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Författare: Evelina Andersson & Linnea Dahlgren 
 
Handledare: Catarina Player-Koro 
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BAKGRUND: 
Kursplanen ligger till grund för verksamheten i skolan och även till den här undersökningen. I 
globaliseringens tid är engelska ett viktigt ämne för kommunikationen i framtiden, såväl 
internationellt som privat. Språkinlärningen bygger på olika saker men som nybörjare är det 
till fördel att först lära sig viktiga ord som man har användning för och ord som lärs in i ett 
sammanhang. För att utveckla språket har det visat sig vara en positiv effekt att leka, då det 
kräver att man använder språket och då i förlängningen utvecklar sitt eget. 
 
SYFTE: 
Syftet är att försöka förstå hur eleverna upplever sin engelskundervisning och sin 
lärandemiljö. Genom observationer och intervjuer ger det en mer nyanserad bild av hur 
språkundervisningen ser ut i just den aktuella klassen. 
 
METOD: 
Metoden som användes i denna undersökning var observationer och intervjuer. 
Observationerna roll var att ge en bild av hur undervisningen och lärandemiljön ser ut medan 
intervjuerna var till för att ge en fördjupad bild över hur de upplever sin egen undervisning. 
 
RESULTAT: 
Enligt undersökningen upplever eleverna sin engelskundervisning som lustfylld, även de som 
är medvetna om att de är svagare i engelska. Lärandemiljön upplevs som lugn och tolerant 
inför det faktum att alla elever är på olika nivå i sina engelskkunskaper men även lyhörd för 
att olika elever arbetar på olika svårighetsgrader. 
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1. Inledning 
För lärare är det viktigt att veta hur elever upplever sin undervisning (Kihlström 2007, s. 47). 
Detta för att kunna intressera eleverna så att de får ut det mesta möjliga av undervisningen 
och i den här undersökningen observerar vi engelskundervisningen. Engelskan väger allt 
tyngre i dagens samhälle (Wendell 2008, s. 628) och är det språk som gör att bland annat vi 
svenskar kan göra oss förstådda på de flesta platser i världen. Det är viktigt att både få en bra 
grund i skolan och att kunna hantera språket senare i livet. 
 
Vad barn och elever i skolan anser om sin undervisning är en viktig pusselbit för att lärare ska 
kunna ”duka fram” det engelska språket och undervisningen i detsamma på ett bra sätt. I 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 
(Skolverket 2006, s. 9) kan man läsa om vad all personal på skolan har för mål att sträva mot 
och mål att uppnå. I strävansmålen hittar man bland annat dessa två rader, ”utvecklar 
nyfikenhet och lust att lära” och ”utvecklar sitt eget sätt att lära”. För att kunna sträva mot 
detta krävs det att lärare, men även annan personal vet vad som intresserar elever.  
 
Skolan har som uppgift att ansvara för att elever kan kommunicera i tal och skrift på engelska 
efter genomgången grundskola (Skolverket 2006, s. 10) och om detta ska vara möjligt att 
uppnå är det en förutsättning att man behåller intresset men också att man befinner sig i en 
utvecklande lärandemiljö. Genom våra observationer och intervjuer får vi en fingervisning om 
hur undervisningen ser ut och även hur eleverna uppfattar sin egen lärandesituation.  
 

2. Syfte 
Vårt syfte är att försöka förstå hur eleverna upplever sin engelskundervisning. Vi kommer 
därför att observera språklektioner och sedan intervjua några av eleverna om undervisningen 
för att på så sätt få en bild av hur språkundervisningen ser ut i den observerade klassen. 
 

2.1. Frågeställningar 
Hur ser språkundervisningen ut? 
Hur uppfattar eleverna sin egen språkundervisning? 
 

2.1.2 Begreppsförtydligande 
I vårt arbete kommer vi att använda oss av begreppen input och output. Med input menar vi 
lyssna och läsa, de färdigheter som eleverna använder sig av när de tar in information under 
språkundervisningen. Med output menar vi de färdigheter eleverna använder sig av när de 
talar och skriver och producerar något själva genom språket. 
 

3. Bakgrund 
Många länder har insett vikten att utbilda sitt folk i engelska. Globaliseringen och den stora 
handeln med andra länder har gjort att det är mycket viktigt att kunna kommunicera på 
engelska för att nå framgång. För att detta ska ske har flera länder tagit fram något som kallas 
EFE, English for everyone. Detta är ett tillägg till de egna styrdokumenten för skolväsendet 
för att främja engelskkunskaperna i landet. Problemet med detta är att det som skrivs är inte 
alltid det som händer i praktiken. Exempelvis skriver författaren att ett bra sätt att nå 
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framgång av kommunikationsfärdigheterna är att lektionerna bedrivs på engelska. Tyvärr har 
man sett att detta inte alltid är fallet och troligen beror det på att den enskilda läraren inte 
känner sig tillräckligt bekväm i att undervisa på engelska. Enligt artikeln visar det sig också 
att de uppgifter som görs inte är anpassade till de mål man försöker uppnå. Det vill säga att 
man försöker främja kommunikationsförmågan, men de uppgifter man ger eleverna ger dem 
inte övning i detta (Wedell 2008, s. 628–639). 
 

3.1 Styrdokumenten 
De viktigaste dokumenten att följa som lärare är kursplanerna och då i detta fall kursplanerna 
i engelska. Dessa ska läraren ha som utgångspunkt i sitt arbete. Skolverkets kursplaner i 
engelska ger en bild av vad som skall ingå i engelskundervisningen i skolan. Skolverket ger 
oss också en bild av hur långt elever i år fem skall ha kommit i sin utveckling inom just 
engelska. Engelska anses vara ett relativt begynnelselätt språk. Med begynnelselätt menas att 
språket är lätt när man börjar lära sig det (Skolverket 2006; Gunnemark 1996, sid. 25). 
 
Kursplanen i engelska beskriver vad ämnet engelska ska ha för roll och syfte i utbildningen. 
Där står bland annat att utbildningen i engelska ska verka för att utveckla en mångsidighet 
som gör att man kan kommunicera på ett bra sätt som i dagens samhälle behövs för 
internationella kontakter, vid t.ex. resor men också i den internationella arbetsmarknaden. 
Dess syfte är dessutom att förbereda elever för att kunna ta del av utvecklingen som sker allt 
snabbare genom informations- och kommunikationsteknik men även för framtida studier. 
Undervisningen skall dessutom få eleverna att vilja utveckla sin förmåga att lära sig engelska 
efter att de slutat grundskolan. Vidare ska undervisningen verka för att eleverna reflekterar 
över sin egen inlärning och gör dem uppmärksamma på hur de själva på bästa sätt lär in språk 
och i detta fall engelska. (Skolverket 2006) 
 
De mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret handlar mycket om 
kommunikationen där stor vikt läggs på att tala och göra sig förstådd på det engelska språket, 
bland annat skall eleverna kunna prata om delta i samtal om vardagliga saker. Andra mål som 
de ska uppnå är att kunna förstå tal och skrift som enkla beskrivningar och instruktioner, de 
skall också kunna göra sig förstådda i skrift (Skolverket 2000). 
 

3.2. Språkinlärning 
För att skapa en bra miljö för språkinlärning bör man skapa förutsättningar i klassrummet. 
Detta gör man genom att prata engelska med varandra och ge instruktioner på engelska. Den 
bästa miljön för att lära sig ord och fraser är ett land där det aktuella språket talas och används 
dagligen. Denna miljö blir tyvärr omöjlig att uppnå eftersom eleverna befinner sig i Sverige 
och undervisas i engelska. Genom att minnas ord skapar man själva grunden för färdigheterna 
läsa tala och skriva (Gunnemark 1996, s.107) som vi här kommer att referera till som input 
vilket är lyssna och läsa och output vilket är tala och skriva. En lokal arbetsplan i svenska för 
år 7 på den undersökta skolan bygger också på dessa delar nämligen läsa, tala och skriva. 
Detta är en inblick i vad som komma skall i modersmålsundervisningen och vad som då 
undervisningen för de främmande språken bör ha sin grund i och utgå ifrån.1

 
Det finns mycket att läsa om språkundervisning och vad som är viktigt när det kommer till 
hur barn lär sig språk och vad som är viktigt att lära sig. Halva inlärningen för speciellt 
                                                 
1 Bilaga 2 
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nybörjare är urvalet, med det menas att om nybörjarna får veta vilka ord som är viktigast kan 
de koncentrera sig på att lära sig dem först och inte slösa tid och arbete på onödiga ord. Den 
som vill lära sig ett nytt språk bör först inrikta sig på vanliga ord som man kan behöva på en 
gång, dessa ord kallas centralord, dessa ord är bra att lära sig de utantill så man kan använda 
dem automatiskt utan att tveka. Att bombardera elever med många ord varje dag är 
meningslöst då eleverna har glömt orden efter ett par dagar. Det är bättre att kunna 200 eller 
1000 ord ordentligt än 3000 ord dåligt (Gunnemark 1996, s. 39-43). 
 
”It is a commonplace that young children learn better through play or at least can be induced 
to go along with teaching that is tempered  by ‘fun’ activities” (Rixon 1995, s. 33). Detta 
menar också Welin- Mod2 som i föreläsningen Picturebooks and fairytales säger att roliga 
aktiviteter såsom sagor och berättelser uppskattas av barnen och att det kan hjälpa dem att 
utvecklas positivt gentemot språkinlärning. Men menar också att det tränar inte bara deras 
språkkunskaper såsom att lyssna men också barnens sociala förmågor. 
 
Att använda lekar för att stimulera till språkinlärning är något som Julia Kahn också 
förespråkar. Hon menar att barn kan lära sig språk genom att leka med varandra  
 

Children play and children want to play. Children learn through playing. In 
playing together, children interact and in interacting they develop language skills. 
(Kahn 1995, s.142) 

 
Lekar leder ofta till socialt men också intellektuellt utvecklande eftersom barnen måste 
använda språk för att antingen tävla mot varandra, eller samarbeta, för att organisera sig i 
leken eller för att diskutera. De spel och lekar som används för att lära in engelska måste vara 
beroende av att språket används (Kahn 1995, s. 142-144). 
 

Games to be used in English Language Teaching (ELT) must in some way be 
language dependent. The specific language focus of a game could be items of 
vocabulary or particular structures of functions. The language skill focus could be 
any one of the major skills of listening, speaking, reading or writing, with a 
narrower focus on, for example, spelling or pronunciation. 
(Kahn 1995, s. 146) 

 
Hon menar också att yngre barn ofta tycker det är värt besväret att lära sig ett nytt språk för att 
kunna leka lekar. Engagemanget och entusiasmen som finns i leken hos barn kan ge dem 
motivation till att utveckla språket (Kahn 1995, s. 147). 
 

4. Teoretisk förhållningssätt/teoretisk ram 
 

4.1. Omgivningens betydelse 
Vygotskijs utvecklingsteori bygger på att det inte är individen i sig som är i centrum utan 
människans utveckling ska sättas i relation till omgivningen. Detta innebär att individen 
utvecklas i samspel med det samhälle hon lever i och då påverkas av detta. Vygotskij menar 
att barnet redan från födelsen är en social varelse och det är det lilla barnets samspel med 

                                                 
2 Welin-Mod, Agneta. Föreläsning: Picturebooks and faitytales, 2006-09-04, Borås. 
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omgivningen som främjar utvecklingen. Individens tankeprocesser är som ett inre tal o formas 
i samspel med den sociala och kulturella omgivningen (Bråten 1998, s.104). 
 
Bronfenbrenner menar i likhet med Vygotskij tidigare, att individen utvecklas i symbios med 
miljön. Dessa två påverkar varandra och lever i ett ömsesidigt förhållande. Utvecklingen kan 
gå både framåt och bakåt beroende på den andra, men de klarar sig inte heller utan varandra. 
Förutom det menar han också att tidsaspekten har en stor betydelse, då nuet ger konsekvenser 
för framtiden och nuet har påverkats av det som skedde tidigare (Andersson 1992, s. 97-113). 
 

4.2. Språkutveckling 
Lev Vygotskij menade att språket är tänkandets sociala redskap. Enligt Vygotskij går det inte 
att skilja på tänkande och språk utan det är beroende av varandra. Detta betyder också att det 
krävs ett språk för att utveckla ett tänkande och tvärt om (Bråten 1998, s. 83). 
 
Vygotskij skriver att inlärning i allmänhet och språkinlärning i synnerhet bygger på imitation. 
Under skolåren lär sig inte eleven det hon eller han redan kan utan nya saker. Detta görs med 
hjälp av lärarens stöd. Den närmaste utvecklingszonen är den som tillåter eleven att utvecklas 
och i vilken takt detta sker (Vygotskij 1999, s. 333). 
 
Utvecklingen hos det lilla barnet vad det gäller språk och tänkande är avskilda från varandra 
från födseln och fram till att barnet är ca två år. Därefter korsar utvecklingskurvorna varandra 
och löper sedan parallellt. Detta ger upphov till en helt ny form av beteende och en annan 
form av språkutveckling (Vygotskij 1999, s. 147). 
 
Vygotskij menar att förstaspråksutvecklingen och andraspråksutvecklingen är beroende av 
varandra och att bortsett från hur många språk det än gäller så har människans 
språkutveckling en gemensam bas (Bråten 1998, s.140). 
 

När man lär sig ett främmande språk, använder man meningar som man redan har 
lärt sig på modersmålet. Av det skälet spelar individens välutvecklade kunskaper 
om sitt eget språk en viktig roll när denne ska tillägna sig ett främmande språk. 
(Bråten 1998, s. 154) 

 
Detta betyder att hur man lär sig modersmålet och det främmande språket sker på olika sätt. 
Detta på grund av att när man lär sig ett främmande språk har man modersmålet som grund 
och därmed bygger det nya språket på det. Översätter vi detta till vårt arbete betyder det att 
det engelska språket lärs in på svenska språkets grunder. Men också att ju mer utvecklat 
elevens svenska språk är, ju lättare och bättre tillägnar sig han/hon det engelska språket. 
Precis som Vygotskij menar Kenneth Hyltestam att behärskar man sitt eget språk är det lättare 
att lära sig ett nytt, men att det tar tid att lära sig det främmande språket (Halldestam 2004, s. 
22-23). 
 
Vidare menar Vygotskij även att modersmålet utvecklas positivt av att lära in ett främmande 
språk. Men också att en högre mognad i modersmålet ger en bättre andraspråksutveckling. 
Detta visar enligt honom att utvecklingen av språk sker i relation till varandra, vilket innebär 
att studera flera språk parallellt ger en bättre utveckling på båda fronter (Bråten 1998, s.155). 
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4.3. Syn på läraren 
Vygotskijs syn på läraren är annorlunda än den syn hans föregångare hade. Läraren ska inte 
uppfostra utan istället konstruera den sociala miljön så att det är eleven som är aktiv och 
intresserad istället. Enligt Vygotskij ska eleverna inte dyrka sin lärare och denne ska inte anse 
att ämnet är centrum i världen. Han menar också att skolan måste låta samhället vara en del av 
den och bli en levande institution (Lindqvist red. 1999, s. 248). 
 
Om barn inte har något att skriva om så skriver de ofta mindre bra och för att utvecklas 
behöver de känna för ämnet de skriver om och kunna relatera till det på sin egen nivå. Detta 
understödjer tankarna om vikten av att intressera eleverna för att hjälpa dem att prestera sitt 
bästa. Det betyder också att elever har större möjligheter att utvecklas om ämnet tilltalar dem. 
I relation till vårt arbete bör eleverna känna sig intresserade av uppgifterna för att kunna 
tillägna sig det främmande språket på ett bra sätt (Vygotskij 2002, s. 55). 
 
Den tidigare nämnda zonen för den närmaste utvecklingen, eller den proximala 
utvecklingszonen som den även kallas, är medelpunkten i Vygotskijs forskningsarbeten 
(Bråten 1998, s. 92). Denna zon för utveckling av individens lärande går att aktivera genom 
stöd från en lärare eller från mer kompetenta jämnåriga. Individen kan inte nå nästa steg i 
utvecklingen själv utan behöver lite draghjälp från omgivningen. Detta betyder det att läraren, 
språkutvecklaren, får lägga undervisningen på en nivå strax över där eleven redan befinner sig 
i utvecklingen, för att han/hon ska nå till nästa nivå. 
 

5. Metod och genomförande 
I denna undersökning inspireras vi av en etnografisk ansats där man försöker förstå och 
beskriva människors sammansatta livsvillkor, kultur och levda liv. Flera olika tekniker för 
datainsamling är det som kännetecknar den etnografiska ansatsen. De olika data som samlas 
in gör att den etnografiska studien ger fler möjligheter till att förstå sociala fenomen. I fokus 
är intresset att skapa en djupare förståelse av den sociala tillvaron som studeras. Etnografins 
mål är att upptäcka sammanhanget och deltagarnas förståelse av sitt eget agerande, men också 
hur deltagarna ser på de frågor som undersöks. Som forskare måste man vara lyhörd för att 
upptäcka olika deltagares perspektiv och även hur dessa skiljer sig mellan varandra. Som 
etnograf är du en del av den sociala vardag som studeras (Dovermark 2007, s. 134-137). I vår 
undersökning har vi använt observationer och intervjuer för att få fram hur elever upplever 
språkundervisningen och för att se hur språkundervisningen ser ut. 
 
I den kvalitativa metoden försöker forskaren se de fenomen som hon undersöker inifrån. Det 
är en annan närhet till undersökningsobjektet än vid en kvantitativ metod. Det är viktigt att 
som forskare hålla sig objektiv och återge exakt det som sker i undersökningssituationen. För 
att sedan ge rapporten mer tyngd och skapa förståelse för läsaren är det viktigt med direkta 
citat från de gjorda intervjuerna (Holme 1991, s. 100). Den kvalitativa metoden ger en 
möjlighet att beskriva fenomenet på ett differentierat sätt (Lantz 1993, s. 31). I vår 
undersökning kommer vi att observera klassrumsituationen för att kunna få en djupare 
förståelse av vad det är eleverna upplever. 
 
Empiri är den kunskapen som vi får genom våra fem sinnen, syn, hörsel, smak lukt och 
känsel. Man kan inte vara helt säker på att en emirisk sanning verkligen är sann, de fem 
sinnena kan svika en och man kan bli lurad. Det vi söker efter är inte en absolut sanning utan 
den sanning som eleverna upplever i detta fall. Empiriska påståenden kan vara osannolika 
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men tänkbara hur konstiga de än verkar vara. Däremot är ett påstående som inte uppfyller 
logikens krav otänkbara (Thurén 2007, s.18-19). 
 

5.1. Tillvägagångssätt 
Datainsamlingen i vår undersökning kommer att ske genom observation av 
klassrumssituationen och genom intervjuer med elever i årskurs 4. Vi genomför våra 
observationer i en miljö som är bekant för oss så till vida att klassrummets atmosfär nu har 
blivit vardag för oss. När man gör observationer gäller det att försöka se något bekant med 
nya ögon. Målet är att se det som är oväntat och det som verkligen händer runt om kring en. 
När man observerar ska man beskriva det som händer. Men för att observationen ska få bästa 
möjliga resultat så bör man ha någon form av plan över hur man ska observera. Till exempel 
att man planerar innan vad man ska titta efter och hur man ska föra anteckningar. Något som 
betonas är att man skriver ned när saker händer så att man har en tidsuppfattning. Då blir det 
även lättare att analysera information senare. Vi har diskuterat igenom den planerade 
situationen innan och har gemensamt kommit fram till ett system vi kommer att använda oss 
av när vi observerar3. Genom detta schema kommer vi att ha en struktur över våra 
observationer och det underlättar att behålla fokus på uppgiften (Kihlström 2007, s. 30-32). 
 
Något som man pratar om i samband med observationer är ”critical incidents”. Detta är när 
något speciellt visar sig under observationen som man sedan tar fasta på i fortsättningen. 
Därför är det viktigt att reflektera efteråt över vad man har observerat och att man använder 
sina anteckningar för att göra detta. Det gäller inte bara att se vad som försiggår under 
observationen utan man måste också kunna analysera och reflektera över det så att man kan 
förstå vad som äger rum. Vi observerar var och en för sig för att sedan efteråt sätta oss ner 
tillsammans och jämföra våra anteckningar. Vi diskuterar igenom anteckningarna och det vi 
har observerat och renskriver sedan våra anteckningar (Kihlström 2007, s. 37). 
 
Man kan inte avgöra vad respondenterna tänker genom en observation utan för att kunna 
avgöra det måste man fråga dem. Att ställa frågor är oftast det lättaste sättet att få information 
om hur en person uppfattar eller känner inför en företeelse vi intresserar oss för. Det i 
vardagliga sammanhang så självklara tillvägagångssättet att man frågar när man vill veta 
något kan i yrkesmässiga sammanhang utgöra en metod för systematisk datainsamling. De 
vetenskapliga kraven på en professionellt genomförd intervju är framförallt tre saker. Det 
första är att metoden måste ge tillförlitliga svar vilket i forskningssammanhang även kallas 
reliabilitet. Där utöver måste resultaten var giltiga vilket också kallas validitet. Det tredje 
kravet är att det skall finnas en möjlighet för andra att kritiskt kunna granska slutsatserna. 
Detta ser vi som en möjlighet för oss att uppnå genom våra intervjuer (Lantz 1993, s. 11,13 
och 138). 
 
Intervjuer är ett bra redskap för lärare för att kunna arbeta med eleverna. Med genomtänkta 
intervjuer kan lärare ta reda på ”vilka föreställningar har de om sin omvärld, omkring det som 
läraren avser att undervisa om”. Detta är det största argumentet för att vi ska genomföra 
intervjuer i vår undersökning. De kommer att ge oss större kunskap om hur eleverna upplever 
sin egen tillvaro som vi inte kan få genom observationer. För att få en möjlighet att göra vår 
datainsamling så åkte vi ut och tog kontakt med lärare på den skola som vi valt att göra våra 
observationer och intervjuer vid. Vi kontaktade flera lärare och informerade om vårt arbete 
och vad vi skulle behöva hjälp med (Kihlström 2007, s. 47). 
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Vi inledde ett samarbete och en bra dialog med lärare på skolan och fick hjälp av klassläraren 
med att dela ut missivbrev4 till alla föräldrarna i den aktuella klassen. Vi fick stöd från läraren 
och hjälp med att samla in svaren och organisera det praktiska. Efter att vi fått klartecken från 
föräldrar började vi med observationerna för att sedan fortsätta med intervjuerna. Vi 
observerade klassen under tre lektionstillfällen för att sedan med observationerna som 
utgångspunkt skriva intervjufrågor att ställa till eleverna. Detta för att frågorna skulle vara så 
aktuella som möjligt och för att eleverna skulle kunna relatera direkt till lektionstillfällena.   
 
Intervjufrågorna speglar vårt undersökningssyfte. En intervju skiljer sig från samtalet på så 
sätt att intervjuaren har en avsikt och ett syfte med sin utfrågning, detta medför även att 
intervjuaren bär ansvaret och styr samtalet. Vi vill inte använda oss av för öppna frågor 
eftersom vi inte vill ha en allmän diskussion om engelska utan koncentrera oss på 
förbättringar och bästa stoffet att lära sig under lektionerna i skolan. Vi vill inte hamna i en 
diskussion om engelskans vara eller inte vara för det är inte intressant i detta fall. Vi vill styra 
intervjun till att handla om saker som är användbara i denna undersökning. Vi vill påpeka att 
detta inte handlar om att styra intervjuns svar eller att få fram de politiskt korrekta svaren 
(Lantz 1993, s. 12). 
 
Vi har gemensamt skrivit frågorna och räknar med att det kommer att dyka upp följdfrågor 
under intervjuernas gång. Vi båda är med intervjutillfällena för att vi ska kunna återge en så 
rättvis bild som möjligt av resultatet. Eftersom vi har kännedom om skolan och lärarna där 
finns det en risk att vi även har kännedom om eleverna i fråga. Detta vill vi motverka genom 
att en av oss är den mer objektiva parten. 
 
Intervjuerna gjordes i grupper om tre elever åt gången. Alla intervjuer börjades med en kort 
presentation av oss och vad vi skulle göra. Vi berättade vad diktafonen hade för funktion och 
att de fick avbryta när de ville och behövde inte svara på våra frågor om de inte ville. De fick 
också ställa frågor till oss om de undrade över något. Vi förklarade att det inte skulle finnas 
med namn på inspelningen och att var därför vi inte kallade läraren vid namn, de fick också 
berätta vad de hette.  Under intervjun var diktafonen på och spelade in allt som sades. När vi 
kände oss klara stängde vi av och pratade lite med barnen efteråt om t.ex. hur de hade upplevt 
intervjun och tackade för att de hade hjälp oss.  
 
Observationerna och intervjuerna dokumenterades av oss genom anteckningar och genom 
inspelning av intervjuer på plats för att sedan så fort som möjligt renskrivas. Detta för att alla 
intryck ska vara färska i minnet och då riskera så lite som möjligt att något faller i glömska. 
När intervjuerna är klara och nedskrivna på papper med hjälp av det vi har spelat in, 
analyseras de tillsammans med observationerna av lektionstillfällena för att se hur elevernas 
svar relaterar till undervisningssekvenserna. Det resultat som vi får fram kommer vi att 
redovisa under punkten resultat. Efter det kommer vi att arbeta med resultatet och analysera 
det i förhållande till de observerade lektionerna. De slutsatser vi kommer fram till finns att 
läsa under punkten som kallas för resultatdiskussion. 
 

5.2. Urval 
Skolan valdes med tanke på att vi hade kontakter där och det skulle finnas möjligheter att 
sätta sig ner efter lektionen och genomföra intervjuerna. Vi vill använda oss av en skola där vi 
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hade en viss kontakt innan, för att kunna organisera det praktiska på bästa möjliga sätt. Valet 
av klass, som var en årskurs 4, gjordes främst av praktiska skäl.  
 
Den aktuella klassen består av 24 elever. På grund av ej inlämnade föräldramedgivanden och 
sjukdom har antalet observerade elever under de tre tillfällena uppkommit till tjugo stycken.  
Eleverna kommer från olika skolor och har satts samman till en klass när de började i årskurs 
4. De har med andra ord gått knappt en termin tillsammans med sina klasskamrater. När de 
började var det många av eleverna som bytte skola vilket innebär att alla har en ny lärare. Det 
finns ungefär lika många flickor som pojkar och kunskapsnivån varierar. 
 
Vi valde ut de elever som kommer att intervjuas i samförstånd med den undervisande läraren. 
Läraren känner sina elever bäst och vet vilka som kan bidra till undersökningen. Vi vill att det 
är en så jämn fördelning som möjligt mellan killar och tjejer men också mellan de högljudda 
och tystlåtna personerna. Läraren vet också hur eleverna ligger till i engelskan och vi kan 
tillsammans välja ut elever med olika kunskapsnivå. 
 
Först och främst gick vi igenom med läraren vilka som fick medverka av föräldrarna. Av 
dessa elever valde vi ut fyra killar och fem tjejer. Några av dem var bland de starkare eleverna 
i engelska och några var bland de svagare. Bland de 11 elever vi pratade med var det vissa 
som hade engelska som favoritämne och andra inte. 
 

5.2.1 Aktuell skola 
Skolan vi har valt att undersöka ligger i ett mindre samhälle, med närhet till en större stad i 
södra Sverige. Den har ungefär 700 elever som är fördelade mellan år 4 till år 9. Skolan är 
relativt nyrenoverad och har ljusa och fräscha lokaler och ligger nära naturen och har 
skogspartier på flera sidor. Skolgården är stor med många möjligheter för lek och att umgås 
med klasskamraterna. Mitt i skolan ligger fritidsgården som erbjuder möjligheter som 
biljardspel, kortspel och att lyssna på musik. Där finns även en bemannad liten cafeteria att 
köpa pennor, suddgummi, smörgåsar och lite annat. I anslutning till skolan ligger en 
gymnastiksal med inomhushall och i direkt anslutning både gräs- och grusplaner. Inte långt 
ifrån skolan ligger ett badhus och ett gym. 
 
Skolan ligger i ett mindre samhälle där de flesta barnen är svenska. Detta innebär för vår 
undersökning att det inte finns många som lär sig engelska som ett tredje språk, som om de 
hade haft två modersmål eller svenska som andra språk. Lärarkåren har under de senaste åren 
genomgått förändringar i sina arbetssätt och jobbar nu i arbetslag och med att utveckla bra 
rutiner för att få det att fungera på bästa möjliga sätt. 
 

5.3. De fyra forskningsetiska principerna 
I vårt arbete med denna uppsats följer vi de forskningsetiska principerna och informerar även 
deltagarna om dessa. Det finns fyra övergripande krav enligt Vetenskapsrådet som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Den första regeln enligt Vetenskapsrådet (2001, s. 7) är informationskravet vilket betyder att 
forskaren ska informera om projektet och att medverkan är helt frivillig. Vi kommer att 
upplysa om detta krav  dels i intervjusituationen men även i ett missivbrev5. Detta brev har 
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skickats hem till alla föräldrar för påskrift. Detta av anledningen att deras barn är minderåriga 
och då krävs det att vi har tillåtelse av föräldrarna att intervjua deras barn. 
 
Det andra kravet, samtyckeskravet, handlar om att de som blir intervjuade skall ge sitt 
samtycke till att vara med i undersökningen, men också att de när som helst kunna avbryta 
den (Vetenskapsrådet 2001, s. 9). För att säkerställa att detta efterlevs vill vi vara med båda 
två vid intervjutillfället så att även om eleverna känner igen någon av oss så bör inte det skapa 
problem eftersom den andra forskaren är med. Vi står inte heller i någon lärarrelation till 
eleverna vilket innebär en liten risk för att beroendesituationen ska uppstå, nämligen att det 
finns en liten risk att de svarar som de tror att vi vill att de ska svara för att få fördelar i 
klassrummet senare.  
 
Det tredje och kanske tyngsta kravet är konfidentialitetskravet som innebär att det inte skall 
gå att spåra några enskilda personer i arbetet (Vetenskapsrådet 2001, s.12). Alla uppgifter så 
som namn på personer, skolor och orter kommer vi att avidentifiera så att man som 
utomstående inte kan läsa ut vem som sagt vad. 
 
Det fjärde och sista kravet är det så kallade nyttjandekravet handlar om att inte använda 
uppgifter om enskilda personer som är insamlade för forskningsändamål i andra sammanhang. 
Detta betyder att man som forskare ska hantera uppgifterna med försiktighet och ta ansvar för 
att det inte kommer ut eller hamnar i fel händer. Under tiden man arbetar med undersökningen 
ska man förvara uppgifterna på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer åt dem. När 
undersökningen är klar och publicerad gör man sig av med alla uppgifter om personer som 
man använt tidigare. Då naturligtvis på ett sådant sätt att de inte går att återskapa. 
(Vetenskapsrådet 2001, s. 14) 
 

6. Analys/Bearbetning 
 

6.1. Datainsamling 
Så snabbt som möjligt efter observerad lektion skrev vi rent våra anteckningar på var sitt håll. 
Som längst var det dagen efter observationen som renskrivningen ägde rum, det gjorde vi för 
att ha anteckningarna så färska som möjligt i minnet. Som vi beskrivit innan så satte vi oss 
ned efter observerad lektion och skrev intervjufrågor som byggde på lektionen. Detta för att vi 
ska kunna använda observationerna som underlag för våra frågor. 
 
De inspelade intervjuerna sparade vi digitalt och transkriberade. Vi började med att sitta var 
för sig men insåg snabbt att det var bättre att ha en som lyssnar på intervjun och sedan 
dikterar för den andre vad som ska skrivas. Det underlättade avsevärt och skapade ett bra flyt i 
transkriberingen. Vi använde fiktiva namn när vi skrev ned intervjuerna för att redan här 
avidentifiera respondenterna. Även om transkriberingen inte kommer att visas i sin helhet, i 
arbetet eller som bilaga vill vi ändå redan på denna nivå avidentifiera deltagarna. De är 
medvetna om att deltagandet inte kommer att kunna spåras tillbaka till dem, skolan eller ens 
till orten men också varför det inte är av intresse för någon att ta reda på vem som har sagt 
vad utan det intressanta är att det faktiskt säger som det tycker. På grund av detta har vi också 
varit noga med att radera allt på diktafonen och kontrollera det flera gånger, innan vi lämnade 
tillbaka den. 
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6.2. Analys och kategorisering 
I vår undersökning kommer vi att analysera resultatet med en kvalitativ metod. Vi försöker att 
se helheten men också att analysera elevernas svar i relation till den undervisningssituation de 
befinner sig i. Svar från elever kan exempelvis relateras i samband med det utrymme som 
elever får i klassrummet. Samma svar från en tystlåten person som från en utåtriktad person 
kan få olika konsekvenser beroende på hur klassrumsklimatet ser ut. Den gruppdynamik som 
råder i klassen kan färga både elevers beteenden och senare deras svar på våra intervjufrågor. 
 
Vi har efter detta satt oss ned och diskuterat vad vi har fått från våra enskilda observationer 
och vad vi gemensamt har fått fram genom intervjuerna. Resultatet som vi kommit fram till 
följer under punkt 7. För att kunna analysera fram ett resultat så har vi delat upp varje 
observationsanteckning och varje intervju för sig så att det finns en bra möjlighet att kunna 
analysera resultatet. 
 
För att kunna kategorisera resultatet och se ett mönster i det har vi delat upp det i de fyra 
byggstenarna för språkundervisning, nämligen tala, läsa, lyssna och skriva. Grunden till 
byggstenarna är ordkunskap för det är den som ger möjlighet att bygga vidare och utvecklas i 
språket (Gunnemark 1996, s.107). För att se andra mönster och för att kategorisera dessa fyra 
har vi även valt att dela upp det i två kategorier som vi kallar för input och output. I detta fall 
går läsa och lyssna under kategorin input och tala och skriva under kategorin output  
 

7. Resultat 
 

7.1. Observationsresultat 
Vi observerade tre lektionstillfällen i samma klass med samma klasslärare. De olika 
lektionerna var av olika karaktär, en i datasal, en med tema adventskalender med tillhörande 
sång och en lektion där eleverna skrev en diagnos. På grund av lektionernas olika karaktär har 
även observationsresultaten sett varierande ut. Av denna anledning har vi delat upp en del av 
resultatet efter varje lektionstillfälle som presenteras under punkterna 7.1.1, 7.1.2 och 7.1.3. 
 
Under observationerna såg vi många olika moment, bland annat såg vi prov på den 
lärandemiljö som eleverna befinner sig i. Det vi såg under observationerna var olika sätt att 
arbeta på. Barnen fick använda sin kreativitet blandat med de kunskaper de har förvärvat 
under tidigare engelsklektioner. Barnen vågade fråga läraren om det var något de inte förstod 
de frågade också varandra vilket antyder att de anser att miljön de befinner sig i är tillåtande 
och avspänd. Kreativa arbetsmetoder användes, exempelvis fick barnen experimentera och 
testa själva via en dator istället för att enbart hålla sig till läroboken i klassrummet. 
 
Läraren använde sig av mestadels engelska instruktioner, precis som eleverna senare säger 
under intervjuerna. Det vi märkte var att hon anpassade sig när det kom till språkvalet 
beroende på vad det var för instruktioner hon gav. När det gällde hur man skulle gå tillväga 
för att logga in och komma fram till rätt hemsida på datorn använde hon svenska, för att när 
det kom enklare instruktioner som vad de skulle ha med sig till datasalen gick hon över till 
engelska, även inne i datasalen använda läraren sig av engelska i stor utsträckning. 
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7.1.1 Lektionstillfälle 1 
Elevernas dag började med att de fick dagens datum och veckodag på engelska och detta 
skrevs upp på tavlan innan läraren gick igenom resten av schemat under dagen. Detta 
lektionstillfälle började i samma sal där bänkarna var placerade i grupper och alla elever hade 
en egen bänk. Läraren började med att gå igenom vad de skulle göra, och förklarade att de 
skulle förflytta sig till en annan lektionssal vilken var datasalen. Här blandade läraren svenska 
och engelska instruktioner. Vidare fick barnen tydliga instruktioner om vad de skulle göra i 
datasalen och blev tillsagda att skriva ned det som de skulle behöva inför uppgiften. När 
genomgången var klar och alla frågor hade ställts förflyttades lektionen till datasalen där 
datorerna var placerade i öar med fyra datorer i varje ögrupp. 
 
Där fick eleverna själva logga in och ta sig fram till givna hemsidan med hjälp av 
genomgången i klassrummet och de nedskrivna minnesanteckningarna. Barnen tog hjälp av 
varandra om de stötte på problem och elever med mer datorvana hjälpte sina kamrater att 
komma igång. Väl inne på hemsidan, vilket var Utbildningsradions hemsida, fick eleverna 
själva spela de spel som fanns tillgängliga. Läraren gav stöd och hjälp till de elever som 
behövde det under lektionens gång. När någon elev frångick uppgiften var läraren där och 
ledde dem tillbaka på rätt spår igen. Under tiden i datasalen blandades engelska och svenska 
språket i kommunikationen. När lektionstiden var slut fick eleverna stänga av datorerna se till 
att det såg snyggt ut runt datorerna och gå ut på rast. 
 

7.1.2 Lektionstillfälle 2 
Under lektionstillfälle två var det tema adventskalender och tillhörande sångstund. Allt 
började med att en elev fick öppna ett paket i adventskalendern och där stod det ”Song time”. 
Läraren delade ut en engelsk sångtext och läste den högt för eleverna. De fick sedan fråga om 
det var några ord eller uttryck de inte kände igen. Efter detta frågade hon några elever om de 
kunde förklara vissa ord och uttryck till svenska med hjälp av sammanhanget. Läraren 
uppmanade eleverna till att försöka och utmanade dem i konversationen om textens betydelse. 
Efter genomgång av vad sångtexten handlade om, satte läraren på en skiva med sången och de 
fick lyssna på sången. Efter det sjöngs det för fulla muggar inne i klassrummet och sedan var 
lektionstillfället över. 
 

7.1.3 Lektionstillfälle 3 
Under detta tillfälle skrev eleverna en diagnos. Läraren gick igenom hela diagnosen genom att 
uppgift för uppgift förklara på svenska och berättade även för eleverna vad hon hade för 
förväntningar på dem i varje uppgift. Hon sa förklarade också varför hon valde att gå igenom 
uppgifterna på svenska för eleverna. Detta var för att de skulle känna sig lugna och trygga 
med diagnosskrivningen och att de inte skulle missa uppgifter för att de inte förstod hur de 
skulle göra. Eleverna fick också en extra uppgift att göra när de var klara och läraren skrev 
upp allt i turordning på tavlan. Hela denna genomgång var på svenska, med vissa inslag av 
engelska ord och fraser. När eleverna fick börja blev det lite tissel och tassel och många elever 
räckte upp handen för att fråga kompletterande frågor till lärarens genomgång. När de var 
klara gjorde alla den uppgift de fått tilldelade och som stod på tavlan. Det var lugn och tyst 
aktivitet i klassrummet under skrivningen och eleverna såg ut att koncentrera sig. Det kom 
några kommentarer om känslan inför skrivningen först efter att de lämnat ifrån sig diagnosen. 
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7.2. Intervjuresultat 
Resultat i samband med frågan om de engelska instruktionerna på datorn. 
Vi frågade elva elever om hur de upplevde instruktionerna från datorn vid den specifika 
engelsklektionen. Vi fick olika svar men alla kom förr eller senare fram till att det var bra och 
utvecklande på olika sätt även om någon kände att det var för hög nivå och inte hängde med 
på vad som skulle göras. Här nedan följer några av svaren vi fick. 
 

Lisa: Eftersom att hon, dom som pratade på engelska i hörlurarna så får man juh liksom 
lära sig att förstå lite själva o så. Man fick så här instruktioner o så… vad man skulle 
göra. 
 
Viktoria: Det var ganska lätt för det var sådana enkla beskrivningar för man har gått 
igenom sådana lätt ord. 
 
Kalle: Nej, men jag förstod inte för jag fick inte upp min efter det var två minuter kvar. 
Så jag han typ bara skriva att aaa… a typ vad är ditt namn... 
 
Henrik: Nä… men jag fattade inte vad dom sa. (I hörlurarna) Nej men asså jag menar hon 
pratade så fort. Och så var det så högt såhär jag satte på… 

 
Resultatet i samband med frågan om hur mycket läraren kommunicerar på engelska? 
För att vi om möjligt skall kunna skapa oss en uppfattning om ifall kommunikationen sker på 
engelska i vanliga fall när vi inte är där frågade vi eleverna detta under intervjuerna. Vi 
undrade hur det ser ut i klassrummet och om de kände sig främmande inför faktumet att få 
instruktioner på engelska. Nedan följer några av kommentarerna från eleverna. 
 

Natalie: Hon (läraren) säger nästan allt på engelska. 
 
Viktoria: Det är rätt så lätt. Eller jag har börjat vänja mig eller så… 
 
Kalle: Aaa eller hon såhära…för det mesta så pratar hon så, typ quiet please när vi 
ska vara tysta. Så pratar hon engelska, o lite sånna grejer. 
Henrik: Typ English textbooks please, red writingbooks please, o massa sånna 
här. 
Intervjuare: Men då vet ni vad ni ska göra när hon säger så? 
Kalle: Ja… för det mesta i alla fall. 

 
Detta är en del av resultaten från intervjuerna och det framgår att eleverna är vana vid 
kommunikation på engelska och att det inte kommer som en överraskning för dem under 
lektionen i datasalen. De berättar om att läraren ”säger nästa allt på engelska” och att de är 
vana vid att lyssna på engelska instruktioner. Men även vid våra observationer, som vi 
tidigare har beskrivit, kunde vi se att detta var ett vanligt förekommande faktum att läraren 
kommunicerar på engelska med eleverna. 
 
Resultat i samband med frågan om hur de lär sig bäst? 
Under intervjuerna frågade vi eleverna hur de själva upplevde att de lärde sig engelska bäst. 
Vi fick olika svar och eleverna uttryckte att de lärde sig bäst på ”sitt eget sätt”. Det fanns 
många förslag på hur man lär sig bäst som till exempel att skriva ord på tavlan, skriva hur 
man uttalar ord, öva hemma, extra hjälp genom att ha en förinspelad skiva att lyssna på och 
icke att förglömma, att arbeta i skolan. Men efter närmare analys av elevernas svar ser vi att 
det finns mönster i svaren och att de inte alla pekar åt olika håll.  
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Lisa: Asså i varje kapitel så får man se om det är några svåra ord så skriver hon 
upp dem på engelska på tavlan och sen säger hon (läraren) vad de betyder och så 
skriver som man uttalar dem på svenska, fast det är inte alls den stavningen 
utan… 
 
Stina: Jag tycker ja lär mig ganska mycket på att man får ta hem, man har en bok 
och så tar man hem den och övar hemma på glosor och sånt, och sen så när man 
kommer till skolan, på torsdagar brukar vi ha det, och så då får man läsa lite högt 
för klassen och liksom visa vad man övat på. 
 
Pelle: Nej eller ja när jag läser så förstår jag ord och så. 
 
Kalle: Jag tycker såhära, jag har hemma såhära, jag har fått jag har lite svårt med 
engelska eller så här eller inte innan hade jag det men jag har fått en cd-skiva av 
XXXX (läraren) så jag kan lyssna på hemma. Jag lyssnar på det, kanske när jag 
har lyssnat på den tio gånger och inte övat på glosorna nånting så kan jag nästan 
mer än hälften av orden. 
 
Henrik: Jag har också fått en sådan här skiva, jag sätter på det varje gång jag 
kommer till ett nytt kapitel. Så lyssnar jag flera gånger och så läser jag samtidigt 
som den går. 
Intervjuare: Har det blivit lättare efter att ni börjat lyssna på den här skivan? 
Kalle och Henrik: Ja, mycket lättare. 
 
Viktoria: Öööh när jag och mamma gör glosor hemma då… då brukar jag komma 
ihåg dem genom att jag har läst texten så många gånger så jag vet liksom 
meningarna och då kommer jag på orden också. 
 
Natalie: Min pappa har lärt mig att man kan försöka liksom eller om man vet hur 
man säger kan man försöka eller typ såhär försöka liksom höra liksom hur det 
låter så kan man höra hur det stavas. För min pappa kan jättemycket engelska och 
det kan min mamma med. 
 
Rosa: Eeeh ja, det är när vi håller på och uttalar och när vi försöker ta eller ta 
olika rader och översätter på svenska. (I skolan) 

 
Dessa citat kan ge en blid av en heterogen grupp, och det ska tilläggas att vi tillsammans med 
läraren valde ut intervjupersonerna som motsvarade våra önskemål som vi skrivit om under 
urval punkt 5.2. Tack vare detta spretar gruppen i sina åsikter men det är även så att det vore 
helt onormalt med en alltför homogen grupp. Huruvida detta urval kan ha påverkat resultatet 
diskuterar vi under punkt 8.1., resultatdiskussion. 
 

8. Diskussion 
 

8.1. Resultatdiskussion 
Vår urvalsgrupp ter sig möjligen spretande i sina svar. Vårt syfte med denna undersökning är 
att försöka förstå hur eleverna upplever sin engelskundervisning och då vill vi inte ha en 
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homogen grupp utan en som på ett bra sätt kan spegla hela klassen. För att detta skall vara 
möjligt har vi först valt att ha en jämn fördelning mellan könen. Men sedan även att det finns 
elever som har lätt för engelska och några som har svårare för engelska. En grupp med bara 
elever som har lätt för engelska hade garanterat påverkat resultatet och hade förmodligen gett 
ett resultat i form av mer utförliga och omfattande svar. Men det hade inte gett oss en bra bild 
över klassen som helhet och hade förmodligen gett oss en sämre tillförlitlighet till svaret på 
vår undersökningsfråga. 
 
Som vi tidigare har berättat har vi valt att kategorisera resultaten genom att arbeta med 
byggstenarna för språkundervisning, läsa, skriva, lyssna och tala. Detta har även den lokala 
arbetsplan som vi tittat på som stöttepelare. 6 För att kunna se andra mönster över det resultat 
som framkom delar vi även upp dessa i två kategorier, input och output. Det blev många olika 
svar på hur man lär sig bäst vilket indikerar att det är en spridning på elevers inlärningsstilar 
även i samma ålder med ungefär samma förkunskaper. Det som vi däremot kan se är att om 
man kategoriserar elevernas svar till de fyra byggstenarna får man ett mönster i svaren. 
 

8.1.1 Lyssna och läsa (Input)  
Efter att ha analyserat svaren på frågan om hur man lär sig bäst har det visat sig ett par 
intressanta saker. Två av de elva intervjuade eleverna uttrycker att det är givande att läsa 
glosor för att främja sin utveckling. Gunnemark (1996, s.107) skriver i sin bok Konsten att 
lära sig språk att genom att minnas ord skapar eleverna själv grunden för att lära sig ett nytt 
språk.  Genom det vi har sett under våra observationer och förstått på eleverna själva så är 
detta två av de duktigare eleverna. Hade de haft svårare för engelska kanske svaret hade blivit 
ett annat. En av dem beskriver även att hon läser engelska på fritiden av olika anledningar och 
tycker att det är roligt att lära sig saker. Detta speglar en duktig elev som har lätt för engelska 
och har ambitioner att bli ännu bättre. 
  
Något annat som vi kommit fram till är att alla elever, pojkar och flickor, starka och svaga 
svara att de bästa sätten att lära sig engelska är att läsa eller lyssna. Ingen av den uttrycker att 
det är bra att få praktisera färdigheterna genom att skriva eller tala. Varför de svarar på detta 
viset är svårt att förklara. Det värsta vore om de svarar per automatik det som de tror vi vill 
höra. Men den risken tror vi inte är så hög eftersom vi noga förklarade att det viktigaste var att 
säga som de tyckte och inte svara ”rätt”. Genom sina svar visar eleverna att de tycker att det 
är bra att få ”given” till sig genom att lyssna på någon annan eller läsa det någon annan har 
skrivit. Detta tyder på att de inte räknar med sig egen förmåga att utveckla sitt språk utan 
förväntar sig att det är någon annan som ska sköta den biten. 
 
Teorier och forskning framhäver vikten av kommunikation för språkutvecklingen. För barn 
blir leken den viktigaste kommunikationen där de kommunicerar med varandra och på så sätt 
utvecklar språket (Kahn 1995, s.142). Klassläraren pratar också om detta och praktiserar det 
genom att kommunicera på engelska så långt det är möjligt. Eleverna däremot uttrycker inte 
vikten av detta, bara vikten av att lyssna på andra, exempelvis förinspelade band eller läraren. 
Eleverna säger att de förstår varför läraren pratar engelska med dem och att de lär sig mycket 
på det. Men de reflekterar inte över att det skulle kunna vara något ömsesidigt för att 
åstadkomma en bra kommunikation. 
 

                                                 
6 Bilaga 2 
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Under våra observationer och intervjuer har vi kunnat utläsa att läraren ser det som viktigt att 
kommunicera på engelska så väl med instruktioner till uppgifter men också om dagliga 
samtalsämnen. Detta finns det belägg för genom våra intervjuer med eleverna och genom våra 
observationer under lektionerna. Eleverna berättar för oss att läraren ofta pratar på engelska 
och att de förstår varför hon gör detta. De medger att det ibland är svårt att förstå med de 
verkar inte ha några problem med att fråga vid de tillfällena. Detta ser vi som något mycket 
positivt eftersom detta ger eleverna möjlighet att utvecklas. De hör ett språk som ligger över 
sin egen nivå och kan då utvecklas med stöd av läraren som kan backa tillbaka och förtydliga 
och samtidigt öppna för en dialog. Detta menar Vygotskij är viktigt för språkutvecklingen när 
han talar om den proximala utvecklingszonen (Bråten 1998, s. 92). Även Gunnemark anser att 
det är mycket viktigt att språket används för att skapa en bra miljö att lära sig i. Bra 
förutsättningar är att använda språket framförallt regelbundet och gärna dagligen (Gunnemark 
1996, s.107). Genom observationerna har vi sett att läraren pratar naturligt på engelska och 
eleverna verkar vara helt vana vid detta. Vi hade ett samtal med läraren7 efter genomförd 
lektion om hennes mål med undervisningen och även där framkom att hon tycker att det är 
viktigt att instruktionerna sker på engelska så långt det är möjligt. 
 
När eleverna får sitta vid datorn och arbeta med Utbildningsradions övningar över internet 
visar de en entusiasm över att få vara i datasalen och vid intervjuerna uttrycker de sina känslor 
över att vara där. De beskriver lektionen i datasalen som rolig, annorlunda och inspirerande. 
Detta går i linje med Vygotskijs tankar om att uppgifterna som görs ska fånga elevernas 
intresse (Vygotskij 2002, s. 55). Det finns en vikt i att ha en inspirerande och utvecklande 
undervisning som utgår från elevernas intressen (Vygotskij 2002, s.55). Klassläraren i den 
observerade klassen gör detta genom att ta in dator och media i den vanliga undervisningen. 
Men även genom att vi sångstunden välja en relativt ny poplåt som kan intressera eleverna. 
Vid våra efterföljande intervjuer uttrycker de en lust till uppgifterna på engelsk lektionen. De 
som erkänner att de inte tycker engelska är det roligaste ämnet säger att det blir roligare om 
man gör roliga saker. Forskningen understryker att leken och lusten är viktig för att stimulera 
till språkinlärning och i förlängningen understödjer detta ett intresse hos eleverna (Kahn 1995, 
s.142). 
 

8.1.2 Tala och skriva (Output)  
Eleverna verkar våga säga som de själva tycker vilket visar på en lyhörd lärare och en bra 
klassrumsstämning där det är okej att alla är olika och har olika förutsättningar för att lära sig 
saker. Det skall poängteras att dessa svar uteslutande handlar om språkinlärning av engelska 
och det är mycket möjligt att samma elever svarar helt andra saker i förhållande till andra 
ämnen. Kommunikationen är mycket viktig i språkutvecklingen och i förlängningen är då 
omgivningen betydande. Vygotskij och Bronfenbrenner påpekar omgivningen och miljöns 
betydelse för utveckling (Bråten 1998, s.104; Andersson 1992, s. 97-113). 
 
Att ta hjälp av varandra är något som Vygotskij också menar främjar språkutvecklingen, han 
menar att elever inte kan nå nästa steg i utvecklingen själv, utan behöver stöd från lärare eller 
mer kompetenta klasskamrater (Vygotskij 1999, s.331). Även i detta kan vi se hur läraren 
arbetar genom att till viss del använda engelska instruktioner, hon utmanar eleverna till att 
försöka förstå och utläsa innehåll genom att förstå helheten. De kan stötta och hjälpa varandra 
genom att förklara och få det förklarat för sig. Vi har observerat detta sker under lektioner och 
det är en bra miljö för lärande. 

                                                 
7 Informant, 2008-12-09 
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Eleverna verkar uppleva sin lärandemiljö som god eftersom de är öppna när de svarar på våra 
intervjufrågor och har ett ödmjukt förhållningssätt till de individuella utvecklingskurvorna. De 
är inte rädda för att ta plats i klassrummet och inte heller för att hjälpa varandra om det 
behövs. I en miljö där de inte hade trivts kan man tycka att de inte hade vågat fråga om de inte 
förstod något och inte heller vågat ta initiativ till att hjälpa varandra. De som uttryckligen sa 
att de inte är bra på engelska, tyckte att engelskan var ett roligt ämne vilket tyder på att 
eleverna trivs med undervisningen. Elever som är missnöjda med sin lärandemiljö och som 
känner att de inte trivs under lektionstid, eller med läraren trivs inte heller med miljön de 
vistas i. Lindö (2005 s. 68) beskriver i boken Den meningsfulla språkväven om olika miljöer 
för lärande där den miljö som är bäst för att elever skall lära sig så mycket som möjligt kallas 
för A-miljö. Detta innebär att det är ett aktivt språkbruk i klassrummet, eleverna reflekterar 
över sitt eget lärande och hur de själva lär sig språk på bästa sätt men även att eleverna aktivt 
deltar i dialogen som finns i klassrummet. Alla dessa tre faktorer såg vi under observationer 
och fick svar på under intervjuerna med barnen och kan därför dra slutsatsen att lärandemiljön 
är god.  
 

8.2. Metoddiskussion 
Vi har valt att göra våra observationer och intervjuer i år 4. Från början var det tänkt att vi 
skulle göra det i två ålderskategorier och se om det skett någon förändring i upplevelser 
beroende på ålder. Men efter övervägande insåg vi att det inte skulle gå att genomföra inom 
den tidsram vi hade till förfogande. Vi funderade på möjligheter att begränsa vår 
undersökning men ändå kunna behålla vårt övergripande syfte och mål med den.  Detta 
resulterade i att vi koncentrerade oss på en klass och i detta fall var det år 4. I klassen är det 
den första terminen eleverna har engelska på schemat. Tidigare har de förmodligen kommit i 
kontakt med engelska genom tv, musik och dator, men det är först nu som de har en 
strukturerad undervisning i språket. Nyfikenheten bör vara stor i dessa åldrar eftersom de 
kommer i kontakt med ett, för den, nytt ämne. Vi hade en bra kontakt med skolan och 
klassläraren vilket underlättade även senare arbete. 
 
Fördelen med observation är att vi är fysiskt närvarande under lektionen och ser vad som 
händer i klassrummet. Det ger oss en egen bild av situationen som vi kan använda oss av när 
vi sedan analyserar svaret från eleverna. Nackdelen med observationsmetoden är att det är 
svårt för alla inblandade att bortse från att observatören är i rummet. Detta försökte vi undvika 
genom att endast kort presentera oss och sedan sätta oss i ett hörn och störa så lite som 
möjligt. 
 
Under observationerna var vi två stycken observatörer för att få en så bra bild av händelserna 
som möjligt. Med två par ögon ser man fyrdubbel så mycket, och man lägger olika vikt vid 
olika saker. Genom detta hoppas vi kunna komplettera varandras anteckningar och 
iakttagelser. Vi valde att vara två vid alla tillfällen och inte dela upp det emellan oss just för 
att vi skulle kunna stötta och hjälpa varandra. Vi kunde efteråt diskutera våra anteckningar 
och det vi hade upplevt och jämföra med varandra. Detta anser vi ge större trovärdighet till 
våra observationer då vi genomfört dem tillsammans. 
 
Som påpekats tidigare kan man inte avgöra vad respondenterna tänker genom att observera 
dem utan för att veta detta måsta man fråga dem (Lantz 1993, s.11). Därför har vi efter 
observationerna även intervjuat ett antal elever för att få en mer nyanserad bild av deras 
upplevelser. Den största fördelen med intervjuer är just att respondenterna får en möjlighet att 
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uttrycka sig själva. Nackdelen är då att de inte vågar säga som det är utan ger bilden de tror vi 
vill höra. Detta har vi försökt motverka genom att inte intervjua dem var för sig så att de 
känner sig underlägsna utan istället göra det i grupp. 
 
Från början var vårt mål att skriva intervjufrågor innan vi går ut o observerar så att allt är klart 
innan vi kommer till skolan. Efter övervägande med vår handledare och mellan oss själva så 
har vi kommit fram till att det är bättre att vi skriver våra intervjufrågor efter att vi har 
observerat en eller flera lektioner. Då kan vi strukturera liter mer efter vad vi har observerat 
och vi kan rikta frågorna specifikt till eleverna i den klassen.  
 
Vi valde att innan intervjuerna återigen informera eleverna om vilka rättigheter de hade, för 
att de inte skulle känna sig tvingade till att svara på några av våra frågor. Vår tanke med detta 
var att ofta är elever inte fullt medvetna om vad de har för rättigheter som att de t.ex. när som 
helst kan avbryta och gå därifrån. Enligt Vetenskapsrådet måste forskaren informera om 
undersökningen och att det är helt frivilligt att vara med. Eftersom vi hade bett om målsmans 
tillåtelse att intervjua barnen och observera dem under lektionstid helt i enlighet med 
Vetenskapsrådets anvisningar tog vi det säkra före det osäkra och informerade barnen 
personligen. Vi sa också att frågorna kommer att handla om engelskundervisningen och 
lektionerna vi var med på. Vi betonade att om de inte visste vad de skulle svara så kunde de 
bara säga det också och att inga svar var dåliga svar. Allt för att ta bort nervositeten som 
Lantz (1993, s.138) skriver om. Han menar att nervositeten kan medföra att relationen mellan 
intervjuare och respondent kan bli spänd och krystad om man inte är medveten om att 
situationen kan uppstå.  
 
Det är också därför som vi har valt att intervjua eleverna i grupp om tre åt gången för att de 
ska kunna känna stöd av varandra i en ny situation som de inte ställs inför allt för ofta. Valet 
tre kom naturligt efter diskussioner oss emellan, vi insåg att fyra barn åt gången tillsammans 
med oss två som intervjuare blir många personer runt en diktafon och risken att vi pratar i 
munnen på varandra var stor. Med två respondenter såg vi problematiken att svaren skulle bli 
allt för uppdelade och de skulle svara på varannan fråga för rättvisans skull. Med tre 
respondenter ville vi få fram en intervjusituation som liknade ett samtal allt för att ovan 
nämnda nervositet inte skulle uppstå. Detta kan ha gjort att de kände större trygghet inför att 
svara ärligt, men de kan också påverkas av varandra och svara lika. Vi är medvetna om 
riskerna med att de påverkas av varandra men väljer ändå att göra så här för att de inte ska 
känna sig utsatta i situationen. 
 
Intervjuerna spelades in på band, vilket innebar att vi senare kunde lyssna av svaren så många 
gånger som behövdes. Bara vetskapen om att bli inspelad är något som kan stressa upp 
respondenterna, vilket vi är medvetna om. Men detta är en nödvändighet för att vi skall kunna 
analysera intervjusvaren på bästa sätt. Transkriberingen av intervjuerna ger oss en bra grund 
att utgå från vid våra analyser.  
 
Vi har valt att analysera och tolka svaren kvalitativt eftersom detta ger oss en möjlighet att få 
det mesta möjliga informationen om vårt undersökningsområde. Men detta ger oss också en 
större frihet att själva tolka informationen. Nackdelen med detta sätt att analysera är att 
förförståelsen kan stå i vägen för forskarens sätt att se resultatet. Därför bör man så långt det 
är möjligt att skjuta upp sina egna reflektioner (Bryman 1997, s. 77,105). 
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8.3. Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i uppsatsen har vi stärkt genom att förutsättningarna för intervjuerna har varit 
samma från gång till gång. De har skett i anslutning till den observerade lektionen och vi har 
genomfört intervjuerna i en lugn och avslappnad miljö. Intervjupersoner har samma ålder. 
Frågorna vi har ställt är lika från gång till gång och har endast utökats i antal efter att vi har 
observerat fler lektioner. Intervjuerna har spelats in i sin helhet och detta har då gjort att vi har 
kunnat gå tillbaka och även citera intervjupersonernas svar. 
 
För att stärka validiteten har vi utformat våra intervjufrågor så att de ska vara relevanta för vår 
studie och vårt syfte. Vår uppfattning är att intervjupersonerna har svarat på ett sanningsenligt 
sätt och vi har varit noga med att informera deltagarna om att svaren inte kommer att kunna 
härledas tillbaka till dem. Frågorna vi ställt har inte varit ledande eller av karaktären ja- eller 
nejfrågor. Urvalsgruppen är utvald med tanke på att den skall kunna ge ett resultat som kan ge 
ett svar på vårt syfte. Alla dessa punkter anser vi gör att validiteten har stärkts. 
 
Vi har fått svar på alla frågor vi ställt och har försökt att utifrån dem återge en sanningsenlig 
beskrivning av vad respondenterna sa vid intervjutillfällena, vilket vi även förstärkt genom att 
använda citat. Enligt oss ger detta en högre trovärdighet till vårt arbete. 
 

8.4. Didaktiska konsekvenser 
Genom att göra denna undersökning har vi att få upp ögonen för många olika saker som 
innefattar språkinlärning. Inte bara genom den litteratur vi har läst utan också genom samtalen 
med barnen. En sak som vi anser vara mycket intressant är hur olika barnen svarar på hur de 
lär sig engelska på bästa sätt. Det finns inte några rätta lösningar och metoder som stämmer på 
alla barn i en viss situation. Ingen lösning är den enda rätta. Man måste som pedagog inte 
alltid ta den lättaste utvägen just då för att lösa problem som uppstår för stunden. Detta är 
något som man som lärare får ta fasta på, barns olikheter och framförallt hur de lär sig på 
olika sätt (Kinge 2000, s. 25-30). 
 
Att barn inspireras av att bryta mönster i den mer traditionella undervisningen var också något 
som kan användas i vår framtida yrkesroll. De flesta skolor har i nuläget tillgång till datorer i 
salar, eller rent av i klassrummet, vilket gör användandet av datorn mycket lättare. Barn i 
dagens samhälle har ofta stor datorvana och kan med lätthet använda sig av kunskaper de får 
på lektioner i andra sammanhang. Genom att använda sig av den nya tekniken i samband med 
undervisningen skapar detta ett naturligt intresse hos eleverna. 
 
Läraren i denna klass tar vara på elever som är långt fram i utvecklingen i vissa ämnen. I detta 
specifika fall är det datorerna som eleverna hjälpte varandra med. Att eleverna naturligt 
hjälper varandra i detta sammanhang kan betyda att de även i andra sammanhang tar hjälp av 
varandra, och även uppmuntras till att göra det av läraren. Att som lärare låta elever hjälpa 
varandra tycker vi är en bra idé ofta kan barn se nya lösningar och förklara problem som kan 
uppstå på hela annorlunda sätt, som gör att eleven som inte är så långt framme i sin utveckling 
förstår. Eleven som är längre fram i utveckling får träna sin förmåga att förklara och se det 
problematiska med nya ögon. 
 
Läraren i denna klass var en tydligen ledare som ledde klassen mot ett förutbestämt mål. Hon 
hade en plan med lektionen och i samtal med henne sa hon efteråt att hemsidan de var inne på 
testade de saker de gått igenom under lektionstid, men det fanns också utmaningar för dem 
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som behövde det genom okända moment8, helt i enlighet med Vygotskijs teori om den 
proximala utvecklingszonen och att barn inte kan ta sig till nästa nivå helt på egen hand 
(Bråten 1998, s.92). Barnen i klassen kändes trygga med situationen, kanske på grund utav att 
läraren var en ledare och för att de visst att hon hade kontroll på lektionen. När vi sedan 
intervjuade barnen visste de precis vad läraren hade velat med lektionen utan att hon hade sagt 
det klart och tydlige på lektionen. Detta visar på att även barnen vet vad målen med 
lektionerna är och de ser en röd tråd genom allt. Detta kommer vi ta fast på i vårt framtida 
yrke att leda klassen och få dem medvetna om vad de gör hela tiden koppla till det innan 
lärda. Genom detta finns det hopp om att eleverna sedan kan göra dessa kopplingar själva. 
 

8.5. Förslag till fortsatt forskning 
Vår undersökning som vi gjort öppnar för möjligheter till vidare forskning. Som förlängning 
på denna undersökning är ett förslag att man skulle kunna jämföra skillnader och likheter 
mellan könen. Detta skulle vara intressant och se om det skiljer sig betydligt eller inte alls i 
jämförelse. 
 
Det finns också möjligheter att utveckla denna undersökning till att göra den som vi hade 
tänkt från början. Med detta menar vi att man exempelvis kan göra observationer i år 9 och 
senare intervjua elever i den observerade klassen. När man redan får fram ett resultat så 
jämför man detta med det resultat som man får fram i år 4. Då får man även en variabel av 
ålder. 
 
En mycket större och mer tidskrävande fortsatt forskning skulle vara att följa en enskild klass 
och dess engelskundervisning under flera år. Under dessa år skulle man göra intervjuer och 
observationer och följa med i deras språkutveckling. Sedan skulle man analysera deras svar 
över tid i samband med utvecklingen och deras aktuella ålder. 
 

9. Tack 
Vi vill tacka alla som bidragit till att vi kunnat genomföra denna undersökning och uppsats. 
Först och främst vill vi tacka de elever som ställt upp att bli observerade och intervjuade och 
den aktuella klassläraren i den observerade klassen för all hjälp och stöd. Vi vill även tacka 
vår handledare på Högskolan i Borås för stöttning och hjälp under arbetets gång och våra 
andra medlemmar i handledningsgruppen. Vi tackar också de personer i vår närhet som 
kommit med glada tillrop och fina hejarramsor, allt för att stötta oss i vårt arbete. Det handlar 
om stora såväl som små saker och personalen i kafeterian är värda ett tack för allt gott kaffe 
de bryggt under skrivperioden. 

                                                 
8 Informant, 2008-12-09 

 22



Referenslista 
 
Andersson, Bengt-Erik (1992). Utvecklingsekologi. I Björklid, Pia & Fischbein, Siv (red.). 
Individens samspel med miljön.  Stockholm: HLS Förlag. 
 
Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bråten, Ivar (red.) (1999). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dovermark, Marianne (2007). Etnografi som forskningsansats. I Dimenäs, Jörgen (red.). Lära 
till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 
Stockholm: Liber.  
 
Gunnemark V., Erik (1996). Konsten att lära sig språk. Göteborg: Erik V. Gunnemark. 
 
Halldestam, Marie (2004). Tvåspråkig undervisning ökar studieprestationen. Skolvärlden, 
vol.18, ss. 22-23. 
 
Holme Magne, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1991). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder.  Lund: Studentlitteratur. 
 
Kahn, Julia (1995). Using games in teaching English to young learners. I Brumfit, Christopher 
& Moon, Jayne & Tounge, Ray (red.). Teaching English to children from practice to 
principle. Harlow: Longman Group LTD.    
 
Kihlström, Sonja (2007). Intervju som redskap. I Dimenäs, Jörgen (red.). Lära till lärare: att 
utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 
Liber.  
 
Kinge, Emilie (2000). Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lantz, Annika (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindqvist, Gunilla (red.) (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindö, Rigmor (2005). Den meningsfulla språkväven. Lund: Studentlitteratur 
 
Rixon, Shelagh (1995). The role of fun and games activities in teaching young learners. I 
Brumfit, Christopher & Moon, Jayne & Tounge, Ray (red.). Teaching English to children 
from practice to principle. Harlow: Longman Group LTD. 
 
Skolverket (2000). Kursplaner i engelska. (Elektronisk) 
Tillgänglig:http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&sko
lform=11&id=3870&extraId=2087. (2008-12-23) 
 

 23

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3870&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3870&extraId=2087


Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet - Lpo 94. (Elektronisk) 
Tillgänglig:http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 . (2008-11-17). 
 
Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB. 
 
Vetenskapsrådet (2001). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. (Elektronisk) 
Tillgänglig:http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf. 
(2008-11-10). 
 
Vygotskij, Lev Semënovič (2002). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 
AB. 
 
Vygotskij, Lev Semënovič (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos AB. 
 
Wedell, Martin (2008). Developing a capacity to make ‘‘English for Everyone’’ worthwhile: 
Reconsidering outcomes and how to start achieving them. International Journal of 
Educational Development, vol. 28, ss. 628–639. 
 

 24

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf


Bilaga 1 
 

Observationsplan och intervjufrågor 
 
Vad sker på engelska? 

• Är instruktionerna på engelska? 
• Sker kommunikationen på engelska? 
• Pratar läraren engelska när hon hjälper eleverna? 
• Pratar eleverna engelska med varandra? 

 
 
Hur ”pushar” läraren eleverna? 
 
 
Lärarens roll i klassrummet 

• Är hon en föreläsare? 
• Är hon en ledare? 
• Är hon en mentor? 

 
 
Hur arbetar eleverna? 

• Tar de hjälp av varandra? 
• Frågare de bara läraren? 
• Jobbar de enskilt? 

 
 
Hur bedrivs lektionerna? 

• Hur ser klassrummet ut, inbjuder det till samtal? 
• Tar läraren hjälp av duktigare elever? 
 

 
 
 
 
 
 
Intervjufrågor som observationerna ledde fram till 
 

• Vad lärde du dig? 
• Var det något som var svårt? 
• Har ni många liknande lektioner? 
• Hur gör ni när ni stöter på svårigheter? 
• Hur lär du dig som bäst? 
• Hur uppfattar ni engelskundervisningen? 
• Vad tror ni var meningen med lektionen? 
• Brukar läraren ge instruktioner på engelska? 
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Bilaga 2
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Bilaga 3 
Missivbrev 

 
Vi, Linnea Dahlgren och Evelina Andersson, läser sista terminen på 
Lärarprogrammet vid Högskolan i Borås. Just nu håller vi på att skriva vårt 
examensarbete, även kallat c-uppsats. Detta innebär att vi undersöker ett område 
inom den pedagogiska verksamheten och skriver sedan ett arbete om detta. I vårt fall 
handlar det om elevernas uppfattning kring engelskundervisningen. Vi kommer att 
observera klassen under några undervisningstillfällen och sedan intervjua barn om 
innehållet i dessa.  
 
Vi behöver ert medgivande för att ert barn ska få delta i detta. Vi följer de etiska 
forskningsprinciperna som handlar om att all medverkan sker frivilligt och helt 
konfidentiellt. Ert barns namn kommer inte att finns med någonstans och inte heller 
namn på lärare, skolor eller orter kommer att publiceras. Alla som väljer att 
medverka kan när som helst avbryta sin medverkan utan några konsekvenser. 
 
Vid några eventuella frågor rörande vårt arbete eller något annat i samband med det 
kan vi nås på våra respektive mailadresser: 
Linnea: linneadahlgren@gmail.com 
Evelina: S044419@utb.hb.se 
 
 
Vi tackar på förhand för all hjälp och stöttning under vårt arbete! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linnea Dahlgren   Evelina Andersson 
 
_____________________________  ________________________________ 
 
 
Föräldramedgivande 
 
______ JA,  jag/vi tillåter mitt/vårt barn att blir observerat/intervjuat 
 
______ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat/intervjuat 
 
………………………………………………………………………………………….. 
(Barnets namn) 
 
…………………………………………………………………………………………... 
(Datum och Underskrift) 
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