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Förord 

 

Detta examensarbete har skrivits som avslutning på vår fyraåriga F-3 grundlärarutbildning på Högskolan 

Kristianstad. Under samtliga moment i arbetet har vi båda forskare varit lika delaktiga. 

 

Vi vill framföra ett särskilt stort tack till samtliga förskoleklasselever som medverkat i studien och till deras 

föräldrar som gett sitt medgivande till att deras barn fått medverka. Vi vill även tacka förskolläraren för god 

kommunikation och tillgång till tid, lokal och material. Vidare även våra opponenter på Högskolan Kristianstad 

som har bidragit till att arbetet utvecklats och förfinats. Slutligen vill vi tacka vår handledare Mette Sjölin som 

varit ett stort stöd och väglett oss under processen, tack för goda möten och diskussioner!  

 

Samtliga har bidragit till att studien varit möjlig att genomföra vilket vi är mycket tacksamma för!  

 

 

Isabella Larsson     Jennie Borius  
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1. Inledning 

“Barn bör lära sig flera språk i förskolan”. Så lyder Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin, argument 

i en debattartikel i Svenska Dagbladet från 2009 där han specifikt uttrycker att språk som engelska bör läras 

in redan i förskoleklass för att investera i framtida Sverige. Huruvida Lagercrantz tes ska förespråkas eller 

inte är ett kontroversiellt ämne. Att förskolebarns kunskaper i engelska är avgörande för Sveriges framtid 

är dock något vi instämmer med och vi anser dessutom att det engelska språket är avgörande för deras egen 

utveckling och framtid. 

  

Den här studien syftar till att ge pedagoger en förståelse för vilken nivå förskoleklasselevers engelska 

ordförråd befinner sig på. Vårt intresse har utvecklats under vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi 

upplever att förskoleklasseleverna generellt behärskar många engelska ord. Framförallt har vi 

uppmärksammat elevernas kunskaper när de spelat olika spel och sjungit sånger samt vid samtal. I de olika 

aktiviteterna upplever vi att eleverna tycker om att lära sig engelska och uppskattar digitala verktyg som 

stöd i engelskundervisningen. Detta tror vi kan bero på elevernas vana vid användande av digitala verktyg 

i hemmet. Även Skolverket (2018c) har uppmärksammat det ökade användandet av digitala verktyg och 

beskriver hur digitaliseringen i samhället ständigt ökar, vilket även syns i dagens läroplan, där 

programmering ingår sedan 1 juli 2018. Läroplanen kan därigenom anses vara techne-baserad, vilket 

innebär att innehållet styrs utifrån samhällets förändring och aktuella praktiska behov (Aristoteles, 1988). 

Samhället står inte enbart inför en ökad digitalisering utan även en globalisering. Trots den tidigare nämnda 

globaliseringen utgör engelskämnet en mycket liten del av timplanen för och huruvida eleverna utvecklar 

tillräckliga kunskaper för att fylla ett framtida behov är diskutabelt. 

 

Läroplanen består av olika kursplaner med en syftesbeskrivning av ämnet, förmågor som undervisningen 

ämnar utveckla, ett centralt innehåll och kunskapskrav som beskriver vad eleven ska ha lärt sig i slutet av 

årskurs 3, 6 och 9 (Skolverket, 2018c). Det som skiljer kursplanen för engelska från övriga kärnämnen är 

en avsaknad av kunskapskrav för årskurs 3. Detta innebär att lärarna på lågstadiet själva avgör i vilken 

årskurs de introducerar engelskan vilket kan leda till att vissa skolor inför engelska redan i åk 1 och andra 

inte förrän i åk 3. Sverige är unikt i Skandinavien i det avseendet, då våra två grannländer har obligatorisk 

undervisning i engelska från årskurs 1. Den norska läroplanen innehåller kompetensmål, som kan liknas 

vid de svenska kunskapsmålen, och Norge beslutade år 2005 om en obligatorisk engelskundervisning från 

sex års ålder vilket ledde till ett införande av ny läroplan (Utdanningsdirektoratet, 2013). Nästan 10 år 

senare, skolåret 2014–2015, införde även Danmark obligatorisk engelskundervisning från årskurs 1 

(Cleemann, 2015). 
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1.1 Studiens syfte 

Skolverket (2018c) beskriver hur riksdagen beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med 

höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då 

de fyller sex år. Däremot har förskoleklassen ingen läroplan att utgå ifrån som baseras på ämnen med 

tillhörande syfte och centrala innehåll. Vi har uppmärksammat att barn i allt lägre åldrar visar på en 

förståelse för det engelska språket trots att det inte finns några formella förväntningar på att de ska ha några 

kunskaper. Utifrån våra erfarenheter tror vi att elever behärskar vissa delar av det centrala innehållet för 

engelskämnet redan i tidig ålder. Med detta sagt är vi nyfikna på att ta reda på om vår hypotes 

överensstämmer med hur mycket engelskkunskaper förskoleklassbarnen besitter när de börjar skolan. 

Därför vill vi undersöka och synliggöra elevernas förståelse, i engelskämnet i förskoleklass, för att jämföra 

med det som läroplanen skriver fram ska behandlas utifrån det centrala innehållet i åk 1–3.  

 

Denna studie syftar till att bidra med fördjupad kunskap kring elevers engelska ordförståelse. Vår ambition 

är inte att finna det generella utan synliggöra några slumpmässigt utvalda elevers individuella förståelse. 

Detta för att det kan få en avgörande betydelse för hur vi som lärare lägger upp undervisningen i engelska 

när eleverna sedan börjar första klass. Utifrån detta har följande frågeställning formats: 

 

❖ Vilken ordförståelse, inom det centrala innehållet i engelska för åk 1–3, visar 

förskoleklasselever? 

 

2. Kunskapsöversikt  

Följande avsnitt kommer därför att beröra ordförråd, språkinlärning, olika undervisningsmetoder och 

teorier för att främja ordförståelse, metakognition och styrdokument för engelskämnet. Vi kommer att 

presentera angränsande forskning som är relevant för studien men på grund av den kunskapslucka vi hittat 

kan ingen tidigare forskning presenteras kring det specifika område studien undersöker. 

 

2.1 Grundskolelevers engelska ordförråd 

I en nätverksrapport, baserad på 20 grundskollärares erfarenheter av undervisning i engelska, av Eriksson 

& Tholin (1996) framgår det att grundskoleelever som börjar med engelska i årskurs 4 redan besitter 

kännedom om en mängd engelska ord. Detta har visat sig när lärarna i rapporten gjort förförståelse-

aktiviteter, i syftet att ta reda på vilka ord som eleverna redan kan, och sedan sammanställt dessa i en lista. 

I rapporten presenteras hur grundskoleelevers engelska ordförråd expanderas och påverkas av innehållet i 

de läromedel som används i undervisningen. Eriksson & Tholin (1996) uttrycker att dessa, vid studiens 

genomförande, främst behandlar substantiv som uttrycker färger, kroppsdelar och kläder. Utöver 

substantiven är det ord som går att konkretisera genom bilder och gestaltande vilket kan förklaras genom 
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att rapporten visar att grundskolebarn upplever det givande att lära sig engelska genom att följa instruktioner 

och rita eller måla till (Eriksson & Tholin, 1996).  

 

Utöver denna nätverksrapport, som utgår ifrån elever i årskurs 4, finner vi inga studier som undersöker 

yngre elevers ordförråd eller ordförståelse i engelska.  

 

2.2 Språkinlärning 

Globaliseringen har medfört att barn i allt lägre åldrar lär sig språk utöver modersmålet. För att studera och 

synliggöra elevers inlärning av ett främmande språk genomfördes år 2007 ett treårigt projekt vid namn 

Early Language Learning in Europe, ELLiE. Projektet var finansierat med EU-medel och hade stöd av 

British Council som även är ansvariga utgivare genom Janet Enever. Projektet genomfördes av forskare 

med 1200 elever från sju olika europeiska länder varav Sverige var ett. I ELLiE beskriver Enever (2011) 

hur digitaliseringen, genom exempelvis tv:n, har medfört att barn utvecklar sina språkkunskaper genom att 

titta på internationella tv-program. Den ökade tillgången av flexibla språkinhämtningskällor bör enligt 

Enever (2011) tas vara på av samhället och ses som en tillgång för inlärningen av ett främmande språk. 

Speciellt främjande andraspråksaktiviteter för barn hävdar Enever är att titta på textade filmer och att 

integrera kunskaperna i varierande kontexter utanför skolan. ELLiE-studien påvisade även att den avsatta 

tiden för den främmande språkundervisningen var avgörande för elevernas språkliga framgång. Den skola 

som avsatte två-tre undervisningstillfällen à 30 minuter per vecka till främmande språkinlärning var också 

den skola som visade stor framgång beträffande elevernas andraspråksinlärning (Enever, 2011).  

 

En förespråkare för tidig andraspråksinlärning är språkforskaren Eric Lenneberg, som uttrycker att den 

kritiska perioden för andraspråksinlärningen är före 12 års ålder, då barnet är speciellt mottaglig för 

språkinlärning. Denna kritiska period benämner Lenneberg år 1967 för första gången som Critical-Period 

Hypothesis. Efter 12 års ålder, menar Lenneberg att det sker förändringar i hjärnan som bidrar till att mer 

energi än tidigare går åt till att inhämta ny kunskap (Lenneberg, 1967). En speciellt utmärkande konsekvens 

av sen andraspråksinlärning är, enligt Lenneberg (1967), att uttalet blir påverkat negativt i form av speciellt 

påtaglig brytning. Lennebergs resonemang kan liknas vid Piagets tankar då han uttrycker att barnets 

maximala grammatisk förmåga, efter puberteten, ersätts av de kognitiva förmågorna vilket bidrar till att 

språkutvecklingens utrymme reduceras. 

 

Två kritiker till Critical-Period Hypothesis är professor i allmän språkvetenskap Gisela Håkansson och 

Gunilla Ladberg, som är filosofie doktor i pedagogik. Både Håkansson (1998) och Ladberg (2000) anser 

att språkutvecklingen är en progressiv process. Ladberg (2000) uttrycker att språkinlärningen inte bara 

utvecklas fram till en viss ålder utan är en pågående process från barndom till vuxenliv där de olika delarna 

i livet tillsammans utgör en helhet. Ladberg menar att grammatik, uttal och det automatiserade språket 
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utvecklas i barndomen. I vuxenlivet byggs språkkunskaperna på utifrån kulturell kompetens vilket leder till 

att den vuxna har lättare att anpassa sitt språk till normer och sammanhang. Den vuxnas språk innehåller 

även fler avancerade ord än barnets (Ladberg, 2000). Även Håkansson (1998) menar att de fonologiska och 

grammatiska reglerna permanent lärs in i barndomen och specificerar att detta sker vid 4–5 års ålder. Det 

lexikala ordförrådet, bestående av verb, adjektiv och substantiv, fortsätter däremot att utökas genom hela 

livet oberoende av åldern. 

 

2.3 Ord och ordförråd  

Enligt Nationalencyklopedin (2000-) är ett ord en språklig enhet, vars funktion kan vara att skapa betydelse 

som en fristående enhet eller bilda formationer med andra ord, med syftet att bygga upp en text. Det är 

vanligt att ord representerar namn på ting, handlingar och situationer. Enligt Arnqvist (1993) besitter 

förskolebarn en förståelse för ca 10 000 svenska ord när de börjar skolan, varav majoriteten av orden är 

substantiv och därefter kommer verb på andra plats.  

 

Nation (2013) beskriver hur en förståelse för ett ord består av att känna till dess form, betydelse och 

användning. Att känna till ordets form och betydelse benämner Nation receptiv förståelse, vilket innebär 

förståelse för hur ordet stavas och böjs, att känna igen ordet och dess betydelse vid uppläsning, förståelse 

för hur ordets betydelse kan förändras i olika kontexter samt att känna till synonymer och motsatsord till 

det berörda ordet. Att kunna använda ordet går i sin tur under aktiv kunskap, som innefattar att kunna 

använda ordet och känna till ordets uttal (Nation 2013).   

  

Alla ord som individen förstår samlas enligt Nationalencyklopedin (2000-) i dennas ordförråd, som kan 

delas in i två delar: det passiva och det aktiva. Ordförrådet är passivt när ingen konkret användning sker 

och aktiveras när individen använder orden i olika sammanhang. Enligt Nation (2001) aktiveras individens 

passiva ordförråd, även benämnt receptiva, när individen hör eller läser ord och försöker tolka dem. 

Individen använder sedan sitt aktiva ordförråd för att uttrycka sin mening i tal eller skrift. Baserat på 

testresultat av små barns receptiva respektive aktiva språkförståelse, med avsevärt högre resultat på läs- 

och hörövningar än tal och skrift, drar Nation (2001) slutsatsen att förståelse av ord och receptiv inlärning 

utvecklas snabbare än förmågan att uttala och skriva och att receptiva tester är lättare att utföra för yngre 

barn. Detta hävdar även Arnqvist (1993), som fastslår att förskolebarnets ordförråd är passivt, då barnen 

ännu inte utvecklat förmågan att använda alla ord som de känner till när de börjat skolan. Detta menar 

Arnqvist beror på att det semantiska minnet, som lagrar nya ord och begrepp, först börjar utvecklas när 

barnet börjat skolan. Nations (2001) och Arnqvists (1993) teorier förstärks av studier i förskoleklasser av 

Carey och Bartlett (1978) som undersökt tre-åriga barns passiva ordförråd. Utifrån barnens respons har de 

myntat den mentala processen, fast mapping, som innebär att barnet får höra en mening, innehållande ett 

bekant och ett obekant ord, för att med hjälp av det bekanta ordet skapa mening till det obekanta. Författarna 
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konkretiserar ovanstående tillvägagångssätt genom att i sin studie låta barnen lyssna till meningen: ”Ge mig 

den kromfärgade brickan, inte den blåa, den kromfärgade”. De deltagande barnen fick visa sin förståelse 

genom att välja mellan olika brickor i olika färger. En del barn valde den kromfärgade brickan och undrade 

om det var rätt. Barnens frågeställning tyder, enligt Carey och Bartlett (1978), på att de ännu inte besitter 

förståelse för ordet men att barnen med hjälp av assimilation kunnat urskilja rätt svar. Illeris (2001) 

argumenterar för att assimilation innebär att, utifrån yttre sinnesintryck, koppla nya intryck till tidigare 

erfarenheter och därigenom bygga ut sin förståelse för att urskilja rätt svar. Att förskolebarnen använder 

sig av assimilation stödjer även Illeris (2001) teori om att barn upp till ungdomsåren främst utvecklar ett 

assimilativt lärande. Detta kan bero på att undervisning som utgår från tidigare erfarenheter, enligt Eriksson 

och Tholin (1996), främjar elevers ordförståelse. Barn som inte kan koppla nya intryck till tidigare 

erfarenheter använder sig, enligt Carey och Bartlett (1978), av en strategi som bygger på en gissning.  

 

Mängden ord barn besitter förståelse för kan skilja sig stort åt beroende på i vilka miljöer de vuxit upp i 

samt vistas i menar Håkansson (1998). Detta på grund av att barnet hör och lär sig ord som används av 

människor i sin närhet. Högläsning i hemmet fyller enligt Dickinson, Tabors & Snow (2001) en viktig roll 

för barns ordförståelse. Författarna framför att tillgången till litteratur i hemmet varierar beroende på 

socioekonomiska skillnader mellan familjer vilket leder till att barn har olika förutsättningar för 

ordinlärning (Dickinson, Tabors & Snow, 2001).  

 

2.4 TPR 

James Asher är professor i psykologi och hävdar att svårigheter i andraspråksinlärning kan bero på att flera 

sinnen uteblir i den traditionella undervisningen (Asher, 1996). Han menar att undervisningen ofta är 

utformad utifrån att eleverna lyssnar till eller läser instruktioner istället för att utforska på egen hand genom 

fysisk aktivitet. Asher (1996) förespråkar en undervisning som involverar flera sinnen då det främjar 

assimilationsförmågan och leder till ett lustfyllt lärande. Enligt Asher bör en andraspråksinlärning ske på 

samma vis som när ett litet barn börjar prata och redogör för tre grundläggande tankar kring detta. Den 

första innebär att förståelsen för det talade språket bör utvecklas före förmågan att uttrycka sig muntligt. 

Genom att lyssna till språket utvecklas en lingvistisk karta över språkets funktion, grammatiska regler och 

uppbyggnad av språkljud (fonem). Den andra tanken utgår ifrån att förståelsen för språket bör ske genom 

fysiska rörelser med den egna kroppen. Den tredje utgår ifrån att elever kommer att börja uttrycka sig 

muntligt när de känner sig redo och besitter tillräckligt med kunskaper som de erhållit genom hörförståelse. 

Utifrån dessa tankar växte metoden TPR, Total Physical Response, fram och Asher (1996) hävdar att 

metoden kan användas vid inlärning av vilket språk som helst med positivt resultat. Han hänvisar till egen 

forskning med en definition av TPR som en instruktionsstrategi och metoden bygger i grunden på̊ att läraren 

samtidigt uttrycker sig verbalt och med sitt kroppsspråk varpå eleverna visar sin förståelse genom att härma 

rörelserna utan att använda ord.  
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Asher (1996) har genom ett flertal egna studier synliggjort positiva resultat av användandet av TPR i 

undervisningen och metoden har sedan den introducerades 1963 använts av många lärare som sett samma 

resultat. Asher menar att det finns flera förklaringar till varför metoden bidrar till en lustfylld 

andraspråksinlärning som möjliggör assimilation. En av faktorerna är att metoden utgår ifrån samma 

inlärningssätt som ett barn använder när de lär sig prata vilket underlättar vid andraspråksinlärning då det 

är ett inlärt mönster. Asher (1996) hävdar även att elevens ålder inte påverkar förmågan att lära sig ett 

andraspråk, men en speciellt utmärkande konsekvens av andraspråksinlärning efter puberteten är att uttalet 

blir påverkat negativt i form av påtaglig brytning. Vikten och betydelsen av kroppsspråk för att 

kommunicera är en annan väsentlig framgångsfaktor då gester förstärker och förtydligar budskapet 

samtidigt som det befäster nya kunskaper med flera sinnen. Asher (1996) hävdar att en undervisning som 

utgår ifrån dessa faktorer även bidrar till en ökad motivation hos eleverna och ett lustfyllt lärande.  

 

Lundberg (2007) definierar TPR som höra-göra-övningar, där kärnan ligger i att eleven lyssnar och visar 

sin förståelse, och Lundberg argumenterar för den positiva inverkan som användandet av TPR har på 

elevers engelskinlärning. Lundbergs tidigare forskning visar att tidig inlärning av engelska där höra-göra-

övningar förekommer är ett liknande inlärningssätt det barn använder när de lär sig prata för första gången. 

Även Pinter (2006) argumenterar för hur elevernas förmåga att ta sig an det engelska språket förstärks och 

ökar genom att kombinera olika aktiviteter som berör TPR. Pinter förespråkar även användandet av leken 

Simon Says i undervisningen vilken är en instruktionsövning där eleverna lyssnar till och därefter utför en 

uppmaning. På så vis ökar elevernas förståelse för hur instruktioner ges och följs samt synliggör deras 

förståelse för läraren. Lundberg (2007) menar att elever skapar förståelse vid andraspråksinlärning genom 

just imitationer och efter härmningar och hävdar att en kombination av aktiviteter med rörelsemönster, i 

samband med sång, lek och bilder, bidrar till att utveckla elevernas lärande.  

 

En stor fördel med användandet av TPR i engelskundervisningen är att undervisningen kan anpassas samt 

vara fördelaktig för alla elever. Metoden förutsätter varken läs- eller skrivkunnighet och Lundberg (2007) 

beskriver hur metoden möjliggör ett alternativt sätt för eleverna att visa sin förståelse, utöver tal och skrift, 

då eleven ges möjlighet att uttrycka sig genom rörelser. Asher (1996) beskriver den positiva effekten av 

inlärning om kunskaperna lärs in tillsammans med ett aktivt handlande och påvisar förbättringen av 

minnesfunktionen vid denna typ av inlärning. Denna typ av undervisning bidrar till att eleven kan delta 

utan att känna press eller skam inför att muntligt eller skriftligt uttrycka sig på engelska. Elever som till stor 

del inte uttrycker sig muntligt har samma förutsättningar för att lära som elever med god talförmåga. 

Eleverna ges möjlighet att lyssna till språket och sedan uttrycka sig muntligt när de känner sig redo för det 

vilket, enligt Asher (1996), bidrar till ett naturligt och motiverande lärande. Asher (1996) beskriver hur 

metoden stimulerar lärarens kreativitet och är motiverande då responsen från eleverna övervägande är 
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positiv. Elevernas utveckling synliggörs tydligt och under kort tid vilket även bidrar till en positiv effekt 

och Asher förespråkar undervisningsformer såsom drama och storytelling i kombination med TPR. 

 

Tid är en avgörande faktor för en lyckad språkinlärning och Lundberg (2007) anser att undervisningstiden 

i engelska är alldeles för kort för att TPR ska kunna användas med önskvärda resultat. Lundberg menar att 

det är tidskrävande att lära sig ett nytt språk och föreslår därför fler samt kortare undervisningspass för att 

bibehålla elevernas motivation då elever i yngre åldrar generellt tappar fokus vid långa undervisningspass. 

Även Asher (1996) är kritisk till undervisningstiden som är schemalagd för andraspråksinlärning och menar 

att lärarens planering är avgörande för metodens framgång. Vissa områden i både grammatik och ordförråd 

kan inte demonstreras i uppmaningar eller fysisk rörelse. Att enbart använda TPR som undervisningsmetod 

för andraspråksinlärning är därför inte önskvärt då det ska ses som ett komplement eller tillvägagångssätt 

för att ta sig an kunskaper.  

 

2.5 Metakognition 

Nationalencyklopedin (2000-) redogör för hur Lev Vygotskij redan på 1930-talet ingående analyserar 

begreppen självreglering, medveten tankestyrning och kontroll, vilka sedan ligger till grund för begreppet 

metakognition, och beskriver metakognition som individens förståelse och medvetenhet om sin egen 

kunskap. I grund och botten handlar det om att vara medveten om sitt eget tänkande och står i motsats till 

våra automatiserade tankar och handlingar. Skolverket (2018b) menar att metakognition innebär att 

individen, på ett målinriktat sätt, kan använda olika strategier för att främja sitt eget lärande vilket innebär 

att individen kan ta initiativ och styra sin inlärningsprocess. Den metakognitiva förmågan, och därigenom 

självreglerat lärande, bör därför ges möjlighet att utveckla i alla ämnen och kursplaner (Skolverket, 2018c).  

 

Det var den amerikanska psykologen John Flavell som år 1976 myntade termen metakognition och beskrev 

det som tanken om sina egna tankar. Brown (1977) beskriver hur Flavell anses vara företrädare för den 

forskning och intresse som då startade kring begreppet metakognition.  Flavell (1979) argumenterar för sin 

modell kring förståelsen av det kognitiva vetandet och delar upp den i fyra fält: metakognitivt vetande, 

metakognitiva erfarenheter, mål/uppgifter och handlingar/strategier. Det metakognitiva vetandet innebär 

förståelsen av individens egna förmågor och kunskaper. Flavell (1979) beskriver metakognitiva 

erfarenheter som kunskapen om den egna kunskapen och dess brister och menar att de båda metakognitiva 

begreppen enbart skiljer sig i innehåll och inte kvalitet. Individens mål/uppgifter och handlingar/strategier 

påverkas och utvecklas i symbios med de två metakognitiva begreppen då Flavell menar att en handling 

eller en uppgift inte kan existera utan ett tänkande. Flavell (1987) beskriver hur den metakognitiva 

förmågan hos barn utvecklas genom föräldrarnas tillrättavisande vid oönskat beteende. Barnet ombeds 

fundera över sitt handlande och kring dess konsekvenser vilket bidrar till att barnet ges möjlighet till 
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reflektion. I en skolkontext sker utvecklandet av den metakognitiva förmågan på ett likartat vis där läraren 

stödjer och hjälper eleverna att dra egna slutsatser med hjälp av ledande frågor.  

 

Flavell, Green & Flavell (1995) hävdar att förskolebarn inte ännu besitter förmågan att muntligt redogöra 

för innehållet av sina tankar, vare sig i nutid eller dåtid. Författarna menar att den metakognitiva förmågan 

tydligare synliggörs vid 7–8 års ålder och att barn tidigare inte muntligt kan uttrycka att de är medvetna om 

sina tankar. Eriksson och Tholin (1996) hävdar att barn inte muntligt kan redogöra för sin metakognitiva 

förmåga före 10 års ålder. Enligt Flavell, Green & Flavell & Grossman (1995) synliggör däremot yngre 

barn sin metakognitiva förmåga när de ges möjlighet att uttrycka sig visuellt genom exempelvis bild. 

 

2.6 Styrdokument 

Den nationella timplanen i grundskolan anger en summa timmar per ämne som ska fördelas under de 

numera tio år eleven går i obligatorisk skola. Timplanen ingår som en bilaga till skollagen och fastställs av 

riksdagen. Skollagen skriver fram i 10 kap. 5 § (2010:800) att den totala undervisningstiden för varje elev 

i grundskolan ska vara minst 6 890 undervisningstimmar. Av dessa ska 480 timmar ges i engelskämnet 

varav 60 timmar ska vara schemalagda på lågstadiet (Skolverket, 2018c). Hur fördelningen därefter ska ske 

mellan åren avgörs lokalt. Gun Lundberg, universitetslektor vid institutionen för språkstudier på Umeå 

universitet, uttrycker att det låga antalet undervisningstimmar engelskämnet blivit tilldelat beror på att 

ämnet inte är obligatoriskt förrän årskurs 3 (Lundberg, 2016). 

 

Som tidigare nämnt finns inga kunskapskrav i engelskämnet förrän i årskurs 6 och i en av regeringens 

propositioner från 2008 poängteras vikten av tydliga kursplaner då det anses vara en förutsättning för att 

alla elever ska ges en likvärdig utbildning (Utbildningsdepartementet, 2008). Denna proposition ledde 

sedan till förändringar och en ny läroplan tog form, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11). 1 kap. 5 § Skollagen (2010:800) uttrycker att utbildningen ska vara präglad 

av forskning och tillförlitlig erfarenhet. Detta tar sig bland annat uttryck i den nya läroplanen, som enligt 

Skolverket (2018c) konsekvent ska vara präglad av skollagens bestämmelser. 

 

Regeringens proposition från 2008 bidrog till att Skolverket, på uppdrag av regeringen, utarbetade ett 

förslag på en ny läroplan vilket redovisades i rapporten U2009/312/S (Skolverket, 2009). I rapporten 

framgår att en av utgångspunkterna för utformningen av kursplaneförslaget i engelska varit resultatet av en 

ämnesrapport som genomfördes år 2002. Skolverket bedrev, tillsammans med Göteborgs universitet, 

arbetet med studien i Sverige, vid namn The Assessment of Pupils’ Skills in English in Eight European 

Countries, där sju andra europeiska länder deltog: Tyskland, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och 

Spanien. Studien samordnades av det franska utbildningsdepartementet och resultatet av studien 

sammanställdes sedan i en nationell rapport skriven av Gudrun Erickson vid Göteborgs universitet 



 12 

(Skolverket, 2004). Undersökningen fokuserade på elevers kunskaper och uppfattningar om engelska i 

slutet av grundskolan och beskriver hur den tidigare genomförts år 1996, då endast med Frankrike och 

Spanien. Redan då visade svenska elever på en väsentligt bättre uppfattning kring ämnet samt klarade 

provuppgifterna bättre än de spanska och franska eleverna. Den nya studien från 2002 skulle, enligt beslut 

i den internationella samordningsgruppen för studien, innefatta ca 1500 slumpvis utvalda elever från 

respektive land som medverkade tillsammans med sina lärare. Så blev fallet i alla länder förutom Tyskland, 

där endast 450 elever deltog (Skolverket, 2004). De uppgifter som genomfördes med eleverna bestod av 

hörförståelse, språklig korrekthet, läsförståelse och skriftlig produktion. Skolverket (2004) beskriver hur 

utfallet på studien visar att Norge och Sverige är i topp på samtliga delar. Det poängteras att en jämförelse 

mellan samtliga länder, och deras resultat, måste göras med stor försiktighet då flera faktorer kan påverka 

utfallet. Resultaten bör istället betraktas som underlag för intressanta indikationer på likheter och skillnader 

samt för utvärderingar i nationellt syfte. De nationella proven som genomförs i engelska visar på likartade 

resultat med vad som framkom i Assessment of English-studien. Svenska elever har god hör- och 

läsförståelse och deras muntliga färdighet är mer avancerad än den skriftliga. Den skriftliga färdigheten 

ligger ändå på en hög internationell nivå (Skolverket, 2004). Studien visade även att Sverige är det land där 

engelska används allra mest i undervisningen, av både elever och lärare.  

 

I rapporten U2009/312/S beskrivs även hur utgångspunkten till utformandet av förslaget för den nya 

kursplanen i engelska varit Skolverkets nationella utvärdering, NU-03 (Skolverket, 2009). Den nationella 

utvärderingen genomfördes 2003 på initiativ av Skolverket för att synliggöra grundskolans utveckling 

under 1990-talet. I NU-03 beskrivs hur åk 5 och åk 9 elevers ämneskunskaper i engelska jämförts med den 

tidigare nationella utvärderingen av grundskolan som genomfördes år 1992. Det visade sig ha skett en 

förbättring i elevernas hörförståelse och skriftliga förmåga i engelska medan deras läsförståelse i NU-03 

visar sig vara något sämre än NU-92. Skolverket tar stöd i den nationella utvärderingen och andra 

undersökningar och skriver i NU-03 fram slutsatsen att det inte är betydelsefullt, för elevernas kunskaper i 

engelska vid grundskolans slut, vid vilken tidpunkt som undervisningen i engelska börjar. Samtidigt skriver 

Skolverket i rapporten från 2009 att förslaget på förändringarna i engelskämnet utarbetats med 

utgångspunkt i att utveckla elevernas kommunikativa färdigheter för att möta ett samhälle som ständigt 

växer och blir mer globalt.  

 

Efter mejlkontakt med Skolverket kring vilken forskning som ligger till grund för utarbetande av nya 

läroplaner, blev vi hänvisade till den rapport som Skolverket redovisade år 2009 där resultatet av studien 

och den nationella utvärderingen låg till grund för förslaget på den nya läroplanen. Någon annan forskning 

eller undersökningar som ligger till grund, än ovan nämnda studier, går inte att finna men Skolverket (2009) 

beskriver hur rapporten utarbetats i samråd med ett flertal organisationer och myndigheter samt ca 3000 

huvudmän och rektorer. I rapporten, som tar stöd i studien och den nationella utvärderingen, går det inte att 

finna någon forskning på vad för ämneskunskaper eleverna behöver för att möta det globala samhället och 
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inte heller någon forskning på elevers aktuella kunskaper redan i de yngre åldrarna. Skolverket (2018c) 

beskriver, i det centrala innehållet i engelska för åk 1-3, hur undervisningen ska behandla vanligt 

förekommande ord i närmiljön samt utveckla förmågan att lyssna till och förstå tydligt talad engelska. 

Kommunikationens innehåll ska bestå av ämnen som är välbekanta för eleverna samt bygga på deras 

intressen.  

 

2.7 Kunskapslucka/motiv för studien 

Som framgår av ovanstående har det tidigare skrivits avhandlingar och genomförts studier, med 

utgångspunkt i barns inlärning av ord, begrepp och ett andraspråk, med varierande slutsatser. Ett flertal 

teorier och metoder kring det mest effektiva och gynnsamma tillvägagångssättet har presenterats. 

Avsaknaden av kunskapskrav och huruvida det påverkar synen på engelskämnet utifrån en lärares 

perspektiv har flera studier tagit utgångspunkt i och ett flertal studier har även undersökt hur man kan 

bedriva en framgångsrik undervisning i engelska för yngre elever i årskurserna 1–3. I ELLiE-studien 

framgår det tydligt att elever i årskurs 1 har ett stort ordförråd i engelska där även mer avancerade ord 

används. Skolverket har genom studier och rapporter redovisat bakgrunden till hur deras arbete och 

utformande av läroplaner går till men någon studie i Sverige som presenterar och synliggör yngre elevers 

ordförståelse i engelskämnet har vi inte funnit, varför vi ser att det finns ett behov av att genomföra en 

sådan studie.  

 

3. Teori och metod  

3.1 Teoretisk förankring 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i den kognitiva teorin med den tillhörande inriktningen 

konstruktivism. Utformandet av lärandeaktiviteterna som studien bygger på utgår ifrån grundtankarna i den 

kognitiva och konstruktivistiska teorin.  

 

3.1.1 Kognitiv teori  

Jean Piaget (1896–1980) var en schweizisk barnpsykolog som intresserade sig för tankens utveckling ur ett 

kognitivt perspektiv (Illeris, 2001). Det kognitiva perspektivet växte fram ur Piagets tankar och fokuserar 

på individens utveckling från den kognitiva förmågan det lilla barnet besitter till det abstrakta tänkandet. 

Piaget (1970) använder begreppen assimilation och ackommodation och beskriver hur människan, genom 

dessa, konstruerar samt rekonstruerar sin kunskap och sitt vetande. Assimilation innebär att bekräfta och ta 

sig an ny information genom att koppla den till tidigare erfarenheter och tankar. Förmågan att anpassa och 

förändra redan existerande tankestrukturer till en förändrad omgivning benämner Piaget (1970) 

ackommodation. Piaget (1976a) beskriver hur individens intelligens inte bara är beroende av teoretisk 

kunskap utan kan framträda långt innan språket genom förmågan att tänka och lösa problem. Han menade 
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att individens intelligens och känsloliv var förenliga och argumenterade för en samverkan mellan den 

sociala och fysiska miljön samt tankar och känslor. Piaget utformade en stadieteori som beskriver 

människans kognitiva utveckling under olika åldrar. Piaget (1997b) benämner de olika stadierna:  

 

● Det sensomotoriska stadiet infaller när barnet är 0-2 år och Piaget (1997b) uttrycker att barnet då 

börjar utforska sin kropp och lära sig att göra medvetna fysiska handlingar. Barnet är särskilt 

mottagligt för sinnesintryck och skapar sig genom dessa en uppfattning om världen utifrån 

objektiva föreställningar. Enligt Säljö (2014), som konkretiserat Piagets tankar för det berörda 

stadiet, lär sig barnet även objektpermanens vilket innebär att barnet utvecklar förmågan att förstå 

att ett objekt existerar även om det inte är synligt. Piaget (1997a) uttrycker att barnet under de 

första åren i sitt liv främst använder språket i syftet att tillgodose sina egna behov. Barnet talar för 

sig självt, repeterar ord för att höra sin röst och gör ljud för att få sina behov tillfredsställda från 

omgivningen. 

 

● Det preoperationella stadiet infaller enligt Piaget (1971) mellan 2-7 år, varav den tidiga delen av 

stadiet utgörs av att det 2-4 åriga barnet besitter en stor fantasi och tror att alla föremål är levande. 

Piaget benämner tillståndet för animistiskt tänkande. I stadiet vidgas barnets språkliga och 

analytiska förmåga enligt Piaget (1997b) genom utforskande av objekt och samtal kring deras 

beståndsdelar. Piaget konkretiserar det genom att beskriva hur barnet kan laborera med en triangel 

genom att rotera denna och då uppfatta att framställningen av objektet har förändrats på grund av 

handlingen. Genom att frekvent handla med olika fysiska objekt börjar barnet i detta stadiet, enligt 

Piaget (1997b), att utveckla förståelse för begrepp och relationer mellan objekt. Observationer av 

barn mellan 5 och 7 ½ år har enligt Piaget (1997a) visat att barn i ålderskategorin föredrar att utföra 

skolarbete själva när de fått möjlighet att själva välja arbetssätt. 

 

● De konkreta operationernas stadium infaller enligt Piaget (1997b) när barnet är 7-12 år. Barnet 

besitter nu ett logiskt tänkande och kan göra egna hypoteser. Säljö (2014) beskriver att barnet kan 

urskilja mönster och förstå sambandet mellan orsak och verkan. I stadiet har även barnet kunskap 

om olika representationsformer och handlingar har en assimilerande funktion. Barnet kan 

konstruera sin förståelse och kunskap genom att anpassa omgivningen till sin egen verklighet. 

Piaget (1997a) hävdar att barnet fram till sju års ålder är oförmöget att tänka och agera ur ett 

konsekvent tankesätt samt är egocentriskt. När barnen däremot når 8 års ålder börjar de intressera 

sig för att socialisera med sina medmänniskor och utföra arbete tillsammans med andra. 

Utvecklingen innebär att talet går från att vara monologiskt till att bli dialogiskt.     

 

● De formella operationernas stadium infaller när barnet är 11-12 år och Piaget (1997b) beskriver 

hur barnet kan tänka symboliskt och abstrakt, utan tillgång till fysiska objekt och ledtrådar.  
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I samtliga stadier beskrivs barnet som aktivt och Piagets lärandeteori i en skolkontext beskrivs utifrån ett 

elevaktivt upplägg (Piaget, 1976a). Eleverna ses som skapare av sin egen kunskap i samspel med andra och 

undervisningen ska utgå ifrån deras intresse och förkunskaper. Vad eleverna redan vet är, enligt Piaget, en 

viktig faktor att ta hänsyn till och målet med lärandet ska inte vara att forma barn, utan att möjliggöra ett 

utvecklande av deras kreativitet och innovativitet genom att de tillåts tolka och utforska sin omvärld. Piaget 

(1976a) förespråkar ett antiauktoritärt tankesätt och argumenterar för grupparbetet och diskussioner samt 

att tänkandet ges tid i form av resonemang och reflektion.  

 

Den kognitiva teorin utgår enligt Anita Woolfolk, professor i pedagogisk psykologi, och Martin Karlberg 

lektor i didaktik, från att människan är kapabel att återge, beskriva och konstruera sitt lärande genom att 

använda sig av kognitiva resurser som minne, perception, uppmärksamhet. Dessa hjälper till att organisera 

information, analysera lösningar och sålla bort icke relevanta stimuli. Inlärningsprocessen gynnas av att 

människan besitter kunskap sedan tidigare att dra slutsatser i nya situationer. Kunskap sedan tidigare gör 

även att uppmärksamheten kan riktas mot de väsentliga detaljerna från stimuli och bidrar till att kunskapen 

befästs i långtidsminnet (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

 

Att individer ges möjlighet att reflektera över den egna förståelsen är en av de positiva aspekterna med 

perspektivet då teorin ser människan som en intellektuell individ som är kapabel att tänka och förstå på 

egen hand. Kritik som har riktats mot det kognitiva perspektivet framför Säljö (2014) är att Piaget, utifrån 

sin stadieteori, antyder en exakthet kring människans kognitiva utveckling i olika åldrar. Detta menar flera 

forskare ger en missvisande bild då andra studier kring det mänskliga tänkandet visar på mer flexibilitet. 

Vidare har specifikt innehåll i stadieteorin fått kritik, nämligen det animistiska tänkandet som, enligt Piaget, 

endast skulle tillhöra en övergående fas: den preoperationella. I kontrast finns det kulturer bortom den 

västerländska som anser att det animistiska tänkandet följer människan under hela livet.  

 

Utöver Piagets stadieteori går det att tala om generell kritik mot det radikala kognitiva perspektivet som, 

enligt Säljö (2014), endast värdesätter kognitiva processer som grund för lärandet. Detta fokus på 

tankeverksamheter kritiseras av det kognitiva perspektivets förespråkare, Jerome Brunne, som menar att 

människors beteenden och känslor då negligeras. För att motverka att elevernas prestation endast tolkas 

utifrån deras resultat, har vi valt att göra de efterföljande intervjuerna, som ger oss en vidare uppfattning av 

elevernas kunskap. Vårt behov att sätta ord på den tysta kunskapen och det passiva ordförrådet kan liknas 

vid teorins påbyggda infallsvinkel, konstruktivism, vilken syftar till att framhäva människans skapande av 

sin egen förståelse utifrån erfarenheter och upplevelser. 
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3.1.2 Konstruktivism  

Engström (1998) beskriver hur de konstruktivistiska tankarna börjar ta form på 1980-talet utifrån en kritik 

riktad mot inlärning som en förmedling av kunskap. Konstruktivism används som beteckning på̊ flera 

inriktningar som beskriver den lärande individen som kunskapsskapande subjekt där kognitivismen tydligt 

ingår. Engström (1998) beskriver två andra konstruktivistiska inriktningar: den radikala och den sociala. 

Konstruktivismen radikala inriktning kan ses som en fördjupning av den kognitiva teorin och ser bortom 

hjärnans hantering av information. Här beskrivs hur människan utvecklar sin förståelse utifrån erfarenheter 

och upplevelser, vilket är en vidareutveckling utifrån Piagets tankar om individen (Engström, 1998). Ernst 

von Glasersfeld kan ses som företrädaren för den radikala konstruktivismen och menar att varje individ 

konstruerar sin värld utifrån egna subjektiva uppfattningar (Glasersfeld, 1995). Individen ges därav en aktiv 

roll i sitt tillägnande av kunskap och den enskilde individen och dess relation till omvärlden betonas. Mayer 

(1996) beskriver hur de flesta av dagens teorier kring informationsprocessande anses vara 

konstruktivistiska, då de undersöker hur individer konstruerar och återkallar inre bilder och begrepp.   

 

Jaworski (1994) riktar kritik mot att den radikala konstruktivismen inte räcker till som teoretisk grund för 

att förstå undervisnings- och lärandeprocesser utan hävdar att de sociala dimensionerna är avgörande för 

att denna förståelse ska synliggöras. Glasersfeld (2000) beskriver hur det radikala perspektivet kritiserats 

då kunskapen enbart reducerats till det egna medvetandet vilket Glasersfeld tillbakavisar. Glasersfeld menar 

att det egna medvetandet utgår och reagerar på verkligheten som individen uppfattar den och att bortse från 

relationen mellan dessa vore att fastna i tanken om att verkligheten enbart existerar i individens 

medvetande. Engström (1998) beskriver hur den sociala konstruktivismen växte fram utifrån kritiken och 

avsaknaden av den sociala betydelsen i den radikala konstruktivismen. Ansatsen tar där istället 

utgångspunkt i det sociala och kulturella perspektiv som Vygotskijs sociokulturella tankar bygger på.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är Piagets kognitiva teori med inslag av radikal konstruktivism 

där vi ämnar synliggöra individers subjektiva erfarenheter och konstruktion av verkligheten samt dess 

betydelse för den enskilda individen. Glasersfeld (2000) beskriver hur en radikal konstruktivism inte ämnar 

finna en sanning utan att beskriva och presentera verkligheten som den ter sig vid den specifika tidpunkten, 

i det här fallet vid utförandet av studien.  

 

4. Metod 

För att bemöta studiens syfte och besvara dess forskningsfråga krävs att forskaren väljer den metodansats 

som är mest lämpad. Denna styr forskarens kommande förhållningssätt till insamlingen av data samt den 

efterföljande analysen. I det här avsnittet beskrivs och motiveras vald metod för genomförande och 

datainsamling. Studiens forskningsansats presenteras och vald metod beskrivs följt av avgränsning, 
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utformande av lärandeaktiviteten, metod för datainsamling och val av analysverktyg, validitet och 

reliabilitet, metodkritik och slutligen forskningsetiska principer. 

 

Föreliggande studie antar en kvalitativ ansats och syftar till att förstå ett fenomen snarare än att generalisera 

eller jämföra. Vi ämnar förstå och synliggöra förskoleklasselevers engelska ordförståelse. Denscombe 

(2018) hävdar att en kvalitativ forskning innefattar ett fåtal deltagare och beskriver en fallstudie som är en 

forskningsstrategi vars huvudsyfte är att bearbeta information inom ett specifikt område som bemöter 

studiens syfte. Han hävdar även att fallstudier syftar till att undersöka processer istället för att mäta resultat 

vilket studien ämnar göra då dess data kommer att vara baserat på unika och individuella erfarenheter. 

Studien använder sig av metoderna observation och intervju vilka, enligt Fangen (2005), är lämpliga 

metoder för en fallstudie och kan vara effektiva i samspel.  Samtal kring det observerade kan bidra till att 

skapa mening till forskarens observationer och på så sätt gynna datainsamlingen. 

 

4.1 Metodbeskrivning  

Studien utgår ifrån ett elevperspektiv där eleverna är kärnan, då det är de som besitter kunskapen som ska 

undersökas, men lärandeaktiviteterna utgår ifrån läroplanen och dess centrala innehåll för engelskämnet i 

årskurs 1-3. Denna studie ämnar göra en öppen fältobservation vilken tar sig uttryck i att forskaren, enligt 

Lalander (2011), bett om medgivande att undersöka en specifik målgrupp och varit tydlig med sitt 

forskningssyfte. Lalander (2011) beskriver hur observation som metod tar sig uttryck i att forskaren ämnar 

undersöka specifika fenomen utifrån en specifik forskningsfråga. Det kan exempelvis röra sig om 

deltagarnas kroppsspråk och känslor i en specifik miljö eller kunskaper. Detta är i motsats till den passiva 

fältobservationen, där forskaren iakttar deltagare utan deras kännedom. Vår aktiva närvaro under 

observationen beskrivs under kategorin deltagande observation, vilket innebär att forskaren för 

anteckningar och interagerar med de deltagande under observationens gång (Lalander, 2011). Enligt 

Denscombe (2009) kan de deltagande gynnas av att forskaren är aktiv i studien, då det kan göra att 

situationen avdramatiseras för de berörda. Av detta går det att utläsa att vår aktiva närvaro kan skapa bättre 

förutsättningar att värna om elevernas välmående, vilket enligt Denscombe (2009) är en av de 

forskningsetiska principerna som syftar till att deltagarnas psykiska och fysiska mående upprätthålls i 

samma skick som innan deltagandet. Utöver att vår aktiva närvaro gynnar studiens etiska förhållningssätt, 

kan processen också gynna datainsamlingen utifrån att vår förståelse kan breddas av att vara en del av 

sammanhanget samt vara ekonomiskt gynnsam då vi kan använda redskap på egen hand.  

 

Efter lärandaktiviteten förde vi individuella samtal enskilt med varje elev, som utgår ifrån deras mående 

efter aktiviteten samt en öppen fråga där fokus ligger på̊ att eleven ska ges möjlighet att få utveckla sina 

tankar. Enligt Denscombe (2009) är intervju som metod väl lämpad när forskaren behöver få insikt i 

deltagarnas känslor, tankar och erfarenheter. Kvale (1997) beskriver forskningsintervjun som en normal 
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konversation med ytterligare innehåll i form av ett specifikt syfte och struktur. Den kvalitativa 

forskningsintervjun används, enligt författaren, för att erhålla otolkade beskrivningar där den deltagande 

ger en exakt beskrivning av sina känslor och upplevelser. 

 

4.2 Avgränsning  

Fallstudien genomfördes i en förskoleklass i Hässleholms kommun. Skolan är en stadsskola som vi inte har 

någon koppling till sedan tidigare och som vi, i samråd med vår handledare på Högskolan, anser bidrar till 

störst mångfald. Antalet elever vi genomförde lärandeaktiviteter med var sex stycken som slumpmässigt 

valdes ut av endast oss. Vi är medvetna om att genomförandet av undersökningen i flera förskoleklasser 

och med fler elever kan bidra till ett annorlunda resultat men vi anser att denna avgränsning är lämplig för 

studien då vårt syfte inte är att generalisera. 

 

4.3 Utformande av lärandeaktiviteten 

Baserat på den forskning Nation (2001) och Carey och Bartlett (1978) presenterat, som tyder på att det 

receptiva ordförrådet är mer utvecklat än det aktiva hos barn i förskoleklass, har vi valt att utforma 

lärandeaktiviteter med syftet att synliggöra elevernas hörförståelse samt förmåga att associera bilder med 

talad engelska. Som tidigare nämnts hävdar Nation (2001) att hör- och läsförståelseövningar visar på bättre 

resultat än skrivövningar hos yngre barn. För att de yngre eleverna ska ges förutsättningar för att visa sin 

ordförståelse innehåller aktiviteterna därför enbart hörförståelseövningar. Eriksson & Tholin (1996) 

beskriver aspekter som kan påverka resultatet vid hörförståelseaktiviteter och menar att rösten, som läser 

upp de engelska orden, kan ha betydelse. Om rösten inte är känd sedan tidigare kan eleven ha svårigheter 

att samtidigt tolka röstläge samtidigt som de ska förstå begreppet som rösten uttrycker. Eleverna kan även 

känna sig pressade att svara rätt och därav påverkas deras hörförståelse. Vi är medvetna om att detta kan 

komma att påverka resultatet. 

 

Under utformandet, av den lärandeaktivitet vi genomför, har vi även tagit stöd i Piagets teori kring barns 

inlärning i det preoperativa- och konkreta operationernas stadium. Här kan enkla symboler och ord 

användas och barn kan även utföra mentala operationer på konkreta ting vilket aktiviteterna är uppbyggda 

utifrån. Aktiviteterna är kopplade till det centrala innehållet i engelska för årskurs 1-3, som enligt 

Skolverket (2018c), ska behandla ord och fraser i närmiljön samt utveckla förmågan att lyssna till och förstå 

tydligt talad engelska. Med hänsyn till att Eriksson & Tholin (1996) framför att läromedel för de yngre 

eleverna främst behandlar substantiv, kommer eleverna lyssna till ord inom kategorierna färger, djur och 

frukter. Avbildningen av dessa är i form av tecknade bilder. Vi valde dessa därför att vi tror att denna typ 

bilder är något eleverna i större utsträckning varit i kontakt med än verklighetstrogna, på grund av elevernas 

unga ålder. Vi tror att eleverna kan associera de tecknade bilderna till animerade bilder, tv-program och 

filmer som de tidigare varit i kontakt med.  
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Vi utformade lärandeaktiviteterna utifrån TPR-metoden och James Ashers tanke att förståelse för 

andraspråk bör synliggöras genom fysiska rörelser med den egna kroppen. Elevernas uppgift består av att 

lyssna till en instruktion och visa sin förståelse med fysisk rörelse. Vi varierade uppgifterna och eleverna 

färglade samt pekade på bilder. Vi valde att dokumentera elevernas ordförståelse genom att använda bilder 

och elevernas gavs möjlighet att följa instruktioner genom att både färglägga och peka. Grundskolebarn 

upplever, enligt Eriksson & Tholin (1996), det givande att lära sig engelska genom att följa instruktioner 

och rita eller måla till. TPR-metoden ger samtliga elever möjlighet att delta efter sin förmåga och den 

varierade formen av aktiviteter anser vi skapar förutsättning för den kommande analysen. Vi valde att inte 

visuellt dokumentera aktiviteten där eleverna ombeds peka, i form av inspelning eller filmning, istället har 

vi kompletterat vårt insamlande av data genom bilden på clownen.  

 

Utformandet av intervjufrågorna gjordes innan lärandeaktiviteten genomfördes och Kvale (1997) 

argumenterar för att intervjufrågorna bör vara korta och enkla samt utgå ifrån en konkret situation. För att 

öka möjligheterna för studien att nå konkreta resultat ställde vi frågor som matchar syftet vilket ökar 

precisionen i data enligt Denscombe (2018). Frågorna bör även formuleras i deskriptiv form med syfte att 

framkalla spontana svar. Utifrån detta utformade vi följande frågor inför den efterföljande intervjun:  

1. Hur mår du och hur kändes aktiviteterna? 

2. Är det något mer du vill säga om färgerna, frukterna och djuren? 

 

Den första frågan uppmuntrar ett deskriptivt svar och ger eleven möjlighet att uttrycka sina känslor. Vi 

ansåg det relevant för att försäkra att eleverna kände sig tillfreds och att deras psykiska och fysiska mående 

upprätthölls i samma skick som innan deltagandet vilket stödjer forskningsetikens huvudprinciper 

(Denscombe, 2018). Den andra frågan ställdes för att ytterligare bredda vår förståelse för elevernas 

ordkunskaper utifrån deras tankar samt ge eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar om aktivitetens 

upplägg samt synliggöra brister och styrkor. Denna typ av intervju benämner Denscombe (2009) 

semistrukturerad och vi valde dessa frågor då vi ville ha svar på̊ en specifik fråga men samtidigt även 

uppmuntra och ge eleven utrymme till att utveckla sina egna tankar. I samtliga frågor gavs eleverna även 

möjlighet att utveckla och synliggöra sin metakognitiva förmåga, vilket Flavell (1987) argumenterar för 

gynnar utvecklandet av den metakognitiva förmågan. Eleverna gavs genom frågorna möjlighet att tänka 

och vara medvetna kring sitt eget tänkande och sina känslor.  

 

4.4 Metod för datainsamling, bearbetning och analys samt val av 

analysverktyg 

Studien använder sig av observation och intervju som metoder för insamlande av data. Den data som samlas 

in genom de två metoderna, innefattande ord och bilder, går under definitionen kvalitativa data. Den metod 
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som användes för att samla in data under observationen kallas observationsschema och syftar till att skapa 

struktur samt att enbart det efterfrågade observeras. Ett observationsschema är, enligt Denscombe (2009), 

ett strukturerat schema som ämnar att registrera information under studien. Utifrån forskarens syfte och 

frågeställning utformas observationsschemats struktur och kan användas för att registrera tidpunkt för olika 

händelser, deltagarnas agerande och händelsers frekvens. Genom ett observationsschema minimeras risken 

för att olika fenomen observeras av forskarna och arbetsgången blir tydlig och all data strukturerad. Under 

intervjun fördes anteckningar utifrån elevens svar på de förberedda frågorna. 

 

Vid kvalitativ dataanalys finns det fyra principer som forskaren, enligt Denscombe (2009), bör förhålla sig 

till. I den första principen framförs vikten av att forskarens slutsatser baseras på bevis hämtat ur insamlade 

data. Den andra principen beskriver att forskaren ska ha analyserat data noggrant innan tolkning av denna 

skrivs fram. Detta för att den ska bli konkret för data mottagaren och att innehållet tas väl tillvara, för att i 

sin tur kunna urskilja relevanta slutsatser. Den tredje principen beskriver vikten av att forskaren förhåller 

sig objektiv till insamlade data och tolkar detta som ett unikt innehåll, oberoende av liknande information 

som forskaren kommit i kontakt med. Detta för att motverka att resultatet och tolkningen blir påverkade av 

forskarens förutfattade meningar och på detta vis blir snedvriden. Den fjärde principen beskriver vikten av 

en repetitiv process i analysen av data.  Detta grundar sig i att forskaren pendlar fram och tillbaka mellan 

empiriskt material och teoretiskt innehåll med syftet att utforma generaliseringar, teorier, begrepp och 

hypoteser.  

 

Denscombe (2009) framför att det bland forskare råder en relativt stor enighet om att följande 

analysprocess, innefattande fem steg, är relevant vid analysering av kvalitativa data:  

 -  Förberedelse av data 

 -  Förtrogenhet med data 

 -  Tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp) 

 -  Verifiering av data 

 -  Presentation av data 

          (Denscombe 2009, s.369) 

  

Denscombe (2009) beskriver hur de data som samlats in, inledningsvis, måste sorteras systematiskt för att 

främja lättöverskådlighet och ett strukturerat anlysarbete av forskaren. Därefter ska data, som kan bestå av 

både textdata och bilddata, läsas och granskas noggrant för att forskaren ska ha möjlighet att skapa sig en 

djupare förståelse för innehållet. Därefter bör insamlad data hanteras repetitivt för att framföras formellt. 

Det kan göras genom att data kodas samt att passande kategorier och begrepp tas fram i förhållande till 

innehållet. Att som forskare kunna verifiera sin forskning är, enligt Denscombe (2009), viktigt för att dess 

forskningsinnehåll ska klassas som trovärdigt. Han menar att forskaren säkerställer verifieringen genom att 

behandla de fyra kategorierna: validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Eftersom 
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kvalitativa data kan utgöras av många olika delar är det därför svårt för forskaren att redogöra för alla i 

samband med sin presentation och måste dessförinnan sortera ut de väsentliga delarna i förhållande till 

forskningsfrågan.  

 

Då lärandeaktiviteterna baseras på bilder kommer en trestegsmodell användas för analys av bildbaserade 

data. Denscombe (2009) beskriver trestegsmodellen och hur stegen kan genomföras utan inbördes ordning. 

Forskaren bör ställa sig kritisk till vem som gjort bilden, innehållet och vad dennes intention med bilden är. 

Vidare kan forskaren analysera bildens visuella innehåll och i samband med det även tolka bildens budskap.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

För att göra undersökningen så tillförlitlig som möjligt har flera aspekter av reliabilitet och validitet tagits 

i beaktning. Vi är medvetna om att det inte går att genomföra samma studie igen då omständigheternas 

exakthet inte kan återskapas eller försäkras. Detta faktum stöds även av konstruktivismens företrädare 

Glasersfeld (1995), som menar att det är omöjligt att etablera en sanning om någon specifik kunskap då all 

kunskap är uppbyggd av annan kunskap. I den här studien kan inte reliabiliteten definieras på samma sätt 

som vid en kvantitativ studie då den inte innehar kvantitativa data med exakta mätningar. För att stärka 

studiens reliabilitet och validitet ges en utförlig beskrivning kring insamlade data och de förutsättningar 

som rått under studiens gång.  

 

Enligt Denscombe (2009) kan observationer som involverar observationsscheman skapa förutsättningar att 

inhämta tillförlitliga data när identiska scheman används av flera forskare under samma studie. Han menar 

att schemat skapar förutsättningar för ett strukturerat arbete, i den bemärkelsen att forskarna kan hålla fokus 

på att observera samma mål och göra en likvärdig dokumentation. Av detta går det att utläsa att vårt 

metodval kan främja reliabiliteten.   

 

Vidare har vi lagt stor vikt vid validiteten genom att anpassa studiens utformning till studiens syfte. 

Intervjufrågorna bidrar till validiteten då vi ansträngt oss för att utforma dem på ett sådant vis att risken för 

att de missuppfattas eller blir ledande minimeras. Vi har hanterat insamlade data noggrant som en 

användbar tillgång för vår studie och med detta främjar vi, enligt Denscombe (2009) validitet av data. Vi 

har även kritiskt granskat vårt utförande och analyser för att validera studien och utesluta selektiv perception 

vilket Kvale (1997) benämner väsentligt. Denscombe (2009) menar att relevanta frågor i förhållande till 

syftet kan öka precisionen i data och studiens syfte och frågeställning genomsyrar genomförandet och 

dataanalysen, vilket förhöjer tillförlitligheten. Validiteten anses därför relativt hög då vi har mätt det som 

avsetts mätas.  

 

4.6 Metodkritik 
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Svårigheter som den kvalitativa studien kan medföra är, enligt Denscombe (2018), att forskaren kan ha 

svårt att tolka och få fram ett konkret resultat av studiens data då den är uppbyggd av subjektiva 

erfarenheter. Detta i sin tur kan få konsekvenserna att sammanställningen av resultatet blir påverkad av 

forskarens subjektiva förståelse istället för att analyseras objektivt. Vidare menar Denscombe att en risk 

med att hanteringen av kvalitativa data, som utgörs av varierande detaljer och utförande, är att forskaren 

lyfter ut innehåll och analyserar detta som isolerade enheter istället för att analysera helheten. Detta, menar 

Denscombe (2018), ger ett missvisande slutresultat då alla faktorer som påverkat studien är väsentliga för 

att ge ett sanningsenligt resultat. Slutligen leder det svårtolkade resultatet till att det även blir svårt för 

forskaren att komma fram till generella resultat som kan användas i andra syften.  

 

Enligt Denscombe (2009) är det vanligt att samtyckesformulär resulterar i en låg svarsfrekvens när formulär 

förmedlas via postkontakt eller internet. För att bibehålla urvalet opåverkat är det viktigt att forskaren kan 

garantera att informationen kring deltagande har nått fram till samtliga av de förbestämda deltagarna som 

är ämnade att delta i studien. Om alla deltagare inte fått informationen kan deras uteblivna medverkan bero 

på detta vilket i sin tur kan göra att data blir snedvriden. Utifrån ovanstående går det att utläsa att 

tillvägagångssättet är beroende av att forskaren är aktiv och lägger ner tid på att följa upp och påminna om 

samtyckesformuläret. En låg svarsfrekvensen kan som sagt påverka urvalet vilket gör att studien är 

beroende av att de elever vars vårdnadshavare gett sitt medgivande är på plats vid utsatt tidpunkt för 

genomförandet av studien. Marginalen till reserver vid ett nekande till deltagande av de slumpmässigt 

utvalda blir därav väldigt liten. Den uppskattade tidsaspekten för processen kring samtyckesformuläret kan 

därför anses vara för kort men då studiens utformning är ett examensarbete var denna tidsram begränsad 

och svår att utöka.  

 

Fangen (2005) menar att svårigheter med att använda observation som metod är att observationerna kan 

vara svårtolkade av forskaren, som måste tolka de deltagandes fysiska aktivitet efter egen förmåga, vilket 

kan leda till en missvisande uppfattning. Den missvisande bilden som observationer kan ge påpekas även 

av Lalander (2011) som menar att de deltagande kan agera på ett annorlunda sätt än vanligt av att bli 

observerade i fältobservationer. En annan viktig aspekt av användandet av observation som metod är att 

insamlad data blir ohanterlig och oväsentlig utan ett tydligt syfte eller specifik frågeställning. Utan detta 

tydliga ramverk blir det oerhört svårt att bedöma vad i observationen som är relevant med hänsyn till syftet 

och frågeställning eller teoribakgrund.  

 

Att som forskare delta aktivt under observationerna kan enligt Denscombe (2009) innebära att denne känner 

ökad ansträngning i form av att planera sitt agerande samt genomföra deltagandet med medvetenhet. Utifrån 

att Lalander (2011) uttrycker att de deltagande kan känna sig obekväma under forskarens observationer, är 

det möjligt att forskarens deltagande ansträngning innefattar att planera sitt agerande med hänsyn till att 

göra de deltagande bekväma under det specifika observationstillfället. Forskarens personliga engagemang 
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i studien gör enligt Denscombe (2009) att studien inte kan upprepas och därmed kan inte tillförlitligheten 

säkras.  

 

Enligt Fangen (2005) kan svårigheter med att använda sig av metoden intervju vara att den deltagande kan 

snedvrida data i form av att uppge information som inte stämmer överens med dennes faktiska kunskap och 

värderingar. Deltagaren kan konstruera och rationalisera sina svar utifrån vad den tror forskaren vill höra 

och inte vad som är i linje med deras kunskaper eller tankar. En stor andel kunskap är icke-verbal, vilket 

kan innebära att det krävs följdfrågor för att synliggöra den kunskap deltagaren faktiskt besitter. Öppna 

frågor ökar möjligheterna för att deltagaren uttrycker sig spontant och ger ett deskriptivt svar och genom 

att utforma intervjufrågorna utifrån syftet minimeras risken för att validiteten försvagas.  

 

För att skapa bättre förutsättningar att data blir konkret menar Fangen att observationer i förhållande till 

intervjufrågor kan komplettera forskarens förståelse. Vi anser att en kombination av de två metoderna är av 

relevans för studien, då aktiviteterna skedde utan muntlig konversation, vilket gjorde att vi annars hade 

behövt förlita oss på våra observationer som hade kunnat utelämna betydelsefull information.  

 

Då studien inte ämnar generalisera utan att förstå ett fenomen anser vi att vårt val av avgränsningsaspekter 

är lämpliga. Vad gäller antalet observatörer kan ett flertal vara gynnsamt vid en viss typ av observationer 

där ett stort område ska observeras, men vi ansåg att två personer var tillräckligt för studien. Momenten i 

lärandeaktiviteten som skulle observeras bestod av en enkel fysisk rörelse och antalet elever ansågs 

hanterbart. Det som skulle observeras kunde inte heller tolkas på olika vis av oss forskare då uppgiftens 

upplägg tydligt synliggjorde elevernas kunskaper. Vi vill djupgående undersöka elevernas individuella 

förståelse, och vi är medvetna om att olika skolors förutsättningar och geografiska platser, samt elevernas 

sociokulturella förhållanden, kön och etnisk härkomst, slutligen kan påverka resultatet.   

 

4.7 Forskningsetiska principer  

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog år 1990 forskningsetiska principer och ur dessa 

framställdes fyra huvudkrav: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Huvudkraven gavs i sin tur ut av Vetenskapsrådet år 2002 och 

studiens forskningsetiska principer stödjer sig på dessa fyra huvudkrav.  

 

Informationskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att forskaren ska informera de berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte, projektansvariges namn och institutionsanknytning samt 

undersökningens syfte och en beskrivning av undersökningens genomförande. Genom att genomföra en 

öppen fältobservation bemöter vi informationskravet och informerar deltagarna om dessa uppgifter. Vi 

behandlar även informationskravet genom ett samtyckesformulär som enligt Denscombe (2018) ska 
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innehålla information om forskarens bakgrund, studiens syfte, förfrågan om insamlade data får publiceras 

samt förväntningar på den berörda individen. Innan studien genomförs av forskaren ska formuläret, enligt 

Denscombe (2018), vara påskrivet av den medverkande och Vetenskapsrådet (2002) uttrycker i 

samtyckeskravet att forskaren bör inhämta samtycke från förälder/vårdnadshavare om de undersökta är 

under 18 år samt om undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Urvalet kommer att vara baserat på vilka 

elever som gett sitt samtycke att vara med i studien, vilket även Denscombe (2018) skriver fram som 

väsentligt.  

 

Samtyckeskravet utgår ifrån deltagarens rätt att själv bestämma över sin medverkan och självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de deltar (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) 

skriver fram vikten av att den som medverkar i en undersökning ska kunna avbryta sin medverkan utan att 

det medför negativa följder. I samband med aktiviteterna lade vi stor vikt vid att avdramatisera situationen 

för eleverna genom att förtydliga att det inte är ett provtillfälle, utan ett tillfälle för oss att utveckla vår 

profession med kritiska ögon. Med detta blir vår prestation viktigare än elevernas och de kan 

förhoppningsvis känna sig mer avslappnade. Eleverna kommer bli informerade om att de när som helst kan 

välja att avbryta utan konsekvens. Utifrån elevernas unga ålder och Denscombes (2009) argument för att 

observationerna ska pågå under en kort tid, har vi utformat aktiviteter som inte är omfattande eller 

tidskrävande. Observationstillfället kan, enligt Denscombe (2009), behålla sin neutralitet om 

genomförandet är tidseffektivt då de deltagande inte hinner uppfatta eller påverkas av situationen och 

forskarens närvaro.  

  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar konfidentialitetskravet om att bibehålla forskningsmaterialet 

anonymt. För att främja anonymiteten och bibehålla studien neutral samt opåverkad från våra personliga 

möten med elever i kommunen, kommer undersökningarna att göras i en förskoleklass med icke tidigare 

anknytning till oss forskare. Vidare strävade vi efter att urvalsprocessen blev opåverkad av oss forskare 

genom att utgå från numrerade samtyckesformulär där ett nummer representerar en, för oss, okänd elev. På 

det här sättet värnar urvalsprocessen om elevernas anonymitet, namn, etniska bakgrund, könstillhörighet 

och religion. I konfidentialitetskravet skriver Vetenskapsrådet (2002) fram att uppgifter som kan vara 

känsliga eller kränkande ska behandlas i enlighet med konfidentialitet och sekretess. Då den kontext som 

forskningsstudien genomförs i är en skolkontext utgår vi ifrån de förhållningsregler och grundläggande 

värderingar som skolan bygger på. Dessa går att återfinna i Skollagen: 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. 

(1. kap 5 § Skollagen, 2010:800)   
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För att konfidentialiteten ska genomsyra hela forskningsstudien strävade vi efter att genomförandet blev 

neutralt och bidrog till ett värderingsfritt resultat. Elevernas socioekonomiska hemförhållande förblir privat 

genom att lärandeaktiviteterna rör ämnet och utelämnar elevernas privata sfär. Vi finner det relevant att 

även anonymisera socioekonomiska hemförhållande utifrån att Dickinson, Tabors & Snow (2001) menar 

att elevernas socioekonomiska förhållande kan ha inverkan på vilka kunskaper eleverna besitter.  

 

Vi informerade om att resultatet förblir avidentifierat, genom siffersystemet, och att materialet endast 

kommer att nyttjas av oss och eventuellt handledare på Högskolan Kristianstad. Vi kommer att sträva efter 

att skapa ett inkluderande och ödmjukt lärandetillfälle genom att uppmuntra eleverna samt erbjuda 

varierade aktiviteter och tillvägagångssätt. Eriksson och Tholin (1993) uttrycker att barn lär sig engelska 

genom att använda olika sinnen och tillvägagångssätt vilket speglas i utformandet och genomförandet av 

lärandeaktiviteter. Möjligheten att utföra lärandeaktiviteter i ett enskilt rum erbjuds till samtliga elever då 

Eriksson och Tholin (1996) hävdar att det kan vara svårt, för en del barn, att koncentrera sig vid deltagande 

i hörförståelse-aktiviteter i grupp med andra. Utöver val av miljö kan multimodala verktyg användas som 

hjälpmedel.  

 

Nyttjandekravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att insamlade uppgifter och material endast får 

användas för forskningsändamål och inte lämnas ut för kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. 

De material som vi samlar in ämnas att endast användas för analys och diskussion i denna forskningsstudie.  

 

5. Genomförande, resultat och analys 

I nedanstående avsnitt kommer studiens undersökning att presenteras. Inledningsvis följer en redogörelse 

av genomförandet och därefter beskrivs bearbetningen av insamlade data. Slutligen kommer resultatet av 

genomförandet att redovisas och analyseras. Undersökningen utgår ifrån studiens frågeställning: “Vilken 

ordförståelse, inom det centrala innehållet i engelska för åk 1–3, visar förskoleklasselever?”. Stora delar av 

empiriavsnittet innehåller därför en sammanställning av observation och material.  

 

5.1 Genomförande 

Med hänsyn till att Denscombe (2010) uttrycker att fallstudier äger rum i välkända miljöer för de 

deltagande, blev det givet att studien genomfördes på de deltagandes skola i Hässleholms kommun i ett, för 

eleverna, välkänt klassrum. I klassrummet placerades sex av förskoleklassens 23 elever vid varsin bänk. På 

arbetsbordet fanns endast pennor utplacerade till eleverna vilka de skulle komma att behöva under 

aktiviteten.  
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5.1.1 Inför genomförandet  

Utifrån det uttalade informationskravet av Vetenskapsrådet och Denscombes uttalande att ett 

samtyckesformulär bör ges ut och vara påskrivet innan genomförd studie, utformade vi ett 

samtyckesformulär innefattande namn och bild på oss forskare, vilken verksamhet vi utgick ifrån samt 

kontaktinformation i form av våra mailadresser. Utöver information om oss, presenterades studiens syfte, 

omfattning och urval. I sammanhanget behandlades konfidentialitetskravet från Vetenskapsrådet, med den 

uttalade informationen att eleverna slumpmässigt skulle väljas ut och att faktorer som namn, etnisk 

bakgrund, könstillhörighet, religion, skulle bibehållas konfidentiellt genom hela studien. Vidare 

behandlades även Nyttjandekravet från Vetenskapsrådet, med informationen om att materialet endast skulle 

användas i forskningssyfte enligt Sekretesslagen. Slutligen innefattande samtyckesformuläret rutor för 

förälder/vårdnadshavare att kryssa i, med de två alternativen medgivande och icke- medgivande. Utöver 

rutorna utformades en linje för underskrift för förälder/vårdnadshavare, detta för att bemöta 

informationskravet från Vetenskapsrådet som uttryckte att samtycke från förälder/vårdnadshavare bör ge 

sitt medgivande om den deltagande är under 15 år. För att öka chanserna att samtyckesformuläret skulle 

förstås av samtliga vårdnadshavare och med detta gynna urvalsprocessen, bad vi vår handledare på 

högskolan Kristianstad och förskoleklassläraren på den utvalda skolan i Hässleholm att läsa igenom 

formuläret och återkoppla eventuella oklarheter.  

 

För att nå ut till de berörda förskoleklasselevernas föräldrar/vårdnadshavare lämnades samtyckesformuläret 

till förskoleklassläraren som delade ut det till samtliga elever i klassen. För att öka chanserna att få svar på 

samtyckesformuläret kompletterades detta med en informationsnotis på skolans digitala plattform 

SchoolSoft, där föräldrar/vårdnadshavare kunde ta del av informationen att samtyckesformuläret getts ut 

till eleverna och att snabb respons tacksamt togs emot av oss forskare. Vi bad även förskoleklassläraren 

påminna föräldrar och elever om informationen på SchoolSoft samt att lämna in samtyckesformuläret och 

valde att inte ta kontakt med föräldrarna själva då vi ville värna om elevernas anonymitet inför det 

kommande genomförandet.  

 

Eftersom vi valt att använda oss av ett observationsschema designade vi det utifrån de lärandeaktiviteter vi 

utformat. Vi infogade samma bilder i observationsschemat som vi tänkt använda i lärandeaktiviteterna för 

att förenkla dokumentationen. Observationsschemat bestod av sex bilder på frukter, sex bilder på djur samt 

kolumner med numrering ett till sex som motsvarade elevernas kodnumrering.  

 

Vid en deltagandeobservation rekommenderar Denscombe (2009), som tidigare nämnt, att man som 

forskare planerar för sitt agerande under observationen.  Vi valde att planera observationen och dela upp 

rollerna i en mer aktiv samt passiv roll. Den aktiva rollen ämnar synliggöra elevernas kunskaper på nära 

håll och interagerade med dom samt förklara uppgifternas upplägg och ge instruktioner. Att en av oss 

forskare intar en mer passiv roll tror vi skapar förutsättningar att få en större överblick och en mer neutral 
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miljö. Samtidigt som den passiva forskaren i observationen kan avlasta den mer aktiva med att svara på 

eventuella frågor.  

 

I samråd med förskolläraren beslutades om en lämplig dag för genomförandet av studien, under vilken vi 

blev tilldelade avidentifierade samtyckt formulär av förskolläraren, med siffror som representerar eleverna. 

Utifrån högen med samtyckesformulär drog vi slumpmässigt sex lappar, varpå förskoleklassläraren 

informerade vilka av eleverna som skulle följa med, utan att benämna dem vid namn. Vi frågade var och 

en av de utvalda eleverna om de ville medverka och fick nej av en elev, varpå vi drog ett nytt 

samtyckesformulär och fick ja av den berörda eleven. Vidare utifrån att koncentrationen kan hämmas av 

kollektivt arbete enligt Eriksson och Tholin (1996) erbjöd vi eleverna att göra aktiviteten i ett enskilt 

klassrum om de föredrog detta istället för att sitta i grupp. Samtliga elever tillfrågades och fick betänketid 

för att sedan ta ett beslut. Samtliga sex elever valde det gemensamma klassrummet att utföra studien i. I det 

fall där en eller flera elever hade valt ett enskilt rum hade vi genomfört lärandeaktiviteterna vid två olika 

tillfällen men under samma dag. Detta för att ge samtliga elever samma möjligheter och stöd av oss forskare.  

 

5.1.2 Under genomförandet 

I samband med uppstarten av studien presenterade vi oss för eleverna med namn och berättade syftet med 

studien. Vi förtydligade även att studien inte fokuserade på elevernas prestation, utan ämnade att förbättra 

vår förståelse för engelskämnet. Därefter presenteras tillvägagångssättet, att en av oss forskare, skulle ge 

information på engelska och att den andra skulle observera och föra anteckningar kring utförandet. Vi 

förmedlade vidare att samtliga moment innehöll hörövningar och att varje ord repeterades två gånger. I 

samband med tillvägagångssättet kommuniceras våra förväntningar på eleverna vilka var att de skulle 

utföra övningarna tyst och enskilt för att resultatet inte skulle bli påverkat av någon annan en de själva. 

Vidare förklarade vi att eleverna fick lov att räcka upp handen och ställa frågor, till båda oss forskare, när 

som helst under aktiviteterna. Vi förtydligade i samband med detta att vi endast kunde svara på frågor som 

rörde uppgiftens utformning samt att om eleverna inte kunde svara på en uppgift skulle de svara genom att 

inte göra någon fysisk respons. Slutligen informerades eleverna om att aktiviteten skulle avslutas med ett 

kort samtal med varje elev. Innan start förtydligade vi även att eleverna när som helst under läraktiviteterna 

hade rätt att avbryta sin medverkan. För att ytterligare undvika att eleverna såg situationen som ett 

provtillfälle förde vi anteckningarna i observationsschemat utom deras synhåll vilket även Denscombe 

(2009) argumenterar för är viktigt för deltagarnas känsla av iakttagelse. En av oss forskare intog en diskret 

position längst bak i rummet men var samtidigt tillgänglig för eventuella frågor.  

 

Studien började med att moment 1 genomfördes, som gav eleverna möjlighet att visa sin förståelse för 

vanligt förekommande färger: purple, red, yellow, blue, orange, green, pink, brown. Elevernas uppgift var 

att lyssna till de åtta olika färgerna en efter en och visa förståelse för dessa genom att färglägga clownen 
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enligt instruktionerna som gavs. För att bibehålla fokus på att visa förståelse för olika färger, sa forskaren 

tillhörande kroppsdel, kläder och blomma på svenska. Ex: Rita clownens ögon ”purple”.  

 

Därefter genomfördes moment 2 där eleverna gavs möjlighet att visa sin förståelse för vanligt 

förekommande frukter: strawberry, watermelon, orange, banana, pear och apple. Eleverna blev tilldelade 

en stencil med bilder av de berörda frukterna. Deras uppgift blev därefter att lyssna till de sex olika frukterna 

en efter en och visa förståelse för dessa genom att peka på motsvarande frukt.   

 

Slutligen genomfördes moment 3 där eleverna gavs möjlighet att visa sin förståelse för vanligt 

förekommande djur: cat, horse, bird, mouse, dog och pig. Eleverna blev tilldelade en stencil med bilder av 

de berörda djuren. Deras uppgift blev därefter att lyssna till de engelska orden för de sex olika djuren en 

efter en och visa förståelse för dessa genom att peka på motsvarande djur.   

 

Under moment 2 och 3 förde vi båda forskare anteckningar kring elevernas kunskaper och dokumenterade 

detta efter varje frukt eller djur som de ombads peka på. Dessa anteckningar dokumenterades i det 

strukturerade observationsschemat och vid den fysiska responsen från eleven fördes en notering utifrån vad 

som efterfrågades.  

 

5.1.3 Efter genomförandet  

Efter genomförandet av lärandeaktiviteterna berättade vi att vi ville ställa två frågor enskilt till varje elev. 

Detta gjorde vi för att synliggöra elevernas känslor och tankar kring aktiviteten samt för att ge eleverna 

möjlighet att medvetet tänka kring dessa. Det efterföljande samtalet, moment 4, utgick ifrån följande 

frågeställningar: 

1. Hur mår du och hur kändes aktiviteterna? 

2. Är det något mer du vill säga om clownen, frukterna och djuren? 

  

Studien avslutades med att vi tackade för samtliga elevernas medverkan och berättade att materialet endast 

kommer att behandlas i forskningssyfte. Eleverna fick därefter återgå till sin ordinarie undervisning i 

förskoleklassen.  
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5.2 Bearbetning och analysering av data 

Den data som samlades in genom observationen och intervjun bestod av ord och bilder vilka tidigare nämnt 

går under definitionen kvalitativa data. Vi har sedan hanterat och bearbetat inhämtade data i linje med de 

fyra tidigare nämnda huvudprinciper som forskaren bör förhålla sig till vid en kvalitativ dataanalys. 

Bearbetning av data har genomförts utifrån analysverktygen för kvalitativa data som Denscombe (2009) 

skriver fram.  

 

Analysarbetet utgick från de insamlade bilderna från lärandeaktiviteten, observationen och det efterföljande 

samtalet. Utifrån Denscombes (2009) första steg i analysverktyget förberedde vi insamlad data genom att 

sortera det utifrån varje elevs material. Vi sorterade insamlade data i sex olika högar utifrån elevernas 

kodnumrering. I högarna ingick clownen samt anteckningarna från intervjun och observationsschemat lades 

i en separat hög då det var ett separat dokument som endast hade använts av oss forskare.  

 

Innan materialet sedan kan tolkas och skrivas fram måste en noggrann analys göras för att konkretisera 

resultatet. Vi analyserade resultatet utifrån insamlade data och varje elevs färdigställda clown granskades 

och jämfördes med facit. Utifrån observationsschemat gick vi igenom och granskade varje elevs resultat 

och jämförde de båda observationsschemana för att säkerställa att observationerna överensstämde. Därefter 

läste vi intervjuanteckningarna noggrant och vid upprepade tillfällen.  

 

Eftersom materialet och eleverna redan var kodade valde vi att behålla kodningen när vi skrev fram 

resultatet. Materialet bearbetades för att presentera ett tydligt och korrekt resultat för studiens mottagare. 

Vi valde att presentera varje enskild individ och insamlade data utifrån kategorierna som 

lärandeaktiviteterna baserades på.  

 

Enligt Denscombe (2009) anses bilddata vara en tillförlitlig källa till data då den kan synliggöra en form av 

dokumentation som kan analyseras. Han menar att det är taget ur en kontext och en händelse som har 

inträffat och benämner det faktisk information. Under analysen av insamlade data blev det tydligt att 

samtliga lärandeaktiviteter undersökte elevernas ordförståelse i engelskämnet vilket är i linje med studiens 

frågeställning. Moment 1 ämnade att synliggöra elevernas förståelse för färgerna och insamlade data 

synliggjorde att aktiviteten uppfyllde sitt syfte. Se Figur 1-6.  
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Moment 2 och 3 ämnade att synliggöra elevernas ordförståelse för djur och frukter vilket även de uppfyllde 

sitt syfte genom observationen och analysen av observationsschemat. Utifrån analysen råder det ingen 

oklarhet om att validiteten fastställs genom lärandeaktiviterna.  

 

Anteckningarna från intervjun synliggjorde att intervjufrågorna besvarades men tillförde inte något nytt 

kring elevernas ordförståelse i engelskämnet. De etiska principerna behandlades däremot och säkerställa 

elevernas mående. Fortlöpande under analysarbetet har vårt förhållningssätt varit att behandla samtliga 

inhämtade data som unik och den har därigenom tolkas objektivt. Det insamlade materialet från varje elev 

bestod av ett unikt innehåll fristående från resterande. Vårt syfte har hela tiden varit att presentera resultatet 

med syfte att förstå ett fenomen och inte för att göra en generalisering.  

 

5.3 Resultat 

I resultatavsnittet presenterar vi resultatet av den genomförda lärandeaktiviteten samt beskriva de analyser 

vi gjort utifrån insamlade data. Eleverna namnges med en siffra mellan ett och sex för att kunna skilja dem 

åt samt för att avidentifiera materialet. I observationsschemat har rätt svar markerats med bokstaven V och 

felaktigt svar med ett streck (-). Resultatet av det första momentet i lärandeaktiviteten synliggjordes genom 

det insamlade materialet och moment 2 och 3 utifrån observationer. Moment 4 representerar det 

efterföljande samtal som gjordes med eleverna. Nedan följer en presentation av elevernas enskilda resultat.  
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Elev 1 

Moment 1 - Eleven gjorde en korrekt avbildning av clownen och uppvisade inga tveksamheter vid val av 

färgpenna när instruktionerna lästes upp. Elev 1 målade blomman gul då hen trodde att den tillhörde hatten 

men målade sedan över med blått när instruktionen för blomman kom.  

 

Moment 2  

 

 

Eleven pekade på samtliga frukter med direkt fysisk respons. 

 

 

Moment 3  

 

 

Eleven pekade på samtliga djur med direkt fysisk respons. 

 

Moment 4 

Eleven svarade att hen upplevde att lärandeaktiviteten kändes bra och ville inte tillägga något.  
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Elev 2 

Moment 1 - Eleven gjorde en korrekt avbildning av clownen och uppvisade inga tveksamheter vid val av 

färgpenna när instruktionerna lästes upp.  

 

Moment 2  

 

 

Eleven pekade på samtliga frukter med direkt fysisk respons. 

 

Moment 3  

 

 

Eleven pekade på samtliga djur med direkt fysisk respons. 

 

Moment 4 

Eleven svarade att hen upplevde att lärandeaktiviteten kändes bra och ville inte tillägga något.  

 

Elev 3 

Moment 1 - Eleven gjorde en korrekt avbildning av clownen och uppvisade inga tveksamheter vid val av 

färgpenna när instruktionerna lästes upp. 

 

Moment 2  

 

 

Eleven pekade på samtliga frukter med direkt fysisk respons. 

 



 33 

Moment 3  

 

 

Eleven pekade på samtliga djur med direkt fysisk respons. 

 

Moment 4 

Eleven svarade att hen upplevde att lärandeaktiviteten kändes bra och ville inte tillägga något.  

 

Elev 4 

Moment 1 - Eleven gjorde en korrekt avbildning av clownen och uppvisade inga tveksamheter vid val av 

färgpenna när instruktionerna lästes upp. Elev 4 bad om hjälp med att fylla i ansiktet då hen var rädd att 

måla över ögonen, kinderna, näsan och munnen. 

 

Moment 2  

 

 

Eleven pekade på samtliga frukter med direkt fysisk respons. 

 

Moment 3 

 

 

Eleven pekade på samtliga djur med direkt fysisk respons. 

 

Moment 4 

Eleven svarade att hen upplevde att lärandeaktiviteten kändes bra och ville inte tillägga något. 
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Elev 5 

Moment 1 - Eleven gjorde en korrekt avbildning av clownen och uppvisade inga tveksamheter vid val av 

färgpenna när instruktionerna lästes upp. 

 

Moment 2  

 

 

Eleven pekade på fem av sex frukter med direkt fysisk respons men tvekade när strawberry lästes upp och 

svarade att hen inte visste vilken frukt det var.  

 

Moment 3   

 

 

Eleven pekade på samtliga djur med direkt fysisk respons. 

 

Moment 4 

Eleven svarade att hen upplevde att lärandeaktiviteten kändes bra och ville inte tillägga något.  

 

Elev 6 

Moment 1 - Eleven gjorde en korrekt avbildning av clownen och uppvisade inga tveksamheter vid val av 

färgpenna när instruktionerna lästes upp. 

 

Moment 2  

  

 

Eleven pekade på samtliga frukter med direkt fysisk respons. 
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Moment 3   

 

 

Eleven pekade på cat, dog och mouse med direkt fysisk respons och med lite eftertanke på bird. När pig 

lästes upp pekade hen på horse och när horse lästes upp pekade hen på pig.  

 

Moment 4 

Eleven svarade att hen upplevde att lärandeaktiviteten kändes bra men uttryckte att djuren var klurigast.  

 

5.3.1 Tillägg  

Elev 4 uttryckte efter lärandeaktivitetens slut att hen ville lära sig mer engelska och ville inte att aktiviteten 

skulle vara avslutad. Eleven sa då att hen kunde räkna på engelska och resterande elever instämde. Därefter 

började eleverna i kör räkna på engelska från ett till tio och elev 1 och 2 fortsatte räkna till siffran tolv.  

Samtliga elever berättade då att de tyckte engelskämnet är roligt och att de vill lära sig mer.  

 

6. Diskussion  

I följande avsnitt diskuterar vi resultatet utifrån tidigare forskning och metoden utifrån genomförandets 

delar.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatavsnittet går det att utläsa att studiens frågeställning besvaras, vilken lyder: “Vilken 

ordförståelse, inom det centrala innehållet i engelska för åk 1–3, visar förskoleklasselever?” Resultatet 

synliggör elevernas individuella ordförståelse utifrån lärandeaktivteternas innehåll. Av detta går att utläsa 

att samtliga elever visar på en förståelse för ett eller flera engelska ord vilket är i linje med vår hypotes som 

beskrivs i avsnitt 1. Eleverna visade sig ha en förståelse för vanligt förekommande engelska ord trots att 

det inte fanns några formella förväntningar på dem från skolverksamhetens håll.  

 

Resultatet visar att eleverna bemöter innehåll i form av substantiv och adjektiv som, enligt Eriksson & 

Tholin (1996), behandlas i läromedel för de yngre eleverna. Eleverna visar även att de besitter kunskaper 

som, enligt Skolverket (2018c), ska behandlas i engelskämnet i årskurs 1-3. Resultatet visar att eleverna 
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redan i förskoleklass har kunskap om enkla ord i närmiljön, har förmågan att lyssna till och förstå talad 

engelska. Eftersom kursplanen i engelska, som tidigare nämnts, skiljer sig från övriga kärnämnen och inte 

har kunskapskrav förrän årskurs 6, och avsaknaden av direktiv om när ämnet ska initieras, kan 

förskoleklasselevernas kunskaper därmed stanna i utveckling och inte tas upp igen förrän i årskurs 3. Det 

kan därför diskuteras huruvida det borde vara obligatoriskt att börja med engelska i årskurs 1 för att dessa 

kunskaper inte ska gå förlorade eller glömmas bort av eleven.  

 

Under moment 1 synliggjordes svårigheter med bilden på clownen. Elev 2 upplevdes ha svårigheter med 

finmotoriken vilket fick oss att utvärdera storleken på målarbilden. För att underlätta för eleverna kunde vi 

ha valt bilden i ett större format men vi ansåg att det även kunde medfört problem då det blivit tidskrävande 

för eleverna att färglägga större ytor. Målarpennorna kunde därför ha valts med större omsorg då tjockleken 

kan ha påverkat elevens förmåga att färglägga inom ramarna. Under moment 2 och 3 gavs eleverna 

möjlighet att visa sin förståelse genom fysiska rörelser vilket Asher (1996) argumenterar förtydligar och 

förstärker kommunikation vilket vi upplevde stämmer. Pekningarna gav oss konkret information kring 

samtliga elevers ordförståelse och huruvida eleverna visat på samma förståelse i tal eller skrift går inte att 

säga. Asher (1996), Nation (2001) och Lundberg (2007) argumenterar däremot för att hörövningar visar på 

bättre resultat än läs- och skrivövningar hos yngre barn. Att det receptiva ordförrådet är utvecklat hos 

förskoleklassbarn, som Nation (2001) hävdar, uppmärksammade även vi när eleverna visade förståelse för 

ordens innebörd när de lästes upp i samband med hörförståelseaktiviteterna.  

 

Lärandeaktiviteternas utformning syftade till att bemöta vald målgrupp och bidra till en lustfylld situation. 

Vi upplever att eleverna var motiverade att följa instruktioner och måla vilket Eriksson & Tholin (1996) 

beskrev kan vara motivationsfrämjande i engelskämnet. Vi är medvetna om att flera av de engelska orden 

låter liknande på svenska och kan ha påverkat resultatet då eleverna kan ha pekat utifrån en gissning då 

orden låter liknande på de båda språken. Elevernas direkta fysiska respons talat emot detta då de inte behövt 

någon betänketid där denna koppling kan ha gjorts. Elevernas korrekta respons på ord som inte låter 

likadant, t.ex purple, yellow och dog, visar även på en förståelse för ordet utan denna koppling till de 

svenska orden.  

 

Vald målgrupp upplever vi har någon gång varit i kontakt med tecknade bilder genom spel, tv och litteratur 

och utifrån det utformade vi lärandeaktiviteten. Utifrån att elev 6 uppvisade en osäkerhet kring två djur, en 

längre betänketid vid två andra djur samt uttryckte att lärandaktiviteten med djur var klurigast, kan en 

diskussion föras kring val av bilder och deras utformning. Bilderna valdes i form av tecknade bilder på djur 

då vi anser att det passade målgruppen och fatt de gavs möjlighet att associera bilderna utifrån erfarenheter. 

Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om bilderna varit verklighetstrogna. Då i sin tur hade vi 

fått ta olika djurraser i beräkning då eleverna har olika erfarenheter och kunskap om detta och utifrån 

Skolverket (2018c) ska orden vara elevnära vilket är svårt att koppla till olika djurraser. En sådan studie 
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hade varit utmanande utifrån denna problematik och vi anser inte att det går bortom studiens frågeställning. 

Utifrån elev 6 tveksamma svar på två bilder kan man även resonera kring huruvida eleven använt sig av 

fast mapping. Eleven har flera bilder framför sig samtidigt när hen ska svara och visar sin förståelse genom 

att välja en. Som tidigare nämnt menar Carey och Bartlett (1978) att barn kan använda sig av assimilativt 

lärande eller gissning när de visar osäkerhet vid svar, vilket elev 6 gjorde. Utöver bilderna kan 

hörförståelsen i sig skapat svårigheter för eleven. Eriksson och Tholin (1993) uttrycker att elever kan bli 

blockerade av att tänka att de måste höra rätt i sammanhanget och på så vis vara benägna att svara fel. Som 

tidigare nämnt uttrycker författarna att det underlättar för eleven om rösten de lyssnar till är känd för dem 

sedan tidigare. Av detta går det att utläsa att det finns en möjlighet att hörförståelsen upplevts stressande av 

elev 6.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för studien som beskrivs i kapitel 3 är Piagets kognitiva teori med inslag av 

radikal konstruktivism. Piaget använder begreppet assimilation och genom lärandeaktiviteterna gavs 

eleverna möjlighet att visa sin kunskap genom att koppla den nya informationen till tidigare erfarenheter 

och tankar. Även Woolfolk & Karlberg (2015) hävdar att människan, genom kognitiva resurser, kan 

reproducera kunskaper. Under lärandeaktiviteterna gavs eleverna möjlighet att använda sig av ett flertal 

kognitiva resurser. Genom hörförståelse använde eleverna perception och reproducerade kunskap när de 

koncentrerade sig och därefter svarade på det efterfrågade. Eleverna upplevdes vara uppmärksamma och 

gavs i det efterföljande samtalet möjlighet att reflektera över sin egen förståelse och tankar. Som tidigare 

nämnt ämnar inte en konstruktivistisk forskningsansats att finna en sanning utan att förstå ett fenomen vid 

en specifik tidpunkt. Utifrån studien går det att utläsa att det kognitiva samt konstruktivistiska synsättet har 

genomsyrat studien som planerat. Den har även bidragit med ny och fördjupad kunskap kring elevers 

engelska ordförståelse vilket studien syftade till att göra.  

 

Genom tillvägagångssätt för analysen och bearbetningen av data, anser vi att studien har en hög reliabilitet 

och resultat kan därmed anses vara tillförlitligt. Utifrån att frågeställningen besvaras och tillför ny kunskap 

är därmed även validiteten hög.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vid insamling av samtyckeformulären upptäcktes låg svarsfrekvens från de utvalda eleverna, vilket som 

tidigare nämnt, är en vanlig förekomst. Då svarsfrekvensen var låg trots muntliga påminnelser från 

förskolläraren samt på deras gemensamma plattform SchoolSoft, bör man fundera på om ytterligare kontakt 

borde tagits genom exempelvis telefon. Den angivna tidsperioden, på två veckor, för återlämning av 

formuläret kan ha varit för kort tid och kanske skulle en utökad tid gynnat svarsfrekvensen. Tidsramen har 

för vår del varit svår att påverka och Denscombe (2010) uttrycker att internetkontakt kan vara mindre 

gynnsamt, då det förutsätter att alla individer har tillgång till internet. Det fysiska samtyckesformuläret, 
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internet och personlig kontakt kunde däremot kompletterats med ytterligare metod. Enligt Denscombe 

(2010) är telefonkontakt ett gynnsamt tillvägagångssätt för att nå ut med personlig information. Dock är 

denna åtgärden begränsad till att förskolläraren gör det åt oss, med hänsyn till att urvalet blir opåverkat av 

oss forskare samt att den sekretesslag som gäller för skolverksamheten upprätthålls, vilken lyder: 

 

Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden 

i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det 

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 

lider men. 

 

 

       

  (23. kap 2 § SFS, 2009:400) 

 

Eftersom att deltagandet i studien var frivilligt gavs samtliga slumpmässigt utvalda elever möjlighet att 

neka vilket en elev gjorde. Vi kan inte med säkerhet säga att detta har påverkat resultatet men är medvetna 

om att risken finns.  

 

Under genomförandets gång blev vi uppmärksamma på att den öppna observationen, som innefattade vårt 

observations deltagande, skapade goda förutsättningar för oss att visuellt ta del av elevernas 

ämneskunskaper och fysiska respons. Genom att som forskare kombinera observation av eleverna på håll 

samt på nära håll skapades förutsättningar att kunna säkerställa var och en av elevernas unika svar. Vår 

planerade deltagandestuktur gjorde att vi kunde säkerställa en bra observation och vi upplevde att detta var 

gynnsamt för både eleverna och oss forskare då fokus hamnade på rätt saker. Eleverna kändes väl förtrogna 

med upplägget och miljön var stressfri. Vår placering i klassrummet och det observationsschema vi 

antecknade i, upplevde vi inte att eleverna besvärades eller påverkades av. Genomgående under 

lärandeaktiviteterna ställdes väldigt få frågor rörande uppgifternas upplägg och utformning vilket visar på 

att de var genomtänkta och tydligt utformade. Även det utformade observationsschemat gav oss möjlighet 

att samla in tilltänkt data. Det bidrog till överskådliga data som var tydligt strukturerad och enkel att föra 

anteckningar i. Eleverna ombads hålla kvar sitt finger under moment 2 och 3 för att synliggöra svaren för 

oss forskare och undvika missförstånd. 

 

Att eleverna gavs möjlighet att bli observerade enskilt eller kollektivt, grundade sig på att deras 

välbefinnande skulle upprätthållas efter att de fått välja var de känner sig som tryggast. Det visade sig vara 

gynnsamt att låta eleverna välja själva då de kände sig tillfreds i det valda klassrummet. Huruvida elevernas 

resultat och välmående skulle bli annorlunda om eleverna utförde aktiviteten enskilt är svårt att säga. Det 

som går att fastslå är att vi inte upplevde att resultatet blev påverkat negativt av den kollektiva samvaron, 
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eleverna svarade enskilt och oberoende av vad någon annan elev hade svarat. Detta tror vi var en effekt av 

att den aktiva forskaren, innan genomförandet, var särskilt tydlig med att uttrycka att det var viktigt att 

eleverna skulle utgå från sina egna kunskaper och svara enskilt.  

 

Under analysarbetet utgick vi, som tidigare nämnt, ifrån Denscombes (2009) fyra principer för analys samt 

analysverktygets fem steg. Då vår inhämtade data bestod av ord och bilder anser vi att verktyget resulterade 

i en noggrann analys med ett strukturerat resultat. Det gav oss möjligheter att konkretisera inhämtade data 

och var till stor hjälp i bearbetningen. Som Denscombe (2009) beskriver finns det ett flertal verktyg för 

analys av data vilket skulle kunna fungera i ett analysarbete men eftersom verktyget kändes heltäckande 

och används av många forskare valde vi att enbart utgå ifrån detta. Gällande analysarbetet av bilddata finns 

det enligt Denscombe (2009) en större mångfald av verktyg och utifrån detta är det möjligt att ett annat 

verktyg fungerat som ett komplement i vårt analysarbete. Då vi stod som upphovsmän till den berörda 

bilden i analysen av bilddata, ansåg vi inte att vi behövde vidare stöd i analysarbete utöver Denscombes 

verktyg.  

 

7. Slutsats  

Resultatet ger insikten om att de deltagande förskoleklasseleverna besitter kunskaper i engelska om vanligt 

förekommande djur, frukt och färger. Dessa kunskaper, i form av adjektiv och substantiv, beskrivs i det 

centrala innehållet för årskurs 1-3. Att pedagoger inom skolverksamheten är införstådda med elevernas 

kunskaper skrivs fram som riktlinje av Skolverket (2018b), som menar att elevens erfarenheter ska tas i 

beaktning vid utformandet av undervisningen. Vi anser att det finns en osäkerhet kring nivån på elevernas 

kunskaper i engelskämnet, vilket även kunskapsluckan ger indikationer på. Det är viktigt att det finns ett 

tydligt samspel mellan elevernas kunskaper, riktlinjer och kunskapskrav för att elevernas kunskaper ska 

gynnas och utvecklas. Vi anser därför att resultat av studien är särskilt värdefullt för pedagoger men även 

för den rådande forskningen inom området. Med hänsyn till kunskapsluckan finner vi det väsentligt att 

fortsatt forskning beträffande de yngre elevernas kunskaper i engelskämnet görs för att ytterligare kunna 

vidga pedagogers förståelse och med det skapa förutsättningar för dem att bemöta riktlinjerna. Den fortsatta 

forskningen inom ämnet kan även vara relevant för engelskämnets innehåll i styrdokumenten, där fortsatt 

forskning kan skapa möjlighet för anpassade samt utmanande kunskapskrav inom ämnet. De anpassade och 

utmanande kunskapskraven kan i sin tur gynna förutsättningar för, samtlig skolpersonal, att ge möjlighet 

för eleverna att ta sig an ny kunskap, vilket är i enlighet med riktlinjer från Skolverket (2011) och 

läroplanen.  

 

Studiens positiva resultat ger oss hopp om de yngre elevernas framtida utvecklande av kunskaper i 

engelskämnet och självständiga förmåga att uttrycka sig i världen. Med detta står vi fortsatt eniga med 

Lagercrantz (2009) om att Sveriges framtid är beroende av elevers engelskkunskaper.  
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7.1 Vidare forskning inom ämnesområdet 

Med genomförd studie är vår förhoppning att ett forskningsintresse har väckts bland andra som kan bidra 

med fortsatt forskning inom ämnet. Då vår studie medvetet utelämnat information om de deltagande, skulle 

det vara intressant att ta reda på vilken påverkan olika kön, etniciteter och socioekonomiska aspekter kan 

ha på elevernas ordförståelse i engelska. Ett annat alternativ till fortsatt forskning skulle vara att revidera 

ovanstående studie i en annan form med endast verklighetstrogna bilder på djur utifrån våra spekulationer 

om att de tecknade bilderna kan ha påverkat resultatet.  

 

Forskningsbakgrunden synliggör en kunskapslucka då det framgår att det inte gjorts någon liknande studie 

tidigare i förskoleklass eller årskurs 1-3 varpå vi inte har någon sådan att föra en diskussion kring. Som 

tidigare nämnts presenterade däremot Eriksson & Tholin (1996) resultatet av en nätverksrapport som 

synliggjorde elevers kunskaper i engelska i årskurs 4. Utifrån resultatet finner vi det intressant att veta hur 

de deltagande förskoleklasselevernas progression i ordförståelse skulle påverkats av att 

engelskundervisningen fortsatte i årskurs 1-3. Vidare forskning kan därför genomföras under loppet av ett 

flertal år där man följer några elever från förskoleklass upp till årskurs 3 för att synliggöra deras 

kunskapsutveckling.  

 

Elevernas kunskaper i denna studie undersöker enbart det lärandeaktiviteterna möjliggör och detta vittnar 

elev 3 om när hen förklarar att hen även kan räkna på engelska och samtliga elever sedan spontant börjar 

räkna i kör. Slutligen, med hänsyn till detta och att undervisningen ska anpassas till elevernas erfarenheter, 

är det intressant att göra en studie innefattande lärandeaktiviteter och intervjufrågor som ämnar att 

undersöka elevers vidd på ordförståelse i engelska. Att känna till elevernas fullständiga ordförståelse i 

engelska kan skapa bästa möjlighet för pedagoger att återuppta arbetet efter elevernas kunskaper och främja 

fortsatt utveckling. 
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