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Förord 
 
 
Vi vill tacka elever och personal på den skola där vi utfört vårt examensarbete, ett speciellt 
tack till våra praktikhandledare. Vi vill även ge ett varmt tack till vår praktikklass som på ett 
aktivt och engagerat sätt deltagit i vår undervisning. Ann Sidén, vår vetenskapliga handledare, 
förtjänar också ett stort tack för att hon hjälpt oss.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som gett oss mycket samt en 
stor kram till våra familjer som stått ut med oss under denna tid! 
 
 
Luleå, januari 2003 
 
 
 
Julia Linge   Johanna Sandström 



  
 

Abstrakt 
 
 
Syftet med vår undersökning var att se om elevernas attityd till den engelska 
språkundervisningen förändrades genom att använda oss av skapande arbetssätt, i egenskap av 
bild, musik och drama. Arbetet genomfördes under sju veckor på en skola i Luleå kommun. 
Vår praktikklass bestod av 26 elever i åldrarna 11-12 år. Vi arbetade med olika skapande 
teman varje vecka exempelvis dramatisering av en engelsk saga och collage. Elevernas 
eventuella attitydförändring mätte vi genom två enkätundersökningar som genomfördes i 
början och i slutet av praktikperioden. Resultatet av våra undersökningar visade att elevernas 
attityd till engelska påverkades positivt och att de uppskattade att arbeta med skapande 
arbetssätt i engelska. Vi anser att syftet med vårt examensarbete uppnåtts. 
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Bakgrund 
 
 
Ämnesval 
 
Vi är två studerande som går grundskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. I vår 
utbildning ingår ett examensarbete på 10 poäng där vi ska göra en empirisk undersökning 
samt dokumentera detta i en skriftlig rapport.   
 
En helhetssyn på eleven är viktigt i skolans värld. Att se på eleverna som kreativa individer 
och använda skapande arbetssätt tror vi är grundläggande. Genom att kombinera kreativa 
arbetsmetoder med mer traditionella metoder utvecklas hela eleven. Vi som pedagoger måste 
stötta eleverna i deras inlärning. I skolan lär sig eleven att använda det verbala språket för att 
uttrycka känslor och tankar, de borde få lära sig att även använda uttrycksmedlen bild, musik 
och drama. Skoldagarna är oftast uppdelade mellan olika ämnen, detta hämmar kreativiteten 
hos eleverna och många gånger kommer ”experter” in och undervisar i de praktisk-estetiska 
ämnena. Pedagogens arbete bör bestå i att inspirera eleverna att upptäcka världen med alla 
sina sinnen, detta stärker självkänslan hos eleverna.  
 
Engelska är ett världsomspännande språk som eleverna dagligen konfronteras med. Av 
erfarenhet från våra praktikperioder har vi upplevt att eleverna tycker att det engelska språket 
är roligt men att undervisningen är relativt enformig. Just av denna anledning ville vi 
undersöka om elevernas attityd till den engelska språkundervisningen påverkades, genom att 
använda oss av skapande arbetssätt.  
 
 I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
betonades bl.a. orden skapande, lek, praktiska, sinnliga och estetiska aspekter, sådant som vi 
tyckte var viktigt att ta fasta på. 
 

 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
 Särskilt under de tidiga skolåldern har leken en stor betydelse för att eleverna skall 

tillägna sig kunskapen. 
 I skolarbetet skall det intellektuella så väl som det praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas (Lpo 94 s. 7). 
 
 

En god lärare är bättre 
än en hylla full 

med böcker. 
Kinesiskt ordspråk 



 2 
 

Språkforskning 
 
 
Det är skillnad mellan förstaspråksinlärning, som är barnets inlärning av modersmålet och 
andraspråksinlärning vilket är inlärning av ett senare språk. Utöver modersmålsundervisning 
och hemspråksundervisning är svenska skolan inriktad på andraspråksinlärning. Vid 
andraspråksinlärning har barnet redan ett språk och därmed ett stort ordförråd samt en 
grammatisk kompetens. Inlärning av ett andraspråk sker därför under andra förutsättningar än 
inlärning av ett förstaspråk (Sigurd 1991).  
 
Andraspråksinlärning och språkundervisning karakteriseras av en behavioristisk hållning där 
ord och meningar presenteras för eleven och hoppas på att dessa stimuli ska ge respons. 
Språkinlärningen hade förr även mer intellektuell inriktning vilket kännetecknades av att 
läraren förklarade vilka grammatiska mönster som fanns hänvisade till regler, satsdelar och 
ordklasser, för eleven. I vilken utsträckning detta hjälper inlärningen är oklart men det är ett 
sätt att förklara och tillfredställa det intellektuella behov som finns (Sigurd 1991). 
 
Det är nödvändigt att börja med språkinlärning tidigt för att det är då barnen kan ta till sig 
kunskaperna. Med stöd av Chomsky menade Linnarud (1993) att barnen har en medfödd 
benägenhet att lära sig språk vid en viss ålder. Han ansåg att de har en förmåga att förstå hur 
ett språk är uppbyggt (Linnarud 1993). 
 
Enligt Chomsky fanns det en inlärningsmekanism i hjärnan där språkliga erfarenheter 
bearbetas och där barnet på ett kreativt sätt tar emot informationen samt bygger upp 
grammatik. Denna kallade han LAD (language acquisition device). LAD fungerar så att 
barnet tar in information från sin omgivning och skapar hypoteser. Detta språkliga inflöde är 
troligen viktigt för att barnet ska kunna dra slutsatser om språket och gå vidare i inlärningen. 
Chomsky betonade även språkets kreativitet. Människan kan endast använda LAD under en 
begränsad tidsperiod, enligt Chomsky. Efter puberteten är det för sent att lära sig ett nytt 
språk, ansåg Chomsky (Linnarud 1993). 
 
 
Motivation 
 
Motivation när det gäller språk kan uttryckas med: behovet och viljan att kommunicera med 
språkets hjälp för att tillfredsställa de ofta komplexa behov en människa har (Allwood 1981, 
s 51). Yttre och inre faktorer påverkar motivationen; vår omgivning, våra känslor, attityder 
och förutsättningar. Språkinlärning är i hög grad beroende av motivation, ju högre motivation 
desto bättre inlärning. Vila och omväxling behövs också för att inlärningen skall bli effektiv. 
 
Det enklaste sättet att lära sig ett nytt språk är genom att lyssna och försöka tala, alltså att 
använda språket i umgänge med andra, i olika situationer. För att behärska ett språk till fullo 
krävs det givetvis även läs- och skrivkunnighet. För att kunna tolka en skriven text krävs 
också kreativitet och abstraktionsförmåga. Det gäller inte enbart att veta vad orden innebär 
utan också förstå vad som finns ”bakom” orden t ex. känslor, värderingar och föreställningar. 
Det räcker inte med att lära sig förstå orden på ett ytligt plan och kunna sätta ihop dem till 
meningar, eleven måste tränga djupare än så, gå ”innanför” orden. Språket är först och främst 
ett kommunikationsmedel mellan människor, vilket ger motivation i språkinlärningen 
(Allwood 1981). 
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Holistiskt lärande 
 
I ett holistiskt lärandeperspektiv ligger betoningen på att uppnå kunskap som grundar sig i en 
känslomässig - tankemässig insikt av det ämne som undersöks, ansåg Sternudd (2000). 
Känsla, fantasi och metaforer är viktigt i arbetet. Målet med att arbeta på detta sätt i skolan är 
att ge eleverna en känslomässig och kognitiv förståelse, så kallad insiktskunskap, för det 
innehåll som bearbetas. Elevernas livserfarenheter ligger till grund för deras värderingar och 
genom att integrera känslomässiga aspekter i lärandeprocessen så kan elevernas attityder och 
värderingar förändras. Genom inlevelse och reflektion under lärandets gång utvecklas en 
medvetenhet och ett eget tänkande hos eleverna. Lärarens kunnighet i estetiska tekniker är 
betydelsefull, kunskap behövs för att ge form åt elevernas agering och stärka deras 
upplevelser och känsla i situationen. Meningen är att lärande uppstår när eleven förstår den 
underliggande meningen bakom individers handlingar (Sternudd 2000).  
 
På s 11 i Lpo 94 under rubriken kunskaper står följande: 
Skolan ska sträva efter att varje elev 

 Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
 Utvecklar sitt eget sätt att lära, 
 Utvecklar tillit till sin egen förmåga… 

 
Liksom Vygotskij ansåg Sternudd att både tänkande och kunskap formas av den sociala 
interaktionen. Vygotskijs teori som betonar fantasins betydelse och pedagogens aktiva insats 
för att stimulera eleverna, är en viktig grund till det holistiska perspektivet på lärande 
(Sternudd 2000). 
 
 
Miljön som tredje pedagog 
 
Vygotskij menade med sin aktivitetspedagogiska teori bl.a. att högre mentala funktioner 
formas under barndomen. Vid födseln är människans biologiska struktur redan formad, men 
"mänsklig blir hon först genom kontakten med kulturen”. Vygotskij erkände, enligt Hwang 
och Nilsson (1998), barnet aktivt i inlärningsprocessen och menade att barnet bearbetar och 
deltar i informationen som förmedlas. Vygotskij förespråkade även lekens betydelse och att 
leken syftar till att ge barnen en känsla av att de klarar av saker. Han trodde dock att det var 
först vid 3-års ålder som barnen börjar leka ”på riktigt”. Leken är en frigörelse från nuet och 
för detta krävs intellektuell kompetens. När barnen leker så tränar de olika saker t.ex. 
verklighetsuppfattning, regeltillämpning och sociala roller. Leken är en verksamhet där 
barnen prövar tankar och kunskaper. Barnen är på sätt och vis mer mogna i leken än i 
verkligheten (Hwang och Nilsson 1998). 
 
Lindqvist (1999) ansåg som Vygotskij att det krävs en aktiv lärare, en aktiv elev och en aktiv 
miljö för att eleven ska lära sig något. Elevens handlingar utvecklas av den sociala 
omgivningen, en aktiv miljö påverkar eleven och lärarens roll är att organisera miljön 
(Lindqvist, 1999).  
 
Under rubriken riktlinjer i Lpo 94 står följande: 
Läraren skall 

 Organisera och genomföra arbetet så att eleven  
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga.(s.14) 
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Alla barn är olika 
 
 
Björkvold (1991) ansåg att undervisning behöver lek och fantasi. Undervisningen måste 
sporra barnets fantasiprocesser därför att för barnet utgör fantasin en nyckel till inlärning. 
Fantasi kan utvecklas i estetiska ämnen så som musik, bild och drama. Ur det musiska växer 
den skapande förmågan, kreativiteten, fram. Får inte barnen tillgång till en musisk 
undervisning kan de inte skapa sig ett eget liv. Alla barn måste, varje dag, våga vara kreativa 
för att utvecklas. Det är viktigt att eleverna får utlopp för sin fantasi i skolan och får använda 
den på ett kreativt sätt. Vi måste låta barnen vara kreativa för att utvecklas och bli hela 
människor, de måste lita på sin egen fantasi och kreativitet, menade Björkvold. Detta är ännu 
ett skäl, för oss, att undersöka om ett skapande arbetssätt förändrar elevernas attityd till ett 
språk.  
 
Musik, dans, drama och skapande lek med färg och form är inkörsporten till vår musiska källa 
inom oss, med rötter i helhet och en kreativ barndom. Förutsättningen för detta är att läraren 
vågar gå ifrån ämnesstudiernas trygghet till spontan kreativitet. Här finns en energikälla till 
inlärning som inget av skolans ämnen klarar sig utan, förutsatt att skolan söker djupa 
kunskapsprocesser. Den levande läraren är en lika avgörande förutsättning för äkta 
undervisning som den levande eleven (s.153). Från och med tre års ålder börjar barn att leka 
tillsammans på allvar. Genom att tolka äldre barn, de som redan kan lekandets regler, lär sig 
de yngre. Inlärningshungern är omättlig, inlärningsförmågan oöverträffad, just därför är 
processen viktig. Inget barn kan ställas utanför leken utan att drabbas hårt (Björkvold 1991). 
 
Enligt Howard Gardner, tolkad av Steinberg (1998), finns det även vissa generella kategorier 
för intelligens. När barnen kommit upp i skolåldern inriktar sig skolan endast på ett fåtal av 
dessa intelligenser. Barn som lär sig på annat sätt eller har en intelligens som inte skolan 
klarar av att hantera kan komma att betraktas som sämre elever. Dessa elever kräver 
möjligtvis en annan typ av undervisning vilket gör att vi måste acceptera andra 
undervisningsformer. Detta är ytterligare ett skäl till valet av vår undersökning. Vi anser att 
det är viktigt att inlärningen sker efter varje individs behov och att skolan tar hänsyn till alla 
elevers inlärningssätt.   
 
Exempel på Gardners intelligenser: 
 

 Musikalisk intelligens innebär att ha en stark musikalisk begåvning. Personen minns och 
lagrar information genom rytm, toner och musik. 

 
 Fysisk intelligens innebär att lära med kroppen. Det kallas också kinestetisk intelligens. 

Genom att känna, prova på och lära genom musklerna förstår personen.  
 

 Social intelligens betyder förmåga att kunna ”ta folk”, leda, organisera och klara sig 
socialt. Detta är bra i "verkliga livet" men i skolan ger detta inte bättre betyg (Steinberg 
1998). 

 
Liksom Gardner menade Hannaford (1998) att låtsasleken är viktig. Barnet kan använda sin 
omvärld och genom leken ordna den till ett mönster. I dagens samhälle tycks det dock saknas 
tid och tillfälle för barn att bara leka. Det tycks tyvärr förmodas att barn behöver underhållas 
och deras lek ledas. Lek åstadkommer färdigheter som är nödvändiga för samarbete, 
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gemensam kreativitet och förståelse. Genom barns minskning av lek minskas även 
kreativiteten och fantasin.  
 
Inlärning, tanke, kreativitet och intelligens är inte bara något som händer i hjärnan utan i hela 
kroppen, enligt Hannaford. De kvaliteter som vi förknippar med sinnet kan inte existera 
avskilt från kroppen. Uppfattningen att intellektuell aktivitet existerar avskild från vår kropp 
är djupt rotad i vår kultur. Denna uppfattning är grunden för en mängd inlärningsteorier som 
gör inlärning svårare än den kunde vara. Tänkande och inlärning finns inte bara i människors 
huvuden, kroppen spelar en stor roll i alla våra intellektuella processer. Det är kroppens 
sinnen som förser hjärnan med den information om omgivningen som vi behöver för att skapa 
oss en uppfattning om världen. Genom erfarenhet uppstår tanke, kreativitet och inlärning. För 
att erfarenheten skall få någon betydelse krävs en sensorisk input från vår omgivning genom 
våra ögon, öron, smaklökar, näsa och hud (Hannaford 1998). Vi tycker liksom Hannaford att 
vi behöver bli mer medvetna om kroppens roll i inlärningen. 
 
John Deweys pedagogik, learning by doing, bygger på att barn har fyra instinkter. Dessa 
grundar sig på deras lust att kommunicera med omvärlden, tänka kreativt, att skapa samt 
undersöka saker. Deweys teori är att barn bör lära sig saker genom att handla praktiskt och 
därefter reflektera över denna praktik, vilket han ansåg att de inte fick tillfälle till i skolan 
(Pedagogisk uppslagsbok 1996). 
 
När barn har möjlighet till fysiska aktiviteter som låter deras naturliga impulser komma till 
uttryck går lärandet lättare och det blir ett nöje att gå till skolan. Det finns ingen anledning att 
bara använda leken som tidsfördriv för att få befrielse från skolarbetet. Det finns ett 
grundläggande värde i att utforska, hantera verktyg och material, att bygga och ge uttryck för 
leklust. Övningar som bygger på dessa behov gör att eleven blir engagerad i sitt skolarbete. 
Livet i och utanför skolan blir likvärdigt och barnen blir motiverade att ägna sig åt processer 
som samtidigt också är utbildande (Dewey 1999). 
 
 
Skapande arbetssätt 
 
 
I Nationalencyklopedien definieras ordet skapande som; alstra, frambringa, gestalta och 
åstadkomma. 
 
Ämnen som t.ex. bild, musik, slöjd och drama är till hjälp i den aktiva inlärningsprocessen. 
Dessa s.k. praktiskt-estetiska ämnen borde ges större utrymme och ha lika stor betydelse i 
skolan som inom barnomsorgen, där de är jämställda med de teoretiska ämnena, ansåg 
Erberth och Rasmusson (1996). 
 
 
Kreativitet 
 

Kreativitet är ett omtvistat begrepp med olika innebörd 
 för olika människor. För några syftar det i första hand på konstnärers 

 och författares produktion, för andra är det mera allmänt knutet till  verksamheter  
  inom olika konstarter, för en tredje grupp är det allt tänkande 

 som är annorlunda och oberoende. 
(Permer & Permer 1989, s 227) 
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Ordet kreativitet betyder ungefär nyskapande förmåga. Definitionerna växlar mellan olika 
forskare, en del förklarar ordet kreativ med: individer som producerat ”värdefulla” produkter 
(Pedagogisk uppslagsbok 1996, s 321). Andra forskare ser kreativitet som en skapande 
livshållning. Kreativitet kopplas även samman med artistisk- litterär verksamhet som gör sig 
gällande på alla livets områden: vetenskap, teknik, pedagogik osv. Kreativitet kan även finnas 
i vardagliga relationer människor emellan.  Vissa anser att barnslig och vuxen kreativitet inte 
är samma sak, vart gränsen går är dock oklart. Många menar att skolans inflytande på 
kreativiteten är negativt. Skolans bristande förståelse för elevens strävan till självständigt 
skapande jagar de kreativa försöken ut ur klassrummet. Kreativitet och intelligens anses inte 
vara sammanlänkande (Pedagogisk uppslagsbok 1996). 
 
Alla människor är kreativa även det lilla barnet ansåg Vygotskij (1995). Fantasin är inget 
primitivt utan en medvetandeform som hör ihop med verkligheten. Vygotskij strävade efter en 
helhetssyn där alla ses som den aktiva och kreativa människa han/hon i grunden är. Kreativitet 
innebär att något nytt skapas, antigen som ett materiellt ting eller som en tanke eller känsla 
inuti en människa.  Det är människans kreativitet som gör henne framtidsinriktad, hon skapar 
sin framtid och förändrar samtidigt sin nutid (Vygotskij 1995).  
 
 

Enligt den vanliga uppfattningen är skapandet något som 
 tillkommer ett fåtal utvalde genier och talanger som skapat stora 
 konstverk, gjort stora vetenskapliga upptäckter eller åstadkommit 

 förbättringar inom tekniken. Vi erkänner villigt och urskiljer lätt det 
 kreativa hos Tolstoj, Edison och Darwin, men oftast kan vi inte 

 föreställa oss att det skulle kunna finnas något liknande 
 i den vanliga människans liv. 

(Vygotskij 1995, s. 14) 
 
Fantasi 

 
Många filosofer har satt kreativitet i samband med fantasi. Ordet fantasi kommer från 
grekiskans phantasia som betyder drömbild eller föreställning (Pedagogisk uppslagsbok 
1996).  
 
Fantasins kraft gör att vi kan lösa upp idéer, att vi kan ge saker vilken färg, storlek eller 
utseende vi vill. Vårt fantasitänkande beror på vår förmåga att använda oss av idéer som inte 
är relaterade till varandra. Det som i verkligheten är helt osannolikt är möjligt i fantasin. Att 
fantisera tillsammans med barn kan utvidga deras tänkande och tillåta dem att skapa. Detta 
kan även påverka andra inlärningsområden som t ex. deras kreativa skrivande och deras 
problemlösningsförmåga. Genom att använda sin fantasi frambringar barnen ofta en mängd 
kreativa idéer som kan användas även i andra ämnen. Att ställa fantasifulla frågor kan göra att 
barnen känner att fantasin är något som är tillåtet i klassrummet. Att diskutera fantasifulla 
idéer lär barnen att man accepterar deras fantasi och att den kan användas positivt i deras 
skapande (Barnes 1994). 
 

Fantasi är viktigare än kunskap. 
Albert Einstein 
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Drama 
 
Drama är en estetisk uttrycksform enlig Erberth och Rasmusson (1996). Estetik handlar om 
imagination dvs. människans skaparkraft och fantasi. Estetik betyder förnimmelse, att uppleva 
med sinnena. Vi tar hela tiden emot intryck som påverkar vårt inre, vår egen bild, våra 
associationer, fantasier och tankar. Föreställningsförmågan finns inom oss och ger oss 
inspirationer till egna problemlösningar. Att verkligen se hur något ser ut, att höra hur något 
hörs, att känna hur något känns, smakar och luktar är det mest grundläggande sättet att 
tillägna sig kunskap. Kanske var det denna sinnenas kunskap som Einstein syftade på när han 
sa att fantasin är viktigare än kunskapen (Erberth och Rasmusson 1996).   
 
I skolämnet drama får barnen använda sin fantasi och skapa någonting tillsammans. Ordet 
drama härstammar från ett grekiskt ord som betyder handling. Handlingen står i centrum i 
denna pedagogik. Drama sätter eleverna och deras aktivitet i centrum. Den kreativa 
handlingen är ett uttryck för hela personligheten och kärnan i dramapedagogiken (Erberth & 
Rasmusson 1996).  

Det finns olika former av ageringstekniker; improvisationer, dramatiseringar, rollspel av olika 
slag eller teaterföreställningar. I ageringen skapas en uppdiktad situation. Detta betyder dock 
inte att de normala relationerna mellan individerna försvinner. Det finns en möjlighet att i 
ageringen pröva andra roller och relationer än de vanligtvis har i verkliga livet. För elever 
handlar det om att illustrera och diskutera lösningar och konflikter, att påverka och bli 
medvetna om attityder och värderingar, att träna sig inför kommande uppgifter, att 
levandegöra aktuella händelser eller skapa förståelse för olika sammanhang.  Den estetiska 
formen gör det möjligt att arbeta nära personliga problem utan att eleverna behöver vara 
privata.  I ageringen aktiveras tankar, känslor och handlingar, eleverna är koncentrerade på att 
tolka andras attityder och värderingar (Sternudd 2000). 
 
I drama är varje elev en huvudperson. De tränas att uttrycka sig, att upptäcka samt använda 
sina resurser. Genom detta får eleverna ett ökat självförtroende. De lär sig även att samspela 
med andra och samarbeta i grupp. Eleverna lär sig leva sig in i hur andra människor tänker 
och känner samt utvecklar förståelsen för sociala sammanhang. Att arbeta ofta med 
dramatisering har ett värde i sig och ger även möjlighet till reflektion och eftertanke (Erberth 
& Rasmusson 1996). 
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Brian Way kom att påverka dramapedagogiken i Sverige genom sin teori om 
personlighetscirkeln. Han tog avstånd från traditionell dramaundervisning och ansåg att teater 
och uppspel hindrar elevernas inre utveckling. Genom sin personlighetscirkel visade Brian 
Way hur olika sidor av vår personlighet utvecklas genom drama. Syftet var att utveckla hela 
människan och att öva sig att leva (Erberth & Rasmussson 1996). 

 
 

 
 Bild 1. Brian Ways personlighetscirkel 

 
 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 
text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. 
en harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta 
olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande  

hör till det som eleverna skall tillägna sig. 
(Lpo 94, s 8) 

 
 
Enligt Erberth och Rasmusson förekommer drama tyvärr inte som självständigt ämne i 
grundskolan. Men det är inte ovanligt att en dramapedagog finns som resurs på skolan och har 
särskilda dramalektioner (Erberth & Rasmusson 1996). 
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Lek 
 
 

I leken befinner sig barnet alltid över sin medelålder, 
över sitt dagliga beteende; i leken är det som om barnet  

vore ett huvud högre än sig självt. 
Lev Semenovich Vygotskij 

 
 
Att leka är nödvändigt. Leken är konstens, kunskapens, den fysiska förmågans och de sociala 
rollernas övningsområde. I leken laborerar och skapar vi på höjden av vår förmåga, leken är 
lekens mål. Det som barnen själva hittar på och driver kallas lek. Drama är vuxeninitierad lek, 
lek blir drama när vuxna stimulerar idéer, material och aktivt deltagande enligt Henriksson 
(1987). Vi vuxna behövs ibland i barnens lekar som passiva men aktivt lyssnande 
lekkamrater. I leken får vi veta vad barnen går för, vad de vet och vad de kan. I skolans värld 
föreligger målmedvetet lärande, att leka i skolan är en utmaning. I leken experimenterar vi 
med tingens inre betydelse och tränar oss i att se vad som sker i det som synes ske. Vi leker av 
lust och lusten framkallar det bästa inlärningsklimatet. De regler som vi gått med på från 
början måste vi följa annars blir leken inte rolig. När vi vuxna får vara med barnen och leka 
har vi chansen att utmana deras samspel, abstrakta tänkande och kreativa förmåga 
(Henriksson 1987). 
 
 
Attityder 
 
 
En attityd formar en individs inställning och förhållningssätt gentemot ett föremål, en 
företeelse eller viss situation skrev Permer och Permer (1989). Attityder är varaktiga, dvs. att 
de gäller inte bara för stunden, de är även relativt motståndskraftiga mot förändring. En attityd 
är ett mellanting mellan en övergående uppfattning och en oförändlig tro. Det finns många 
teorier över hur attityder uppstår (Permer och Permer 1989). 
 
Inlärning har betydelse för våra attityder. Inlärningsteorierna för attitydutveckling menar att 
inlärning av attityder sker på samma sätt som annan inlärning och att alla inlärningsformer 
kan vara inblandande. Att individen utvecklar de attityder som är mest funktionella för att 
kunna fungera i en viss situation betonar de funktionella attitydteorierna. 
Konsekvensteorierna menar att strävande mot en konsekvens i attitydsystemet är en stark 
kraft. Forskare har uttryckt denna konsekvens som en strävan efter bl.a. balans eller symmetri. 
 
Det sociala inflytandet spelar en stor roll vid de flesta attitydförändringar. Ett effektivt sätt att 
förändra attityder är rollspel. I rollspelet kan de inblandade leva sig in i och spela olika roller. 
Genom detta kan olika känslor och uppträdanden prövas och detta ger vidare en djupare 
förståelse för andra människor och händelser, vilket förändrar attityder. Beteendeförändringar 
framkallar en motsvarande attitydförändring som i och med detta ger mening åt det nya 
beteendet. Vi ändrar lättast attityder under påverkan från den egna gruppen därför är 
gruppdiskussionen även ett effektfullt sätt för attitydförändringar. 
 
Att ha en attityd innebär en stor tidsvinst eftersom vi slipper ta nya ställningar till föremålen 
för våra attityder varje gång vid träffar på dem. Å andra sidan hindrar dem oss från att göra en 
objektiv omprövning av våra åsikter. Våra attityder hjälper oss att organisera vår omvärld och 
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att ha en uppfattning om den. De som hjälper oss i denna anpassning bevarar vi och de som 
inte gör det förkastar vi. För all den information som vi möter fungerar våra attityder som ett 
s.k. filter.  
 
Attityder ger stadga och konsekvens åt vårt beteende och gör det också möjligt för en 
utomstående att förutsäga vårt beteende utifrån kunskap om våra attityder. De kan även 
skydda oss mot att se det negativa och skrämmande runt omkring oss. Människor utvecklar 
attityder för att undvika att se de obehagliga sanningar som finns (Permer & Permer 1989). 
 
Lärarnas olika attityd påverkar elevernas prestationer. Läraren har olika förväntningar 
beroende på elevernas bakgrund vilket kan komma att påverka resultatet. Föräldrarnas attityd 
till skolan spelar också in, barn till positivt inställda föräldrar klarar sig bättre i skolan än de 
barn med negativt inställda föräldrar. Vid inlärning påverkar även kamraterna utgången 
genom grupptryck. En positiv attityd underlättar språkinlärningen. Det ger barnen en grund att 
växa på och en känsla av att lyckas. Klassrummet måste genomsyras av en positiv och 
uppmuntrande atmosfär för att största möjliga inlärning skall ske (Linnarud 1993).  
 
 
Syfte 
 
 
Vi ska undersöka om skapande arbetssätt, där eleverna får delta aktivt, kan påverka deras 
attityd till den engelska språkundervisningen. 
 
 
Metod 
 
 
Under sju veckors tid genomförde vi den praktiska delen av vårt examensarbete på en skola i 
Luleå kommun. Vi träffade eleverna varje dag men vi arbetade med examensarbetet under tre 
tillfällen i veckan. Vid flera tillfällen observerade vi också eleverna och förde även 
dagboksanteckningar fortlöpande under praktiktiden.  
 
Den avgörande delen av vår undersökning bestod av två enkätundersökningar. Den första 
genomförde vi under första veckan av vår praktikperiod och den andra under sista veckan av 
perioden. Enligt Løkken är enkäter är ett bra redskap för att få reda på elevernas synpunkter 
om t.ex. ett skolämne vid ett visst tillfälle. Frågorna ska vara klara, tydliga och det är viktigt 
att undvika ledande frågor. Svarsalternativen som ges i enkäterna ska ömsesidigt utesluta 
varandra. Vid en enkätundersökning kan även rangskalor användas för att få fram ett exakt 
svar. Den som fyller i en enkät kan följa sitt eget tempo, tänka igenom frågorna ordentligt i 
lugn och ro och därmed ge ett bra svar (Løkken 1995). 
 
Genom direkt observation får vi även en mer fullständig bild av den händelse som vi studerar. 
Observationerna utgör en grund för reflektion och fortsatt bearbetning. Enligt Askland är 
observation något som alla människor inom alla yrkesområden använder sig av i sin dagliga 
verksamhet. Våra sinnen hjälper oss att registrera vad som händer runt omkring oss. Vi 
observerar för att sedan tolka och reflektera över detta (Løkken, 1995). 
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Försökspersoner 
 
Vi genomförde vår undersökning på en skola i Luleå kommun. Vår undersökningsgrupp 
bestod av 26 elever i åldrarna 11-12 år, 17 pojkar och 9 flickor.  
 
 
Bortfall 
 
Under arbetets gång har ett fåtal elever varit frånvarande men vi anser att detta inte har 
påverkat vår undersökning. Vid enkätundersökningarna var dock ingen elev frånvarande.  
 
 
Material 
 
Brev till föräldrarna (bilaga 1) 
Enkäter (bilaga 2) 
Material till respektive lektion (bilaga 4) 
 
 
Genomförande 
 
I undersökningen har samma enkät används både före och efter genomförandet av 
examensarbetet. Frågorna i enkäten har till syfte att mäta elevernas attityd till den engelska 
språkundervisningen och hur detta eventuellt förändrats efter våra arbetsmoment. Frågorna 
som ställs i enkäten handlar om t.ex. vad eleverna tycker om engelska, deras uppfattning om 
sin språkliga förmåga, hur eleverna trivs under lektionerna och hur de upplever att tala 
engelska i klassrummet. Som komplement till enkäten har observationer gjorts under 
lektionspassen. Syftet med detta är att studera hur eleverna verkar uppleva övningarna och om 
eleverna utför uppgifterna intresserat och engagerat eller om de är okoncentrerade och 
oengagerade. 
 
 
Tidsplan  
 

PM lämnas in oktober 2001 
 

Bakgrund och Metod 
Litteraturläsning och planering 

maj 2002 
 

Praktik   
Enkät 1   
Examensarbete 
Enkät 2  

oktober, november 2002 
v. 40 
v. 41-47 
v.47 

Sammanställning november, december 2002 
 

Slutseminarium januari 2003 
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Resultat 
 
Resultatet grundar sig på enkäter och observationer gjorda under våra engelskapass. Vi 
redovisar våra svar i diagramform. Eftersom samma enkät har använts både före och efter 
examensarbetets genomförande har vi valt att sammanställa resultaten från båda 
undersökningarna i samma diagram. Syftet är att det ska vara lättare att utläsa om någon 
förändring skett mellan de två undersökningstillfällena beträffande elevernas attityd i 
frågorna.  
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Enkätsvar  
 

 
Diagram 1: Visar en mer positiv attityd till engelska bland både flickor och pojkar vid andra 
enkätundersökningen.  
 
Ett urval av enkätsvaren 
 
Kommentarer enkät 1: 
 
Upprepningar hela tiden, därför är det tråkit (Pojke). 
 
Engelska är ett viktigt ämne. Jag tror inte att man skulle klara sig så bra om man inte kunde 
engelska. Jag tycker att det kan vara kul att testa på något nytt språk någon gång (Flicka). 
 
Kommentarer enkät 2: 
 
Engelskan är roligare nu än förr (Pojke). 
 
Engelska är kuligare därför att man får göra teatrar, sjunga sånger och spela spel ibland 
(Pojke). 
 
Jag tycker att engelskan är roligare nu än för… För nu har jag fått testa på någonting nytt! 
(Flicka) 
 
Jag vet inte, det är bara roligare nu (Flicka). 

1. Vad tycker du om engelska som skolämne?

0
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4

5

6

7

8

9

Jag tycker att
engelska är roligt

Jag tycker varken
att engelska är

roligt eller tråkigt

Jag tycker att
engelska är

tråkigt

A
nt

al

Flickor enkät 1
Flickor enkät 2

Pojkar enkät 1
Pojkar enkät 2
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Diagram 2: Visar en markant positiv förändring i inställningen bland flickor och en mindre positiv förändring 
bland pojkar. 
  
Ett urval av enkätsvaren 
 
Kommentarer enkät 1: 
Det är inte så kul. Men det är roligare att prata engelska än att skriva (Pojke). 
 
Det kan bli rätt så pinsamt om man uttalar något fel inför hela klassen. Annars är det roligt 
(Flicka). 
 
Kommentarer enkät 2: 
Jag tycker om att prata engelska i klassen under lektioner, hellre än att skriva (Pojke). 
 
Jag tycker inte om att prata engelska, det är svårt och tråkigt (Pojke). 
 
Jag tycker sådär om att prata engelska, det beror på vad man pratar om (Flicka). 
 
Det känns bra att prata i klassen för jag kan det (Flicka). 

2. Vad tycker du om att prata engelska i klassrummet under lektioner?
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Jag tycker om att
prata engelska i
klassen under

lektioner

Jag är likgiltig
inför att prata

engelska i
klassen under

lektioner

Jag tycker inte
om att prata
engelska i

klassen under
lektioner

A
nt

al

Flickor enkät 1
Flickor enkät 2

Pojkar enkät 1
Pojkar enkät 2
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Diagram 3: Visar att fler flickor trivs nu medan ingen direkt förändring har skett bland pojkarna. 
 
Ett urval av enkätsvaren 
 
Kommentarer enkät 1: 
Jag sitter ofta bra, men jag förstår inte så mycket (Pojke). 
 
Om alla sitter i ett rum skulle jag störas men vi brukar dela ut oss. Då går det bra (Flicka). 
 
Kommentarer enkät 2: 
Jodå jag trivs under engelska lektionerna (Pojke). 
 
Bara när Julia och Johana har lextion (Flicka). 
 
Det är väl Ok. Det är faktiskt en av det tystaste lektionerna (Flicka). 

3. Hur trivs du under engelsklektionerna?

0
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4
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6

7

Jag trivs under
engelskalektionerna

Jag trivs sådär
under

engelsklektionerna

Jag trivs inte under
engelsklektionerna

A
nt

al

Flickor enkät 1
Flickor enkät 2

Pojkar enkät 1
Pojkar enkät 2
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Diagram 4: Här har ingen större förändring skett. 
 
Ett urval av enkätsvaren 
 
Kommentarer enkät 1: 
Det är tråkigt (Pojke). 
 
I vår engelskbok brukar vi bara läsa och översätta, det tycker jag är långtråkigt (Flicka). 
 
Kommentarer enkät 2: 
Jag tycker att det är trist att jobba med vår engelskabok (Pojke). 
 
Det är roligare med teater eller kanske andra saker, det blir så enformigt (Flicka). 
 
BLÄ! (Flicka) 

4. Vad tycker du om er engelskbok?
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Jag tycker om att
jobba med vår
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A
nt

al

Flickor enkät 1
Flickor enkät 2

Pojkar enkät 1
Pojkar enkät 2
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Diagram 5: Visar att fler flickor tycker att det är pinsamt att säga fel under en engelsklektion nu, men en 
minskning av antalet som tycker det är pinsamt har skett bland pojkarna. 
 
Ett urval av enkätsvaren 
 
Kommentarer enkät 1: 
Jag tycker att det är pinsamt att säga fel under en engelsklektion för dom kanske börjar 
skratta (Pojke). 
 
Det är inget pinsamt med att säga fel under en engelsklektion, alla kan ju säga fel! (Flicka) 
 
Kommentarer enkät 2: 
Jag är ganska duktig men händer det så vet jag att det brukar hända andra oftare (Pojke). 
 
Det är lite pinsamt att säga fel för dom andra kan börja skratta (Pojke). 
 
Det kan vara lite pinigt för man vill ju inte råka säga nått dumt (Flicka). 

5. Hur känner du dig om du säger fel under en engelsklektion?
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Diagram 6: Visar en stor positiv förändring bland både flickor och pojkar. 
 
Ett urval av enkätsvaren 
 
Kommentarer enkät 1: 
Jag vill lära mig mer engelska för att det är bra att kunna när man reser t.ex. (Pojke). 
 
Jag vill lära mig mer engelska så att jag kan prata spontant (Flicka). 
 
Kommentarer enkät 2: 
Självklart vill jag lära mig mer engelska (Pojke). 
 
Det är bra att kunna engelska ifall man reser eller sådär (Pojke). 
 
Man kan aldrig lära sig för mycket (Flicka). 

6. Hur känner du dig inför framtida engelskapass?
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Fråga 7. Så här känner jag mig före, under och efter en engelsklektion? 
 
Enkät 1     
 
Flickor Bra Ok Dåligt 
Före 0 5 4 
Under 1 2 6 
Efter 4 5 0 
   
Enkät 2 
 
Flickor Bra Ok Dåligt 
Före 1 5 3 
Under 1 4 4 
Efter 6 3 0 
 
Tabellerna visar att fler flickor känner sig bättre till mods före, under och efter en engelsklektion. 
 
Enkät 1 
 
Pojkar Bra Ok Dåligt 
Före 7 7 3 
Under 5 7 5 
Efter 14 3 0 
 
Enkät 2 
 
Pojkar Bra Ok Dåligt 
Före 6 10 1 
Under 5 12 0 
Efter 7 10 0 
 
Tabellerna visar att fler pojkar känner sig något bättre till mods före, under och efter en engelsklektion. 
 
Ett urval av enkätsvaren 
 
Kommentarer enkät 1: 
Före: Vet ej! 
Under: Ibland nervös när man läser. 
Efter: Skönt att man är klar (Pojke). 
 
Före: Okej, nu är det engelska. 
Under: Lyssna på dom andra. 
Efter: Det var väl kul (Flicka). 
 
Kommentarer enkät 2: 
Före: Jag känner att det kommer bli ganska roligt. 
Under: Det är Okej. 
Efter: Ja det är som efter alla andra lektioner (Pojke). 
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Före: Bra 
Under: Bra 
Efter: Bra (Flicka). 
 
 
Följdfråga till fråga 7: Berätta om varför du tycker så här. 
 
Ett urval av enkätsvaren 
 
Kommentarer enkät 1: 
För att det är ganska kul och rätt lätt sådär (Pojke). 
 
Vet inte jag tycker som jag tycker (Pojke). 
 
Vissa kanske är osäkra men det är inte jag! Jag tror att det är därför jag inte känner mig nå 
nervös (Flicka). 
 
Vet ej! (Flicka) 
 
Kommentarer enkät 2: 
Vet inte, fast det var rätt kul att jobba om teatern (Pojke). 
 
Det har varit rolit specielt english league (Pojke). 
 
Det har varit lite annorlunda än förut (Flicka). 
 
Roligare än nånsin innan (Flicka). 
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Diskussion  
 
 
Reliabilitet/Tillförlitlighet 
 
Då praktikperioden endast är sju veckor är det svårt att få ett tillförlitligt reslutat. Om vi skulle 
gjort undersökningen under en längre period hade ett säkrare svar kunnat mätas. 
Tillförlitligheten anser vi ändå är hög eftersom vi genomförde noggranna observationer. Valet 
av mätinstrument har också påverkat resultatet, vi valde att använda oss av enkäter och 
observationer. Frågorna i enkäten hade kunnat vara mer öppna så att eleverna hade blivit 
mindre styrda. För att undvika att påverka elevernas attityder valde vi att inte gå igenom de 
frågor som fanns i enkäten, men en genomgång hade kanske kunna bidra till ett förtydligande 
av vissa frågeställningar. Eleverna verkar dock överlag ha förstått frågorna bra. Egna 
observationer har gjorts under lektionspassen som komplement till våra enkäter, men vi har 
dock inte dokumenterat dessa utan gjort dem för vår egen skull. Observationerna blir 
troligtvis en aning subjektiva eftersom vi tolkar det vi ser och hör utifrån de eventuella 
föreställningar som vi har. För att undvika en alltför subjektiv tolkning har vi även samtalat 
med vår handledare om hennes uppfattning om elevernas agerande och jämfört med vår. 
Klassrumsklimatet var bra och vi anser att eleverna kände sig trygga. Vi hade alltid tillgång 
till grupprum och dylikt och våra övningar blev som vi hade tänkt oss. 
 
 
Validitet  
 
Vi anser att vi mätt det vi avsåg att mäta, det vill säga elevernas eventuella attitydförändringar 
till engelska. Generellt har vi sett att elevernas attityd förändrats till mer positiv till det 
engelska ämnet och att de ansett att våra lektioner varit givande och roliga. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att se om elevernas attityd till den engelska 
språkundervisningen förändrades genom att vi använde skapande arbetssätt. Eftersom många 
elever upplever att ett traditionellt arbetssätt med lärobok är relativt enformigt ville vi 
introducera ett skapande arbetssätt med hjälp av att arbeta med bild, musik och drama. 
  
Stämningen i klassen var harmonisk och det medförde att arbetsklimatet bland eleverna var 
bra. Vi anser att en trygg arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna vid all inlärning. 
Krashen påpekar vikten av en harmonisk arbetsmiljö och att negativa känslor som till exempel 
oro och dåligt självförtroende ska motverkas för att inlärning skall ske på bästa sätt (Linnarud 
1993). Klassen var positivt inställda till att vi skulle undervisa dem i engelska och såg fram 
emot våra lektionspass. Vår handledare var också mycket hjälpsam och positiv. Innan vi kom 
till klassen hade de arbetat med en traditionell undervisningsform med hjälp av en lärobok. 
 
Vid planeringen av våra lektioner har vi tagit hänsyn till Gardners teori om att människan 
besitter en unik kombination av olika intelligenser (se s 4). Vi har därför varierat aktiviteterna 
under våra lektionspass så att så många elever som möjligt får något av sina behov 
tillgodosett. 
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Under arbetets gång kunde vi se att eleverna tyckte engelska var roligare nu än tidigare och 
visade mer arbetsglädje. Vi diskuterade med vår handledare och även hon ansåg detta, men vi 
kan inte säga med säkerhet att detta endast beror på vårt arbete. Överlag såg vi en positiv 
utveckling hos eleverna vad gäller deras kreativitet och lust att arbeta med engelska. Vi tolkar 
detta  som ett bevis på att elevernas inställning till det engelska ämnet förändrats i en positiv 
riktning.  
 
När vi jämför svaren på fråga 1, om vad eleverna tycker om engelska, har en tydlig förändring 
skett. Flickorna och pojkarna tycker generellt att engelska är roligare efter genomförandet av 
vårt examensarbete. Även i frågorna 2 och 3 har elevernas attityd förändrats.  På fråga 2, vad 
eleverna tycker om att prata engelska i klassrummet, har antalet flickor som tycker om att 
prata i klassrummet ökat. Hos pojkarna har även en ökning skett men två pojkar tycker nu 
mindre om att prata engelska i klassrummet än förut.  Svaren på fråga 3, hur eleverna känner 
sig under en engelsklektion, visar att fler flickor trivs under engelsklektionerna nu medan 
pojkarnas svar inte visar en lika klar ökning. Vi tycker att det är angeläget att eleverna trivs 
och mår bra i skolan. Som det står i läroplanen skall skolan sträva efter att varje elev känner 
trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra (Lpo 94, s 14). På 
fråga 4, vad eleverna tycker om sin engelskbok, har ingen större förändring skett. Något som 
vi inte förväntade oss var svaren på fråga 5, hur eleverna känner sig om de säger fel under en 
engelsklektion. Fler flickor tycker nu att det är mer pinsamt att säga fel under en 
engelsklektion än tidigare. Detta tycker vi är synd eftersom vår avsikt var att stärka elevernas 
vilja att prata inför klassen. Pojkarna däremot tycker nu att det inte är lika pinsamt att säga fel 
under en engelsklektion, vilket vi anser positivt och utvecklande, för det var meningen med 
våra övningar. På fråga 6, hur eleverna känner inför framtida engelskapass, är det en ökad 
positiv inställning bland både flickor och pojkar. Deras intresse att lära sig mer engelska i 
framtiden är stort och det tycker vi är mycket affirmativt. Hur eleverna känner sig före, under 
och efter engelsklektion har förändrats i en positivt riktning, fler elever känner sig nu mer 
nöjda med en engelsklektion. Vi bad även eleverna i klassen att utvärdera våra övningar och 
fick ett mycket uppskattat bemötande. De allra flesta eleverna var mycket positivt inställda till 
att arbeta med skapande arbetssätt. 
 
Under lektionstillfällena kunde vi se att dramatiseringen av traditionella sagor var det som 
uppskattades mest av eleverna och det var även detta vi arbetade med längst tid. De arbetade 
flitigt med att skriva manus, öva in pjäser och göra rekvisita och det märktes att de tyckte om 
att arbeta på detta sätt. En annan övning som vi genomförde var charader. Eleverna fick 
föreställa djur, yrken och kändisar som utförde en handling. Detta värderades högt av eleverna 
och vi upplevde detta pass som ett av det mest givande. Tillsammans med en annan 
lärarstuderande på skolan utförde vi även ett musikpass med eleverna. Vi var i musiksalen och 
sjöng sånger som vi valt ut tillsammans med eleverna, till vår hjälp hade vi en gitarr och 
bakgrundsmusik. Detta pass var också mycket omtyckt av eleverna och likaledes av oss 
lärarstuderande. Under två lektionstillfällen arbetade vi också med collage tillsammans med 
eleverna. De fick klippa ut bilder ur tidningar och klistra upp dem på planscher. Temat vi 
nyttjade oss av var veckodagarna och en resa. Detta moment upplevde vi som mindre lyckat, 
kanske på grund av att vi gav något vaga instruktioner och att det tog längre tid än vad vi 
räknat med samt att eleverna var mer ”pratiga” än vanligt.  
 
Ett uppskattat inslag varje vecka under vår praktiktid var English league. Eleverna fick varje 
fredag svara på 13 frågor gällande veckans engelskarbete, som vi sammanställt. De svarade 
lagvis på frågorna och grupperna döpte sig efter fotbollslag. Vi förde stapeldiagram över 
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resultaten varje vecka och sista veckan delades pris ut till samtliga deltagande. Syftet med 
denna övning var att öka samarbetsförmågan och göra ett traditionellt glosförhör roligare. 
 
I diagrammen har vi redovisat svaren genom könsfördelning. Orsaken till detta är att vi ville 
undersöka om det finns någon tydlig attitydskillnad mellan pojkar och flickor. Vi kan dock ej 
säkerställa någon sådan skillnad och kommer därför inte att diskutera detta vidare. 
 
Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att elevernas inställning överlag har förändrats till mer 
positiv, gällande den engelska språkundervisningen. Eleverna har i stort varit positiva till 
engelska och visat engagemang och intresse för de övningar de gjort. De metoder vi använt 
visade sig fungera bra i klassen och vi tror att denna arbetsform, med skapande arbetssätt, 
även fungerar bra i andra skolämnen. Vi anser att syftet med vårt examensarbete har uppnåtts 
och har även gett oss  mycket kunskaper inför vårt framtida yrke. 
 
Fortsatt forskning 
 
Enligt vår mening är ett skapande arbetssätt en idealisk metod att arbeta med i det engelska 
ämnet. Vi anser därför att det skulle vara intressant att undersöka om arbetssättet även 
fungerar i andra skolämnen. Vi tror att det kan stärka eleverna att arbeta på detta sätt i flera 
skolämnen. När eleverna får arbeta med ett skapande arbetssätt används Gardners olika 
intelligenser och varje elev får en möjlighet att nyttja just sin kapacitet.  
 
Det skulle vara intressant att arbeta med ett likadant projekt under en längre tid, dels för att se 
om det fungerar under en hel termin och om det blir någon skillnad mellan pojkar och flickor.   
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Bilaga 1 

Hej! 
 
Vi heter Julia Linge och Johanna Sandström och går sista terminen på 
grundskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Under veckorna 40-47 kommer vi 
att göra vår slutpraktik i Ditt barns klass. 
 
Under vår praktik ska den praktiska delen i vårt examensarbete genomföras. Vårt 
examensarbete handlar om attityder till engelska och om skapande arbetssätt. Med hjälp av 
bl.a. drama och musik vill vi undersöka om vi kan förändra elevers attityd till engelska. 
Eleverna i klassen kommer att vara vår undersökningsgrupp och de kommer att få vara 
delaktiga i flera övningar och två enkätundersökningar. Vi kommer att jobba med detta 
fortlöpande under sex veckor. Elevernas anonymitet garanteras förstås. Vi kommer även att 
arbeta med andra ämnen.  
 
Vi ser fram emot de här veckorna och att lära känna Era barn!  
 
Har Ni några frågor kring detta tveka inte utan ring till oss! 
 
Med vänlig hälsning Julia & Johanna 



Bilaga 2:1 

Enkät 1 
 
Pojke 
 
Flicka 
 
1. Vad tycker du om engelska som skolämne? 
 
 Jag tycker att  Jag tycker att  
engelska är roligt. engelska är tråkigt. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
2. Vad tycker du om att prata engelska i klassrummet? 
 
Jag tycker om att  Jag tycker inte om att 
prata engelska i  prata engelska i klassen 
klassen under lektioner.  under lektioner. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
3. Hur trivs du under engelsklektionerna? 
 
 Jag trivs under  Jag trivs inte under 
engelska lektionerna.  engelska lektionerna. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
4. Vad tycker du om er engelskbok? 
 
 Jag tycker om att jobba  Jag tycker inte om att 
med vår engelskbok.  jobba med vår engelskbok. 
 
 



 

Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hur känner du dig om du säger fel under en engelsklektion? 
 
Jag tycker inte det är  Jag tycker det är pinsamt 
pinsamt att säga fel  att säga fel under 
under en engelsklektion.  en engelsklektion. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
6. Hur känner du dig inför framtida engelskapass? 
 
 Jag vill lära mig  Jag vill inte lära 
mer engelska.  mig mer engelska. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
7. Så här känner jag mig före, under och efter en engelsklektion. 
 
Före: 
 
 
Under: 
 
 
Efter: 
 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 



Bilaga 2:2 

 
 

Enkät 2 
 
Pojke 
 
Flicka 
 
 
1. Jag tycker att  Jag tycker att  
engelska är roligt. engelska är tråkigt. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
2. Jag tycker om att  Jag tycker inte om att 
prata engelska i  prata engelska i klassen 
klassen under lektioner.  under lektioner. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
3. Jag trivs under  Jag trivs inte under 
engelska lektionerna.  engelska lektionerna. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
4. Jag tycker om att jobba  Jag tycker inte om att 
med vår engelskbok.  jobba med vår engelskbok. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 



 

5. Jag tycker inte det är  Jag tycker det är pinsamt 
pinsamt att säga fel  att säga fel under 
under en engelsklektion.  en engelsklektion. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
6. Jag vill lära mig  Jag vill inte lära 
mer engelska.  mig mer engelska. 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
7. Så här känner jag mig före, under och efter en engelsklektion. 
 
Före: 
 
 
Under: 
 
 
Efter: 
 
 
Berätta om varför du tycker så här: 
 
 
 
 
 
 
 
8. Så här har jag upplevt Johanna & Julias engelsklektioner: 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3:1 

Veckoplanering 1 
 
 
Övningar: Sång, Människokroppen, Kroppsleken, Kroppsmemory 
 
Syfte: Introducera ett skapande arbetssätt, arbeta i grupp, tala inför klassen och lära sig nya 
ord. Våga ta i varandra. 
 
Försökspersoner: 26 elever 
 
Material: Bandspelare, band, pappersrulle, pennor, lexikon, vår egen kropp och overhead- 
apparat. Papperslappar med kroppsdelar. Memoryspel. 
 
 
Genomförande: Vi började med att introducera människokroppen genom att sjunga sången 
Head, shoulders, knees and toes. Till vår hjälp använde vi oss av bandspelare och 
kassettband. Därefter förklarade vi vad vi skulle göra för eleverna. Klassen var indelade i fem 
olika grupper och varje grupp fick varsitt stort papper, pennor och lexikon. En elev från varje 
grupp blev avritad på pappret men huvudet ritades av med hjälp av en overheadapparat på 
tavlan. Efter detta fick eleverna sätta ut de kroppsdelar de kunde på engelska, på pappret och 
sedan slå upp de orden de inte kunde, i lexikon. Eleverna arbetade med detta under en vecka 
och i slutet av veckan redovisade alla grupper för varandra om sin människokropp.  Som 
avslutning sjöng vi sången en gång till. Som en extrauppgift hade vi förberett ett memoryspel 
med olika kroppsdelar som de grupper som blev färdiga tidigt fick spela. 
 
Vi lekte även en lek under veckan, Kroppsleken, som gick ut på att eleverna fick arbeta två 
och två. Vi blandade paren så vissa fick arbeta pojke – flicka. Paren fick dra lappar där två 
olika kroppsdelar var utsatta exempelvis: Knee and Hand och då skulle paren sammankoppla 
dessa kroppsdelar. Det fick dra så många lappar som de ansåg sig klara av. 
 
 
Utvärdering: Övningarna fungerade bra. Alla eleverna följde bra med i sången. De lyssnade 
även uppmärksamt när vi hade genomgång. Däremot fungerade inte alla grupperna, som vår 
handledare hade bestämt i förväg. En grupp tog väldigt lång tid på sig innan de kom igång och 
hela projektet tog längre tid än vi trott.  Momentet med overheadapparaten tog onödigt lång 
tid och kan därför uteslutas. Redovisningarna gick dock väldigt bra och eleverna hade 
ansträngt sig för att få sina människokroppar fina med hjälp av mycket färg och fantasi. 
Eleverna kunde många ord utan att behöva lexikon och ingen kropp var den andra lik. 
 
 
Fortsatt arbete: Detta ämne kan utvecklas mycket. Eleverna kan döpa sin människokropp, 
sätta på kläder, göra en garderob, skriva en berättelse, arbeta vidare med familjeförhållanden 
och göra ett hus där han bor etc. 



Bilaga 3:2 

Veckoplanering 2 
 
 
Övningar: Charader, Collage 
 
Syfte: Våga att ensam agera inför en mindre grupp. Uttrycka sig med hjälp av bild, 
samarbete, använda sin fantasi och redovisa inför helklass. 
 
Försökspersoner: 24 elever 
 
Bortfall: 2 elever 
 
Material: Papperslappar till charaderna. Tidningar, saxar, lim, papper och pennor. 
 
 
Genomförande: Vi delade upp klassen i två lika stora grupper när vi arbetade med charader. 
I den ena gruppen ingick elever som var svagare i engelska. Eleverna fick dra lappar med 
djur, yrken och kändisar som utför en handling och agera inför gruppen. 
 
Vi arbetade med collage under två pass. Eleverna arbetade i fem grupper och grupperna blev 
tilldelade varsin veckodag. De skulle därefter klippa ut bilder som passade in på denna 
veckodag och klistra upp på ett papper, t.ex. Saturday – en bild på godis. De fick även 
redovisa inför varandra. Nästa moment var att planera en resa och klippa ut bilder om detta. 
Även resan redovisades. 
 
 
Utvärdering: Charaderna gick oerhört bra. Eleverna tyckte att denna övning var väldigt rolig 
och det var koncentrerade och engagerade under hela passet. Nästa alla vågade agera framför 
gruppen. De var även otroligt duktiga på engelska ord. 
 
Temat om collage fungerade mindre bra eftersom eleverna inte riktigt förstod uppgiften. 
Möjligtvis hade vi kunnat skriva instruktionerna på tavlan och förklarat tydligare. Men vårt 
syfte med övningen blev ändå uppnått.  
 
Fortsatt arbete: Både charader och collage kan utvecklas vidare. 



Bilaga 3:3 

Veckoplanering 3 
 
 
Övning: Tell us about… - Spel 
 
Syfte: Prata engelska om sig själv i små grupper, lära sig nya ord. 
 
Försökspersoner: 25 elever 
 
Bortfall: 1 elev 
 
Material: Spelplan, tärning och spelpjäser. 
 
Genomförande: Vi arbetade med detta moment i halvklass. Eleverna fick själva välja vilka 
de ville spela med. Sedan spelade eleverna spelet, Tell us about… flera gånger under veckan. 
Spelet handlar om att slå med tärningen, flytta sin spelpjäs och följa anvisningarna som står i 
rutorna. Det kan exempelvis stå Tell us about your favorite animal. 
 
Utvärdering: Vi anser att spelmomentet var givande för eleverna för de fick öva på att prata 
engelska fritt och samtidigt fick de reda på mer om sina klasskamrater. Frågorna i spelet är 
utformade på ett sätt som gör att eleverna måste berätta en hel del om sig själva, vilket vi 
anser kan vara nyttigt. De hjälptes åt att förstå de svåra ord som finns i spelet. 
 
Fortsatt arbete: Eleverna kan få använda sin fantasi och kreativitet genom att tillverka egna 
engelska spel. Spela spel  kan eleverna göra i stort sett alla skolämnen . 



Bilaga 3:4 

Veckoplanering 4 
 
 
Övningar: Musik 
 
Syfte: Träna på engelska, låta eleverna sjunga och våga släppa loss. 
 
Försökspersoner: 25 elever 
 
Bortfall: 1 elev 
 
Material: Gitarr, gitarrist, cd-skiva, cd-spelare, sånghäfte med engelska sånger och 
overheadapparat. 
 
Genomförande: Lektionspasset hölls i musiksalen. Vi hade hjälp av en annan lärarstuderande 
på skolan som spelade gitarr och sjöng tillsammans med oss. Som uppvärmning började vi 
med You put your left arm out, för att få eleverna avslappnade inför musikstunden. Sen sjöng 
vi de sånger som vi valt ut med hjälp av eleverna. Det var modern musik blandat med olika 
ABBA-sånger. Den inbjudna lärarstuderande gick även igenom en Simon and Garfunkel sång 
tillsammans med eleverna och översatte texten. I en av sångerna sjöng pojkarna en stämma 
och flickorna den andra stämman. Denna sång sjöng vi igenom flera gånger. 
 
Utvärdering: Eleverna hade sett fram emot denna musikstund eftersom de tycker mycket om 
att sjunga. Lektionen gick utmärkt, eleverna sjöng med stor inlevelse. Det blev en mycket 
trevlig stund och det var givande att samarbeta tillsammans med en annan pedagog. 
 
Fortsatt arbete: Sång kan vara ett stående inslag i engelskundervisningen. Det finns många 
olika sorters sånger att sjunga till olika ämnen. Eleverna kan även få göra en musikal med ett 
tema. 
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Veckoplanering 5 och 6 
 
 
Övningar: Drama 
 
Syfte: Läsa, skriva, prata, lyssna och agera på engelska. Arbeta med bild och samarbeta. 
 
Försökspersoner: 26 elever 
 
Material: Engelska sagoböcker, papper, pennor och rekvisita. 
 
 
Genomförande: Vi introducerade ämnet genom att läsa en saga högt inför klassen. Sedan 
förklarade vi vad eleverna skulle göra. Efter det delade vi in klassen i 5 grupper och gruppvis 
fick de välja varsin saga. Sedan läste grupperna igenom sina sagor och började skriva manus 
utifrån sagoböckerna. Många av grupperna gjorde om sina sagor och skrev mer personliga 
manus. När de var klara med detta började grupperna tillverka bakgrundskulisser och annan 
rekvisita till sina pjäser. Efter det tränade grupperna på sina teatrar. Under en hel förmiddag 
spelades pjäserna upp inför klassen. 
 
Utvärdering: Vi arbetade med detta tema under cirka 2 veckor. Eleverna lade ner mycket 
arbete på både manus och rekvisita. De verkade tycka mycket om att jobba med drama och vi 
pedagoger uppskattade även denna arbetsform. Den stora dramaredovisningen blev enormt 
lyckad och underhållande. Vi gjorde om klassrummet till en teater och det blev en härlig 
stämning. 
 
Fortsatt arbete: Drama kan användas på många sätt inom engelskämnet och även i andra 
skolämnen. 



Bilaga 3:6 

Varje veckas fredagslektion 
 
 
Övning: English League – en frågesport 
 
Syfte: Variera traditionella glosförhör, lära sig nya ord och samarbeta. 
 
Försökspersoner: 26 elever 
 
Material: 13 tipsfrågor, penna, papper och stapeldiagram. 
 
Genomförande: Varje vecka under sju veckors tid genomförde vi en frågesport som vi 
kallade English League. Eleverna var indelade i fem grupper, de arbetade i samma grupper 
under samtliga veckor. Grupperna döpte sig efter olika fotbollslag. Vi lärarstuderande 
förberedde 13 tipsfrågor som handlade om vad vi arbetat med under den gångna veckan i 
klassen. Grupperna fick svara på frågorna tillsammans och sedan rätta varandras tipsrad. 
Resultatet förde vi in i ett stapeldiagram som vi tillverkat och satt upp på väggen. Efter sju 
veckor fanns ett segrande lag och vi hade prisutdelning, alla elever fick pris. 
 
Utvärdering: English League blev ett uppskattat inslag under veckan. Detta kan vara ett bra 
sätt att variera glosförhör under en viss period. Klassens tävlingsinstinkter väcktes och det 
blev en spännande kamp. 
 
Fortsatt arbete: Denna övning kan även göras om och användas inom exempelvis 
svenskämnet. Det går även att ha fler eller färre frågor och använda sig av English League 
varannan vecka eller under en kortare period. 



Bilaga 4:1 

Charader 
 
 
Animals  Professions  Celebrities 
 
Dog  Busdriver  Björn Borg is playing tennis. 
Cat  Taxidriver  Dracula is sucking blood. 
Tiger  Hairdresser  Mats Sundin is playing ice-hockey 
Kangaroo  Chef  The King is waving his hand. 
Giraffe  Dentist  Britney Spears is singing a song. 
Pig  Writer   David Beckham is playing football. 
Ant  Pilot  Brad Pitt is making a movie. 
 
Bee  Police  Pippi is lifting her horse. 
Hen  Stewardess  Cinderella is dancing with her prince. 
Snake  Fireman  Pernilla Wiberg is downhill skiing. 
Sheep  Mailman  Ricky Martin is dancing.  
Horse  Model  Agneta Sjödin is hugging with Phoenix. 
Cow  Doctor  Per Elofsson is skiing. 
 
Cock  Teacher 
Bird  Thief 
Rabbit  Priest 
Bear  Lifeguard    
Reindeer  Carpenter 
Elk  Veterinary 
Elephant  Gardner 
 
Lion 
Shark 
Dolphin 
Penguin 
Polarbear 
Spider 
Turtle 
Monkey 
Gorilla 
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English League 
 
 
Fråga 1. Vad heter armbåge på engelska? 
 
1. armbow 
X.  elbow 
2. shoulder 
 
 
Fråga 2. Vad betyder ordet proud på svenska? 
 
1. prydlig 
X.  packa 
2. stolt 
 
 
Fråga 3. Vad heter ögonbryn på engelska? 
 
1. eyebrow 
X.  eyelid 
2. eyelash 
 
 
Fråga 4. Ordet recently vad betyder det? 
 
1. igår 
X.  nyligen 
2. imorgon 
 
 
Fråga 5. Vilket av dessa ord betyder kind? 
 
1. lip 
X.  forehead 
2. cheek 
 
 
Fråga 6. What do you call your fathers brother? 
 
1. uncle 
X.  niece 
2. buncle 
 
Fråga 7. What day comes after Saturday? 
 
1. Monday 
X.  Friday 
2. Sunday 



 

Fråga 8. Vad heter mage på engelska? 
 
1. mouth 
X.  stomach 
2. mage 
 
 
Fråga 9. Vad betyder ”Tell us about…” 
 
1. Berätta för henne om… 
X.  Tallen är hög… 
2. Berätta för oss om.. 
 
 
Fråga 10. Vad betyder ordet skin? 
 
1. hud 
X.  hår 
2. haka 
 
 
Fråga 11. Which of these words is a part of the human body? 
 
1. buttom 
X.  car 
2. chair 
 
 
Fråga 12. Hur säger man lycka på engelska? 
 
1. lovely 
X.  happiness 
2. wilderness 
 
 
Fråga 13. Vad heter Julia i andranamn? 
 
1. Karin 
X.  Amanda 
2. Marie 
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Sång 
 
 
Head, Shoulders, Knees and Toes 
 
Head, shoulders, knees and toes, 
Knees and toes, 
Head, shoulders, knees and toes, 
Knees and toes, 
And eyes and ears and mouth and nose, 
Head, shoulders, knees and toes, 
Knees and toes. 
 
 
Kroppsmemory 
 

Head Huvud 
Nose Näsa 

Cheek Kind 
Ear Öra 

Cheekbone Kindben 
Eyebrow Ögonbryn 
Eyelid Ögonlock 

Eyelash Ögonfrans 
Neck Hals 
Back Rygg 
Arm Arm 

Armpit Armhåla 
Elbow Armbåge 
Navel Navel 

Stomach Mage 
Leg Ben 

Thigh Lår 
Foot Fot 
Toe Tå 

Buttom Rumpa 
Ankle Vrist 
Calf Vad 
Hair Hår 



 

 
Kroppsleken 
 

Hand Thigh 
Head Shoulder 
Hand Hand 

Buttom Buttom 
Foot Knee 
Nose Cheek 
Ear Head 
Arm Leg 

Stomach Hand 
Armpit Foot 
Buttom Leg 
Back Back 
Knee Head 
Ear Hand 

Hand Elbow 
 


