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Sammanfattning 
 
Inledning 
Vår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt i 
vilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärande 
har vuxit fram. Lärares undervisningssätt och hur de arbetar med muntlig språkinlärning är av 
stor vikt för att elever ska få möjlighet att utveckla sin muntliga förmåga i ämnet engelska. Vi 
vill undersöka hur lärare arbetar för att stötta eleverna samt belysa vad som kan hindra dem 
från att använda talad engelska. 
 
Studiens syfte 
Vår studie fokuserar på i vilken utsträckning lärare använder sig av talad engelska i 
språkundervisningen samt hur de stöttar eleverna i utvecklingen av den muntliga förmågan. 
Studien undersöker även vilka eventuella hinder som kan uppstå för att tala engelska i 
klassrummet.  
 
Metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder i form av observation och semi-strukturerad 
intervju. Fenomenet studien undersöker är undervisning kring muntliga 
kommunikationsfärdigheter inom ämnet engelska. Studien fokuserar på hermeneutik; att tolka 
respondenternas svar i dess sociala kontext och få tillgång till deras upplevelser. 
 
Resultat 
Studiens resultat visar i vilken utsträckning lärare använder sig av muntlig engelska i 
engelskundervisningen samt hur de stöttar eleverna i utvecklingen av den muntliga förmågan. 
Resultat från observationerna och intervjuerna presenteras separat och sammanställs sedan 
parallellt under diskussion. Studien visar att det är upp till varje enskild lärare att avgöra i 
vilken utsträckning den muntliga undervisningen ska hållas på engelska. Majoriteten av 
lärarna i studien anser att det är viktigt att tala engelska i största möjliga mån och att de 
använder olika former av stöttning. Dock talar lärarna inte engelska i den omfattning som de 
själva anser önskvärt. Faktorer som anses utgöra hinder för att tala engelska i undervisningen 
är bristande språkligt självförtroende, elevernas varierande kunskapsnivå samt tidsbrist. 
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1. INLEDNING 
Syftet med vår studie är att visa hur sex lärare stöttar eleverna i den muntliga förmågan samt i 
vilken omfattning de använder målspråket engelska. En granskningsrapport från 
Skolinspektionen (2011) visar att det förekommer engelsklektioner där all undervisning hålls 
på svenska. En ännu större del visar att det hålls lektioner där läraren översätter talad engelska 
till svenska och inte ger utrymme för eleverna att tala på engelska. Granskningen visar att 
ungefär hälften av lektionerna har brister gällande de kommunikativa förmågorna, där det 
muntliga användandet av språket ingår. Glappet mellan olika skolor är stort och även 
undervisningen skiljer sig markant mellan lärare.  I Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 2011) under syftet för ämnet engelska 
beskrivs det tydligt att språket är det främsta verktyget för att tänka, lära, kommunicera samt 
för att förstå omvärlden. Vidare står det hur elever ska utveckla förmågan att, bland annat 
genom tal, kunna interagera med sin omvärld med hjälp av det engelska språket. De ska 
kunna göra sig förstådda och kunna anpassa språket efter mottagare, situation och syfte.  

Under studietiden och den verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett stora skillnader ute på 
olika skolor. Det finns lärare som undervisar till övervägande del på målspråket engelska och 
andra lärare som inte talar engelska alls i undervisningen. I den här studien undersöker vi hur 
och i vilken utsträckning verksamma lärare använder målspråket engelska muntligt i 
undervisningen och jämför resultatet med vetenskaplig forskning. Genom observationer och 
intervjuer med verksamma lärare, studeras även hur de stöttar eleverna i deras muntliga 
förmåga inom ämnet engelska. Studien genomförs med hjälp av observation av en 
engelsklektion och därefter intervju med varje enskild lärare. Observationerna verkar för att 
ge svar på forskningsfrågorna, samt utgör ett underlag vid intervjutillfällena.  

2. SYFTE 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar i klassrummet för 
att bidra till utvecklingen av elevernas muntliga förmåga inom ämnet engelska. 
Frågeställningarna vi har valt att undersöka är: 
 

- Hur arbetar lärare för att stötta elever i deras utveckling av den muntliga förmågan i 
ämnet engelska?   

 
- I vilken utsträckning talar lärare engelska under engelsklektionerna och vad hindrar 

lärare från att använda engelska i undervisningen?   
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3. BAKGRUND 
I det här avsnittet beskrivs vad nuvarande styrdokument säger om utveckling av elevers 
muntliga förmåga inom ämnet engelska. Olika former av stöttning presenteras (Språklig 
förebild, Gester och kroppsspråk och Grupparbeten) samt Problematisering av 
ämnesområdet (Vikten av ett språkligt självförtroende, Elevernas varierande kunskapsnivå 
och tidsbrist) med förankring i aktuell forskning. 

3.1 Begreppsdefinitioner 
Stöttning - Elever lär sig målspråket genom stöttning av någon mer kunnig, i det här fallet 
läraren. Läraren modellerar hur språket används.  
Målspråk - Språket elever ska lära sig, i det här fallet engelska. 
Förstaspråk -  Det första språket som en individ lär sig. 

3.2 Olika former av stöttning 
I Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) ger stort 
utrymme åt den kommunikativa förmågan. Inom ämnet engelska betyder det att läraren bland 
annat ska ge eleverna möjlighet att våga, vilja och kunna använda strategier för att tala 
engelska.  Elever skall kunna tillämpa olika strategier och utveckla en tillräckligt god språklig 
säkerhet för att kunna göra sig förstådda, oavsett språkliga brister. De skall även genom 
undervisningen få förståelse för de fördelar som det engelska språket kan ge, samt utveckla ett 
engagemang för både språk och olika kulturer. Det blir därmed lärarens uppgift att ge 
eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor där den muntliga, talade engelskan spelar en 
viktig roll.  

3.2.1 Språklig förebild 
Riasati (2012) betonar att lärarens undervisningssätt är betydelsefullt för elevernas motivation 
till ämnet och hur pass villiga de blir till att delta i undervisningens muntliga delar. Först när 
undervisningsmiljön är tillåtande vågar eleverna uttrycka sig. Läraren spelar där en viktig roll 
i form av att vara ett gott föredöme och exempel. Dörnyei och Csizér (1998) förklarar detta 
genom att språklärare kan motivera elever genom ett personligt exempel som utgörs av det 
egna beteendet. Att vara en förebild inom ämnet engelska kan utgöra en motivationsfaktor hos 
eleverna. Det innebär att läraren behöver besitta en god språklig kompetens och didaktiska 
kunskaper. 
 
Ytterligare visar Dincer, Yesilyurt och Takkac (2012) i sin studie att lärarens beteende till stor 
del präglar eleverna och deras inlärning. En alltför lärarstyrd undervisning resulterar i 
omotiverade elever med negativa känslor riktade mot skolan och undervisningen. I denna 
studie dras en parallell mellan lärarnas undervisningsmönster och elevernas resultat i 
målspråket engelska. Genom att undervisa på målspråket engelska ska elevernas inlärning öka 
och deras språkliga förmåga förbättras. En god kommunikation mellan lärare och elev 
uppmuntrar till den muntliga inlärningen och bidrar till ökat självförtroende hos den som lär 
sig.  
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Vygotskij (2001) förklarar att språkutveckling sker med hjälp av stöttning från läraren då 
eleven lär sig sådant den inte kunnat tidigare. Inlärningen främjas när det finns möjlighet för 
eleverna att imitera läraren i undervisningen. För att elever ska kunna imitera och utveckla 
den muntliga förmågan inom det engelska språket behöver läraren tala engelska i så stor 
utsträckning som möjligt.  
 
Pinter (2006) menar att socialt samspel och omgivningen har en stor påverkan på en individs 
lärande. I skolans värld har lärares och klasskamraters engagemang till interaktion stor 
påverkan på varje enskild elev, dennes lärande och utveckling. Pinter beskriver hur Vygotskij 
menade att varje individ är en unik studerande varelse. Vygotskij intresserade sig för vilken 
kunskapsnivå varje enskild individ var kapabel att nå med hjälp av scaffolding, alltså stöttning 
av någon mer kunnig. Han riktade stor fokus på en individs nästa zon för utveckling, vilket är 
den zon som ligger ovanför vad denne individ redan kan. Stöttning bör anpassas till varje 
enskild individs kunskapsnivå och på så sätt får varje enskild individ möjligheten att nå sin 
nästa zon för utveckling. Vygotskij menade att lärandet sker i ett socialt samspel där stöttning 
av någon mer kunnig är viktigt. I skolans värld blir det lärarens användning av målspråket 
som har störst input på elevers språkutveckling. Lärarens modellering av språket skapar 
undervisning som ger möjlighet till förståelse för det nya språket. Eleverna behöver få 
möjlighet att interagera med varandra genom lärarens stöttning i undervisningen. 

3.2.2 Gester och kroppsspråk 
Brodin (2005) förklarar i sin rapport Kommunikativ kompetens- begrepp och definitioner hur 
själva begreppet kommunikation kan delas in och definieras efter form, innehåll och 
användning. Formen berör det verbala samt det ickeverbala och kan ske i form av 
kroppsspråk, tonläge, ögonkontakt, teckenkommunikation, bild- eller symbolkommunikation 
samt talat eller skrivet språk. Förmedlaren kan uttrycka och förmedla budskap genom dessa 
kommunikationsformer. Brodin förklarar att en människa inte föds med sådana färdigheter, 
utan de övas in och utvecklas i sociala kontexter. Det är genom det sociala samspelet som 
bland annat människors muntliga förmåga utvecklas. Gester och kroppsspråk blir därmed en 
viktig del att integrera i undervisningen.  

3.2.3 Grupparbeten 
Gibbons (2016) lyfter talets betydelse vid språkinlärning. Genom att låta eleverna arbeta i 
grupper får de möjlighet att ta del av ett bredare inflöde samt en bredare variation i det 
engelska språket. Läraren blir inte den som huvudsakligen talar utan samtalet sker i mindre 
grupper mellan eleverna. Det har även en positiv påverkan på elevernas individuella tal då 
eleverna ofta talar mer och med flera olika personer. Samtalet kan gå runt i gruppen och en 
vilja till att kommunicera höjs då de mindre grupperna vanligen gör att eleverna känner sig 
mindre nervösa. Ansvaret för språkinlärningen sker eleverna emellan. Språket sätts i ett 
sammanhang med ett tydligt syfte och inlärningen blir meningsfull för eleverna, om läraren 
har utformat grupparbetet på ett sådant här sätt. Grupperna skapar möjlighet för en bred 
variation i språket om eleverna får höra liknande tankar och information på olika sätt. 
Gibbons beskriver även att elever med svårigheter inom andraspråk känner sig tryggare med 
interaktion i en mindre grupp än att tala enskilt i helklass.     
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Det som är viktigt att tänka på vid utformningen av grupparbeten är att eleverna får tydliga 
instruktioner och interaktionskrävande uppgifter. Uppgifterna behöver ha ett tydligt syfte och 
vara anpassade till elevernas individuella nivåer. Det är även viktigt att eleverna får 
tillräckligt med tid för att kunna utföra grupparbetet och att samtliga får möjlighet att ta plats 
och vara engagerade. Eleverna behöver få kunskap om hur man arbetar i grupp innan de sätts i 
sådana konstruktioner och läraren behöver ha kunskap om vilka konstellationer som kan vara 
gynnande. Det för att göra grupparbeten så effektiva som möjligt (Gibbons 2016).   

3.3 Problematisering av ämnesområdet  
När vi sökte efter information om det valda ämnesområdet framkom forskning som 
problematiserade användningen av målspråket i klassrummet. Flera faktorer utgjorde hinder 
för att läraren skulle kunna använda målspråket muntligt i undervisningen.  

3.3.1 Vikten av ett språkligt självförtroende 
Globaliseringen och samhällsutvecklingen har skapat en efterfrågan på kompetent arbetskraft 
med goda språkkunskaper, vilket har bidragit till att ett stort ansvar läggs på skolan och 
utbildningens kvalité. Engelskan har blivit det gemensamma språket i det kommunikativa 
samhället och i skolan behövs välutbildade och kompetenta engelsklärare. Lärare behöver 
besitta en god språklig kompetens då det är en viktig byggsten i dagens undervisning och det 
globala samhället. Elever behöver därmed få en god undervisning inom förmågorna tala, 
skriva, läsa samt lyssna. En lärares språkliga kompetens inom ämnet engelska spelar därmed 
en viktig roll i resultatet av elevernas språkutveckling (Fahrutdinova, Yarmakeev & 
Fakhrutdinov 2014). 
 
Pan och Block (2011) förklarar vikten av att kunna tala engelska och hur eleverna behöver 
undervisning i att kunna kommunicera muntligt, vilket inte alltid samspelar med det som 
faktiskt lärs ut i skolan. En lärares egen syn på det som de anser att eleverna behöver ha med 
sig påverkar nämligen utformningen av undervisningen. Studien visar att lärare ofta 
bortprioriterar den muntliga kommunikationen i elevernas språkinlärning inom ämnet 
engelska till förmån för grammatik, läs- och skrivuppgifter.  
 
Jimenez-Silva, Olson och Jimenez Hernandez (2012) förklarar i sin studie att en viktig faktor 
för att kunna förbättra undervisningsmetoder inom ämnet engelska är att läraren känner tilltro 
till den egna språkliga förmågan. För att kunna undervisa engelska effektivt för olika 
sammanhang behöver läraren besitta de verktyg som behövs för att kunna tillgodose elevernas 
olika språkliga behov.  

3.3.2 Elevernas varierande kunskapsnivå och tidsbrist 
Noor, Embong och Aigbogun (2015) har studerat engelskundervisningen hos 15 lärare i 
Malaysia. Undersökningen syftar till att studera hur de undervisar i klassrum där det inte är en 
enhetlig kunskapsnivå hos eleverna. Elevernas skilda förmåga att förstå talad engelska 
påverkar i vilken omfattning läraren kan använda sig av målspråket i undervisningen. I 
klassrum där läraren har begränsat med stöd utifrån, samt en kursplan som ska följas, blir 
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talad engelska ofta åsidosatt. Lärarna som studerades var övertygade om att en undervisning 
där enbart engelska används var att sträva mot. Trots det förklarade samtliga lärare att det inte 
kunde ske i praktiken. De motiverade det med påståendet att deras elever inte skulle förstå. 
När lärarna talade engelska i studien förstod inte majoriteten av eleverna. Endast enklare 
fraser och ord kunde användas muntligt. Vid instruktioner eller genomgångar förstod eleverna 
endast när läraren översatte till förstaspråket. Studien visar att förstaspråket användes till 
största del i undervisningen och att även eleverna visade en motvilja till att tala engelska.  
 
Kim och Elder (2008) beskriver i sin artikel hur två lärare på Nya Zeeland arbetade med 
målspråket i sina klassrum, genom att först observera en lektion och därefter följa upp med 
intervju. En av lärarna undervisade i sitt eget modersmål koreanska och den andra 
undervisade i franska. Observationerna visade att en av lärarna använde sig av målspråket 
(franska) i avsevärt större mängd än den andra läraren. Läraren som använde sig av 
målspråket (koreanska) i låg grad gav endast enkla fraser på målspråket för att därefter 
efterfölja med översättningen. Han ansåg att användandet av målspråket är viktigt och något 
man som lärare behöver använda sig av muntligt i undervisningen, trots detta var hans bruk av 
målspråket lågt. Han förklarade sitt måttliga användande av språket med att eleverna hade 
svårt att förstå honom då de var nybörjare. Den andra läraren, som till större utsträckning 
använde sig av målspråket, förklarade för eleverna med hjälp av bilder eller genom att snabbt 
växla in ord på förstaspråket för att eleverna skulle förstå. Läraren som talade i större 
utsträckning på målspråket förde en dialog med eleverna, på både målspråk och förstaspråk, 
när eleverna inte förstod. Den andra läraren förde ingen dialog med eleverna utan översatte till 
förstaspråket när eleverna hade svårighet att förstå innehållet. 
 
Det Kim och Elder (2008) kom fram till var olika faktorer som påverkar läraren till att 
använda sig av målspråket i mindre omfattning. En av dessa faktorer var; de spridda 
kunskapsnivåerna hos eleverna, som också var den övervägande anledningen hos läraren för 
att tala på förstaspråket. En annan faktor var lärarens utbildning och bakgrund och även 
tidsbrist togs upp som en avgörande omständighet. Just tidsbristen visades vara en viktig del 
för de tillfrågade lärarna och de menade att tiden inte räcker till för att skapa ett 
kommunikativt klassrum eftersom kursplan och innehåll måste prioriteras. 
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4. TEORETISK RAM 
Den teoretiska ramen för den här studien utgår ifrån det sociokulturella synsättet i hur samspel 
och samarbete utvecklar kognitiva färdigheter. Stöttning är ett begrepp vi använder oss av i 
studien för att se hur lärare stöttar elever och i vilka sammanhang. Med andra ord hur de 
utformar samt utövar den muntliga språkundervisningen. Läraren skapar då en modell för hur 
den muntliga förmågan inom det engelska språket kan användas och utvecklas. Lärande sker i 
samspel med en mer kunnig person som påverkar individens utveckling. Språket är det 
viktigaste verktyget för att kunna analysera, tolka, beskriva och förstå omvärlden (Hwang & 
Nilsson 2011). 
 
Säljö (2011) beskriver kunskap som en social process, vilket innebär att kunskap inte enbart 
går att uppnå på en individnivå utan behöver ske i interaktion med andra människor. Ett 
sociokulturellt lärande består av att vara delaktig i ett sammanhang. Lärandet sker i en social 
kontext där individen i samspel med andra lär sig att tolka och förstå världen. Lärarens syn på 
hur samspel mellan elever kan verka lärande och stöttande för deras utveckling samt hur detta 
kan utformas är därmed något som vi vill undersöka utifrån den sociokulturella teorin. Hwang 
och Nilsson (2011) förklarar även att sociala relationer ligger till grund för människans 
utveckling. Individen och samhället är i samspel med varandra och den personliga 
utvecklingen sker med hjälp utifrån en social kontext. I skolans värld blir det lärarna 
som skapar ramar för vilken typ av lärandemiljö som eleverna kommer att få möta. De avgör 
även i vilken grad målspråket används i undervisningen, vilket leder till frågan om i vilken 
utsträckning lärare talar engelska i syfte att utveckla elevernas muntliga förmåga.  
 
Krashens (1982) teori input hypothesis baseras på hypoteser om andraspråksinlärning där all 
input sker via målspråket. Teorin utgår ifrån det sociokulturella lärandet där vi utvecklas inom 
språket när det är lite utanför vår kunskapsram. Traditionella undervisningssätt har tidigare 
baserats på tanken att vi först lär oss språkets struktur och uppbyggnad och därefter utvecklar 
vår kommunikativa förmåga. Krashens teori motsätter sig detta och menar, genom att lära oss 
att kommunicera först, kommer vi även att utveckla kunskaper om språkets struktur samt 
uppbyggnad allt eftersom vår kommunikativa förmåga utvecklas. Teorin bygger på tanken att 
man ska förvärva och uppleva kunskapen istället för att enbart lära sig den teoretiskt. Vi lär 
oss genom att förstå språket som ligger en bit utanför vårt kunskapsområde. Teorin bygger 
bland annat på idén om hur små barn lär sig språket genom att kommunicera med anhöriga. 
Syftet är att lära sig kommunicera och språket anpassas efter barnets förmåga och ålder. 
Brister i språket suddas ut ju mer barnet omger sig med målspråket. Uttal utvecklas allt 
eftersom och förbättras ju mer barnet hör målspråket. 
 
Lärare som använder sig av input hypothesis baserar undervisningen på elevernas vetskap om 
omvärlden. Genom att använda sig av naturlig kommunikation där syftet är att kommunicera 
lite utanför elevernas kunskapsram, kommer eleverna på olika sätt bygga upp sin kunskap 
inom målspråket. Att använda sig av hjälpmedel i form av bilder och verkliga föremål 
tydliggör sambanden i språket. I skolan har lärare begränsat med tid till att ge eleverna 
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relevant och meningsfull språkundervisning. De bör därför utnyttja tiden till fullo (Krashen 
1982). 
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5. METOD 
Vår studie har genomförts med hjälp av kvalitativa metoder i form av observationer och 
intervjuer. Sammanlagt sex lärare har observerats under en engelsklektion och därefter 
intervjuats senare samma dag. Thurén (2004) beskriver att förförståelsen, som är en del av 
hermeneutiken, är viktig då den skapar en grund till studiens syfte. I mötet med respondenten 
kan förförståelsen ändras, det är därmed viktigt att den inte påverkar tolkningarna i 
analysarbetet. Det är viktigt att inte ha för stor självsäkerhet i de egna slutsatserna, utan att 
anta ett kritiskt förhållningssätt till de olika tolkningarna samt diskutera det insamlade 
resultatet. 
 
I en kvalitativ forskningsmetod eftersöks tolkningar och analyser av respondenternas 
erfarenheter, uppfattningar samt åsikter. Tolkningarna samt analyserna sammanställs därefter 
i resultatdelen. Forskaren utgör därmed det primära instrumentet (Fejes & Thornberg 2015). 
Fenomenet som undersöks i den här studien är hur lärarna stöttar eleverna i deras muntliga 
förmåga inom ämnet engelska och i vilken utsträckning de talar engelska under lektionerna. 
Studien belyser även vilka eventuella hinder som kan uppstå hos lärare för att tala på 
målspråket. Respondenterna får möjlighet att påverka vad de vill lyfta fram i sina svar genom 
öppna frågor då hermeneutiken innebär att tolka, förmedla och förstå upplevelser av ett utvalt 
fenomen (Fejes & Thornberg 2015). 

5.1 Urval 
Sex lärare har valts ut på tre olika skolor inför den här studien. Deras utbildning och år som 
verksamma varierar, samtliga lärare är behöriga och undervisar inom ämnet engelska för 
årskurs 4–6. Att lärarna var behöriga för ämnet engelska var en förutsättning för att de skulle 
få delta i studien. Vi har lärt känna lärarna under vår studietid och har därmed gjort ett 
bekvämlighetsurval. För att inte avslöja deras identiteter anges inte vilken skola de arbetar på 
och deras namn har bytts ut mot bokstav A-F. Samtliga lärare har mottagit missivbrevet inför 
denna studie (se bilaga 1). De har även erbjudits att se över intervjufrågor och 
observationsschema på förhand (se bilaga 2 och 3). Vi har valt att sammanställa lärarna 
tillsammans med utbildning och år som verksamma i en tabell nedan. 

Tabell	1:	Lärarnas	utbildning	och	år	som	verksamma	
 
Lärare      Utbildning      År som verksam     
Lärare A Lärarutbildad Ma/Sv/Eng     Cirka 30     
Lärare B     Lärarutbildning Ma/No   Cirka 20 
Lärare C     Lärarutbildad Ma/Sv/Eng     Cirka 11 
Lärare D    Lärarutbildad Eng/Sv      30 
Lärare E    Lärarutbildad Ma/No      22 
Lärare F        Förskollärare/lärarutbildning Ma/No 13 
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5.2 Genomförande 
I studien används kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer. Observationerna 
tillägnas en engelsklektion per lärare. Intervjuerna sker efter observationerna för att kunna 
diskutera de moment som observerats i samband med intervjufrågorna. 

5.2.1 Observationer 
Observationernas funktion var att skapa ett mer gediget material inför intervjuerna genom att 
bidra till utvecklande diskussioner och att ge svar på en av studiens forskningsfrågor. Yin 
(2013) beskriver att observationer är information som forskaren själv samlar in. Det är då 
viktigt att förhålla sig passiv under observationerna och inte lägga in egna värderingar och 
åsikter. Observationsschemat har utformats utifrån Krashens teori input hypothesis, att all 
input bör ske på målspråket (Krashen 1982). Aspekter som observerats är i vilken 
utsträckning läraren ger instruktioner, genomgångar samt håller dialoger på engelska (se 
bilaga 2). Observationerna synliggör även hur läraren använder sig av olika former av 
stöttning så som kroppsspråk, hjälpmedel, material, grupparbeten samt hur eleverna 
uppmuntras. Momenten värderas i skala 1–4 där 1 är i mycket låg grad, nästintill inget alls. 
Värderas momentet som 4, i mycket hög grad, utgörs all muntlig undervisning på målspråket. 
Markeras momentet i schemat med ett x, går det inte att värdera under lektionen. I 
resultatdelen visas inte vilken siffra de olika lärarna uppnått i de observerade momenten, utan 
beskrivs i löpande text då värderingarna är till för att vi snabbt ska kunna dokumentera 
lektionen. Det är viktigt att poängtera att en observerad lektion inte nödvändigtvis speglar 
majoriteten av lärarens undervisning, då var skoldag präglas av olika faktorer och 
omständigheter. 
 
Observationerna utgör ett kompletterande underlag för intervjuerna, där respondenten får 
möjlighet att diskutera lektionen utifrån intervjuns frågeställningar. Det kan bidra till att 
diskutera respondentens tillvägagångssätt kring ett moment eller att det som observerats 
bidrar till en följdfråga. Observationen används även för att få svar på en av studiens 
forskningsfrågor gällande i vilken utsträckning lärare talar engelska samt vad som eventuellt 
kan hindra dem från det. 

5.2.2 Intervjuer 
En kvalitativ undersökning i form av intervjuer är nödvändigt då syftet är att få tillgång till, 
tolka och förstå respondenternas upplevelser. Intervjun i studien är semistrukturerad då den 
inleds med öppna frågor som successivt blir smalare och mer detaljerade. En semistrukturerad 
intervjumetod utgår från specificerade frågor som sedan anpassas efter respondent, miljö och 
intervjusituation. Den här typen av metod användes i studien då intervjuerna inte väntades bli 
identiska med varandra, utan är beroende av respondenterna och situationen (Patel & 
Davidson 2011). Intervjuerna spelades in med telefon för att få med så mycket information 
som möjligt. Det fanns därmed möjlighet att lyssna på intervjuerna flera gånger under analys- 
och tolkningsarbetet. De transkriberades innan analysen och respondenterna blev informerade 
i förväg om att intervjuerna spelas in. Intervjufrågorna behandlar ämnen som lärarnas 
utbildning, olika former av stöttning samt hur de ser på att tala engelska i undervisningen (se 
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bilaga 3). Frågorna har utformats utifrån studiens frågeställningar samt Holme och Solvangs 
(1997) beskrivning gällande konstruktion av frågeformulär. 

5.2.3 Analys och bearbetning 
För studiens analys användes kategorisering av data, där materialet sorterades in i olika 
kategorier. I den kvalitativa dataanalysen undersöker forskaren systematiskt samt arrangerar 
sitt datamaterial. Utmaningen i den kvalitativa analysen är att skapa mening ur en stor mängd 
data och att urskilja den data som är betydelsefull och finna mönster i den. Forskaren utgör ett 
centralt redskap i kvalitativ forskning och resultatens kvalitet blir beroende av forskaren som 
människa, inte minst i analysarbetet (Fejes & Thornberg 2015). I studiens analys och 
bearbetning jämförde vi respondenternas svar på intervjufrågorna för att se likheter och 
skillnader. Svaren kodades in i kategorier som skapats utifrån studiens sociokulturella 
aspekter med koppling till studiens syfte och frågeställningar; Olika former av stöttning 
(Språklig förebild, Gester och kroppsspråk, Stöttning elever emellan genom grupparbeten och 
Uppgifter i samband med grupparbeten) samt Hinder för att tala engelska (Brister i det 
språkliga självförtroendet, Elevernas varierande kunskapsnivå och Tidsbrist). Målet med 
bearbetningen var att synliggöra lärarnas förhållningssätt till stöttning, samt hur de använder 
det för att utveckla elevers muntliga förmåga inom ämnet engelska. Studiens syfte är även att 
framhäva vad för eventuella hinder som kan uppstå för läraren.  
  
De observerade lektionerna dokumenterades med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 
2), där olika undervisningsaspekter värderades och dokumenterades. Observationernas 
funktion var att skapa ett mer utförligt underlag till intervjun och kunna bidra med följdfrågor 
kring lärarnas tillvägagångssätt. De är även till för att få svar på en av forskningsfrågorna, 
vilken utsträckning läraren talar engelska. Krashens (1982) teori input hypothesis har bidragit 
till utformningen av observationsschemat, där utgångspunkten är att så mycket input som 
möjligt ska ske på målspråket engelska. Resultatet av de observerade lektionerna skrevs ned 
separat för var lärare. Observationerna analyserades och jämfördes sedan med intervjuerna för 
att generera en mer utförlig bild av lärarnas förhållningssätt samt tankegångar kring den egna 
undervisningen.  
 
Svaren från intervjuerna och observationerna har sammanställts separat, för att därefter 
analyseras tillsammans under de två huvudrubrikerna i resultatdiskussionen; Olika former av 
stöttning och Hinder för att tala engelska.  

5.2.4 Forskningsetik 
När en studie i form av ett forskningsprojekt ska äga rum finns det ett så kallat 
individskyddskrav där forskaren behöver inta ett visst förhållningssätt. Individskyddskravet 
har producerats och utgivits av vetenskapsrådet för att skydda de deltagare som deltar i en 
forskningsstudie och behöver tas i akt vid utförandet av en sådan. Det är även viktigt att 
forskning som utförs är av betydelse och har i syfte att främja samhällets utveckling. Nedan 
följer de fyra huvudkraven som tillsammans ingår i individskyddskravet (Björkdahl Ordell 
2007). Det är krav som vi i vår studie tog hänsyn till när vi informerade våra respondenter om 
undersökningen. 
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Informationskravet: Vid utförandet av en studie ska personerna som deltar i undersökningen 
informeras om studiens syfte. Vi har därmed i förväg innan intervjuer och observationer ägt 
rum skickat ett mail till var lärare med observationsschema, intervjufrågor samt missivbrev 
som informerade dem om studiens syfte. 
 
Samtyckeskravet: En individ som deltar i en studie har själv makten över sitt deltagande. Det 
går alltså inte att tvinga någon att delta utan detta avgör individen själv. Det nämns även i 
missivbrevet vi skickat ut, där det står att lärarna när som helst kan välja att avsäga sig sitt 
deltagande. 
   
Konfidentialitetskravet: Personuppgifter får ej spridas, utan ska vara sekretessbelagda och 
arkiveras så att ingen utomstående kan få tillgång till dem. Vi hade därför enskild tillgång till 
de inspelade intervjuerna och personuppgifterna. De inspelade intervjuerna har raderats efter 
transkriberingen. För att ytterligare skydda lärarnas identiteter så hålls de anonyma i studien 
och har namngivits med lärare samt en bokstav mellan A-F. 
 
Nyttjandekravet: Informationen från studien är endast tillåten att användas för 
undersökningens syfte och får inte nyttjas till någonting annat.  
 
Ovanstående krav är etiska principer som forskare måste ta hänsyn till och följa vid utförandet 
av sin studie (Björkdahl Ordell 2007). Samtliga krav har vi tagit hänsyn till i utförandet av vår 
studie.  

5.2.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Trost (2012) förklarar att det krävs en kvalitativ studie för att förstå människors tankar, 
tillvägagångssätt samt sätt att agera där forskaren försöker finna och förstå mönster. Vi anser 
att en kvalitativ undersökning är mest lämplig utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 
Fejes och Thornberg (2015) beskriver även att all forskning kräver hög reliabilitet, vilket 
innefattar tillförlitliga mätinstrument som redskap. Det har därmed varit viktigt för oss att 
diskutera och formulera intervjufrågorna tillsammans för att uppnå så hög samförståelse som 
möjligt. Begreppet validitet innebär kvalitet inom forskning. Syftet med observationerna är att 
stärka intervjuernas validitet och därmed förbättra dess diskussioner samt följdfrågor och få 
svar på vår frågeställning gällande i vilken utsträckning läraren talar engelska. 
Observationerna genomfördes innan intervjuerna med respektive lärare. Intervju och 
observation genomfördes under samma dag då målet var att respondenterna skulle minnas den 
observerade lektionen. Observationerna användes inte för att ifrågasätta respondenternas 
undervisning utan för att ge en bredare bild av deras tillvägagångssätt i undervisningen och ge 
svar på en av studiens forskningsfrågor. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att validiteten stärks av att det som mäts är tydligt 
kopplat till studiens syfte. Holme och Solvang (1997) beskriver konstruktionen av 
frågeformulär där de första frågorna bör vara inledande uppvärmningsfrågor. Därefter kan de 
mer syftesinriktade frågorna ställas. Det för att neutralisera eventuella spänningar som kan 
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uppstå i samband med intervjusituationen. Frågor som skulle kunna uppfattas som 
ifrågasättande i den här studien kan vara de som rör lärarnas syn på den egna muntliga 
förmågan. Det är viktigt att frågorna undersöker lärarnas undervisningsstrategier samt hur de 
uppmuntrar och skapar förutsättningar för att utveckla elevernas muntliga förmåga i ämnet 
engelska.  
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6. RESULTAT 
I den här delen redovisas först resultaten från observationerna, sedan en sammanställning från 
intervjuerna. Intervjudelen har kategoriserats efter tydliga teman som kunde urskiljas i 
analysarbetet av det insamlade materialet. Namnen på rubrikerna och underrubrikerna har 
utformats därefter; Olika former av stöttning (Språklig förebild, Gester och kroppsspråk, 
Stöttning elever emellan genom grupparbeten och Uppgifter i samband med grupparbeten) 
samt Hinder för att tala engelska (Brister i det språkliga självförtroendet, Elevernas 
varierande kunskapsnivå och Tidsbrist). Intervjuer och observationer sammanställs separat. 

6.1 Observationer av lärare 
Var lärare och lektion presenteras enskilt och de åtta punkter vi valt att observera (se bilaga 2) 
sammanställs i löpande text, där det beskrivs på vilket sätt lärarna utövat de olika momenten. 
Värderingar av momenten i observationsschemat är till för att observatören snabbt och 
effektivt ska kunna dokumentera, därför synliggörs inte värderingarna i resultatet. Vi 
understryker att de observerade lektionerna inte nödvändigtvis speglar majoriteten av lärarens 
andra lektioner, då olika faktorer påverkar var undervisningstillfälle. 

6.1.1 Lärare A 
Lärare A undervisar i en årskurs 5. Under den observerade lektionen ger han instruktioner och 
för dialoger på svenska. Lärare A säger enstaka ord på engelska och översätter dem därefter 
till svenska. Under genomgångar talar Lärare A svenska. När eleverna arbetar med texten 
uppmuntras de till att läsa en mening på engelska och sedan översätta till svenska. Engelskan 
eleverna talar är direkt kopplad till texten de läser. Lärare A är mån om att eleverna ska förstå 
varje ord de läser och stannar vid vissa ord för att förklara dess innebörd. Det engelska ordet 
air condition förklarar han med gester genom att låtsas vrida på en knapp och visar att det 
sedan strömmar luft genom bilen.   
 
När eleverna har arbetat med texten i helklass får de använda sig av Ipad för att skriva av 
några meningar. Därefter översätts dem skriftligt. Lärare A återkopplar kontinuerligt med 
frågor till eleverna för att se till att de förstår. Frågorna ställs på svenska. 

6.1.2 Lärare B 
Lärare B undervisar i en årskurs 6. Under den observerade lektionen hålls genomgång och 
instruktioner på svenska, förutom vissa fraser som ”please read page”, ”next line” och ”look 
at the picture”. Han försöker hålla dialoger på engelska när eleverna ställer frågor. Lärare B 
uppmuntrar eleverna till att tala engelska genom att säga ”in English please”. 

Lärare B använder inte hjälpmedel eller material för att göra sig förstådd under lektionen. Vid 
genomgången av ett nytt grammatiskt område är han noggrann med att eleverna har förstått. 
Lärare B visar det genom att kontinuerligt ställa frågor kring området. Vid den observerade 
lektionen sker det på svenska. Den observerade lektionen genomförs på svenska, förutom de 
uppmanade fraserna som hålls på engelska. 
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6.1.3 Lärare C 
Lärare C undervisar i en årskurs 6 och inleder lektionen med ett nytt kapitel från läroboken. 
Läraren beskriver avsnittet kort på engelska och uppmanar eleverna att översätta det hon 
säger. Eleverna får se en bild på en matpyramid i boken. Lärare C ber dem benämna de olika 
råvarorna på engelska. Hon förklarar på engelska och svenska hur de kommer att arbeta med 
kapitlet den kommande veckan. Under den observerade lektionen varvas uppgifter som görs 
enskilt, i par och i helklass. 

Lärare C använder sitt kroppsspråk för att rikta elevernas uppmärksamhet mot det hon skrivit 
upp på tavlan. Klassen får därefter lyssna på kapitlets första text, samtidigt som de läser texten 
gemensamt. Efteråt ställer läraren frågor om texten på både engelska och svenska. Eleverna 
uppmuntras till att försöka svara på engelska i fullständiga meningar. Lärare C försäkrar sig 
om att samtliga elever förstår texten och visar avsnitt ur texten via projektor. Därefter får 
eleverna läsa texten högt för varandra. I slutet av lektionen väljs glosor ut inför veckans 
läxförhör.  

6.1.4 Lärare D 
Lärare D undervisar i en årskurs 4. Han startar upp lektionen med att fråga på svenska vad 
eleverna hittills har arbetat med i nuvarande kapitel. Lärare D börjar ställa fler frågor om 
texten på engelska och övergår sedan till att ställa dem på svenska då han inte får respons från 
eleverna. Han använder sig av kroppsspråk i form av gester för att förtydliga och fånga 
elevernas uppmärksamhet. Han går runt bland eleverna med läroboken medan han ställer 
frågorna. 

Lärare D talar mestadels svenska under lektionens gång. Instruktioner, gällande vad eleverna 
ska arbeta med i workbook, ger han på svenska. Han kontrollerar att eleverna förstått 
arbetsuppgiften genom att fråga dem på svenska. Eleverna får därefter arbeta självständigt i 
workbook. Lärare D fångar elevernas uppmärksamhet genom att klappa med händerna. Han 
förklarar på svenska att klassen ska börja med ett nytt kapitel nästa engelsklektion. 

6.1.5 Lärare E 
Lärare E undervisar i en årskurs 6. Lektionen inleds med att ett nytt kapitel i läroboken 
presenteras, instruktioner ges på engelska. När eleverna inte förstår väljer lärare E att upprepa 
ännu en gång på engelska, innan hon översätter till svenska. Dialogerna som förs under 
lektionens gång, med koppling till texten, sker främst på engelska. Eleverna väljer att tala 
svenska när de inte hittar orden. Lärare E uppmuntrar eleverna kontinuerligt att tala på 
engelska. 

Lärare E använder sig vid enstaka tillfällen av kroppsspråk under den observerade lektionen. 
Hon pekar då på föremål i klassrummet eller på bilder i boken för att förtydliga. Lärare E 
varvar mellan textbook, workbook, bilder i samband med texten, Ipad och CD-skiva. Eleverna 
får arbeta med läsning, hörövning, översättning, samtal och skrivning utifrån läroboken. 
Lärare E är noga med att ständigt följa upp och se till att eleverna förstår, vilket sker 
kontinuerligt under lektionen. 
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6.1.6 Lärare F 
Lärare F undervisar i en årskurs 6. Hon startar upp lektionen på engelska och förklarar vad 
eleverna ska arbeta med. När eleverna ber om det väljer hon att översätta till svenska. Klassen 
ska arbeta med ett häfte som är fristående från läroboken. Under genomgången väljer eleverna 
själva om de svarar eller ställer frågor på engelska. När lärare F hjälper eleverna med det 
individuella arbetet sker dialogerna främst på svenska. 
 
Under den observerade lektionen används kroppsspråk vid något enstaka tillfälle då lärare F 
pekar på bilder kopplat till ord i texten. Lärare F håller en genomgång med samtal, en 
hörövning, en skriv- och läsuppgift. I slutet av lektionen görs en återkoppling av uppgifterna. 
Eleverna uppmuntras att svara på engelska vid sammanfattningen. Lärare F kontrollerar 
kontinuerligt att eleverna förstått och växlar då mellan engelska och svenska. 

6.2 Intervjuer med lärare 
Intervjumaterialet har analyserats och kategoriserats in under rubriker som speglar olika 
former av stöttning i undervisningen samt vad som hindrar lärarna att tala engelska. Resultatet 
är även baserat på följdfrågor som ställts utifrån observationerna. 

6.2.1 Olika former av stöttning 
Nedan följer olika typer av stöttning som vi kunde urskilja att lärarna tillhandahöll sina elever 
i engelskundervisningen; Språklig förebild, Gester och kroppsspråk, Stöttning elever emellan 
genom grupparbeten och Uppgifter i samband med grupparbeten.  

6.2.2 Språklig förebild 
Lärare A, B, E och F beskriver vikten och relevansen av att tala engelska i så stor mån som 
möjligt under engelsklektionerna. Det för att kunna stödja och uppmuntra eleverna till att tala 
på målspråket. Lärare F beskriver att modellering av språket stödjer eleverna i deras 
språkutveckling. Lärare E förklarar att hon läst forskning som visar på att man lär sig genom 
att höra språket, vilket är ett förhållningssätt som präglar hennes undervisning; “…man blir 
liksom överöst av språket och det gagnar språkinlärningen”. Även om eleverna inte förstår 
enstaka ord så kan de förstå sammanhanget. Hon försöker få eleverna att tala engelska i så 
stor utsträckning som möjligt men tvingar aldrig någon elev att tala inför hela klassen. Dock 
uppmuntrar hon dem kontinuerligt till att göra det. Lärare E beskriver även att hon under 
samtal med klassen modellerar hur språket kan användas för olika syften. Det för att eleverna 
ska få stöttning gällande hur och när språket kan användas.  

Lärare C beskriver att klassen hon har för tillfället är ambitiös, men att flera av eleverna 
upplever det som jobbigt att tala inför andra. Det är inte heller ovanligt att samtalet börjar på 
engelska men övergår till svenska. 

Jag tror att elever överlag upplever det som läskigt att tala engelska inför 
andra, precis som för oss vuxna! Många är rädda för att säga fel och att det 
känns svårt att improvisera. Men de kan ju, de förstår ju praktiskt taget allt de 
läser och hör i årskurs 6. Därför måste jag som lärare föregå med gott exempel 
och tala mycket.                                                                       
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           (Lärare C) 

Lärare C uttrycker hur viktigt det är att tala engelska, även om det kan vara krävande. Hon 
beskriver att hon alltid tyckt om språk och att hon känner sig bekväm med att tala på 
målspråket. Eleverna behöver enligt henne konstant uppmuntran för att våga tala engelska och 
hon anser det som viktigt att bygga upp en rutin för det i undervisningen. Det gäller både 
spontana samtal och styrda uppgifter. Målet är att eleverna ska bli så bekväma som möjligt i 
att uttrycka sig. Hon försöker variera mellan talad engelska och svenska i så stor utsträckning 
som möjligt. Hon beskriver att hon då säger ett par meningar på engelska, för att sedan direkt 
översätta dem. Då får hon med sig samtliga elever, framförallt vid instruktioner. Det fungerar 
som en form av stöttning och hon förklarar att hon vill vara en förebild och modellera hur 
språket används.  

6.2.3 Gester och kroppsspråk  
Majoriteten av lärarna i studien använder sig av kroppsspråk under de observerade 
lektionerna. Lärare D förklarar att han troligtvis gör det kontinuerligt, men det är inget han 
säger sig ha reflekterat över. Lärare C använder sig av kroppsspråk för att rikta elevernas 
uppmärksamhet mot det hon skrivit upp på tavlan. Lärare E vidareutvecklar under intervjun 
hur lärare kan förtydliga genom gester; 
 

Pratar man om något som finns i klassrummet så pekar man på det. Ungefär 
som när man lär sig svenska språket genom att man ser en ordbild och så pekar 
man på det.  

(Lärare E) 

Lärare A använder sig av kroppsspråk för att beskriva ord, utan att behöva översätta dem till 
svenska. Han förklarar att gester kan göra att eleverna förstår bättre, som en slags charader. 
Lärare B uppmuntrar sina elever att använda gester för att göra sig förstådda. Han har en 
återkommande aktivitet i engelskundervisningen som bygger på idén att eleverna ska beskriva 
engelska ord, fast med andra ord. Eleverna får då gruppvis en hög med kort där det står 
engelska ord. En elev i taget drar ett kort och förklarar utan att säga ordet på kortet. De andra 
eleverna får gissa vilket ord eleven försöker förklara. Lärare B har givit eleverna vissa 
strategier de kan använda sig av om de får svårighet med att förklara. Gester är en strategi 
som beskrivs underlätta för eleverna i aktiviteten. Lärare F pekar på bilder som hör till det hon 
talar om. Hon förklarar att det underlättar för eleverna då flera av dem har svårt att förstå 
engelska. ”Användningen av kroppsspråk och gester ger ett ytterligare stöd och är en del av 
kommunikationen”, förklarar hon. Lärare E förklarar hur stödjande kroppsspråk och gester 
kan vara gynnande för de elever som tycker engelska är svårt. Hon förklarar att det underlättar 
för deras förståelse och anser att det är gynnande för samtliga elever, speciellt när de ska lära 
sig något nytt.  
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6.2.4 Stöttning elever emellan genom grupparbeten 
Lärare B beskriver att han arbetar målmedvetet med att använda eleverna som lärresurser. 
Han förklarar att de har fått arbeta i par eller i grupp sedan årskurs fyra, för att de med hjälp 
av varandra ska kunna äga sitt lärande och ta ansvar. Lärare A arbetar på ett liknande sätt. 
Han betonar vikten av att eleverna ska känna sig trygga med varandra. “Det ska vara lustfyllt 
att lära sig språk”, säger lärare A.  

Lärare C och F använder i samband med grupparbeten EPA-modellen1. De båda upplever att 
modellen främjar grupparbeten då samtliga elever inkluderas i undervisningen. Lärare C 
beskriver att elever med svårigheter kan lyftas av de högpresterande när de får arbeta i par och 
helklass. Även lärare F ställer sig positiv till att låta eleverna arbeta i par för att kunna 
utvecklas tillsammans i en social kontext. 

6.2.5 Uppgifter i samband med grupparbeten  
Lärare C, E och F beskriver att de varvar mellan olika typer av uppgifter för att utveckla 
elevernas muntliga förmåga. Eleverna får uppgifter där syftet är att tala engelska. Lärare C 
förklarar att hennes elever vanligtvis arbetar i par eller i mindre grupper i samband med 
talövningar. De tilldelas då stöttande material i form av påbörjade fraser och meningar; 

Det är lite olika hur grupperingarna ser ut, men eleverna får vanligtvis arbeta i 
par. Jag brukar introducera övningen först och visa hur de kan gå tillväga och 
visa hur pappret med fraserna ser ut. Sedan får de prova på själva! 
Samtalsämnena kretsar ofta kring deras egen vardag och intressen. Jag brukar 
understryka att de ska försöka hålla samtalet vid liv och inte bara svara kort på 
frågorna. 

(Lärare C) 

Lärare F säger att hon söker på nätet för att hitta uppgifter som kan vara lämpliga och roliga 
för eleverna att göra. Det kan vara allt från dialoger till att eleverna intervjuar varandra med 
hjälp av stöttande talkort. En annan övning som lärare F använder sig av i undervisningen är 
att eleverna muntligt får återberätta en klasskamrats skrivna text. Hon beskriver att det 
underlättar för eleverna när de placeras i par, då de föredrar att tala inför mindre grupper. 
”När det gäller den muntliga delen är det väldigt blandat vad de får göra”, säger lärare F. 

6.3 Hinder för att tala engelska 
Under analysarbetet framkommer olika typer av hinder som påverkar lärarnas användning av 
talad engelska i undervisningen. De hinder som framkom under intervjuerna med de 
tillfrågade lärarna överensstämmer med de problemområden vi fann under instuderandet av 
tidigare forskning. Hindren redogörs i det här avsnittet under rubrikerna Brister i det 
språkliga självförtroendet, Elevernas varierande kunskapsnivå och Tidsbrist. 

                                                
1 Eleverna	får	först	reflektera	över	frågorna	själva	(E-enskilt).	Därefter	får	de	diskutera	dem	i	par	(P-par)	och	till	
sist	diskutera	i	helklass	(A-alla). 
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6.3.1 Brister i det språkliga självförtroendet 
Lärare D förklarar att han vill bygga upp ett klimat där de lär sig tillsammans. Eleverna ska 
känna sig bekväma med att fylla i luckor där han känner osäkerhet och att han gärna tar hjälp 
av dem. Lärare B betonar vikten av att tala engelska under lektionerna. Vid frågan om varför 
han vid den observerade lektionen höll genomgången på svenska förklarar han att det beror på 
hans osäkerhet inför att tala engelska.  

Egentligen ska man duscha dem med engelska under lektionerna men sen är 
det väl så att jag inte har riktigt förmågan eller, jag kanske har bättre förmåga 
än vad jag tror men det är lite… att man vill vara lite för perfekt. Jag borde 
göra det mer men det är min egen osäkerhet som sätter stopp för det. 

(Lärare B) 

Lärare B tydliggör att han tar tillvara på möjligheten att tala engelska när eleverna ställer 
frågor. Han menar att den spontana dialogen som uppstår i klassrummet är den som betyder 
något för elevernas språkinlärning. Han är väl medveten om det faktum att han mestadels talar 
svenska på engelsklektionerna. 

6.3.2 Elevernas varierande kunskapsnivå 
Lärare E förklarar att de gånger hon själv väljer att översätta till svenska är när hon märker att 
någon av eleverna inte förstår. Hon upprepar sig alltid på engelska innan hon översätter till 
svenska. Lärare D anser att han framförallt talar engelska vid repetitioner där innehållet redan 
är bekant för eleverna. Vid introduktioner av nya moment, exempelvis grammatik och 
liknande, hålls undervisningen mestadels på svenska för att han ska kunna försäkra sig om att 
eleverna förstår; 

 
Självklart är det bra om man kan tala engelska under alla moment! Men med 
den klassen jag har nu så känns det inte aktuellt. Jag tror att många av eleverna 
skulle bli nervösa eller rastlösa om jag envisades med att enbart tala engelska. 
Men man får försöka känna av från lektion till lektion. 

(Lärare D) 

Lärare A anser att det är viktigt att tala engelska, men förklarar att han vanligtvis växlar 
mellan engelska och svenska i undervisningen. Under den observerade lektionen talade han 
inte engelska under instruktioner eller vid genomgångar. Han beskriver att han ville försäkra 
sig om att eleverna skulle förstå lektionens innehåll. Han nämner även att hans användning av 
svenska språket beror på eleverna och deras bristfälliga kunskaper. 

När det gäller elevernas spontana användande av talad engelska anser både lärare A och B att 
det inte sker särskilt ofta. Eleverna behöver enligt dem kontinuerlig uppmuntran för att våga 
tala engelska inför andra; “… många elever vågar inte ställa sig upp och redovisa eller prata 
inför klassen och det spelar ingen roll vilket ämne det är”, uttrycker lärare B. 
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Lärare F berättar att hon vanligtvis talar engelska först och sedan översätter direkt till svenska. 
Det gör hon på grund av att det finns ett flertal elever i klassen som är i behov av stöd. Hon 
anser dock att det är viktigt att tala på engelska först för att eleverna ska höra språket.  

6.3.3 Tidsbrist  
Lärare A beskriver att tidsbrist är en bidragande faktor till att han talar svenska under 
engelsklektioner, då han vill försäkra sig om att eleverna ska förstå innehållet. Det är flera 
moment som ska hinnas med under en lektion. Lärare B anser att tiden inte finns för att 
förklara och översätta det innehållet han har under sina lektioner. Han beskriver att han främst 
fokuserar på texten i läroboken och därefter uppgifter i övningsboken. Därefter anser han att 
det inte finns utrymme kvar för att diskutera eller föra dialoger med eleverna. Han tycker att 
det präglar eleverna som försöker bli klara med uppgifterna så fort som möjligt. Därefter får 
de själva rätta med hjälp av elevfacit.  

Det är den svåra balansgången, att äga sitt lärande eller bara se till att få saker 
gjort. Att lära eller att göra, kvalitet eller kvantitet. Hade tiden funnits hade 
man hunnit följa upp elevernas resultat på ett annat sätt.  

            (Lärare B) 

Lärare D förklarar att det är viktigt att försöka hinna med talövningar under 
engelsklektionerna, att göra korta uppgifter i par eller små grupper. Tidsbristen gör dock att 
sådana övningar blir åsidosatta för uppgifter som fokuserar på förmågorna läsa, skriva och 
lyssna. Han beskriver att det är svårt att hinna arbeta med det i den mån han önskar under 
årskurs fem och sex, då lektionerna är korta.  

Lärare E förklarar att hon i år delar engelskundervisningen med en annan lärare. Det läggs nu 
mer fokus på att tala engelska under hennes lektioner, då de kommit överens om det. Hon 
anser att hon tidigare lagt för lite tid på den muntliga delen i engelskämnet och att mer tid har 
lagts på skrivandet. Korta lektioner och högt tempo gör att muntliga övningar kan 
bortprioriteras. 

Jag har lite dåligt samvete för att tidsbristen har gjort att lite för lite tid har lagts 
på den muntliga biten. Jag har haft så stor fokus på skrivandet att det liksom 
har kommit i skymundan.                    

                                                                                                                                      (Lärare E)  
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7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar i klassrummet för 
att bidra till utvecklingen av elevernas muntliga förmåga inom ämnet engelska. 
Frågeställningarna är följande:  
 
·      Hur arbetar lärare för att stötta elever i deras utveckling av den muntliga förmågan i 

ämnet engelska?  
·      I vilken utsträckning talar lärare engelska under engelsklektionerna och vad hindrar 

lärare från att använda engelska i undervisningen?  
 

Efter att ha utfört sex observationer kan vi urskilja att det inte förekommer någon 
engelsklektion där läraren uteslutande talar engelska. Hälften av lärarna talade mestadels 
svenska och de resterande tre pendlade mellan språken. Majoriteten av lärarna instruerar 
eleverna i viss mån på engelska. De översätter till svenska för att, enligt de själva, underlätta 
för eleverna. Tidsbristen under lektionerna är enligt de intervjuade lärarna en bidragande 
faktor till att de inte talar engelska. De anser dessutom att antalet timmar för ämnet engelska 
är begränsat och att det inte finns utrymme att ge instruktioner samt ha genomgångar på 
engelska så att samtliga elever förstår. Två av de sex intervjuade lärarna känner även 
osäkerhet för att tala engelska i undervisningen, då de upplever ett bristande språkligt 
självförtroende. 
 
Resultatdiskussionen består av två delar; Olika former av stöttning (Språklig förebild, Gester 
och kroppsspråk, Stöttning elever emellan genom grupparbeten och Uppgifter i samband med 
grupparbeten) samt Hinder för att tala engelska (Brister i det språkliga självförtroendet, 
Elevernas varierande kunskapsnivå och Tidsbrist). I det här avsnittet kommer resultatet 
diskuteras i förhållande till tidigare forskning, den teoretiska ramen, läroböcker och 
styrdokument. Efter resultatdiskussionen behandlas diskussion kring metodval samt 
didaktiska konsekvenser. Slutligen sammanfattas studiens kunskapsbidrag för fältet.  

7.2 Olika former av stöttning 
De olika former av stöttning som kunde urskiljas under bearbetningen av resultatet var 
Språklig förebild, Gester och kroppsspråk, Stöttning elever emellan genom grupparbeten 
samt Uppgifter i samband med grupparbeten. De delarna diskuteras nedan tillsammans med 
forskning, styrdokument och läroböcker. 

7.2.1 Språklig förebild 
Pinter (2006) betonar hur det sociala klimatet samt den kulturella kontexten har stor påverkan 
på individers lärande. Stöttning skapas av någon mer kunnig, vilket i 
undervisningssammanhang är läraren. Läraren modellerar språket vilket genererar ny kunskap 
till eleverna. Lärare C och E förklarar hur de skiftar mellan att tala engelska och svenska för 
att skapa stöttning för eleverna, vilket även sker under observationerna. De tydliggör att de 
utgör en förebild och behöver demonstrera hur målspråket används, vilket är något som även 
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lärare F anser vara viktigt. Lärarna understryker betydelsen av att kunna modellera engelska 
språket för eleverna i utvecklingen av deras muntliga förmåga. Vygotskij (2001) beskriver att 
språket utvecklas hos elever med stöttning från en mer kunnig person. Lärare ska därmed tala 
engelska i undervisningen och ge eleverna möjligheter att imitera språket. 
 
Det framgår dock i resultatet, från intervjuer och observationer, att hälften av lärarna väljer att 
tala svenska i stor utsträckning under engelskundervisningen.  I syftesdelen i Lgr 11 (2011) 
för ämnet engelska uppges det att elever ska få möjlighet att utveckla en säkerhet vad det 
gäller att tala engelska. Lärarens uppgift blir därmed att stötta elever i utvecklingen av den 
muntliga förmågan. Det står också att de ska få kunskap om hur språket kan användas och 
anpassas efter situation, mottagare och syfte. Det är därmed viktigt att lärare reflekterar kring 
hur de själva använder och modellerar målspråket, för att elever ska utveckla den muntliga 
förmågan i det engelska språket.  
 
Lärare C förklarar hur hennes elever kontinuerligt behöver uppmuntran för att våga tala 
engelska. Hon har som mål att bygga upp en miljö där samtliga elever är bekväma med att 
tala på målspråket. Riasati (2012) poängterar hur läraren som språklig förebild är avgörande 
för hur motiverade eleverna blir till att delta i den muntliga undervisningen. Lärarna i den här 
studien är överens om betydelsen av att vara en god förebild i språkundervisningen. Talar 
läraren engelska bidrar det till ett tillåtande klimat och eleverna bygger successivt upp en vana 
för att kunna tala engelska i en trygg miljö. Lärare A och B är eniga om att det är viktigt att 
lärare talar engelska för att eleverna ska våga tala på målspråket. Dock sker inte det under 
deras observerade lektioner mer än vid enstaka tillfällen. Lärare B förklarar att han är väl 
medveten om att han vid ett fåtal tillfällen under lektioner talar engelska och att det i sin tur 
påverkar elevernas förhållningssätt till den muntliga förmågan. Dörnyei och Csizér (1998) 
förklarar att elevernas motivation höjs när läraren utgör en förebild inom språkundervisning, 
vilket innefattar att han eller hon behöver besitta goda språkliga kompetenser.  
 
Lärare E talar engelska under undervisningens samtliga moment. Hon beskriver att elever lär 
sig ett språk genom att bli överösta av det och ser därmed ingen ursäkt för att inte tala 
engelska under lektionerna. Om eleverna inte förstår, väljer hon att upprepa det först på 
engelska och sedan på svenska. Hon utesluter därmed inte svenska språket i sin undervisning. 
Krashen (1982) förklarar att brister i språket försvinner ju mer barnet omges med målspråket 
och uttal förbättras efter hand. All input bör ske på målspråket för att främja elevers 
språkutveckling. I den här studien talar samtliga av de intervjuade lärarna svenska i 
engelskundervisningen, dock varierar omfattningen samt under vilka moment.  

7.2.2 Gester och kroppsspråk 
Samtliga av de intervjuade lärarna i studien använder gester och kroppsspråk som stöttning i 
engelskundervisningen. Observationerna visade på att kroppsspråk kan vara ett effektivt 
verktyg när lärarna behöver modellera och förtydliga för eleverna. Lärare A förklarar 
engelska ord med gester för att inte behöva översätta dem till svenska. Lärare B uppmuntrar 
sina elever att använda gester för att göra sig förstådda. Han beskriver att kroppsspråk 
används som strategi för att underlätta språkinlärningen. Lärare E förklarar att kroppsspråk är 
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gynnande för samtliga elever. Hon anser det särskilt viktigt när eleverna ska introduceras för 
ett nytt ämnesområde, eller när de talar om föremål som finns i klassrummet. Krashens (1982) 
teori Input hypothesis visar att gynnande faktorer i språkundervisningen är användningen av 
bilder och föremål för att binda ett samband mellan visuella och muntliga intryck. Även 
Brodin (2005) redogör i rapporten Kommunikativ kompetens- begrepp och definitioner, hur 
kommunikationens form berör det verbala samt det icke- verbala. Det ickeverbala kan ske i 
form av kroppsspråk, tonläge, ögonkontakt, teckenkommunikation, bild- eller 
symbolkommunikation. Att fånga upp och rikta elevers fokus vid genomgångar eller 
instruktioner på engelska är betydelsefullt, något som både Lärare C och E använder sig av. 
Lärare C använder kroppsspråk för att rikta elevernas uppmärksamhet mot det hon skrivit på 
tavlan. Brodin (2005) menar att en persons förkunskaper och erfarenheter spelar stor roll 
gällande hur personen uttrycker sig, som i sin tur påverkar mottagaren. Det kan därmed vara 
betydelsefullt för lärare att reflektera över hur de använder kroppsspråk i 
engelskundervisningen. 

7.2.3 Stöttning elever emellan genom grupparbeten  
Merparten av de tillfrågade lärarna anser att grupparbeten är till fördel för elevernas 
utveckling av den muntliga förmågan. Fördelarna med grupparbeten kan bekräftas genom 
Säljö (2011) som beskriver inhämtandet av kunskap som en social process, där lärandet sker i 
interaktion med andra människor. Ett sammanhang lär oss att tolka och förstå vår omvärld 
genom andra människors erfarenheter och kunskaper. Lärare B förklarar under intervjun hur 
han använder eleverna som lärresurser och att de genom grupparbeten utvecklas i att ta ansvar 
för sitt lärande. Det i sin tur bidrar till att eleverna är vana vid att delta i gruppdiskussioner 
och samarbeten. De elever med god muntlig förmåga kan stötta de klasskamrater som behöver 
hjälp, vilket enligt lärare B gynnar både honom och eleverna. Hwang och Nilsson (2011) 
redogör för att lärandet blir mer givande om det sker i samspel med en mer kunnig person. 
Genom att interagera med andra får vi möjlighet att nå vår nästa utvecklingszon. Lärare A 
beskriver det som viktigt att eleverna känner sig trygga med varandra och kan hjälpas åt. Han 
anser att det ska vara lustfyllt att lära sig språk. Lärare C och lärare F använder sig av EPA-
modellen för att samtliga elever ska inkluderas i undervisningen. De anser att modellen bidrar 
till att de elever som är i behov av stöttning kan lyftas av de högpresterande. Lärare F betonar 
vikten av att utvecklas tillsammans i en social kontext. Hwang och Nilsson (2011) 
vidareutvecklar att relationer och en social kontext ökar förmågan till att utvecklas inom 
språket.  

7.2.4 Uppgifter i samband med grupparbeten 
Skolinspektionen (2011) redovisar i sin granskningsrapport att ungefär hälften av samtliga 
engelsklektioner saknar adekvata uppgifter som utvecklar elevers muntliga förmåga. 
Rapporten visar att användningen av talad engelska skiljer sig mellan olika skolor och lärare. 
Lärare C, E och F varvar mellan olika typer av uppgifter där syftet för eleverna är att tala 
engelska. Lärare C förklarar vidare att hennes elever vanligtvis får arbeta i par och i grupper 
när de ska utveckla den muntliga förmågan. Eleverna tillhandahålls stöttning i form av 
påbörjade fraser och meningar. Lärare C väljer ut samtalsämnen utifrån elevernas vardag och 
intressen, samt beskriver att hon uppmanar eleverna att hålla igång samtalet i så stor 
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utsträckning som möjligt. Gibbons (2016) förklarar att det vid grupparbeten är viktigt att 
uppgifterna är interaktionskrävande samt har ett tydligt syfte. Det gör grupparbeten mer 
effektiva och språkutvecklande. Lärare F söker på nätet efter uppgifter som kan vara 
stimulerande och utvecklande för den muntliga förmågan. Dialoger och intervjuer med 
stöttande talkort är vanligt förekommande uppgifter i hennes undervisning. Ibland får 
eleverna även i uppgift att återberätta en kamrats skrivna text. Lärare F betonar att hennes 
elever föredrar att tala på engelska i mindre grupper, vilket gör att de ofta får arbeta i par. 
Gibbons (2016) lyfter talets betydelse vid språkinlärning och förespråkar att låta elever arbeta 
i grupper för att gynna språkutvecklingen. Det kan generera positiv påverkan på elevers 
språkliga självförtroende när de får möjlighet att tala med flera olika personer. Ansvaret för 
språkinlärningen fördelas mellan eleverna och de utvecklas tillsammans i grupp. Språket får 
ett sammanhang när syftet är att kunna göra sig förstådd och förstå andra. Interaktion med 
andra är därmed en viktig del för en individs inlärning.  Slutsatsen blir att det är fördelaktigt 
att låta eleverna arbeta i mindre grupper och att det gynnar deras språkliga utveckling. 

7.3 Hinder för att tala engelska 
Samtliga lärare i studien påpekar vid intervjuerna att det är gynnande om det talas engelska i 
så stor utsträckning som möjligt i undervisningen. Dock förklarar lärarna att det inte alltid 
praktiseras. Det fanns flera faktorer som utgjorde hinder för en sådan undervisning. I den här 
studien framgår det att Brister i det språkliga självförtroendet, Elevernas varierande 
kunskapsnivå samt Tidsbrist upplevdes som hinder av lärarna i undervisningen. Noor, 
Embong och Aigbogun (2015) beskriver i sin studie att samtliga av de tillfrågade lärarna var 
övertygade om att en undervisning med endast engelska som talat språk var att sträva mot.  

7.3.1 Brister i det språkliga självförtroendet 
Fahrutdinova, Yarmakeev och Fakhrutdinov (2014) beskriver hur engelska utgör det 
gemensamma språket i en allt mer globaliserad värld. Elever i dagens skola behöver därmed 
undervisning som utvecklar den muntliga förmågan inom ämnet engelska. Lärare B anser att 
det bästa för eleverna är att tala engelska i så stor utsträckning som möjligt, men medger att 
hans osäkerhet förhindrar det. Han svarar dock på engelska när eleverna ställer frågor. Lärare 
B anser att spontana dialoger visar en individs språkliga kunskaper, snarare än sådant som är 
inövat. Dock medger lärare B att han sällan tar initiativ till spontana dialoger då hans 
muntliga kunskaper är, enligt honom själv, bristfälliga. Jimenez-Silva, Olson och Jimenez 
Hernandez (2012) beskriver att en betydande faktor för en god språkundervisning är att lärare 
känner tilltro till den egna språkliga förmågan och kan anpassa undervisningen för att 
effektivt tillgodose elevernas olika språkliga behov. Även Lärare D känner ibland osäkerhet 
gällande den egna muntliga förmågan och tar då hjälp av eleverna. Dincer, Yesilyurt och 
Takkac (2012) belyser hur den muntliga förmågan är en av de mest utmanande och krävande 
delarna i språkundervisningen, vilket ställer krav på lärarens språkliga kompetens.  

7.3.2 Elevernas varierande kunskapsnivå 
Lärare D och A beskriver att elevernas varierande kunskapsnivåer påverkar användningen av 
målspråket i undervisningen. Lärare A förklarar att han vanligtvis växlar mellan talad 
engelska och svenska i undervisningen för att försäkra sig om att samtliga elever förstår. 
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Lärare E översätter till svenska när hon märker att någon av eleverna inte förstår. Hon 
upprepar sig då först på engelska för att därefter översätta till svenska. Kim och Elders (2008) 
undersökning visade att lärarna i studien använde sig av målspråket i varierande mängd. Även 
hur de växlade mellan målspråket och förstaspråket skiljde sig markant. Detta berodde dels på 
att eleverna hade svårt att förstå läraren om de talade för mycket på målspråket. Lärare D talar 
engelska vid repetitioner där innehållet redan är bekant för eleverna. Han anser att det inte är 
möjligt att endast tala engelska med den nuvarande elevgruppen. Lärare E väljer att först tala 
på engelska i undervisningen för att därefter direkt översätta till svenska, eftersom flera elever 
i klassen är i behov stöd. Noor, Embong och Aigbogun (2015) beskriver att elevers varierande 
kunskapsnivåer påverkar omfattningen lärare använder sig av talad engelska undervisningen. 
Lärarna i studien använde enkla fraser eller meningar som i viss mån var bekanta för eleverna. 
Introduktioner och genomgångar hölls främst på elevernas förstaspråk.  

7.3.3 Tidsbrist 
Lärare A förklarar vidare att tidsbrist är en anledning till att de flesta moment främst sker på 
svenska. En kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper inom den muntliga förmågan 
skulle ta för mycket tid från de andra förmågorna i ämnet. Noor, Embong och Aibogun (2015) 
visar i sin studie att fokus på att tala målspråket ofta åsidosätts i språkundervisningen då 
kursplanerna är omfattande och många moment ska hinnas med i undervisningen. Lärare D 
förklarar att tidsbristen gör att muntliga uppgifter i grupp inte prioriteras i den mån han 
önskar, då lektionerna upplevs vara för korta i årskurs fem och sex. Lärare B beskriver att 
tidsbristen gör att han främst fokuserar på texten i läroboken samt uppgifter i övningsboken. 
Kim och Elder (2008) beskriver att tidsbrist är en anledning till att lärare inte talar på 
målspråket i undervisningen. Tidsbristen medför svårigheter att skapa ett kommunikativt 
klassrum när andra förmågor i kursplanen prioriteras. Lärare E försöker lägga mer fokus på 
utveckling av den muntliga förmågan i engelskundervisningen, men att högt tempo och ont 
om tid bidrar till att sådana övningar bortprioriteras. Pan och Block (2011) förklarar att lärare 
i skolan tenderar att lägga mer tid på grammatiken, läsandet och skrivandet och muntliga 
övningar prioriteras bort. Lärarnas egna förhållningssätt bidrar till vad de anser vara viktigt att 
prioritera i undervisningen.  

7.4 Metoddiskussion 
Vår kvalitativa studie utgjordes av sex stycken observationer av engelskalektioner med 
efterföljande intervjuer. Studien baserades på sex lärares undervisningsformer, åsikter, 
erfarenheter och förhållningssätt till det engelska språket i undervisningen. Syftet med studien 
var att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar för att utveckla elevernas muntliga förmåga 
inom ämnet engelska. Anledningen till att vi valde att först observera och sedan intervjua 
lärarna var, att observationen utgör en grund för vidare följdfrågor under intervjuerna. 
Observationerna användes även för att ge svar på en av studiens forskningsfrågor gällande i 
vilken utsträckning lärare talar engelska under engelsklektioner. Följdfrågorna i intervjuerna 
kunde anpassas efter de enskilda lärarnas svar. Intervju som metod gav svar på lärarnas 
erfarenheter, åsikter samt tillvägagångssätt. 
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7.4.1 Observation 
Observationerna ägde rum under en engelskalektion med varierande längd från trettio till 
femtio minuter. Fördelarna med att observera en lektion var att vi kunde få mer underlag och 
följdfrågor på den intervju som efterföljde. Det var viktigt att observationsunderlaget inte 
skulle användas ofördelaktigt mot lärarna och deras undervisning. Syftet med underlaget var 
att det skulle fungera som hjälpmedel för att kunna bredda intervjufrågorna samt belysa i 
vilken utsträckning lärarna talar engelska under lektionerna. Majoriteten av lärarna verkade 
inte uppleva observationen som obekväm, utan beskrev att de höll i lektionen så som de 
brukar göra. Lärare B beskrev dock redan innan observationen att han kände sig påverkad av 
att bli betraktad. Han förklarade innan observationstillfället att han förmodligen skulle tala 
mer engelska under lektionen än vad han vanligtvis gör. Validiteten stärktes dock i 
intervjudelen, där Lärare B förklarar att han oftast talar svenska, eftersom hans bristande 
språkliga självförtroende hindrar honom.  

Risken med observation som redskap är att trovärdigheten för lärarnas agerande kan 
ifrågasättas, då de har möjlighet att anpassa lektionen på grund av observatörens närvaro. 
Observationen kan även påverka intervjun, då lärarna kan få känslan av att de ifrågasätts. En 
tidigare etablerad relation mellan observatör och respondent kan påverka respondentens 
bekvämlighet under observation och intervju. Vi tror dock att valet av observation med 
efterföljande intervju var lämpliga redskap för att få svar på studiens forskningsfrågor. Hade 
vi exempelvis valt att skicka ut en enkät eller enbart göra en intervju, hade lärarna kunnat ge 
ett svar som inte stämmer överens med verkligheten. Observationerna utgjorde därmed ett 
användbart komplement till intervjun. 

7.4.2 Intervju 
Intervjuer som redskap har varit användbart och ändamålsenligt för att få svar på studiens 
frågeställningar. Majoriteten av lärarna som deltagit i studien har varit mottagliga för frågor 
om den observerade lektionen under intervjun. Det har varit fördelaktigt att använda intervju 
som redskap i kombination med observation, vilket har bidragit med intressanta resultat vid 
jämförelsen av dem. Intervjuerna bidrog till att ge svar på studiens frågeställningar gällande 
hur lärare arbetar för att stötta elever i utvecklingen av den muntliga förmågan samt vad som 
hindrar dem från att använda talad engelska. Resultatet genererade en tydlig bild av vilka 
olika typer av stöttning som lärarna aktivt använder i engelskundervisningen. Samtliga lärare 
har haft möjlighet att se över intervjufrågorna på förhand som mejlades innan intervjutillfället.  

Lärare D och intervjuaren kände inte varandra sedan tidigare, vilket kan ha påverkat 
intervjusituationen. Det uppfattades som svårare att ställa frågor kring det som observerats, än 
i de intervjusituationerna där det redan fanns en etablerad relation. I de fall där intervjuare och 
respondent kände varandra sedan tidigare, gavs möjlighet att ha en mer öppen diskussion 
kring lärarens tillvägagångssätt. Det blev därmed betydelsefullt för studiens resultat att starta 
intervjun med inledande uppvärmningsfrågor gällande lärarens år som verksam samt 
utbildning (se bilaga 3). Uppvärmningsfrågorna underlättade för intervjusituationen och 
bidrog till en mer öppen dialog. Därefter styrdes samtalet in på de frågor som eventuellt kan 
uppfattas som ifrågasättande av läraren, men som gav tillgång till respondenternas 
erfarenheter, upplevelser och tillvägagångssätt. Holme och Solvang (1997) beskriver att en 
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konstruktion med uppvärmningsfrågor kan neutralisera eventuella spänningar som kan uppstå 
i samband med intervjusituationen.  

Förförståelsen är en väsentlig del av hermeneutiken, då den kan ändras i mötet med 
respondenten (Thurén 2004). Syftet i den här studien var att ta reda på hur lärare inom årskurs 
4–6 stöttar elever i utvecklingen av den muntliga förmågan och i vilken utsträckning de 
använder talad engelska, samt de hinder som kan uppstå. Intervjuer i kombination med 
observationer har utgjort lämpliga redskap för att få svar på studiens frågor. En 
enkätundersökning hade i det här fallet inte kunnat generera liknande svar. Trost (2012) 
förklarar att det krävs en kvalitativ studie för att förstå respondenternas tankar, sätt att reagera 
och tillvägagångssätt.  

7.5 Didaktiska konsekvenser 
Studiens resultat visar att det i praktiken är upp till varje lärare i vilken utsträckning engelska 
talas i engelskundervisningen. Tidsbrist kan dock bidra till att det prioriteras bort. Även 
elevernas varierande kunskapsnivåer inom målspråket samt lärarens språkliga självförtroende 
påverkar ämnets utformning. 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 2011) 
ska verksamma lärare i ämnet engelska tillhandahålla det som behövs för att elever ska kunna 
använda målspråket till att kommunicera och förstå omvärlden. Elever ska därmed inom 
ämnet engelska utveckla förmågan att göra sig förstådda och kunna anpassa språket efter 
mottagare, situation och syfte. Lärare behöver därmed besitta en god språklig förmåga för att 
kunna modellera målspråket i undervisningen. Om läraren däremot känner sig obekväm med 
att tala på målspråket inför eleverna, speglas det i omfattningen av talad engelska under 
lektionstid. Det kan medföra att eleverna inte uppmuntras att tala engelska i den grad som 
krävs för att kunna utveckla den muntliga förmågan. Konsekvenserna av detta medför att 
kvaliteten på engelskundervisningen kan skilja sig avsevärt mellan olika skolor och mellan 
olika lärare.  

Studien visar att samtliga av lärarna väljer att tala svenska under engelsklektioner, framförallt 
vid introduktioner och genomgångar. Mängden talad engelska skiljde sig väsentligt åt mellan 
olika lärare. Det kan bli problematiskt när exempelvis lärarstudenter ska genomföra den 
verksamhetsförlagda utbildningen eftersom lärare utgör en didaktisk förebild. Utifrån den här 
studien anser vi att det här fenomenet är ett intressant område att undersöka vidare. Normen 
för i vilken grad talad engelska används formas av handledaren, inte läroplanen. Det medför 
en klyfta mellan det lärarstudenter lär sig genom utbildningen och hur det kan gå till i 
handledarens klassrum. Lärarstudenten lägger då mer fokus på anpassning och att finna ett 
fungerande förhållningssätt till undervisningen i engelskämnet, än på kraven som ska 
uppfyllas i dokumentationen. Dokumentationen blir därmed mindre relevant för studentens 
utveckling under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det kan däremot underlätta att 
inkludera diskussioner i lärarutbildningen om hur verkligheten kan skilja sig mellan olika 
klassrum, samt vilka krav lärarstudenter bör ha på handledare gällande att tala engelska.  
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7.6 Kunskapsbidrag för fältet 
Den här studien belyser att lärare bör tala engelska i så stor utsträckning som möjligt för att 
kunna stötta elever i utvecklingen av den muntliga förmågan. Majoriteten av lärarna i studien 
anser att det är viktigt att utgöra en språklig förebild och omge eleverna med engelska språket. 
De anser dock att det är svårt att hinna med på grund av den höga studietakten. Fyra av de sex 
intervjuade lärarna motiverar sin användning av svenska språket med att det finns elever som 
inte skulle förstå om all input sker på målspråket. Talad engelska används därmed inte av 
lärarna i den omfattning som de själva anser nödvändigt. Att undvika talad engelska under 
lektionerna är inte till förmån för elevernas språkutveckling. Att använda stöttning i 
undervisningen innebär att modellera för eleverna hur språket används där talad engelska, 
kroppsspråk och utformningen av grupparbeten är betydelsefulla faktorer för inlärningen. Att 
tala engelska kan innebära mer planering och förberedelse för lärare, vilket kan utgöra en 
belastning eftersom tidsbrist anges som hinder i undervisningen. Elever behöver stöttning för 
att samtliga ska inkluderas och utvecklas inom den muntliga förmågan eftersom de har olika 
förkunskaper. Lärare står inför stora utmaningar då de ska tillgodose alla elevers olika behov 
inom ämnet engelska och skapa en inkluderande undervisning där talad engelska utgör en 
viktig faktor för inlärningen. Betydelsen av talad engelska i engelskundervisningen är en 
viktig kunskap för lärare i yrkesutövandet. För framtida forskning vore ett elevperspektiv 
intressant. Studien skulle då kunna undersöka hur elever med svårigheter inom ämnet 
engelska utvecklas när de överöses med målspråket. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi heter Hanna Wiss, Amanda Danielsson och Johanna Håkansson och studerar till 
grundlärare mot årskurs 4-6 på Högskolan i Borås. Vi läser för närvarande vår sjunde termin 
och det är dags att skriva vårt första examensarbete på 15 hp. 
Studien vi ska göra är intervju och observationsbaserad och vi kommer att fokusera på 
lärarens perspektiv och erfarenheter. Syftet med studien är att undersöka hur och i vilken 
omfattning lärare talar engelska under engelskalektionerna i olika verksamheter. 
Observationer av en engelskalektion kommer ske innan intervjumomentet och vi kommer då 
endast fokusera på lärarens förhållningssätt och undervisning. Efterföljande intervju kommer 
bestå av cirka 10 frågor och uppskattas ta ungefär 20 min. Vi kommer använda oss av 
ljudinspelning under intervjuerna för att säkerställa att svaren blir korrekt återgivna. Studien 
kommer att utformas så att inga platser eller personer skall kunna utpekas. 
Vid intervjun kommer vi följa Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det innebär att 
deltagandet i intervjun är frivilligt och att intervjuobjektet kan avbryta närhelst den vill. 
Resultatet kommer inte spridas och det kommer endast användas i forskningssyfte.  
Vid eventuella frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss. 

Vänliga hälsningar 
Amanda Danielsson   s133575@student.hb.se 
Hanna Wiss                s131495@student.hb.se 
Johanna Håkansson    s134105@student.hb.se 
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Bilaga 2 
 

10.2	Observationsschema 
Skola: 
Årskurs: 
Antal	elever: 
Lektionstid: 

Område Indikator: Läraren… Värde Läraren… 

Utveckling av den 
muntliga förmågan 

1 … ger instruktioner på engelska. 
  

2 … håller dialoger med eleverna på 
engelska. 

  

3 … talar engelska under 
genomgångar. 

  

4 … uppmuntrar eleverna att själva 
prata på engelska. 

  

5 … använder sitt kroppsspråk för 
att tydliggöra. 

  

6 … använder sig av olika typer av 
material och hjälpmedel. 

  

 

7 … varierar och individualiserar 
undervisningen. 

  

 

8 …kontrollerar att eleverna har 
förstått. 

  

 

Övriga kommentarer: 

 

För värderingen av varje indikator och den sammanfattande värderingen används följande 
skala: 
1= i mycket låg grad eller inte alls         2= i ganska låg grad     3= i ganska hög grad          4= i 
mycket hög grad 
X= går inte att värdera eller är inte relevant i sammanhanget. Kommentera i så fall varför. 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor 

1.   Ålder, kön och antal år som verksam? 
2.   När och var gick du din lärarutbildning? 
3.   Läste du engelska under din utbildning eller har du på något sätt blivit behörig i 

efterhand? 
4.   Vilka redskap fick du med dig från din utbildning inför undervisningen i engelska? 
5.   Hur ser du på att tala engelska på lektionerna? 
6.   Vilka strategier/hjälpmedel använder du för att utveckla elevernas muntliga förmåga i 

ämnet engelska? 
7.   I vilken utsträckning anser du att eleverna vågar och vill tala engelska i klassrummet? 
8.   Vilken typ av klimat arbetar du för att bygga upp i ditt klassrum? 
9.   Under vilka moment tycker du att det är viktigt att tala svenska under lektionerna? 
10.  Under vilka moment tycker du att det är viktigt att tala engelska under lektionerna? 
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