskilda lärarnas åsikter om vad 
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som är ett gott läromedel som påverkar beslutet. Dessa faktorer bör vara varningsflaggor 
för alla verksamma lärare och ge en didaktisk tankeställare om vad, hur, varför och för 
vem? Är det eleven som sätts i centrum eller är det läraren? 
  
Nackdelarna med färdigproducerade läromedel, enligt den här undersökningen, är att de 
blir tråkiga i längden om man bara använder dem samt att den kommunikativa förmågan 
inte får tillräckligt mycket träning. Det räcker inte heller till för att individualisera 
undervisningen. Samtliga lärare är överens om att det är lätt att falla in i den tänkta 
arbetsgången. Både Woodward (2001) och Gower m.fl. (1995) framhäver samma 
anledningar till att man måste komplettera lärobokspaketet med annat material. Det är 
även min åsikt att man måste gå utanför lärobokspaketets ramar och hitta material för att 
alla skall få den utmaning de behöver för att komma vidare i lärandeprocessen. 
Woodward (2001) poängterar även att texterna i ett färdigproducerat läromedel kan vara 
långt från elevernas verklighet och inte alls intressanta för dem. Lärarna i den här 
undersökningen tycker att verklighetsanknutna texter är viktigt i ett läromedel och tittar 
särskilt efter detta när man skall byta till ett nytt. Dilemmat med detta är att ett läromedel 
aldrig kan hålla sig uppdaterat på texter och inte heller ha en sådan bredd att det passar 
alla. Man måste helt enkelt söka annat material för att hitta något som intresserar alla. 
Det är dock helt förståeligt att man använder det färdigproducerade läromedlet som bas 
eftersom det underlättar arbetet och ger struktur men man måste göra sin undervisning 
varierad för att tillgodose alla behov och hålla motivationen uppe.  
 

6.2.3 Alternativa läromedel 
 
Fördelarna med att använda alternativa material, enligt Harmer (2001), är att det ökar 
elevernas motivation och lärarens möjligheter att individualisera undervisningen. Den 
här studien håller med om ovanstående synpunkter men framhäver även att det ger 
omväxling och variation i undervisningen. Vissa färdigheter behöver mer träning än vad 
läromedlen erbjuder, speciellt tal och hörövningar. Framför allt kan det bli roligare och 
man kan arbeta med övningar som passar för åldern och för olika kunskapsnivåer. Det är 
samma argument som Gower m.fl. (1995) resonerar kring och de menar dessutom att 
detta skapar bra förutsättningar för att eleverna skall lära sig språket. Det är positivt att 
samtliga lärare varierar sin undervisning genom att plocka från den enorma mängd av 
alternativa material som finns tillgänglig och det visar även att det är nödvändigt för att 
tillgodose allas behov. Å andra sidan måste förstås materialet väljas ut med omsorg 
annars blir det lätt bara kul utfyllnad av lektionstid. Om man integrerar alternativa 
material med lärobokspaketet kontinuerligt så är det nog lättare att få den variation som 
behövs för att göra undervisningen rolig. Det ger dessutom utmärkt träning i att använda 
språket i verkliga sammanhang.  
 
Att bara använda alternativa material ses inte som ett alternativ för någon som deltagit i 
den här undersökningen. Anledningarna till detta är att det är för tids och energikrävande 
för att man skall orka med. Dessutom är det svårt att veta om man får med allt. Det är 
nog i långa loppet inte heller bra för eleverna som behöver ha struktur i grunden vilket 
ett lärobokspaket kan ge. Tidigare forskning visar även att ur elevernas synvinkel kan 
det ge en positiv känsla att arbeta sig genom en lärobok. Det syns vad man gjort och 
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man känner sig färdig (Woodward, 2001). Det ger dessutom ett utmärkt tillfälle för 
reflektion över sin kunskapsutveckling genom att man kan titta tillbaka på det man gjort.  
 

6.3 Läromedlen ur ett didaktiskt perspektiv 
 
I den här rapporten framkommer att färdigproducerade läromedel har en framträdande 
roll hos de medverkande lärarna men de används på olika sätt. Hos de två lärare med en 
kommunikativ ansats är läromedlet bara en liten del av helheten. Språkets struktur tränas 
funktionalistiskt utifrån innehållet och individualiseras mycket efter elevernas olika 
kunskapsnivåer. Grammatiska moment tas upp när de blir aktuella i texterna eller någon 
elev ställer frågan. Man försöker ta tillfällen till samtal när eleverna fångas av något som 
skapar intresse för att träna på att använda språket i verkliga sammanhang. Här kan man 
se metoden ”Communicative Language Learning” vilket även är den metod som kan 
skönjas i styrdokumenten för den svenska skolan. Varför den inte fått fullt genomslag i 
klassrummen är svårt att dra några slutsatser om utifrån den här undersökningen 
eftersom den bara visar ett litet urval i en kommun, men kanske sitter den traditionella 
undervisningstraditionen så hårt att det tar längre tid än man kan tro att bryta den. Det 
blir vår utmaning att kämpa med i framtiden.  
 
Vidare kan man se att det är läromedlets syn som lägger grunden för undervisningen. 
Lärarna är visserligen kritiska till vissa delar av sitt läromedelspaket men det enda som 
görs åt det är att fylla ut med annat material. Det är ändå läromedlet som står i fokus och 
därmed dess språksyn som förmedlas till eleverna. När man är klar med den så får man 
göra roliga saker som exempelvis talövningar och spel. Varför inte angripa läroboken 
från ett annat perspektiv och försöka involvera det roliga i den? Eftersom 
engelskundervisningens mål är att ge eleverna kommunikativa färdigheter blir således 
lärarens uppgift att kombinera innehåll och situationer där man agerar på olika sätt för 
att få förståelse för språkets olika funktioner. Även om man gått över till att fokusera 
den kommunikativa förmågan och framhäva innehållets betydelse när man arbetar med 
ord och läsförståelse så finns mycket av den formalistiska färdighetsträningen kvar i 
både lärarhandledningar och övningsböcker. Dessutom är alla instruktioner på svenska 
utan någon engelsk motsvarighet vilket signalerar ett budskap till eleverna att engelskan 
inte är ett språk man kan använda utan att det är bättre att ta till modersmålet om man 
stöter på problem. Detta är synd och innebär att arbetet i workbook ger eleverna mycket 
små möjligheter att utveckla sin kommunikativa förmåga i engelska. Med det i åtanke 
bör man lägga in andra aktiviteter för talträning i sin planering. Dessa aktiviteter finns 
med till ganska stor del i de undersökta lärarnas veckoplanering men för att få en 
kontinuerlig träning krävs att de finns med varje lektion och inte bara mellan 
lärobokspassen eller som utfyllnad när eleverna är klara med texten och arbetsboken. 
 

6.3.1 Lärarhandledningarna 
 
Resultatet visar att lärarhandledningar används i ganska stor grad och då framförallt som 
idébank och för kopiering av extramaterial vilket är positivt under förutsättning att 
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kopieringsmaterialet är relevant och utmanar elevernas lärande. De lärare som använder 
Good Stuff tycker att lärarhandledningen är bra eftersom den ger många tips. De som 
använder Good Luck och Portfolio tycker dock att de inte har så stor användning av 
lärarhandledningarna eftersom de arbetat med de aktuella läromedlen ganska länge och 
är inkörd på arbetsgången. Det finns inte så mycket mer att hämta i lärarhandledningen 
menar de. Kanske det då borde vara dags att se sig om efter ett nytt läromedel som 
stimulerar till nytänkande och en förändring av den inkörda arbetsgången. 
Lärarhandledningen till What´s Up är ett utmärkt exempel på att man kan ha stor nytta 
av lärarhandledningen för att variera sin undervisning eftersom den innehåller ett stort 
varierat utbud av aktiviteter och även tips var man kan hitta mer. Vidare framkommer i 
den här undersökningen att lärarhandledningarna är bra när man precis börjat använda 
läromedlet för att få grepp om hur det är tänkt att man skall arbeta med det. Det är helt 
rätt men samtidigt är det viktigt att tänka på att inte låta det styra för mycket eftersom 
det då är lätt att falla in i vanor som snabbt blir inarbetade och svårbrutna rutiner.  
 
Samtliga lärare menar att det läromedel de använder är väl förankrade i läroplan och 
kursplan men vid en jämförelse mellan dem visar det sig att det skiljer väldigt mycket. 
Exempelvis Good Stuff, som är ett relativt nytt läromedel, har inte någon uttalad 
förankring i styrdokumenten i materialet och det framkommer heller inte tydligt vilken 
språksyn författarna står för. Detta visar ännu en gång att granskning och ett kritiskt 
förhållningssätt till läromedlen är viktigt. Ibland stämmer heller inte lärarhandledningens 
beskrivning av läromedlet överens med hur textbok och arbetsbok ser ut. Författarna till 
Good Stuff menar att grammatiken smygs in i sammanhanget men i arbetsboken finns 
ren formalistisk färdighetsträning på grammatiska moment. 
 

6.3.2 Läromedlen som styrfunktion eller referensfunktion 
 
De färdigproducerade lärobokspaketen har traditionellt sett haft en stor styrning på 
engelskundervisningen i Sverige. Detta biter sig fast i skolans väggar och kan många 
gånger vara svårt att bryta. Trots att samtliga lärare i den här undersökningen prioriterar 
tala och lyssna som de viktigaste färdigheterna i språkundervisningen får det inte fullt 
genomslag i deras undervisning. Man är ganska styrd av lärobokens tänkta arbetssätt och 
även om man tycker tala är viktigt så ägnar man sig rent praktiskt mer åt att läsa. 
Lärobokens textupplägg tar mycket tid av undervisningen vilket medför att det blir läsa 
som prioriteras mer när de planerar undervisningen. De menar själva att de försöker få in 
så mycket talövning som möjligt men detta blir inom läromedlets ramar eftersom det är 
den som styr upplägget av veckans engelsklektioner.  
 
Englunds (1999) sammanfattning av forskning om varför läroboken styr och ger riktning 
åt undervisningen stämmer väl överens med resultatet i den här undersökningen. Lärarna 
vill använda läroboken som grund för att den underlättar arbetet och ger struktur och 
helhet. Man känner sig trygg för att den säkerställer styrdokumentens måluppfyllelse. 
Detta är dock en falsk trygghet eftersom det inte finns någon 100 procentig garanti för 
att läroboksförfattarna har den kunskap som krävs för att täcka läroplan och kursplaner. 
Även om förlagen noga kontrollerar det som ges ut måste man ändå ha ett kritiskt 
förhållningssätt mot ett nytt läromedel. Det är förvånande att samtliga lärare förlitar sig 
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på detta och visar att även om man använder sitt läromedel som en grund och 
kompletterar med annat så har läroboken en stark styrfunktion eftersom det är den som 
kontrollerar måluppfyllelsen i de nationella styrdokumenten. Maltén (1995) menar att 
detta är särskilt betydande när man använder ett helt lärobokspaket. Om man däremot 
använder läromedlet som en referens blir styrfunktionen inte lika stor och läromedlet 
fungerar då som ett hjälpmedel för att planera och organisera undervisningen. Detta 
visas tydligt i resultatet i den här studien genom respondent 4 som är den enda av lärarna 
som inte följer det rekommenderade upplägget och därför har en mer varierad 
arbetsgång där läromedlet används som en referens och man plockar de delar som är 
intressanta. Orsaken till varför just denna lärare är mer flexibel än de övriga är svårt att 
dra några slutsatser om och går inte heller att härleda till att det är ett nytt läromedel som 
används. Förmodligen har det att göra med personlighet och ett förhållningssätt mot 
eleverna som sätter deras individuella kunskapsutveckling i centrum.  
 
Att våga släppa på kontrollen och tänka funktionalistiskt genom att ta tillvara på de 
tillfällen som bjuds för att använda språket i verkliga sammanhang är enligt Brumfit 
(1995) mycket viktigt i språkundervisningen. Den här studien får stöd i den forskningen 
genom att visa hur lärobokens styrfunktion kan minska om man släpper kontrollen och 
vågar ge sig utanför läromedlets ramar. På en av de undersökta skolorna finns näst intill 
obegränsade resurser genom en splitter ny teknik med uppkoppling mot nätet. Alla 
elever har en egen dator och klassrummen en SMART Board skärm istället för 
whiteboard som ger fantastiska möjligheter att variera undervisningen. En SMART- 
Board är en slags interaktiv whiteboard som fungerar som en stor pekskärm. Den är 
direktkopplad till en dator och man styr alla funktioner med fingret. Allt man skriver på 
den kan således sparas i datorn och skrivas ut. Två av de lärare (6a och 6b) som deltagit i 
den här undersökningen arbetar på den skolan och de har vitt skilda sätt att använda den 
här utrustningen. Lärare 6a följer lärobokens rekommenderade arbetsgång varje vecka 
och kompletterar med annat material för att få in ”det roliga, där de får göra litet kreativa 
saker”. Den tekniska utrustningen används bara som komplement att förgylla 
undervisningen med. Lärare 6b som arbetar på samma skola har ett helt annat arbetssätt 
och utnyttjar tekniken till fullo. Visserligen används det traditionella upplägget med 
textgenomgång på måndag och läxförhör på fredag men eftersom Smartboarden ger så 
fantastiska möjligheter till interaktiva aktiviteter för eleverna så blir undervisningen 
ändå väldigt flexibel och varierad. Anledningarna till varför dessa två lärares 
undervisning ser så olika ut kan bero på många omständigheter. Resultatet i den här 
studien kan dock inte visa på tydliga orsaker och således blir eventuella slutsatser om 
detta bara en tolkning utifrån författarens egna uppfattningar och intryck under 
intervjuerna. Lärare 6b är en eldsjäl som startat upp och brinner för den nya tekniken 
medan 6a är ny på skolan och kanske inte så insatt i den ännu men det är ändå synd att 
tekniken inte används eftersom undervisningen hos 6a ger inte samma möjligheter för 
eleverna att utveckla sin kommunikativa förmåga i engelska.  
 
Ett grundkrav i språkundervisningen bör vara att variera innehåll och metoder så mycket 
som möjligt samt att se till att eleverna har något att prata om så det inte blir 
upprepningar av läraren eller en färdig dialog. Engelskundervisningen i år 4, 5 och 6 
uppfyller, enligt den här undersökningen, ännu inte det kravet till fullo eftersom bara två 
av sju lärare har den kommunikativa ansatsen till grund för sin undervisning. 



40 

Läromedlets traditionella arbetsupplägg styr undervisningen i sex av sju fall. Det är bara 
en lärare som planerar undervisningen med elevernas individuella förutsättningar som 
utgångspunkt för att hjälpa dem att komma framåt från där de befinner sig. Övriga 
använder läroboken på samma sätt hela tiden och eleverna läser samma texter allihop i 
samma tempo. Individualiseringen kommer in när läromedlets kapitel är genomgånget. 
Detta säger ganska mycket om att läromedlet har en kraftig styrning på 
engelskundervisningen. Enligt Kraschen (1981) skall undervisningen ligga snäppet över 
den egna kunskapsnivån för att man skall ta till sig språket på bästa sätt. Tyvärr är det 
enligt den här studien då bara en liten grupp elever som kan tillgodogöra sig 
undervisningen och komma framåt eftersom den största delen av tiden läggs till veckans 
kapitel med texter som passar kanske bara en liten bråkdel av eleverna. Naturligtvis kan 
man anpassa ett läromedel till elevernas kunskapsnivåer men då måste man nog gå från 
det traditionella läroboksupplägget med samma rutin vecka efter vecka. 
 
Slutsatsen i den här undersökningen är att de färdigproducerade läromedlen har en 
mycket tydlig styrfunktion på engelskundervisningen i de undersökta skolorna. Flera av 
lärarna i den här undersökningen anser att det är nödvändigt att ha ett färdigproducerat 
läromedel som bas för att hinna med att planera undervisningen i alla ämnen. De skulle 
vilja gå ifrån läroboken mer och ta in annat men hinner inte med eftersom alla ämnen 
måste få sitt. Någon uttrycker att skulle man ha bara engelska så skulle man nog lägga 
upp undervisningen annorlunda och inte vara så styrd av läroboken. Är det bara tid det 
handlar om eller är det svårigheten att bryta vanor och inarbetade rutiner där man lätt 
faller tillbaka på läromedlets bekväma upplägg? Att stanna upp och se på sig själv 
utifrån ett didaktiskt perspektiv är nog nödvändigt för att kunna bryta dessa vanor och 
släppa kontrollen över språkundervisningen och börja undervisa i språket istället för om 
det. 
 

6.4 Slutord och vidare forskning 
 
Det har varit mycket intressant och lärorikt att genomföra den här undersökningen. Den 
har gett mig stor inblick i vilka val lärarna ställs inför vid planering av 
engelskundervisningen samt hur dessa val påverkar hur upplägget ser ut. Intervjuerna 
har även bidragit till att jag fått större förståelse för lärarnas arbetssätt utifrån de 
didaktiska frågorna hur, vad och varför. Lärarna som deltagit i den här studien har en 
språksyn som bottnar i funktionalismen och de strävar efter att lära ut språket i 
kommunikativa sammanhang. Alla är överens om att man måste använda ett 
läromedelspaket för att hinna sin planering men samtidigt akta sig för att bli styrd av det. 
 
Den här undersökningen har således visat att läroboken har en mycket tydlig 
styrfunktion på engelskundervisningen i de medverkande skolorna. Eftersom den är 
begränsad till år 4, 5 och 6 säger den ingenting om hur undervisningen ser ut i 
grundskolans tre sista år vilket skulle vara intressant att följa upp och göra en jämförelse 
med. Där kommer dessutom betygen in i år 8 vilket kan ha en viss påverkan på arbetssätt 
och metoder.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
 

 
Inledning: Informera om arbetets syfte och upplys om anonymitet mm 
 
Syfte: Att undersöka vad det är som styr planeringen av engelskundervisningen i år 4 till 
och med år 6. Vilka läromedel används, hur arbetar man med dem och varför arbetar 
man på det här sättet? 
 
 
 

Bakgrundsvariabler 
 

 
Namn: 
 
 
Kön: 
Ålder: 
 
 
Bakgrund: 
Utbildning: Vad och när?  
Anställningar: Var? Befattning? I vilka åldrar? När? 
 
 
Beskriv din nuvarande anställning; 
hur ser organisationen av undervisningen i engelska ut på skolan;  
hur många lärare undervisar i engelska,  
hur många elever finns det på skolan, 
 
 
 
 



 

 
 
Huvudfråga Följdfråga 
 
 
När börjar man med engelska på den här 
skolan? 
 
 

 
 
Varför i denna årskurs? 

 
 
I vilken ordning prioriterar du färdigheterna, 
här i bokstavsordning, lyssna, läsa, skriva och 
tala? 
 
 
 

 
 
Vilken roll spelar denna prioritering 
när du lägger upp planeringen av 
undervisningen? 
 

 
 
Vilken typ av läromedel använder du? 

 
 
Färdigproducerat lärobokspaket; 
Vilket? Varför?  
 
Läroböcker kombinerat med annat 
material: Vilket/vilka? Varför?  
 
Annat? Vad? Varför? 
 

 
 
Hur väljs läromedlen ut? 

 
 
Vad anser du vara viktigt att ta hänsyn 
till? 
Vilken roll har läroplan/kursplan för 
detta? 
Tar du hänsyn till vilken prioritet 
”lyssna, läsa, skriva, tala” har? 
 

 
 
Varför använder du denna typ av läromedel? 
 
 

 
  
 

 
 
Vilka läromedel används? 
 
 

 
 
Varför används just dessa? 
 



 

 
 
Hur länge har du arbetat med just detta 
läromedel? 

 
 
 

 
Varför bytte du läromedel? 
 
 

 

 
Hur arbetar du med läromedlen? 
 
 

 
Paneringsupplägg: hur mycket 
lärobok/övningsbok, eget producerat 
material osv. Används 
lärarhandledning? På vilket sätt? 
Varför? 
 

 
 
Hur granskas och utvärderas läromedlen? 
 
 

 

 
 
Vilka fördelar finns det med att använda 
färdigproducerat läromedel? 
 
 

 

 
 
Vilka nackdelar finns det med att använda 
färdigproducerat läromedel? 
 

 

 
 
Vilka fördelar finns det med att använda 
alternativa undervisningsmaterial? 
 

 

 
 
Vilka nackdelar finns det med att använda 
alternativa undervisningsmaterial? 
 

 

 
Är det något som du vill tillägga? 
 

 

  
 



 

BILAGA 2 
Exempel på lokal kursplan i engelska för år 3-9 

Eleverna skall öva på att kunna använda ordbok. 

 
Kursplan i engelska   2008-03-13 

 

A. Olika språksituationer, där de fyra momenten lyssna, tala, läsa, skriva inkluderas,  
kommer att tas upp och behandlas, t ex: 
 

• skriva och läsa brev. 

• beskriva en person: utseende, kläder, karaktär. 

• handla, laga och äta mat. 

• beskriva hur man bor: hus, möbler, rum. 

• orientera sig i en stad: byggnader, trafikföreteelser, vägbeskrivningar. 

• väder. 

• skolan. 

• ”Social English” (t.ex. artighetsfraser). 

• telefonengelska. 

• framföra egna åsikter. 

• känslor. 

• att vara tonåring idag. 

• under år 9 skall eleverna dessutom läsa en skönlitterär bok på engelska. 
 
B. För att klara av ovanstående situationer behandlar vi nödvändiga grammatiska  
moment.  
 
 
C. Realiakunskaper, d.v.s. geografiska, historiska och kulturella förhållanden  
för några av dessa områden, kommer att behandlas: 
  
D. Uttal och intonation: 
Eleverna skall kontinuerligt öva på engelskt uttal och intonation. 
 
E. Ordkunskap:  



 

 

Betygskriterier för engelska    

Höra 
G  Eleven förstår tydligt tal, även något regionalt färgat, som rör kända 

förhållanden och elevens egna intressen. 
VG  Eleven kan dessutom till viss del sammanfatta och kommentera innehållet. 
MVG  Eleven kan sammanfatta och kommentera innehållet i både helhet och detalj. 

Samtala 
G  Eleven deltar och gör sig förstådd i samtal om kända ämnen samt använder enkla 

strategier som gör att kommunikationen fungerar. 
VG  Eleven använder ytterligare strategier som t.ex. omformuleringar och förklaringar 

för att kommunikationen ska fungera. 
MVG  Eleven medverkar och bidrar aktivt i olika samtalssituationer. 

Tala 
G  Eleven kan muntligt berätta om och beskriva ett känt ämne, samt argumentera för 

ett för eleven angeläget ämne. 
VG  Eleven talar tydligt och med sammanhang samt anpassar sitt språk till några olika 

situationer. 
MVG  Eleven talar tydligt med språkligt flyt, variation och sammanhang. 

Läsa 
G  Eleven läser och tillgodogör sig enklare texter. 
VG   Eleven läser, tillägnar sig och kommenterar enklare texter. 
MVG  Eleven tillgodogör sig innehållet i texter av varierande längd och svårighetsgrad., 

kommenterar dem och drar slutsatser. 

Skriva 
G  Eleven gör sig förstådd i enkel skrift, för att meddela, berätta eller beskriva något. 
VG  Eleven skriver varierat och med sammanhang, samt kan kommunicera skriftligt.  
MVG  Eleven uttrycker sig korrekt och varierat i skrift. 

 
Eleven ska också för betyget Godkänd: 

- Ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och traditioner i några länder där engelska är 
ett officiellt språk, samt jämföra med sin egen kultur. 

- Kunna reflektera över hur den egna språkinlärningen går till. 

- Kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga 
aktiviteter. 

Vara aktiv på lektionerna, genomföra givna arbetsuppgifter (t.ex. läxor) och lämna in 
arbeten i tid. 


