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 _________________________________________________________________  
Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att skönja vilka diskurser de deltagande lärarna utvecklat för vad 

som är det gångbara språket under engelsklektionerna i årskurs 2 och 3. För att svara på detta 

syfte har vi utvecklat två frågeställningar angående vilka situationer lärarna använder sig av de 

olika språken. Vi har använt oss av en etnografisk ansats för metoden som vi byggt på inspelat 

material och fältanteckningar. För att få fram fältanteckningar och inspelat material genomförde 

vi observationer i tre olika klasser i åk 2 och 3, två gånger i en klass och en gång i de andra två 

klasserna.  

 

I den här studien använder vi oss av diskursanalys som delvis är en kvalitativ analysmetod. 

Analysen genomförs genom olika delar. Som en början av analysprocessen har vi valt att koda 

vårt insamlade material. Kodningen görs genom en lektion i taget och hjälper oss att identifiera 

teman i materialet. I diskussionsavsnittet skapas en förståelse av de identifierade temana genom 

det teoretiska ramverket. Teman sätts då i relation till teori och perspektiv.  

 

Vi har i vårt resultat presenterat de diskurser vi lyckats skönja genom analysprocessen av vårt 

observationsmaterial. Lärarnas diskurser om vilket språk som är det gångbara för olika 

situationer är kopplade till exempelvis när lärarna ska tillrättavisa elever, fråga elev/elever, 

förklarar/beskriver något för elever eller när lärarna uttrycker värdeladdade kommentarer till 

elev/elever.  
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1. INLEDNING  
Genom denna studie undersöks vilka diskurser de deltagande lärarna utvecklat för vad som är 

det gångbara språket under engelsklektionen. Detta undersöks genom att observera lärares 

muntliga språkanvändning i engelskundervisningen i årskurs 2 och 3. Begreppet ”diskurs” 

förklaras vid senare avsnitt under rubriken diskursanalys som teori och metod. Forskning 

(Nukuto 2017; Hall & Cook 2012) har visat att användningen av målspråket1 och det egna språket 

samspelar i språkundervisning och det ena utesluter inte det andra. Sundqvist och Olin Scheller 

(2015, s.54) beskriver hur skolan idag ska kunna tillämpa olika metoder för att gynna 

undervisningen i engelska. De påstår vidare att det inte verkar som att lärare nyttjar dessa 

metoder i sin engelskundervisning. Orsaken kan vara bristen på forskning kring 

engelskundervisning i Sverige och på att lärare då blir osäkra på grund av det oklara 

kunskapsläget (Sundqvist & Olin-Scheller, 2015, ss.54–55). Denna studie har inte som avsikt 

att göra en upprepning av tidigare forskning. Det är därför intressant att undersöka vilka 

diskurser som de deltagande lärarna utvecklat som utgör det språk som för dem är det gångbara 

språket i engelskundervisningen.  

 

Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet skapar vi människor våra egna förståelser av 

omvärlden genom samspel med andra. Detta innebär att lärarna skapar sina egna förståelser för 

vad som är det gångbara språket genom de sociala interaktionerna som sker i klassrummet 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 11–12). Utifrån detta perspektiv är det intressant att 

undersöka lärarnas engelskundervisning genom observation för att urskilja deras skapta 

förståelser av vilket språk som är det gångbara.  

 

I kapitlet som presenterar skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2018) framgår det att språk och lärande är nära 

förknippade med varandra. Skolan ska ge eleverna möjligheter att samtala för att få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och på så sätt bli bekväma och känna sig säkra i sin språkliga 

förmåga. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där lärande sker i samspel med 

andra. Betraktat genom Vygotskijs sociokulturella perspektiv kan användningen av det 

engelska språket även bidra till elevernas språkinlärning. Vygotskij nämner att all inlärning sker 

genom sociala interaktioner med andra (Pinter 2006, ss. 11–12). Detta innebär att användningen 

av det engelska språket i klassrummet är väsentlig för inlärning av det engelska språket. Utifrån 

denna teori är det av intresse att undersöka lärarnas språkanvändning och vidare koppla 

resultatet till det sociokulturella perspektivet.  

 

Tidigare forskning (Hall & Cook 2012) visar att lärare saknar tydliga ramar och riktlinjer för 

hur språket bör eller ska användas muntligt under engelsklektionerna. Dessa otydligheter leder 

till att det inte finns någon grund för hur språkanvändningen ska gå till (Hall & Cook 2012). 

Denna studie är därför inte enbart intressant för forskningsområdet och engelska som skolämne 

utan även utifrån ett lärarperspektiv. Även vi som blivande engelsklärare saknar dessa riktlinjer 

och ramar och utifrån denna studie kan vi utveckla en större kunskap och medvetenhet kring 

vår egen språkanvändning. Studien har som avsikt att bidra till forskningsområdet och den kan 

även bidra till att fler engelsklärare utvecklar en medvetenhet, kunskap och reflektion bakom 

sin språkanvändning.   

                                                 
1 Med målspråk menas att exempelvis det engelska språket används under engelskundervisning där ett aktivt val 

av användning av det engelska språket då kan fungera som en inlärningsmetod för eleverna (Lundberg 2007, ss. 

109–120). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att skönja vilka diskurser de deltagande lärarna utvecklat för vad 

som är det gångbara språket under engelsklektionerna i årskurs 2 och 3. De språk som ligger i 

fokus i denna studie är engelska och svenska. Utifrån syftet har även två frågeställningar 

framställts: 

 

• I vilka situationer använder lärarna det engelska språket i engelskundervisningen?  

• I vilka situationer använder lärarna det svenska språket i engelskundervisningen? 
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3. TIDIGARE FORSKNING  
I detta avsnitt presenteras definitioner av centrala begrepp i studien. Sedan presenteras tidigare 

forskning som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Genom tidigare forskning kan 

olika aspekter kring språkanvändningen i andraspråksundervisningen identifieras och 

presenteras i nedanstående avsnitt. Dessa aspekter ställs, i diskussionsavsnittet, i relation till 

studiens resultat.  

3.1 Begreppsdefinitioner  
Med målspråk menas att exempelvis det engelska språket används under engelskundervisning 

där ett aktivt val av användning av det engelska språket då kan fungera som en inlärningsmetod 

för eleverna (Lundberg 2007, ss. 109–120).  

 

Med begreppet eget språk menar vi det officiella språket som talas i skolan i Sverige, alltså 

svenska. I annan forskning väljer forskare att kalla det egna språket för L1 som är förstaspråket 

och målspråket för L2 som är andraspråket (Hall & Cook, 2012). Vi har valt att inte använda 

oss av dessa begrepp eftersom det finns elever i Sverige som inte har svenska som förstaspråk 

och kan då även ha engelska som sitt tredje eller fjärde språk. 

 

Med språkväxling menas att exempelvis läraren i språkklassrummet avsiktligt eller oavsiktligt 

väljer att frångå från målspråket och på så vis “växlar” till det egna språket. I svenska skolor 

kan det handla om att läraren frångår engelskan som är målspråket och istället använder sig av 

svenska som är det egna språket under vissa situationer. Det kan ske när läraren pratar på 

målspråket och eleven ställer en fråga på det egna språket. Då kan läraren antingen välja att, 

eller automatiskt, ge svaret på frågan på det egna språket.  

3.2 Faktorer som påverkar språkanvändningen  

Aspekter som synliggörs genom tidigare forskning rör olika faktorer som påverkar 

språkanvändningen. Dessa faktorer lägger en grund för vidare diskussion kring denna studies 

resultat i senare avsnitt. Inom forskningsområdet som rör målspråksanvändning i 

andraspråksundervisning är det många lärare och lärarstudenter som uppger sig veta varför 

målspråket och det egna språket ska användas. Genom Chambers (2013) studie som är utförd i 

England syns brister hos lärarstudenter och verksamma lärare i målspråksanvändningen. Han 

menar att lärarstudenter vet varför målspråket ska användas men att undervisningen inte går i 

linje med dessa uppfattningar på grund av andra faktorer som bland annat oro kring att hålla 

ordningen i klassrummet och att eleverna ska förstå instruktioner som beskrivs. Chamber 

(2013) menar att lärarutbildningen behöver belysa när och hur målspråket och det egna språket 

ska användas för att undervisningen ska generera bättre språkinlärning hos elever. 

 

Bateman (2008) har gjort en fallstudie i USA som visade att lärarstudenter till en början hade 

en mycket positiv bild av att använda målspråket i undervisningen. Dessa studenter ansåg att 

användningen av målspråket kunde bidra med många lärandemöjligheter och kunde också 

främja hörförståelsen och utökad ordförråd och talförmåga. De ansåg också att 

målspråksanvändningen kunde hjälpa till att öka trovärdigheten av deras förmåga och 

kompetens. Dock ändrades dessa attityder till målspråksanvändningen över tid. Bateman (2008) 

uppger även att målspråksanvändning passar bra vid rutinmässigt innehåll. Dock anser hon att 

det egna språket är nödvändigt att använda när eleverna inte förstår, behöver hjälp eller vid 

disciplinära problem. Lärarstudenterna uppgav även tidsbristen, lärarstudenternas bristande 

språkkunskaper och svårigheter att bilda relationer med elever vara några faktorer som gör att 

det egna språket används istället för målspråket i undervisningen. I Batemans (2008) studie 



 

4 

 

framkommer det även andra faktorer som gör att målspråket inte används lika konsekvent där 

bland annat elevernas låga språkförmåga eller låga motivation var några av dem. Bateman 

(2008) föreslår att lärarstudenter skulle behöva mer metodik i sin utbildning och användbara 

tekniker men också hjälp med hur de ska bemöta eventuellt motstånd från elever.  

 

Användningen av det egna språket har genom en forskningsöversikt skapad av Hall och Cook 

(2012) i Storbritannien visat sig uppfylla många pedagogiska funktioner i undervisningen. 

Dessa olika funktioner redovisas genom flertal studier som säger att det egna språket används 

till olika pedagogiska funktioner som översättning av främmande ord, demonstrering av empati 

och solidaritet med elever, klassrumshantering och administration samt kompensering för 

elevernas brist på förståelse i målspråket. Forskningsöversikten redovisade även att lärarna har 

olika orsaker till att de använder sig av det egna språket i språkundervisningen. I studierna 

förekommer det att det egna språket troligtvis används när den skiljer sig kraftigt från 

målspråket, till exempel när det kommer till grammatik och skrivregler. Hall och Cook (2012) 

redovisar även i sin översikt att lärarna väljer att använda det egna språket som ett hjälpmedel 

i undervisningen för att underlätta elevernas förståelse och att lektionen ska fortlöpa utan 

problem som tar upp tid. 

 

Andra forskare som Nukuto (2017) har studerat språkanvändningen hos lärare i Japan. I 

Nukutos (2017) studie framkommer 3 förslag på förklaringar för vilka funktioner språkval 

uppfyller ur ett pedagogiskt perspektiv. Första funktionen som beskrivs är att det egna språket 

används som stöd när eleverna har bristande kunskaper inom målspråket. Den andra funktionen 

är att kommunikativa aktiviteter sätts igång på målspråket. Den tredje och sista funktionen är 

att den sociokulturella kunskapen ska överföras till eleverna (Nukuto 2017).  

 

Lundberg (2007) uppger olika argument för målspråksanvändning i undervisningen i sin 

avhandling som är utförd i Sverige. Hon menar att barn med utländsk härkomst riskerar att 

blockeras i sin språkinlärning om de måste gå via svenskan för att lära sig engelska. För att inte 

riskera detta ger hon förslag på ickeverbalt språk som ett alternativ. Alla former av 

översättningar som förekommer i engelskundervisningen från svenska till engelska ska kunna 

ersättas av andra saker som kroppsspråk, minspel, bilder eller gester (Lundberg 2007, s. 164). 

Dock är det värt att nämna att detta gäller för grundskolans yngre elever vilket gör att en 

ersättning till ickeverbalt språk kan lättare implementeras i undervisningen då det faller 

naturligt inom dessa åldrar.  

3.3 Styrdokument 

En viktig aspekt som synliggörs genom tidigare forskning rör styrdokumentens påverkan på 

lärares språkanvändning och att det i sin tur påverkar lärarnas undervisning. Den forskning som 

rör forskningsområdet kring språkanvändning i andraspråksundervisning synliggör även vikten 

av relevant forskning för att kunna utveckla styrdokumenten på sätt sätt. Chambless (2012) som 

utfört en studie i USA och Littlewood och Yu (2011) som utfört en studie i Storbritannien 

nämner i sina studier avsaknaden av en empirisk forskning som baseras på frågorna varför, när 

och hur målspråket och det egna språket ska användas.  

 

Enligt Hall och Cook (2012) finns det inte någon forskning kring vad en rimlig användning av 

det egna språket i språkundervisningen egentligen innebär. Detta leder då till att det inte finns 

någon grund för hur tillämpningen av det egna språket ska ske i språkundervisningen. Riktlinjer 

för hur det egna språket ska användas i språkundervisningen anser forskarna borde förklaras 

och förtydligas i styrdokument för att underlätta för lärare i sin språkanvändning.  
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Riordans (2015) resultat från hennes studie som är utförd i Irland visar att de styrdokument som 

analyserats i studien har en inställning till att det egna språket ska användas så lite som möjligt. 

Hur lärare egentligen ska gå tillväga är något som saknas i styrdokumenten. Riordan (2015) 

menar att om styrdokumenten blir tydligare blir det även tydligare för lärarna hur de ska 

använda sig av språken, vilket i sin tur underlättar språkundervisningen.  

3.4 Sammanfattning 

Likheter och skillnader mellan tidigare forskning kring språkanvändning i 

andraspråksundervisning kan tydas utifrån studierna som nämnts ovan. Forskarna Nukuto 

(2017) och Hall och Cook (2012) nämner att det egna språket har pedagogiska funktioner och 

behöver vid vissa tillfällen implementeras i andraspråksundervisningen för att underlätta 

förståelsen hos eleverna. Lundberg (2007) motsäger detta då hon menar att all översättning från 

svenskan till engelskan ska ersättas med ickeverbalt språk som kroppsspråk, minspel, gester 

och bilder. Chambless (2012) och Littlewood och Yu (2011) hävdar att det behövs mer empirisk 

forskning för att kunna besvara varför, när, var och hur målspråket och det egna språket ska 

användas. Forskarna nämner också vikten av ett tydligt styrdokument där vägledning kring hur 

målspråket och det egna språket ska användas i andraspråksundervisning. Det läggs även vikt 

på hur lärarstudenters syn på målspråksanvändning är. Chambers (2013) och Bateman (2008) 

beskriver att lärarstudenter vet varför målspråket ska användas och varför eleverna gynnas av 

det. Dock har de problem att tillämpa det i praktiken eftersom de får blandade svar från 

lärarutbildningen och det som sker ute på deras verksamhetsförlagda utbildning. 

Lärarstudenterna verkar också ha bristande förtroende för sina förmågor att använda sig av 

målspråket vilket också leder till att det egna språket används oftare. I och med att samhället 

förändras över tid och engelskan förekommer allt oftare vid medieproduktion som tv, internet 

och spel behöver forskningsområdet kring språkanvändning ytterligare utökas och utvecklas 

för att undersöka hur och när det engelska och svenska språket används i klassrummet i Sverige.  

4. TEORETISKT RAMVERK  
Den teoretiska ramen för den här studien utgår från diskursanalys som teori och metod, ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv samt Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och 

kunskapsutveckling. Denna studies teoretiska ramverk är baserat på ett sammansatt “paket” för 

att på bästa sätt passa in på studiens syfte och frågeställningar. Paketet består av element från 

olika diskursanalytiska perspektiv samt andra perspektiv som hamnar utanför de 

diskursanalytiska ramarna. Detta mångperspektivistiska arbete baseras alltså på en 

sammanhängande och sammansatt teoretisk ram där de olika perspektiven syftar till att forma 

och omforma varandra. Dessa olika perspektiv skapar tillsammans en bredare förståelse och 

ger olika former av insikt inom området som rör språkanvändning i engelskundervisningen 

utifrån lärares diskursiva praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 10).   

4.1 Diskursanalys som teori och metod 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv beskriver Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

begreppet diskurs som att “språket är konstruerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi 

agerar i olika domäner [...]. Diskursanalys är sedan på motsvarande sätt analys av dessa 

mönster.” (ibid. s. 7). Således innebär det att “diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)”(ibid.). Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar vidare 

att en individ förfogar över sin verklighet genom språket. Våra sätt att tala på avspeglar inte vår 

omvärld, våra sociala relationer eller identiteter neutralt utan har en aktiv roll i förändringen 

och skapandet av dem (ibid.). En förändring av en individs språk eller språkanvändning kan 

således leda till en förändring av individens verklighet, sociala värld och därmed även 
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individens diskurser. Detta är en något som appliceras på denna studie då den syftar att 

undersöka lärarnas diskurser kring språkanvändning. Vidare i arbetet diskuteras även lärarnas 

diskursiva handlande och hur detta kan leda till vissa förändringar i deras omvärld, sociala 

relationer eller deras identitet. 

 

Denna studie utgår delvis från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Teorin som 

beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips (2000) utgår från den poststrukturalistiska idén “att 

diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast 

på grund av språkets grundläggande instabilitet” (ibid. s. 13). Vidare beskriver de en diskurs 

som aldrig sluten utan en enhet som ständigt omformas i kontakt med andra diskurser (ibid. s. 

13). Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori appliceras på detta arbete genom att 

lärarnas språkliga handlingar undersöks och på så sätt synliggör deras utvecklade diskurser som 

i sin tur konstruerar den sociala världen kring lärarna (ibid. s. 13).  

 

Lärarnas språkanvändning i undervisningen påverkas av deras utvecklade förståelse av 

verkligheten, det är även deras språkanvändning som påverkar utvecklingen av denna 

förståelse. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att den poststrukturalistiska 

språkfilosofin påstår “att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med hjälp av 

språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan 

existerande verklighet - representationerna bidrar till att skapa den” (ibid. s. 15). Det finns 

självklart en verklighet och en fysisk värld, men betydelser och representationer är också 

verkliga. Det är genom olika diskurser som verkligheten och den fysiska världen får betydelse 

(ibid. s. 15).   

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver att utövandet av diskurs kallas för diskursiv 

praktik, vilket är “en social praktik som formar den sociala världen” (ibid. s. 25). Social praktik 

kan uppfattas ur två perspektiv. Ett där handlingar är individuella, konkreta och kontextbundna 

och det andra där handlingar är socialt förankrade och institutionaliserade, vilket ger dem en 

viss regelbundenhet. Inom vissa diskursanalytiska angreppssätt skiljs den diskursiva praktiken 

åt med annan social praktik och det sker istället ett samspel dem emellan. Enligt Laclau och 

Mouffes diskursteori är alla praktiker diskursiva, de menar att “diskursen är fullständigt 

konstituerande för vår värld” (ibid. s. 26). I denna studie syftar den diskursiva praktiken till 

lärarnas handlingar som på så vis synliggör deras utvecklade diskurser. Lärarnas handlingar 

formar i sin tur den sociala världen som består av lärare och elever i klassrummet.   

 

Diskursteorin syftar till att skapa en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion. I den 

här studien grundar vi metoden och analysen på en hypotes om att språkanvändningen i 

engelskundervisningen grundar sig i en diskurs, alltså att lärarens val av språk grundar sig i 

lärarens varierande uppfattningar och föreställningar om verkligheten. Läraren har då genom 

sociala sammanhang konstruerat ett betydelsesystem för vad som är det gångbara och 

accepterade språket. Genom att observera engelsklektionerna kan vi se lärarens användning av 

språk och hur diskurserna begränsar lärarens handlingsmöjligheter, och vilka konsekvenser 

detta kan ha för den sociala interaktionen mellan lärare och elev (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, ss. 27–28).      

 

Diskursteorin har ett brett fokus och lämpar sig väl som en teoretisk grund för olika 

socialkonstruktionistiska infallsvinklar till denna studies analys. Målet med Laclau och 

Mouffes texter, som diskursteorin bygger på, är teoriutveckling. Detta leder till att de genom 

diskursteorin inte erbjuder så många diskursanalytiska redskap. Det går istället med fördel att 

kombinera diskursteorin med andra teorier, perspektiv och diskursanalytiska angreppssätt för 
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att genomföra en analys av det insamlade materialet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

31). För att genomföra den konkreta analysen har vi därför valt att använda oss av 

diskurspsykologiska redskap. Valet av diskurspsykologi som metodiskt angreppssätt baseras på 

att diskurspsykologin betraktar den konkreta sociala interaktionen, till skillnad från Laclau och 

Mouffes diskursteori (ibid. s. 97–98). Diskurspsykologin baseras delvis på det interaktionistiska 

antagandet att människor använder diskurser som resurser och är inte enbart bärare av dem 

(ibid. s. 105). Detta antagande är applicerbart på denna studie utifrån studiens syfte.  

 

Både diskurspsykologin och Laclaus och Mouffes diskursteori baseras på teorin att diskurser är 

något som fenomen får mening genom. Angreppssätten skiljer sig från varandra på en del 

punkter, men när denna studies analysprocess baseras på diskurspsykologin kan även Laclau 

och Mouffes diskursteori användas. Diskurspsykologin erbjuder redskap till att genomföra en 

konkret diskursanalys. Laclau och Mouffes diskursteori används i denna studie genom den 

teoretiska ramen, för att angripa resultatet med socialkonstruktionistiska och 

poststrukturalistiska infallsvinklar under analysprocessen.          

 

Det kan vara svårt att arbeta med diskurser som vi själva står nära och kanske till och med anser 

som den sanna verkligheten istället för att se diskurserna som just diskurser alltså “socialt 

konstruerade betydelsesystem som kunde ha varit annorlunda”. Det är därför viktigt att som 

Winther Jørgensen & Phillips beskriver som att “försöka sätta parentes kring sig själv”, att vi 

bortser från vår egen “kunskap” och våra egna utsagor om verkligheten för att inte låta dem 

påverka och ta över analysen. Vi har valt vårt forskningsområde efter vårt eget intresse för 

språkbruk inom ämnet engelska och vi går därför naturligt in med egna erfarenheter och egna 

utsagor om den kultur som vi undersöker. Det leder till att även vi kan ha utvecklat några av de 

självklarheter som kommer visa sig under empiriinsamlingen. För att kunna avslöja de 

självklarheter vi kommer stöta på i vårt material är det viktigt att vi försöker ställa oss 

främmande inför empirin och på så sätt sätta parentes kring oss själva. Genom att försöka ställa 

oss främmande inför den meningsvärld vi undersöker kan vi försöka begripa hur lärarnas 

handlingar hänger ihop med andra påverkande faktorer och därmed ger mening (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s 28). Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver att vi alltid 

kommer vara förankrade i en eller flera diskursiva strukturer. Även om vi hela tiden försöker 

distansera oss från de diskurser vi arbetar med genom studien, för att på så rättvist sätt visa dem 

som de faktiskt är, så kan vi aldrig säga den helt rena sanningen. Alltså en sanning som inte 

blivit påverkad av våra egna utvecklade förståelser av verkligheten (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 56). Vi diskuterar vidare kring detta faktum i diskussionsavsnittet.  

4.2 Socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Denna studie grundar sig även i det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Socialkonstruktionism är ett samlingsbegrepp för ett antal nyare teorier om samhälle och kultur. 

Vi utgår i denna studie från några av de premisser som Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

beskriver binder ihop det socialkonstruktionistiska fältet. Dessa premisser är applicerbara på 

arbetet utifrån syftet då det är lärarnas diskurser som ska synliggöras. Premisserna ger även en 

grund till diskussion av resultatet från det insamlade materialet, för att skapa en förståelse för 

lärarnas handlingar.  

 

Den första premissen handlar om att vi tar en kritisk ställning till självklar kunskap. Det betyder 

att den kunskap vi har om världen inte med en gång kan ses som en objektiv sanning. Det är vi 

som konstruerar vår verklighet genom att kategorisera världen. Vår kunskap och vår världsbild 

är inte en spegelbild av verkligheten om den skulle betraktas av andra människor (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s 11).  
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Den andra premissen är historisk och kulturell specificitet. Det innebär att vi är huvudsakligen 

historiska och kulturella individer. Den kunskap och syn vi har på världen är alltid historiskt 

och kulturellt formad och är på så sätt även föränderlig över tid. Våra världsbilder och 

identiteter hade kunnat vara annorlunda och kan alltså även förändras. Det diskursiva 

handlandet är en form av socialt handlande och det bidrar till att konstruera den sociala världen 

runt omkring oss. Det diskursiva handlandet bidrar även till att bevara vissa sociala mönster. 

Denna syn av hur den sociala världen konstrueras betyder att dess karaktär inte är given på 

förhand eller bestämd av yttre förhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss 11–12).  

 

Den tredje premissen inom det socialkonstruktionistiska angreppssättet som vi utgår från är att 

det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer. Genom sociala processer skapas 

och hålls vår världsbild levande. Genom social interaktion skapas kunskap och genom denna 

process bygger man upp gemensamma sanningar och slåss om vad som är sant eller falskt 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 12).     

 

Enligt den fjärde premissen inom den socialkonstruktionistiska grund som vi vilar vår 

diskursanalys på så finns det ett samband mellan kunskap och sociala handlingar. Våra 

handlingar påverkas av de bestämda världsbilder vi har och vissa handlingar blir därför 

naturliga och andra otänkbara. I och med våra olika sociala världsbilder uppstår olika sociala 

handlingar och den sociala konstruktionen av sanning och kunskap får sociala konsekvenser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 12).      

 

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet skapar alltså individer sin egen förståelse av 

omvärlden genom samspel med andra. Sättet läraren använder språket på under 

engelsklektionerna formas därför av kulturen i klassrummet och de samspelsmönster som 

uppstår mellan lärare och elever. Kulturen är konstruerad av engelskläraren och dennes 

individuella föreställningar om språkanvändning, vilket i sin tur påverkar engelsklärarens 

förhållningssätt gentemot språkanvändningen och eleverna. Det finns inte heller någon enhetlig 

verklighet, utan verkligheten och kunskap är socialt konstruerad. Det finns inga riktlinjer eller 

ramverk för hur språken ska användas under lektionen. Lärarens språkanvändning påverkas 

därför av dennes socialt konstruerade verklighet och kunskap. Användningen av det engelska 

språket och användningen av det svenska språket blir alltså beroende av kulturella och sociala 

strukturer som finns i de/det klassrum läraren undervisar i. Det betyder i sin tur att lärarens 

användning av språken är föränderlig över tid (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss 11–

12).             

4.3 Sociokulturellt perspektiv  

Studien baseras även på Vygotskijs sociokulturella perspektiv som i likhet med vissa av 

premisserna som nämnts ovan kopplar ihop sociala samspel med kunskapsutveckling (Pinter 

2006, ss. 11–12). Det sociokulturella perspektivet används i arbetet för att fokusera på lärandets 

roll i lärarnas språkanvändning. Det faller sig även naturligt att applicera det sociokulturella 

perspektivet på denna studie då den undersöker lärarnas språkanvändning i undervisningen, där 

elevernas inlärning och kunskapsutveckling står i fokus.  

 

Det sociokulturella perspektivet har en betydande roll i denna studie då samspelet mellan lärare 

och elev bidrar till elevens utveckling. Språk är en viktig del i Vygotskijs teori och språket 

beskrivs av honom som ett kulturellt redskap. Enligt Vygotskij behöver vi urskilja undervisning 

och utveckling. Undervisning är endast till nytta när den leder eleven från en fas till en annan 

som går att uppnå med någon form av stöttning från exempelvis läraren. Med detta menas att 
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undervisningen endast kan lyckas när den kan knytas an till något som eleven redan kan eller 

upplevt (Smidt 2010, ss. 116–117).  

 

Vygotskij ansåg att det var intressant att se hur barnets egen insats skiljde sig från det de klarade 

av att göra med hjälp av en vuxen. Denna skillnad belyser kunskap om barnets 

utvecklingsförmåga (Bråten 1998, s 23). Denna förmåga kan enligt Ivar Bråten (1998) beskrivas 

med hjälp av Vygotskijs uttryck “den proximala utvecklingszonen”. Han förklarar att den 

proximala utvecklingszonen symboliserar skillnaden mellan vad en elev klarar av att göra själv 

inom det kognitiva området och vad eleven kan klara av med hjälp av en vuxen, exempelvis 

med en lärare. Genom en vuxens hjälp kan eleven nå en högre nivå i sin utveckling. Applicerat 

på detta arbete, kan denna hjälp genom engelskundervisningens muntliga delar bestå av lärarens 

användning av det engelska språket. Läraren använder då inte enbart det engelska språket när 

denne vet att eleverna förstår. Med stöttning av läraren får eleverna möjlighet att utveckla sina 

förmågor i engelska ytterligare (Bråten, 1998, ss. 23–24).  

4.4 Etnografisk ansats  

I denna studie har etnografi använts som en metodansats för att undersöka studiens fenomen. 

Etnografins roll i en studie syftar till att använda sig av flera metoder som observationer, 

fältanteckningar eller öppna intervjuer för att identifiera och skapa förståelse kring hur och 

varför individer i en grupp agerar på ett visst sätt. I denna studie består metoden av 

observationer och fältanteckningar. Mer om etnografi som metod presenteras i nästa avsnitt.  

 

Människan har en betydande roll inom denna studie då det är lärare som observeras. Etnografer 

ser människan som en fri individ som genom sin egen tanke kring vad som är bäst för en själv 

tar ansvar för sitt liv och handlar därefter. De ser också människan som en individ som kan 

påverka sin omgivning och den miljö som den vistas i med sin egen syn på omvärlden (Kullberg 

2004, ss.61–62). Denna etnografiska studie ämnar förstå människans sätt att leva och lära. För 

att kunna göra det behöver människors erfarenheter fångas upp genom deras sätt att uttrycka 

sig. Dessa uttryck består av olika former så som utsagor och handlingar (ibid, s.68).  

 

Inom denna etnografiska studie ställs frågan om hur människan ser på verkligheten. Människor 

uppfattar sin verklighet olika och alla ser det på sitt eget vis och handlar därefter. Hur människan 

ser på verkligheten kan kopplas till hur människan ser på sig själv och vad denne har för 

kunskapssyn. Det är typiskt inom etnografisk forskning att uppfatta den värld man lever i som 

en uppfattad sådan. Alltså att var och en har skilda uppfattningar av omvärlden, vilket innebär 

att ingens värld är lik en annans. Genom att observera människor kan deras uppfattningar och 

handlingar synliggöras och förstås som diskurser som är skapad av dem själva (Kullberg 2004, 

ss. 62–63).  

 

När man pratar om etnografisk forskning är det viktigt att nämna naturalismen. Begreppet 

”naturalism” kommer från det latinska ordet “naturalis” som innebär naturlig. Inom etnografisk 

forskning genomförs undersökningarna ute i det vardagliga, exempelvis i skolor, i klassrum 

eller på gator. Detta görs på ett så naturligt sätt som möjligt. Alltså undersöks den del av världen 

som ska undersökas i sitt naturliga tillstånd. Verkligheten som ska undersökas sägs finnas i den 

naturliga och upplevda världen och inte i de metoder som undersökningen genomförs med 

(Kullberg 2004, ss. 63–64).  

5. METOD  
Vi har byggt metoden på fältanteckningar och inspelade observationer från tre olika klasser. Vi 

genomförde observationer i de tre olika klasserna i årskurs 2 och 3, två gånger i en klass och en 
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gång i de andra klasserna. Metoden i vår studie har en etnografisk ansats. I detta avsnitt beskrivs 

denna studies metod i form av urval, genomförande och analysprocess.  

 

Etnografisk forskningsstrategi används ofta som en metod inom vetenskap för att genom olika 

fältstudier kunna beskriva och jämföra olika samhällstyper i världen, i detta fall klassrummet i 

skolan där engelska utövas. Det är vanligt inom etnografi att forskaren blir delaktig i den grupp 

som ska studeras. Etnografisk ansats är lämplig att använda sig av för forskningsfrågor. Det 

innebär att undersöka hur individer i en grupp eller kultur beter sig, förstår och ser på saker och 

hur deras verklighet uppfattas av dem själva (Denscombe 2014, 79–80). 

 

I denna studie använder vi oss av forskartriangulering, där det är fler än en forskare som är 

involverad i en studie, och metodtriangulering där fler än en metod används i studien (Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, ss. 58–59).  

5.1 Urval 

I lågstadiet har engelskämnet tilldelats 60 timmar på ett skolår. Dessa timmar kan fördelas 

mellan lågstadiets årskurser 1–3 (Skolverket, 2019). Vi har genom egen erfarenhet från 

verksamhetsförlagd utbildning uppskattat att dessa undervisningstimmar fördelats mestadels 

mellan årskurs 2 och 3 och att det är längre lektionspass i engelska ju äldre eleverna är. Vårt 

urval baseras därför på årskurserna 2 och 3 då det möjliggör observationer av mer 

sammanhängande lektionspass på ca. 50 minuter. Urvalet baseras även på vårt eget intresse. 

Eftersom vi utbildar oss till grundskollärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1–3 blir det relevant för oss att genomföra undersökningen inom detta, 

för oss, aktuella skolstadium.  

 

Vi har inte ställt något krav på att läraren som undervisar under de observerade 

engelsklektionerna ska vara behörig i ämnet engelska. Vi har dock valt att genom en kort 

intervju med slutna frågor ta reda på den observerade lärarens yrkes- och utbildningsbakgrund 

som en del av analysprocessen.  

 

Ett krav som vi ställde på urvalet var att läraren som undervisade under lektionen hade gjort det 

under en viss tid, så lång tid att undervisningen och eleverna inte var helt nya för läraren. Vi 

hade exempelvis en lärare som vi hade kontakt med som enbart hade undervisat i engelska i sin 

klass i 2 veckor, då valde vi att inte observera en lektion med den läraren. Urvalsprocessen 

började med att vi hörde av oss via mail till olika kontakter vi har samlat på oss genom vår 

utbildning och vårt yrkesliv. Dessa kontakter bestod av lärare från olika skolor i olika 

kommuner. I mailen beskrev vi vad vi planerat att undersöka och tillfrågade dem om de var 

intresserade av att delta i undersökningen. Efter att ha fått godkännande av lärarna skickade vi 

missivbrev (bilaga 4) med beskrivning av undersökningen och etiska riktlinjer samt en 

samtyckesblankett (bilaga 5) till läraren att dela ut till den aktuella klassen. Vi delade även ut 

ett missivbrev (bilaga 2) som var anpassat för att bli påskrivet av läraren själv samt en 

samtyckesblankett (bilaga 3).  

 

Efter påskrivna missivbrev både från vårdnadshavare och från lärare har vi vårt slutgiltiga urval 

att presentera. I denna studie ingår det tre lärare som ansvarar för engelskundervisningen i en 

2: a eller 3: a. Dessa lärare kommer vi att benämna Eva, Nils och Nina för att inte avslöja dess 

identitet. Vi kommer inte heller nämna vilka skolor de kommer från. Urvalet omfattas även av 

de elever som har blivit observerade av oss under lektionen. Dessa elever kommer vi inte 

använda namn på för att inte avslöja dess identitet.  
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Urvalsstorleken är viktig för att kunna genomföra en analys. Ska man genomföra en 

diskursanalys så tar det lång tid. Det tar då också tid av den systematiska analysen, men också 

till att läsa och läsa om materialet man har samlat in. I denna studie är vi mer intresserade av 

lärarens språkanvändning än själva individen. Mönster går att skapas och bevaras av bara några 

få individer. Detta gör att även om storleken av urvalet består av tre klasser så kan det ändå ge 

lika mycket information som hundra klasser skulle göra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 117).  

 

Forskareffekten är något som behöver tas hänsyn till när man planerar att vara närvarande. Med 

forskareffekt menas att sättet människor beter sig på förändras eller påverkas av att de vet att 

en forskare sitter med i rummet. När respondenter blir observerade första gången är det vanligt 

att de väljer att agera på ett annat sätt. Många lägger fokus på forskaren som är med och tappar 

fokus från det de faktiskt ska göra. Det går att minska denna effekt genom att forskaren 

samspelar med de personer som den observerar (Lalander, 2015, s. 100). Dock har det varit 

svårt för oss att minimera forskareffekten eftersom vi inte har varit deltagande vid 

observationen för att inte störa själva undervisningen. Vi har däremot kunnat minimera effekten 

redan innan våra observationstillfällen eftersom det är klasser och lärare som vi har haft kontakt 

med sedan tidigare och som känner sig bekväma med oss.  

 

Det är viktigt att göra upprepade besök hos samma grupp av individer för att göra dem bekväma 

med forskarens närvaro. Vid en etnografisk ansats är det viktigt att spendera så mycket tid som 

möjligt hos de som blir observerade, för att göra det så vardagligt som möjligt (Lalander, 2015, 

ss. 103–105). Vi har inte haft möjligheten eller tiden för att göra så många upprepade besök hos 

varje individ. Dock anser vi att vi har en etnografisk ansats i vår studie på grund av valet att vi 

har observationer som utgångspunkt och observerat klasser som vi har varit hos tidigare. 

5.2 Genomförande 

I denna studie har vi genomfört kvalitativa datainsamlingsmetoder såsom ljudinspelade 

observationer och fältanteckningar. Båda delarna har utförts samtidigt i samtliga klasser. I detta 

avsnitt presenterar vi dessa metoder samt vårt tillvägagångssätt i undersökningen. Syftet med 

tillvägagångssätten förklaras för att skapa en tydligare bild på varför vi valde att göra på ett 

visst sätt.  

5.2.1 Arbetsfördelning  

Denna studie har vi genomfört och bearbetat tillsammans genom fysiska träffar. Vi har båda 

varit lika delaktiga i alla delar av studien genom Googles molntjänst Google Drive. Vi har båda 

ansvarat för att kontakta skolor och lärare som kan tänka sig att vara med i denna undersökning. 

Detta för att båda har haft olika kontakter från olika skolor, det har underlättat letandet av villiga 

lärare. Vi har även haft som mål att arbetet ska vara läsbart och tydligt för andra som tar del av 

det.  

5.2.2 Observationer  

Observationerna som genomförts med samtliga klasser valdes att genomföras genom 

ljudupptagning för att skapa tydligare och bättre material till syftet. Dessa observationer gjordes 

tillsammans där vi båda var närvarande i klassrummet. Syftet att använda ljudupptagning var 

att även öka trovärdigheten i studien eftersom vi då får fram allt som sägs under lektionerna. 

 

 Observationer har en betydande roll inom begreppet etnografi. Lalander (2015) förklarar att 

om en studie ska kunna bli kallad för etnografisk är det en förutsättning att man genom 

observationer närmar sig personers perspektiv på tillvaron (Lalander 2015, s.93). Inom det 
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diskurspsykologiska angreppssättet är det vanligt att inte styra intervjuer eller observationer för 

mycket utan låta respondenternas agerande styra undersökningen. Genom det får vi även 

möjligheten att hitta mönster som framträder när läraren använder sig av olika diskursiva 

resurser under lektionen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.118). I likhet med det 

diskurspsykologiska angreppssättet är den etnografiska ansatsen känd för att forskaren inte 

avgränsar sina frågeställningar utan håller sig öppen till tillvaron (Lalander 2015, s.94). Därför 

valde vi att inte använda oss av ett observationsschema eftersom det riskerar att vi på förhand 

begränsar oss i vår observation.  

 

Observationerna som genomförts har varit öppna och icke-deltagande. Med en öppen 

observation menas att de som vi studerar har blivit informerade om studien och har gett sitt 

samtycke till att medverka. Under observationerna placerar vi oss längst bak i klassrummet där 

vi inte stör undervisningen men samtidigt kan se och höra allt som sker under lektionerna. På 

så sätt är observationerna icke-deltagande. Observationen kan däremot ta ett partiellt deltagande 

form eftersom det är svårt att inte delta på något sätt i ett klassrum där elever kan ställa frågor 

till oss. Är man på sin tidigare VFU-plats känner man möjligtvis eleverna sedan innan och det 

faller sig naturligt för dem att fråga om hjälp. Partiellt deltagande innebär att man som forskare 

deltar i vissa aspekter där deltagandet inte påverkar undersökningen, men väljer att inte delta i 

andra aspekter som kan påverka undersökningen (Lalander 2015, ss. 99–100).  

 

Dessa ljudinspelade observationer har i efterhand transkriberats av oss och lagts in tillsammans 

med fältanteckningarna i ett enskilt dokument. Arbetet med transkriberingarna gjorde vi 

tillsammans där den ena skötte ljudinspelningen genom att pausa och starta och den andra skrev 

ner det som sas i ett enskilt dokument. Vi har under transkriberingsprocessen valt att 

transkribera lärarnas och elevernas utsagor så ordagrant som möjligt. Vissa ord i de 

textfragment som vi presenterar i resultatet kan då uppfattas som felstavade eller slarvigt 

skrivna men så är alltså inte fallet. I transkriberingarna har vi valt att benämna läraren som L, 

eleverna som läraren tilltalar som X. Elever som inte blir tilltalade, men som pratar, har vi valt 

att benämna som elev eller elever. Dessa transkriberingar och fältanteckningar kommer då att 

bli vårt material som vi har som utgångspunkt vid analys.  

5.2.3 Fältanteckningar  

Vi valde även att ha med fältanteckningar i vår undersökning. Detta för att få med allt vi ser 

som inte ljudinspelningen fångar upp. Fältanteckningarna har vi antecknat själva i samband 

med hjälp av ljudinspelade observationer. Eftersom vi är två som skriver ner fältanteckningar 

så delade vi upp observationer av lärare och elever, där den ena antecknade det som läraren 

gjorde och den andra antecknade det eleverna gjorde. Det är viktigt när vi för fältanteckningar 

att det sker kontinuerligt kring det vi upplever ute på fältet. Det är då viktigt att vi kommer ihåg 

att inte använda oss av värderande termer ifall det inte går att förklara med konkreta exempel 

från fältet. Det är också viktigt att vi inte drar egna slutsatser om en specifik respondent eftersom 

det kan bli problematiskt inför vår analys. Det är vanligt inom användningen av fältanteckningar 

som metod att det blir brett och att man antecknar mycket. Ju mer vi antecknar desto tydligare 

blir det egentliga syftet med anteckningarna och det blir då tydligare för oss vad det egentligen 

är som vi ska föra ner (Lalander, 2015, ss. 109–111).  

5.2.4 Slutna frågor 

För att skapa en bild av vad det är för lärare som är med i undersökningen valde vi att ha 

övergripande frågor som lärare får svara på innan observationerna. Dessa frågor ställdes av oss 

båda när vi närvarade vid lektionstillfällena. Frågorna och svaren finns tillgängliga som en 

bilaga (bilaga 1) och innefattar utbildning, examen, behörighet, år som verksam lärare och 
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verksam lärare i ämnet engelska. Svaren på dessa frågor framkommer i resultatdelen där vi mer 

tydligt presenterar de deltagande lärarna. Det huvudsakliga syftet med frågorna är att kunna 

måla en bild av lärarna för att möjligtvis kunna skapa ett sammanhang mellan lärare och deras 

språkanvändning. 

5.3 Forskningsetik 

Forskning behöver finnas för att utveckla samhället och individerna. Inom forskning behöver 

då individer som deltar ha ett berättigat krav för skydd, som kallas för individskyddskrav. 

Individskyddskravet har framkallats av vetenskapsrådet för att skydda alla deltagare i en studie 

och behöver även tas till hänsyn av forskare. Inom individskyddskravet ingår det fyra 

huvudkrav som behöver beaktas. Dessa forskningsetiska principer syftar till att skapa normer 

för relationen mellan forskare och studiedeltagare för att främja en god bedömning vid 

konflikter. De fyra huvudkraven är riktlinjer som vägleder en forskare i sin studie och ser till 

att etiska forskningsfrågor hanteras på rätt sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har därför i vår 

studie tagit hänsyn till dessa krav när vi informerade våra respondenter om undersökningen.  

 

Informationskravet syftar till att vi är skyldiga att informera våra respondenter som deltar i 

undersökningen om studiens syfte. Vi har därför i förväg skickat ett missivbrev till både 

vårdnadshavare och lärare där studiens syfte och metod beskrivs utförligt (Vetenskapsrådet 

2002).  

 

Samtyckeskravet står för att deltagarna själva har makten att bestämma om de vill medverka i 

undersökningen eller inte. Tillsammans med missivbrevet har vi även i förväg bifogat en 

samtyckesblankett där respondenten eller respondentens målsman ska kunna få möjligheten att 

tacka ja eller nej till att medverka i undersökningen. Det är också viktigt att respondenterna vet 

att de när som helst kan välja att inte medverka i undersökningen längre, och att forskaren då 

inte utsätter dem då för några påtryckningar eller påverkan. Detta är också något som våra 

respondenter blev informerade om genom missivbrevet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifterna om alla respondenter ska handskas med största 

konfidentialitet och bevaras på ett sådant sätt att ingen obehörig ska kunna ta del av dem. 

Ljudinspelningarna som vi har samlat in har raderats efter transkriberingar och fältanteckningar 

har eliminerats. Alla respondenter som har varit med i vår studie har vi gett fingerade namn. 

Våra fältanteckningar har även skrivits på ett sådant sätt att utomstående inte ska kunna veta 

vem det handlar om (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Till sist redovisas nyttjandekravet som syftar till att allt material och information om 

respondenterna som har samlats in endast ska användas för forskningsändamål. Som vi nämnt 

ovan, har vi eliminerat all information när studien väl har gjorts (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Dessa principer och regler står för att skydda individerna som deltar, men även för att studien 

som görs ska göras på rätt sätt (Vetenskapsrådet 2002). Utöver det som nämnts ovan kan det 

finnas andra anledningar som gör att individer väljer att inte delta. Det kan till exempel handla 

om tillit till den som ska undersöka. Vi förhåller oss till vår yrkesroll och dess värderingar som 

står för att ta hänsyn till och följa dessa forskningsetiska principer. Vi har alltså inte bara 

forskarrollen att ta hänsyn till utan även yrkesrollen som lärare.  

5.5 Tillförlitlighet och giltighet  

Denna studies tillförlitlighet vilar på flera aspekter. För att kunna pröva tillförlitligheten i denna 

studie behöver alltså det fenomen som undersöks kunna undersökas av andra forskare, i andra 
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skolor och komma fram med liknande resultat (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 

103).  Eftersom vår studie består av diskursanalys kan det inte ses som något generaliserbart 

utan en beskrivning av fenomen som har en eller flera tolkningar av verkligheten (Bolander & 

Fejes 2015, s. 111). I denna studie har vi varit två som har gjort observationer och 

fältanteckningar. Tillförlitligheten höjs när det är två olika uppfattningar av samma observation 

som diskuteras i efterhand. Då kan vi med hjälp av våra olika uppfattningar komma fram till ett 

så tillförlitligt resultat som möjligt.  

 

Giltigheten mäter den grad som studien har besvarat det som är planerat att besvara, alltså syftet 

med studien (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 105). Syftet är det som utgör vad som 

ska analyseras i materialet och kopplas till det vi har fått fram senare i diskussionsavsnittet. 

Studiens giltighet synliggörs även när det är två metoder som används där metoderna stärker 

och kompletterar varandra.  

 

Något som skulle kunna kritiseras med vår studie är hur vårt material har uppfattats av oss. I 

denna studie är det vårt syfte att analysera detta material genom det teoretiska ramverket. När 

vi då analyserar gör vi det genom den bild vi har uppfattat att respondenterna informerar.  

5.6 Analysprocessen  

Studiens analys har utgått från en diskursanalys som med hjälp av diskurspsykologiska redskap 

delas upp i teman. Vi sätter, i diskussionsavsnittet, resultatet av analysen i relation till det 

teoretiska ramverket som består av diskursteori, socialkonstruktionistiskt perspektiv och 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande.   

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver att de diskursanalytiska angreppssätten kan 

delas in i två grupper, en som kan kallas för “analys av diskurser” och den andra för 

“diskursanalys”. Det diskurspsykologiska angreppssättet klassificeras som ”diskursanalys”. 

Vidare beskriver de att “diskursanalys intresserar sig [...] i högre grad än “analys av diskurser” 

för hur diskurs används som flexibel resurs i social interaktion” (ibid, s. 112). Det 

diskurspsykologiska angreppssättet passar därför in på vår studies metod och analys eftersom 

vi undersöker vilka diskurser lärarna har när det kommer till vilket språk som är det gångbara 

språket i den sociala interaktionen med eleverna.  

 

Vi är inte ute efter att genom diskursanalysen förstå och fundera kring hur den egentliga 

verkligheten är bakom diskurserna. Det är diskurserna i sig som kommer ligga till grund för 

analysen. Detta eftersom vi aldrig kan nå verkligheten utanför en diskurs. Vi kommer då inte 

heller att försöka urskilja vilka verkligheter som är rätt och fel. Vi kommer istället att fokusera 

mer på att arbeta med det vi ser och det som faktiskt sker ute på fältet och undersöka vilka 

mönster det finns i lärarnas olika språkliga handlingar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

28).   

 

I den här studien använder vi oss av en kvalitativ analysmetod. Vi kommer att analysera 

transkriberingarna av de inspelade observationerna och fältanteckningarna som en helhet. Från 

och med nu kommer vi benämna de sammanförda transkriberingarna och fältanteckningarna 

som observationsmaterial. Som en början av analysprocessen har vi valt att koda 

observationsmaterialet. Kodning är ett vanligt första steg inom många kvalitativa 

analysmetoder och det är det även inom diskurspsykologin. Vi kodar ett observationsmaterial i 

taget, alltså en lektion i taget. Vi börjar med att läsa ett av observationsmaterialen om och om 

igen för att identifiera teman i materialet. Vi placerar då olika textfragment i kategorier. De 

olika observationsmaterialens kategorier jämförs sedan för att hitta matchande mönster mellan 
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lärarnas utsagor och handlingar. Dessa matchningar sätts sedan ihop till olika teman (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s 121–122).  

6. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras de teman som identifierats genom studiens bearbetade och 

analyserade observationsmaterial. De olika teman som kommit fram under analysprocessen 

kommer presenteras var för sig i form av underrubriker, på ett så tydligt och logiskt sätt som 

möjligt (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 50). Varje tema består av en samling av 

betydelsebärande textfragment från observationsmaterialet. Under varje temarubrik kommer 

det infogas och presenteras vissa väl utvalda textfragment som analysen baseras på. I slutet av 

varje temarubrik kommer de diskurser som kunnat skönjas under analysprocessen, presenteras 

och beskrivas. För att skapa en så tydlig resultatredovisning som möjligt presenteras först de 

tre deltagande lärarna i studien.  

6.1 De deltagande lärarna 

Lärarna har fått fingerade namn för att lättare bibehålla synen av lärarna som individer, istället 

för enbart forskningsobjekt som det annars hade kunnat bli om de hade namngetts som lärare 

A, B och C.  

 

Första läraren som observerades kallas för Eva. Eva har en magisterexamen i lärande sedan 

2009 och är utbildad förskollärare och grundskollärare till och med årskurs 6. Eva är behörig i 

engelskämnet. Eva har arbetat som verksam lärare i 25 år och har arbetat som verksam lärare i 

ämnet engelska i 25 år. Eva ansvarar för engelskundervisningen för skolans tredjeklassare.  

 

Den andra läraren som observerades kallas för Nils. Nils har en KKS utbildning (Kultur, 

kommunikation och samhälle) med tillvalen engelska och matematik sedan 2006 och är då 

utbildad lärare i årskurs 1 till och med årskurs 6. Nils är behörig i ämnet engelska. Nils har varit 

en verksam lärare i 13 år och som verksam lärare i ämnet engelska i 13 år. Nils ansvarar för 

engelskundervisningen i sin egen klass på mellanstadiet och i årskurs 3 som har en annan 

klasslärare i den övriga undervisningen.  

 

Den tredje läraren som observerades kallas för Nina. Nina har en KKS utbildning (Kultur, 

kommunikation och samhälle) med tillvalen matematik och svenska sedan 2004. Nina är 

utbildad grundskollärare för årskurs 1 till och med årskurs 6. Nina är inte behörig i 

engelskämnet och har arbetat som verksam lärare i 13 år, men som verksam lärare i ämnet 

engelska i 3 år. Nina ansvarar för engelskundervisningen i årskurs 2.   

 

6.2 Förklarar/beskriver något för eleverna  

Temat förklarar/beskriver något för eleverna innebär en samling av textfragment där lärarna 

förklarar eller beskriver olika saker för eleverna, som exempelvis vad de ska göra under 

lektionen, grammatiska regler eller vad som kommer hända. Temat framkom då det förekom 

ett tydligt mönster hos varje lärare för hur de använder sig av språken i just dessa situationer. 

Nedan presenteras lärarnas språkanvändning inom temat. 

6.2.1 Eva 

Utifrån observationerna framkommer det att Eva använder sig av det engelska språket när hon 

beskriver och förklarar något med enklare eller kortare innehåll. Eva använder sig av det 

svenska språket när hon ska förklara eller beskriva något med svårare innehåll.  
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I det första textfragment nedan beskriver Eva för eleverna hur lång lektionen är. Hon fortsätter 

att förklara vad de ska göra härnäst, att de ska läsa målen för dagen. Eva talar om att målen ska 

läsas på svenska. I det andra textfragmentet beskriver Eva vad de ska göra här näst, alltså arbeta 

med en stencil, och att de måste följa instruktionerna.  

  
L: So we have fifty minutes now for our lesson. 

L: So. 

Läraren pekar mot målen som står på tavlan. 

L: We have to read the goals for today och det gör vi på svenska då förstås. 

  

L: Spriders, good, very good. Now you have to work with this paper and you have to 

follow the instructions. 

  

När Eva ska förklara grammatiska regler och liknande som kräver lite längre förklaringar så 

använder sig Eva av det svenska språket. Eva använder sig av det engelska språket när hon 

förklarar vad eleverna ska göra härnäst.   

 

I följande textfragment förklarar Eva, med hjälp av två smileygubbar som sitter på tavlan, att 

eleverna ska vara tysta under tiden de ska arbeta med stencilerna. Eleverna ger ingen respons, 

utan en elev frågar istället om de ska börja med stencilen. Eva svarar eleven.  

  
L: So now, now we have here quiet now happy here happy child. 

Läraren sätter markören på den glada “gubben” igen.   

Elev: Ska vi börja? 

L: Man sätter igång direkt! 

  

Eva använder sig av det engelska språket när hon förklarar något med lite enklare innehåll. Hon 

använder sig även av bilder (smileygubbarna) för att tydliggöra vad hon säger och menar på det 

engelska språket. När eleverna ställer en fråga på svenska svarar Eva på svenska.  

 

Utifrån dessa utsagor som presenterats under detta tema kan det skönjas några diskurser som 

Eva utvecklat. Det kan synas en diskurs som gör att svenska är det gångbara språket när Eva 

ska förklara grammatik eller något som hon tror är svårare för eleverna att förstå. Det kan även 

skönjas en diskurs där engelska är det gångbara språket när Eva ska förklara något med enklare 

innehåll. Detta eftersom hon tenderar att använda engelska vid sådana förklaringar och 

beskrivningar.  

6.2.2 Nils  

Inom detta temat framkommer det att Nils använder sig av det svenska språket när han ska 

förklara för eleverna vad de ska göra. Han använder det engelska språket när han ska förklara 

vad eleverna ska göra när han vill att de ska svara eller börja läsa på engelska.  

 

I följande textfragment ska Nils be en elev att läsa ett stycke ur textboken som de använder sig 

av i engelskundervisningen. Nils ger ordet till eleven. Eleven svarar med en fråga. Nils förklarar 

för eleven att denne ska läsa på engelska. Vidare svarar Nils på elevens fråga.  

  
L: Ja, varsågod då X. 

X: Vad är det jag ska läsa? 

L: In english please, börjar du högst upp. Oh... 
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Nils använder sig av svenskan när han förklarar vad eleven ska göra eller svarar på något som 

eleven sagt på svenska. Nils använder sig även av engelska när han ska förklara vad eleven ska 

göra men som i detta fall är kopplat till att eleven ska börja prata på engelska.  

 

I följande textfragment för Nils en förutbestämd dialog med eleverna där eleverna ska svara på 

vilken glass som de gillar. Nils har frågat eleven innan vilken glass som denne gillar och har 

sedan gett respons till eleven genom att säga ahaa. Nils ber sedan nästa elev att svara genom 

att säga elevens namn med ett frågande tonfall. Eleven tror att denne enbart kan välja mellan 

smakerna som finns med i textboken. Nils ställer då frågan igen och ber eleven att välja en. 

Eleven väljer då en smak denne gillar.  

  
L: Ahaaa. Ookej. x? 

x: Nä men jag gillar typ inget av det hära. 

L: No no, what icecream do you like? You have to pick one! one! What icecream do 

you like? 

x: I like fudge. 

L: Fudge, yes. 

  

Nils använder det engelska språket när han i detta fallet ska förklara för eleven att hen måste 

välja en smak. Nils gör detta mitt i en fortlöpande dialog. Nils använder det engelska språket 

när han samtalar med eleverna genom en förutbestämd dialog kopplat till temat i textboken.   

 

I detta tema kan det skönjas vissa diskurser som Nils utvecklat kring sin språkanvändning i 

engelskundervisningen. Nils använder sig av diskursen att svenska är det gångbara språket när 

han förklarar vad eleverna ska göra och att de ska svara på svenska eller läsa på engelska ur 

textboken. Denna tolkning baseras på att Nils vet att eleverna kommer läsa på engelska utan att 

han använder det engelska språket, och att med det svenska språket kan eleverna lättare förstå 

vad de ska göra. Nils använder diskursen där engelska är det gångbara språket när Nils vill att 

eleverna ska prata engelska, exempelvis i en dialog mellan Nils och en elev.  

6.2.3 Nina 

I följande textfragment ber Nina eleverna att ta fram glosorna som de skrivit i sina glosböcker, 

så att de kan gå igenom glosorna som de haft i engelskläxa. Nina frågar efter det första ordet. 

Eleven svarar genom att säga glosordet. Nina upprepar ordet, men är ute efter att de ska säga 

orden i rätt ordning och frågar då efter det första glosordet. Eleven som får svara får sedan 

bokstavera stavningen på ordet.  

 
L: DÅ så undrar jag, om ni tar fram glosorna från förra veckan så vi ska se om ni lärt er 

stava dem. Vad va första glosan förra veckan, x?  

X: House.  

L: House, va det inte en innan house? Eehh x?  

 

Nina använder sig av svenska när hon förklarar vad eleverna ska göra. I detta fallet vill Nina att 

eleverna ska ta fram sina glosböcker så att de kan påbörja läxförhöret.  

 

I utsagan nedan beskriver Nina vilken fras eleverna ska använda när de ska föra en dialog med 

varandra. Hon förklarar att de kan välja själva precis så som de tycker att en kompis ska vara. 

Hon har skrivit upp frasen på tavlan och läser den från tavlan och ber eleverna att läsa efter 

henne.   
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L: Då säger man såhär: I want my friend to be nice and happy and funny and du får 

precis så som ni tycker att en kompis ska vara.   

Läraren läser upp meningen samtidigt som hen pekar på orden hen läser. 

L: I want, kan ni säga efter mig? I want. 

  

Nina använder sig av det svenska språket när hon beskriver vad eleverna ska göra. När Nina 

vill att eleverna ska upprepa en specifik mening använder hon det svenska språket. Hon 

använder även det svenska språket när hon förklarar vidare för eleverna vad de ska prata om.  

 

Vissa diskurser kan skönjas som Nina har utvecklat kring språkanvändningen inom detta tema. 

Ninas handlingar vid förklaringar av vad som ska hända och beskrivningar tyder på att svenska 

är det gångbara språket. Det kan även identifieras en diskurs som Nina har där engelska är det 

gångbara språket när eleverna ska säga efter en förutbestämd mening. Dessa diskurser har 

synliggjorts genom de utsagorna som presenterats i textfragmenten ovan.   

6.3 Värdeladdade kommentarer till elev/elever 

Temat Värdeladdade kommentarer till elev/elever innebär en samling av textfragment där 

lärarna exempelvis ger beröm, uttrycker vad de tycker eller bekräftar något eleven/eleverna 

säger. Temat framkom då det förekom ett tydligt mönster hos varje lärare för hur de använder 

sig av språken i just dessa situationer. Nedan presenteras lärarnas språkanvändning inom temat. 

6.3.1 Eva 

Genom observationsmaterialet har det visat sig att Eva använder sig av det engelska språket när 

hon ger eleverna beröm efter att eleverna har pratat på engelska. Evas språkanvändning vid 

värdeladdade kommentarer påverkas delvis av det språk hon använt innan kommentaren läggs 

fram. Eva använder sig av det svenska språket när hon ska ge eleverna mer negativt laddade 

kommentarer.    

 

I utsagan nedan ska en elev läsa sin engelskläxa som är en presentation. Eva tackar och ger både 

eleven och presentationen beröm. 

  
Eleven börjar med sin presentation. 

Eleven avslutar sin presentation. 

L: Good, thank you very good, gret great presentation too. 

  

I den här utsagan framgår det att Eva ger eleverna beröm på engelska. Eleverna använder det 

engelska språket innan Eva ger sin värdeladdade respons.    

  

I följande textfragment berömmer Eva presentationerna som tidigare presenterats. Eva har 

använt det svenska språket innan hon berömmer eleverna för presentationerna. Hon ber nästa 

elev att läsa upp sin presentation. När eleven läst klart sin presentation berömmer hon alla elever 

som presenterat och uttrycker hur imponerad hon är.  

  
L: Ni har gjort jättefina presentationer, X du, du är ju, do you read for us please. 

Eleven x börjar sin presentation. 

L: Thank you very much all of you, it was really good, really good, really really good! 

I´m impressed of you,  are you impressed too? 
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Eva ger eleverna beröm för sina presentationer genom att använda det svenska språket. Innan 

denna värdeladdade kommentar använde Eva sig av det svenska språket. Efter att eleven 

presenterat sin text på engelska svarar Eva med beröm på engelska.   

  

I följande textfragment framgår en utsaga där Eva går runt i klassrummet och hjälper eleverna 

när de arbetar med stencilen. Eva går fram till en elev och läser på dennes stencil och märker 

vissa fel som eleven gjort som Eva märkt att även andra elever gjort fel med. Läraren talar då 

högt till hela klassen och tar upp de fel hon identifierat och beskriver grammatiken igen.   

  
Läraren går fram till en elev och tittar på elevens papper. Läraren tar upp elevens stencil 

och visar upp den för resten av klassen. 

L: Men hörni, nu blir, nu ser jag direkt här att en del liksom bara... det här översta är ju 

grammatik och då är ju tanken att man ska använda det i meningar här. Då kan man inte 

skriva, om man har skrivit här they are så kan det ju inte heta they is här i meningen va. 

Det går ju inte utan man måste använda sig av det här. Den får du bakläxa... 

  

Eva använder det svenska språket när hon ger eleverna negativt laddade kommentarer. I denna 

utsaga framgår även grammatiska förklaringar. De negativa kommentarerna är i denna utsaga 

kopplade till de grammatiska förklaringarna och förklaringar med längre och kanske svårare 

innehåll. Eva använder sig av svenska när hon ger sådana förklaringar.  

  

Genom textfragmenten i detta tema kan det skönjas vissa diskurser som Eva använder i sin 

engelskundervisning. Eva har utvecklat en diskurs om att det gångbara språket är engelska när 

hon ger eleverna beröm. Denna diskurs kan identifieras genom att Eva använder det svenska 

språket när hon ger konstruktiv kritik med negativ laddning. När Eva ger beröm använder hon 

bara positiva ord och hon lägger ingen längre och mer komplicerad förklaring bakom 

berömmet. Det kan även kopplas diskurser till Evas diskurs om att engelska är det gångbara 

språket när hon ger enklare beröm som till exempel “Really good”. 

6.3.2 Nils 

Det framgår genom observationsmaterialet att Nils använder både det engelska och det svenska 

språket när han ger beröm.  

 

I det första av följande textfragment ber Nils eleverna att översätta vissa svenska ord till 

engelska. Eleverna översätter från svenska till engelska. Nils upprepar ordet och ger sedan 

beröm. I den andra utsagan pratar Nils i en dialog där Nils ställer en fråga och eleverna ska 

svara på engelska. Nils ger beröm. 

  
L: Sherry, ja. Persika? 

Elever: Oooh neej. 

L: X? 

X: Peach. 

L: Peach, riktigt bra. eeeh jordgubbe, nu x? 

  

L: X, what icecream do you like? 

x: I like vanilla icecream. 

L: Yes, good och x what icecream do you like? 

  

 Nils använder det svenska språket när han ber eleverna översätta ord. Han fortsätter att använda 

det svenska språket när han ger eleven som svarar beröm för att hen kunde ordet. Nils använder 

sig av det engelska språket när han för en förutbestämd dialog tillsammans med eleverna. Han 
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fortsätter då att använda sig av det engelska språket när han ger eleven en värdeladdad 

kommentar.  

 

I följande textfragment ber Nils eleverna att titta i sina textböcker. Han har sedan innan bett 

eleverna titta på bilderna som finns i boken och han frågar sedan eleverna vad det är de ser för 

något. Eleverna tittar i sina böcker. Nils påminner om vilken sida det är de ska titta på och ber 

sedan en elev att svara vad det är eleven ser genom att säga elevens namn med ett frågande 

tonfall. Eleven svarar. Nils ger först respons och ger sedan beröm. 
  

L: Titta på bilden på sidan tjugoåtta. 

Elev: Va tjugoåtta? det är tjugonio. 

L: Shh, x? 

X: Jag ser de andra tjejerna. 

L: Aa juste, juste great. Nästa x? 

 

Nils och eleverna använder sig av det svenska språket under dialogen. Nils använder det 

svenska språket när han förklarar för eleverna vad de ska göra. Han byter språk mitt i meningen 

när han ger eleven X en värdeladdad kommentar på engelska.  

 

Diskurser kan skönjas inom detta tema som Nils har utvecklat. Diskursen om att svenska är det 

gångbara språket när Nils ska förklara för eleverna vad de ska göra syns även inom detta tema. 

Den diskursen påverkar Nils språkanvändning när han ska ge beröm eftersom Nils tidigare 

språkanvändning har en stor påverkan på hans kommande språkanvändning. Det synliggörs 

även diskursen om att engelska är det gångbara språket när Nils vill att eleverna ska svara på 

engelska. Det faller sig då naturligt för Nils att ge beröm på engelska om han och eleverna fört 

en dialog på engelska innan. I detta fall kan en koppling synas till Nils diskurs om att engelska 

är det gångbara språket när eleverna ska lära sig engelska. Denna diskurs gör sig även synlig 

genom språkväxlingen som Nils gör i den sista utsagan. 

6.3.3 Nina 

Genom det insamlade observationsmaterialet visar det sig att Nina använder sig av det svenska 

språket när hon ger eleverna värdeladdade kommentarer. Nina ger värdeladdade kommentarer 

i form av att bekräfta att elevernas svar är rätt.    

 

I det första av följande textfragment går Nina igenom glosorden som eleverna haft i läxa. En 

elev säger ett glosord och Nina ger en värdeladdad kommentar som respons. Nina frågar sedan 

hur ordet stavas. Eleven bokstaverar ordet. I den andra utsagan fortsätter läxförhöret. Nina 

frågar vad ordet hon skrivit på tavlan betyder. Hon får då svar av en elev och hon bekräftar 

elevens svar genom att använda ordet ”såklart”. 

  
L: House, va det inte en innan house? eehh x? 

X: Home. 

L: Home, precis, hur stavades home? 

X: H, O, M, E. 

  

Läraren skriver upp livingroom på tavlan 

L: Och vad betyder det? 

X: Vardagsrum. 

L: Jaaa, såklart. 
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Nina använder det svenska språket när hon ger eleverna värdeladdade kommentarer. Nina 

bekräftar elevernas svar genom att använda orden precis och såklart. Vidare i 

observationsmaterialet framkommer inga andra typer av värdeladdade kommentarer än sådana 

med liknande karaktär som de som nämns ovan.  

 

Det går att skönja vissa diskurser inom detta tema som Nina utvecklat. Ninas språkanvändning 

vid värdeladdade kommentarer är beroende av vilket språk som talas innan. Språkanvändningen 

vid värdeladdade kommentarer är därför kopplat till Ninas diskurser om vilket språk som är det 

gångbara vid frågor. Nina använder sig av diskursen att svenska är det gångbara språket när 

hon frågar om glosorden. Hon ger då eleverna värdeladdade kommentarer på svenska eftersom 

hon använt sig av svenska innan. 

6.4 Tillrättavisningar 

Temat Tillrättavisningar innebär en samling av textfragment där lärarna exempelvis säger till 

stökiga elever eller ber elever att göra det som de blivit tillsagda. Temat framkom då det 

förekom ett tydligt mönster hos varje lärare för hur de använder sig av språken för just dessa 

situationer. Nedan presenteras lärarnas språkanvändning inom temat. 

6.4.1 Eva 

Genom observationsmaterialet visar det sig att Eva använder det svenska språket när hon 

tillrättavisar eleverna. När Eva tillrättavisar eleverna förklarar hon ofta med längre meningar 

vad eleverna ska göra eller inte göra. Eva använder sig då av det svenska språket.  

I det första av textfragmenten nedan sitter Eva framför datorn och ska starta upp en sång på 

engelska som de ska sjunga tillsammans. Eva ska även projicera upp texten till sången på en 

smartboard. Hon förklarar vad de ska göra. Hon ber sedan eleverna att ställa sig upp. Eleverna 

rör på sig mycket när de ställt sig upp och Eva tillrättavisar dem. I det andra textfragmentet vi 

presenterar här nedan tillrättavisar Eva eleverna igen när de är för röriga. 

  
L: Okej eh nu ska vi se jag ska bara ahh jag tänkte att vi skulle sjunga en sång här, sen 

ska ni få prata två och två. 

L: Please stand up! 

L: Men nu står man still och så följer man med här och följer instruktioner så. 

  

Eleverna står inte still, utan rör på händer och fötter samt sina stolar. 

L: Men stå rakt upp och ner bakom bänkarna tack! Utan och hålla er i och utan att 

krångla massa stå rakt fram och titta häråt. 

 

Eva använder det svenska språket när hon förklarar för eleverna att de snart ska sjunga en sång 

och att de ska få samtala med varandra efteråt. Hon tillrättavisar eleverna genom att använda 

det svenska språket när de inte uppför sig som hon vill att de ska. Eva förklarar även genom 

längre meningar och på svenska vad hon vill att elevernas ska eller inte ska göra.    

 

Det kan skönjas en diskurs som Eva utvecklat utifrån detta tema. Eva använder sig av diskursen 

att svenska är det gångbara språket när hon förklarar något med längre och kanske svårare 

innehåll när hon tillrättavisar eleverna.  
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6.4.2 Nils 

Genom observationsmaterialet framkommer det att Nils använder sig av det svenska språket 

när han tillrättavisar eleverna. Nils språkanvändning när han tillrättavisar eleverna påverkas 

inte av vilket språk han använde innan tillrättavisningen sker.  

 

I följande textfragment genomför Nils en dialog med eleverna. Nils ställer en fråga till en elev. 

Nils väljer att tillrättavisa en annan elev som ställt sig upp och börjat röra på sig i klassrummet 

innan eleven hinner svara på frågan. Eleven som Nils tillrättavisar sätter sig ner och Nils återgår 

till den andra eleven och ställer samma fråga igen.  

  
L: Okey, thank you very much x! X what do you like? What's your favorite food? 

Schhsss! Nä men du sitt, jag är inte färdig! What's your favorite food? 

  

Det framgår från utsagan ovan att Nils använder det svenska språket när han tillrättavisar eleven 

som inte sitter still. Nils använder i övrig det engelska språket i den förutbestämda dialogen 

som utgår från textboken.   

 

I utsagan nedan håller en elev på att låta under tiden som Nils har bett en annan elev att läsa ur 

textboken. Nils tillrättavisar eleven som låter. Eleven lyssnar på Nils och blir tyst. Nils övergår 

till den andra eleven och ber hen att börja läsa. 

  
L: Schhh Men x vet du vaa? Nu skärper du till dig för annars får du gå ut härifrån, nä 

då håller du tyst. 

Eleven blir tyst. 

L: Varsågod. 

  

Nils använder det svenska språket när han ger eleven en tillrättavisning. Nils förklarar genom 

en längre mening vad eleven ska göra, han använder då det svenska språket.  

 

Det kan skönjas vissa diskurser genom temat som Nils har utvecklat. Nils använder diskursen 

att svenska är det gångbara språket när eleverna ska lyssna på honom och göra som han säger.  

6.4.3 Nina 

Utifrån observationsmaterialet har det visat sig att Nina använder det svenska språket när hon 

tillrättavisar eleverna. Genom observationsmaterialet framkommer tillrättavisar av eleverna 

ytterst sällan och när detta sker använder Nina det svenska språket.   

 

I följande textfragment står Nina framme vid tavlan och går igenom glosorden som eleverna 

haft i engelskläxa. Nina blir avbruten av en elev som säger att denne har glömt sin glosbok 

hemma. Nina tillrättavisar alla elever. Hon fortsätter därefter att fråga om nästa ord. 

  
Läraren blir avbruten av en elev som glömt sin glosbok. 

L: Det här med att glömma glosböckerna, jag gillar inte det, utan varje varje tisdag så 

har vi engelska, glosböckerna ska med hem och sen ska de tillbaka. Nästa ord? x? 

 

Nina använder det svenska språket när hon säger till eleverna att de inte ska glömma sina 

glosböcker hemma. Hon förklarar genom att använda det svenska språket vad hon förväntar sig 

av eleverna.  
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Genom detta tema kan det skönjas en diskurs Nina utvecklat kring att svenska är det gångbara 

språket när Nina ska förklara något för eleverna. Nina har svenska som det dominerande språket 

vid detta tillfälle liksom vid föregående tema.  

6.5 Frågar elev/elever 

Temat Frågar elev/elever innebär en samling av textfragment där lärarna exempelvis frågar vad 

något betyder eller om eleverna kan göra något. Temat framkom då det förekom ett tydligt 

mönster hos varje lärare för hur de använder sig av språken i just dessa situationer. Nedan 

presenteras lärarnas språkanvändning inom temat. 

6.5.1 Eva 

Genom observationsmaterialet framkommer det att Eva använder det engelska språket när hon 

ställer enklare och kortare frågor till elev/eleverna.  

 

I följande textfragment har Eva precis förklarat något som rör den engelska grammatiken. Hon 

ställer sedan en fråga till eleverna. Eleverna svarar lite olika. Eva upprepar ett svar med frågande 

ton och eleverna svarar igen. 

  
L: Då förstår man, då är det flera, eh eh, do you like bees? 

Elever: No, yeah, nej, yes, nae. 

L: NO? 

Elever: No, yes. 

 

Eva använder det engelska språket när hon frågar eleverna om de gillar bin. Hon fortsätter att 

använda det engelska språket när hon får otydliga svar tillbaka från eleverna.  

  

I följande textfragment ställer Eva en fråga som är kopplad till vad som hände i det kapitlet i 

textboken som de läste förra gången. Eva ställer frågan och pratar sedan om cirkusen. Eva ger 

ordet till en elev och eleven svarar inte med detsamma. Eva ställer då frågan igen. Eleven svarar 

inte utan verkar osäker. Eva frågar då om eleven glömt bort detta. Eva ger ordet till en annan 

elev. Eleven svarar något ohörbart men som Eva hör.  

  
L: [...]Vad va det för en speciell cirkus dom va på då? It was a very special circus, I 

have never been to that kind of circus, x? 

X: Ehm... 

L: What kind of circus was it? 

x: Ehmm … 

L: Glömde du bort det? x? 

X: (Mumlar). 

 

Eva använder det svenska språket när hon ställer frågan som är kopplad till kapitlet i textboken. 

Hon översätter speciell cirkus till engelska och fortsätter att använda det engelska språket när 

hon kopplar det till egna erfarenheter. Hon fortsätter upprepa frågan på engelska till eleven när 

hen inte ger ett tydligt svar. Till sist byter hon till svenska när eleven inte svarar och frågar då 

istället om hen glömt bort.   

  

I textfragmentet nedan har eleverna arbetat med en stencil och Eva ska runda av genom att 

beskriva vad som kommer hända. Hon frågar sedan en elev om denne kan redogöra för den 

grammatiska regel som de gått igenom under lektionen och som de arbetat med genom 

stencilerna. 
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L: Okej then, i will ask you first, eh, x kan du möjligtvis redogöra för regeln när man 

ska säga skriva så här jag gillar eller jag gillar inte vad är det man ska tänka på då? 

X: Eeh. 

 

Eva börjar med att förklara vad hon ska göra genom att använda det engelska språket. Hon 

ställer sedan frågan som är kopplad till en grammatisk regel genom att använda det svenska 

språket.  

 

Utifrån detta tema kan det skönjas vissa diskurser som Eva använder sig av i sin 

engelskundervisning. Eva baserar sin språkanvändning på diskurserna som hon utvecklat kring 

vilket språk som är gångbart beroende av elevernas kunskap. När Eva ska ställa enklare frågor 

använder hon det engelska språket och när Eva ska ställa svårare frågor använder hon det 

svenska språket. Genom textfragmenten ovan kan det även skönjas Evas diskurs om att svenska 

är det gångbara språket vid längre och svårare förklaringar eller grammatiska förklaringar. 

Denna diskurs är även starkt kopplad till situationer där Eva ställer frågor. Frågorna ändrar 

också svårighetsgrad och kan handla om grammatik, vilket då medför att det svenska språket 

används. 

6.5.2 Nils 

Utifrån observationsmaterialet framgår det att Nils använder det svenska språket när han ställer 

mer spontana frågor till eleverna. Nils ställer frågor på engelska när han för en förutbestämd 

dialog med en elev. 

 

I följande textfragment läser Nils och eleverna ur textboken och de stöter på ett begrepp som 

de diskuterar. Nils säger orden på engelska och översätter dem delvis på svenska och låter 

eleverna fylla i det sista ordet. Han ställer sedan en fråga till eleverna men han säger begreppet 

som de diskuterar kring på engelska mitt i meningen. 

  
L: Aa, eller special, todays special offer, dagens speciella er… bju… 

Elever: Erbjudande. 

L: Har ni sett såna här special offer nånstans? 

 

Genom att använda det svenska språket ställer Nils en fråga som är kopplad till kapitlet de läser 

i textboken. Han använder det engelska språket när han översätter begreppet som de 

diskuterar.    

  

I textfragmentet nedan för Nils en dialog med en elev om vilken som är elevens favoritmat. Nils 

ställer frågan och eleven svarar. Nils tillrättavisar några elever mitt i dialogen. Han fortsätter 

sedan att tilltala eleven igen och de återgår till dialogen.   

 
L: X, what's your favorite food? 

x: Eh meat. 

L: Yes and what's more än meat? 

Elever stökar och läraren säger till dem på svenska, de talar tillbaka en stund och sedan 

vänder sig läraren mot x igen. 

L: What did you say x? once more? En gång till. 

 

Nils använder det engelska språket under den förutbestämda dialogen. Han byter till svenska 

under sin tillrättavisning och byter sedan tillbaka till engelska när han återgår till dialogen. Nils 

översätter hans sista ord till svenska.   
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Utifrån detta tema kan det skönjas vissa diskurser som Nils har kring språkanvändningen.  

Nils har utvecklat en diskurs om att engelska är det gångbara språket vid förutbestämda 

dialoger, där det även sker en del upprepning av samma fras på engelska. Nils diskurs om att 

svenska är det gångbara språket används när han börjar föra mer spontana dialoger med 

eleverna, där frågorna inte är förutbestämda eller upprepar som till exempel ”what did you 

say”.  

6.5.3 Nina 

Genom observationsmaterialet framkommer det att Nina använder det svenska språket när hon 

ställer frågor till eleverna.   

 

I textfragmenten nedan samtalar Nina med eleverna för att komma på vad de olika nya 

glosorden betyder. Nina sätter in det engelska glosordet i en mening på engelska och frågar 

sedan eleverna om någon kan gissa. En elev frågar tillbaka vad det var Nina sa. Nina upprepar 

då glosordet på engelska och låter sedan en elev svara vad ordet betyder. Nina upprepar elevens 

svar. 

  
L: Eh and climb, climb. Me and my friend we like to climb, nån som kan gissa? 

Elev: Va, vad sa du? 

L: Climb, mm. 

Läraren pekar och ger ordet till en elev. 

Eleven: Klättra. 

L: Klättra. 

  

Nina använder det engelska språket när hon upprepar glosordet och sätter in det i ett 

sammanhang. Nina använder sig av det svenska språket när hon ställer frågan till eleverna.  

 

I följande textfragment frågar Nina eleverna om de har tränat på sin läxa. Eleverna svarar Nina 

i kör. 

  
L: Har alla läst på dom här läxorna hemma? 

Elever i kör: Jaaa. 

 

Nina använder det svenska språket för att ställa frågan som är kopplad till vad de gör utanför 

skolan till eleverna.  

 

Genom detta tema kan det skönjas vissa diskurser som Nina utvecklat. Nina använder sig av 

diskursen om att svenska är det gångbara språket när hon ställer frågor som hon vill ha svar på. 

Hon använder sig av det engelska språket när hon försöker skapa en förståelse för ett engelskt 

ord eller när hon säger redan förutbestämda meningar. När hon däremot vill ha respons från 

eleverna använder hon det svenska språket.  

 

6.6 Slutsats 

Genom textfragmenten som presenterades ovan synliggörs lärares sätt att använda det svenska 

och engelska språket. Inom temat “Förklarar/beskriver något för eleverna” använder sig Eva av 

engelskan mestadels medan Nils och Nina använder sig av det svenska språket. Skillnader kan 

synliggöras genom Ninas val av att använda sig svenskan vid alla teman.  Hon använder sig av 

engelskan endast när glosorden ska sägas eller när de ska sättas in i en mening. Det som alla 

lärare hade gemensamt var att alla använde sig av svenskan för att tillrättavisa eleverna. Vid 
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temat “Värdeladdade kommentarer” kan det synliggöras att Eva och Nils ger beröm på det språk 

som har talats precis innan. Vid negativa kommentarer väljer Eva att alltid använda sig av det 

svenska språket. Detta kan inte synliggöras hos Nils eftersom det inte framgår några negativa 

kommentarer i hans observationsmaterial. Sammanfattningsvis har lärarna visat på stora 

variationer i sin språkanvändning och tenderar att byta språk beroende på situation och tillfälle.  

7. DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer studiens resultat diskuteras genom att sättas i relation till aspekter som 

det teoretiska ramverket, tidigare forskning, kunskapsbidrag, syfte och lärarprofessionen. 

Vidare diskuteras studiens metod där både fördelar och nackdelar belyses.  

7.1 Resultatdiskussion 

Utifrån analysen av det insamlade observationsmaterialet kan en förståelse och en tolkning av 

lärarnas språkanvändning skapas genom att sätta lärarnas utsagor i relation till det 

socialkonstruktivistiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet.  

7.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Genom observationsmaterialet synliggörs hur lärarnas språkanvändning rent generellt baseras 

på det sociokulturella perspektivet. Det verkar finnas en grundläggande kunskap hos lärarna att 

språk utvecklas i en gemenskap och i sociala sammanhang där sociala samspel sker (Smidt 

2010, ss. 116–117). Denna tolkning baseras på lärarnas utsagor och den språkanvändning som 

analyserats från observationsmaterialet. Nils väljer att föra en dialog med eleverna genom det 

engelska språket. Då får eleverna, genom samspelet som dialogen erbjuder, en möjlighet att 

använda sig av språket i den sociala interaktionen med varandra. Det sociokulturella 

perspektivet synliggörs även när Eva använder sig av det engelska språket i samspel med 

eleverna, till exempel när hon ber eleverna att läsa upp sina presentationer. Evas 

språkanvändning kan även kopplas till den proximala utvecklingszonen där hon först ställer en 

fråga på svenska och beskriver sedan vidare på engelska för att kunna skapa en större förståelse 

och utveckling av det engelska språket. Detta bekräftar det Bråten (1998) presenterar kring 

Vygotskijs teori. Genom hjälp och stöttning från en vuxen kan eleven nå en högre nivå i sin 

språkutveckling. Utifrån detta perspektiv kan Ninas språkanvändning kopplas till elevernas 

inlärning då Nina i samspel med eleverna skapar en förståelse för ett ords betydelse. Genom att 

sätta in ett glosord i en engelsk mening kan även eleverna utvecklas utifrån den proximala 

utvecklingszonen. De kan då se ordet i ett sammanhang med hjälp av Ninas stöttning.  

 

Lärarnas val att använda det svenska språket vid svårare förklaringar eller när eleverna inte 

förstår bekräftar det Bateman (2008) och Hall och Cook (2012) anser att det egna språket kan 

användas till.  Dock går det inte helt i linje med Lundbergs (2007) åsikter som anser att det 

svenska språket ska ersättas med ett ickeverbalt språk som innebär användning av gester, 

minspel och kroppsspråk. Även om det svenska språket används vid ett flertal gånger under 

sociala sammanhang av Eva och Nils synliggörs det sociokulturella perspektivet. De upprepar 

eller fortsätter att prata med eleverna genom det engelska språket. Däremot kan detta perspektiv 

ses som svagt när det svenska språket används av Nina, eftersom hon inte väljer att upprepa 

eller fortsätta på engelska.  

 

Skolverket (2018) framför att skolans uppdrag är att eleverna ska ges möjligheten att samtala 

för att utveckla möjligheten till att kommunicera och på detta vis bli säkrare i sin språkliga 

förmåga. Lärarnas val av att använda det engelska språket i samspel med eleverna bekräftar 

denna strävan som skolan har för varje individ. Genom egna erfarenheter från 
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verksamhetsförlagd utbildning eller arbete i olika skolor har det också synliggjorts hur det 

sociokulturella perspektivet visat sig även i andra ämnen. Att detta perspektiv är synligt i 

observationsmaterialet är därför inget som är förvånande.  

7.1.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv  

De olika premisserna som Winter Jørgensen och Phillips (2000) beskriver kan genom tolkning 

kopplas till lärarnas olika utsagor och handlingar. Ett samband mellan kunskap och sociala 

handlingar samt kunskap och sociala processer kan synliggöras i lärarnas språkanvändning. 

Genom de sociala interaktioner som sker i klassrummen kan lärarna skapa olika kunskaper och 

sanningar kring vad eleverna förstår och inte förstår på de olika språken. Det är genom den 

sociala processen som kunskapen kan skapas och då även lärarnas världsbilder. Utifrån det 

sociala samspelet och beroende av vilka reaktioner och vilken respons läraren får när den 

använder sig av de olika språken vid olika situationer kan läraren utveckla en kunskap kring 

vilket språk som är det gångbara vid olika situationer. När Eva använder det engelska språket 

för att beskriva vad eleverna ska göra så gör eleverna som hon säger. Hon kan då utveckla 

kunskapen att eleverna förstår enklare beskrivningar/förklaringar på engelska. Att använda det 

engelska språket vid grammatiska förklaringar eller längre förklaringar med svårare innehåll 

blir då således en otänkbar handling för Eva. Eva har tolkningsvis utvecklat en kunskap kring 

att eleverna inte förstår denna typ av förklaringar genom det engelska språket. När Nils 

använder det svenska språket när han ber eleverna att ta fram textböckerna kan han utveckla en 

kunskap kring att de förstår vad de ska göra när han säger det på svenska. Detta gäller även för 

Nina när hon ber eleverna att ta fram sina glosböcker genom att använda det svenska språket. 

Eleverna tar fram sina böcker och visar då att de förstod. Det blir således en naturlig handling 

för Nina att använda det svenska språket i sådana situationer. Dessa utvecklade kunskaper 

påverkar lärarnas sociala handlingar och på så sätt även lärarnas språkanvändning (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, ss. 11 - 12). 

 

Lärarnas språkanvändning kan även tolkas vara påverkad av lärarnas historiskt och kulturellt 

formade världsbilder. Lärarna har skapat vissa tydliga mönster för hur engelsklektionerna är 

planerade och didaktiskt utformade. Delvis utifrån de kunskaper och världsbilder de skapat 

genom de sociala interaktionerna som sker i klassrummet och delvis genom lärarnas tidigare 

världsbilder av vilket språk som är det gångbara vid olika situationer. Lärarnas diskursiva 

handlande bidrar till att bevara vissa av de sociala mönster som syns i lärarnas 

engelskundervisning. Nina visar ett tydligt mönster för hur lektionen ska gå till vilket även 

påverkar Ninas språkanvändning. Nina och eleverna vet hur lektionen kommer att se ut och 

Nina använder språken under de situationer som hon brukar använda språken. Nina använder 

exempelvis engelska när hon säger en mening som eleverna ska upprepa. Nina har tolkningsvis 

baserat sin undervisning på sin skapade världsbild av vad elever i årskurs 2 kan på engelska 

eller på sin brist av en sådan kunskap. Ninas diskursiva handlande kan vara ett exempel på hur 

vi människor kan bevara vissa sociala mönster och även hämma en förändring av våra 

världsbilder (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 11 - 12)  

 

Nils visar ett tydligt diskursivt handlande byggt på sociala mönster när han ska föra dialoger 

med eleverna. Under dialogerna använder sig Nils av det engelska språket på ett konsekvent 

sätt. Nils håller fast vid sin användning av det engelska språket för att troligtvis påverka 

eleverna till att använda sig av engelskan under dialogerna. Nils diskursiva handlande bidrar 

därför till att bevara de sociala mönster som skapats för just dessa situationer. Utifrån 

observationsmaterialet för Evas lektioner kan det tolkas som att Evas diskursiva handlande när 

det kommer till grammatiska förklaringar bidrar till att bevara vissa sociala mönster. När 

grammatik kommer på tal används det svenska språket. Evas lektioner baseras mycket på 
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grammatisk förståelse och således på grammatiska förklaringar och det påverkar i sin tur Evas 

språkanvändning (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 11 - 12).  

 

Det kan tydas en undervisningsform, utifrån observationsmaterialen från Nils och Ninas 

lektioner, som följer ett liknande mönster genom varje lektion. Detta kan synas genom vissa 

utsagor som tyder på en upprepning av lektionens olika delar. Nina uttrycker exempelvis, i en 

utsaga, att de har engelska varje tisdag och då ska glosböckerna med. Nils visar på detta mönster 

när han går igenom glosorden med eleverna som de hade i läxa. Nils utveckling och bevarande 

av vissa mönster för hur undervisningen ska ske kan vi tolka som kopplade till att Nils vanligtvis 

undervisar i engelska för mellanstadieelever. Nils kan då ha utvecklat en osäkerhet kring 

elevernas kunskaper och förståelse för det engelska språket och hur undervisningen kan läggas 

upp. Mönstren som vi kan tyda genom utsagorna kan baseras på att Nils utvecklat en kunskap 

kring att undervisningen fungerar och håller sig då till den (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

ss. 11 - 12). Genom en jämförelse av egna erfarenheter i olika verksamheter och de 

medverkande lärarnas språkanvändning kan det tolkas som att vissa mönster i undervisningens 

utformning är något som lätt uppstår. Eftersom engelska är ett ämne som inte har så många 

timmar i timplanen så kan det säkert också påverka undervisningens utformning och påverka 

lärarnas planering av undervisningen (Skolverket 2018). 

 

Det bevarade mönstret för undervisningens utformning kan även vara kopplat till lärarnas 

bakgrunder. Nina är exempelvis inte en utbildad engelsklärare och det kan möjligtvis skapa 

vissa sociala mönster och mönster för hur engelsklektionen ska gå till på grund av en osäkerhet 

i ämnet. Denna osäkerhet kan synliggöras genom utsagorna från lektionen då vi tolkar det som 

att Nina inte frångår det vanliga undervisningsmönstret. Detta syns exempelvis vid glosförhör 

eller dialoger efter att eleverna har tittat på en kort film på engelska. Att Ninas språkanvändning 

möjligtvis påverkas av hennes språkliga förmåga i engelska stämmer överens med det 

lärarstudenterna uppgett i Batemans (2008) studie. De nämner att deras användning av det egna 

språket kan påverkas av deras bristande språkkunskaper i det språket de ska lära ut (Bateman 

2008).  

7.1.1 Vidare resultatdiskussion   

Vi har genom denna studie undersökt och genom analysprocessen kommit fram till vilka 

diskurser de deltagande lärarna utvecklat för vad som är det gångbara språket under 

engelsklektionerna i årskurs 2 och 3. Vi har besvarat vårt syfte med studien. Eftersom studien 

har en etnografisk ansats har vi under studiens gång ändrat vårt syfte efter de förändringar som 

sker under tiden som vi exempelvis behandlade vårt insamlade material eller analyserade 

materialet (Kullberg 2004, ss.61–62). Detta har varit nödvändigt då vi undersöker människors 

diskursiva framställning av verkligheten. 

 

Syftet med denna studie är relativt begränsat och vi har under studiens gång upptäckt att vi hade 

kunnat bredda syftet ytterligare och skapat en djupare analys av observationsmaterialet. Vi hade 

genom diskursanalys kunnat välja olika angreppssätt och fokusområden att undersöka kring 

lärarnas diskurser. Vi har exempelvis genom vårt material kunnat tyda vissa tolkningar som vi 

kopplat till maktutövning genom språket. Vår metod skulle kunna ligga till grund för att utföra 

en diskursanalys med fokus på maktpositioner och hur dessa påverkar lärarnas språkanvändning 

i engelskundervisningen eller hur språkanvändningen i sin tur påverkar maktpositionerna. 

Genom en liknande metod och ansats kan även en attitydforskning genomföras där lärarnas 

attityder kring språkanvändningen i engelskundervisningen undersöks och hur dessa påverkar 

språkanvändningen. Vi ser alltså dessa exempel som vidare forskning inom området.    
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Som vi tidigare har nämnt, så har det inte varit meningen med denna studie att upprepa vad 

tidigare forskning har sagt. Den har inte heller varit ämnad att förstå eller fundera kring den 

egentliga verkligheten bakom diskurserna, utan istället arbeta med det som vi ser ute på fältet. 

Genom att undersöka och identifiera de diskurser som de deltagande lärarna har utvecklat har 

vi i vår studie hittat mönster som lärare följer vid sin språkanvändning under engelsklektionen. 

Vi anser att denna studie har bidragit med ny kunskap kring lärares diskurser i 

engelskundervisningen och med hänsyn till tidsbegränsningen kommit med kunskap som vilar 

på en stadig grund att kunna fortsätta på.  

 

Vi har genom att studera tidigare forskning uppfattat en viss värdering kring vilket språk som 

bör användas i undervisningen av ett andraspråk, vilket vi kopplar till undervisningen av 

engelska (Bateman 2008; Hall och Cook 2012; Nukuto 2017; Lundberg 2007). Vi har genom 

att studerat tidigare forskning kunnat se att det läggs ett högt värde i att lärare ska använda det 

språk som ska läras ut, samtidigt som det även läggs ett högt värde i att använda sig av sitt eget 

språk i andraspråksundervisningen. Dessa värderingar baserar de även sin forskning på, vilket 

faller sig naturligt utifrån deras forskningssyfte. Vi har valt att genom vår studie bortse från 

dessa värderingar av vilket språk som är det mest gångbara. Vi utgår istället från att undersöka 

lärares världsuppfattning genom deras diskursiva handlande, då är det inte möjligt för oss att 

basera studien på en värdering av språken och dess användning. Mycket av den tidigare 

forskningen som vi nämnt i denna studie har som syfte att utveckla praktiker och besvara vissa 

frågor (Chambless 2012; Littlewood & Yu 2011). Denna studie har ett i jämförelse mindre 

påtagligt forskningsbidrag men vi anser att det skulle kunna vara ett bidrag till utveckling av 

själva forskningsområdet inom språkanvändning i exempelvis engelskundervisning.   

 

Tidigare forskning har visat en del fördelar med att använda det språk som eleverna ska lära sig 

respektive det egna språket i språkundervisningen. Det är intressant att förklara hur det fungerar 

och utveckla kunskap inom språkanvändningen, men vi anser att den typen av forskning till slut 

tappar sin betydelse om vi inte också undersöker de som faktiskt praktiserar 

språkundervisningen, alltså de verksamma lärarna (Bateman 2008; Hall och Cook 2012; 

Nukuto 2017; Lundberg 2007).   

 

Tidigare forskning har visat att vissa lärare och lärarstudenter är medvetna om när de använder 

sig av språken i andraspråksundervisning och ofta vet de även varför (Chambers 2013; Bateman 

2008) Vi kan se likheter i vårt resultat då lärarna i tidigare forskning bland annat använder det 

egna språket när det egna språket skiljer sig kraftigt från målspråket, exempelvis när lärarna ska 

förklara grammatiska regler. Lärarna använder sig även av det egna språket för att underlätta 

elevernas förståelse, vilket vi kan koppla till lärarnas diskurs om att engelska är det gångbara 

språket med hjälp av det svenska språket eller diskursen om att svenska är det gångbara språket 

vid förklaringar/beskrivningar med längre och kanske svårare innehåll. Till skillnad från 

tidigare forskning (Bateman 2008; Hall och Cook 2012; Nukuto 2017; Lundberg 2007) 

undersöker vi lärarnas diskurser kring språkanvändning utan påverkan av exempelvis 

intervjufrågor eller enkätfrågor. Det enda som kan påverka lärarnas vardagliga 

språkanvändning i engelskundervisningen är den forskareffekt som möjligtvis kan uppstå i och 

med att vi är närvarande under observationerna (Lalander 2015, s, 100).   

7.2 Lärarnas diskurser  

Genom observationsmaterialet kan vissa diskurser skönjas som lärarnas sociala handlingar 

baseras på och vissa av dessa diskurser har visat sig dominera. Alla lärare har diskurser som rör 

vilket språk som är det gångbara för förklaringar av olika svårhetsgrader. Beroende av lärarnas 

utvecklade världsbilder av elevernas kunskapsnivå och förståelse av det engelska språket kan 
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diskurserna variera mellan lärarna när det kommer till vad som är svårare eller enklare 

förklaringar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss 11–12). Dessa diskursers dominans märks 

genom att vi kan se ett mönster som ligger till grund för andra diskursiva handlingar som lärarna 

genomför i sin undervisning. Till exempel kan det genom datamaterialet synas hur Eva anser 

att grammatiska förklaringar är svårare för elever att förstå. Därmed använder hon sig av 

svenskan, medan Nina och Nils använder sig av svenskan när de ska förklara vad eleverna ska 

göra, som att öppna en sida ur en bok eller säga ett ord ur glosboken. Det kan ses en koppling 

mellan diskursen om att engelska är det gångbara språket när lärarna ska förklara eller beskriva 

något med enklare innehåll och exempelvis ge beröm eller ställa frågor med ett enkelt innehåll. 

Det går även att göra en koppling till diskursen att svenska är det gångbara språket när lärarna 

ska förklara eller beskriva något med längre och kanske svårare innehåll och exempelvis 

lärarnas språkanvändning när de ska tillrättavisa eleverna. När de tillrättavisar eleverna eller 

ger konstruktiv kritik med negativ laddning ger de en längre förklaring bakom de värdeladdade 

kommentarerna eller en beskrivning av vad de vill att eleverna ska göra när de inte sköter sig. 

Detta bekräftar Nukutos (2017) förklaring till varför det egna språket används i 

språkundervisning. Det egna språket har visat sig enligt Hall och Cook (2012) uppfylla olika 

pedagogiska funktioner som vid svårare innehåll, förklaringar av begrepp och 

klassrumshantering.  

  

En överensstämmelse kan uppfattas mellan alla tre lärare kring diskurser om vilket språk som 

är gångbart under vissa omständigheter. Vid exempelvis tillrättavisningar har alla tre lärare 

skapat sig en klassrumskultur där det svenska språket dominerar. Detta betyder att den kultur 

som synliggörs är att lärarna redan innan har en utvecklad världsbild om att eleverna förstår 

vad de har gjort om det svenska språket används. Alla tre lärare har utvecklat diskurser om att 

det svenska språket är det gångbara när eleverna ska lyssna på dem och göra som de säger. 

Detta går i linje med Bateman (2008), Nukuto (2017) och Hall och Cook (2012) som nämner 

att det egna språket ofta tas till när lärarna har en förväntan om att eleverna inte kommer förstå. 

Genom utsagorna från samtliga lärare kan det synas en social interaktion mellan lärare och 

elever som gör att lärarnas världsbilder och utvecklade sanningar hålls vid liv (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s 12). Det kan även tolkas som att vissa maktpositioner synliggörs 

genom det svenska språket för att säkerställa förståelsen av det de säger till eleverna. När lärarna 

exempelvis säger att eleverna ska stå still, byta plats eller vara tysta skapar de en maktposition 

som lättare synliggörs genom det svenska språket. 

  

Genom en jämförelse av lärarnas olika diskurser kan det även identifieras en skillnad när det 

kommer till diskurser som rör kunskapsnivå. Eva har exempelvis utvecklat diskurser som rör 

vilket språk som är det gångbara för grammatiska förklaringar eller förklaringar av längre och 

kanske svårare innehåll. Detta betyder att Eva har en diskurs om elevernas kunskapsnivå som 

skiljer sig från de andra lärarnas diskurser kring kunskapsnivån, detta då de sistnämnda inte har 

utvecklat några diskurser för vilket språk som är gångbart för sådana situationer. Detta kan 

bekräftas genom Bateman (2008) som nämner att lärarstudenter och lärare uppger faktorer som 

elevernas låga språkförmåga som kan ligga till grund för lärarens användning av det egna 

språket. Nina och Nils har utvecklat andra diskurser för när de olika språken är gångbara vid 

exempelvis förklaringar av olika slag och svårigheter. Dessa diskurser kan även tolkas som 

kopplade till elevernas kunskapsnivå eller den världsbild som lärarna utvecklat som rör 

elevernas kunskapsnivå. Nils har exempelvis utvecklat diskursen att engelska är det gångbara 

språket när han ställer frågor som är förutbestämda och som är kopplade till en dialog där frågan 

upprepas. Nina har utvecklat en liknande diskurs där engelska är det gångbara språket när hon 

ska presentera en förutbestämd mening som eleverna ska använda i en dialog. Utifrån dessa 

diskurser kan Nils och Ninas utvecklade sanning bakom elevernas kunskapsnivå och förståelse 
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av det engelska språket tolkas som att elevernas förståelse och kunskapsnivå är ganska låg. 

Utifrån Evas diskurs kan det tolkas som att hennes utvecklade sanning är att elevernas 

kunskapsnivå och förståelse är relativt hög (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 12).    

7.2 Metoddiskussion  

Vår metod har bestått av två olika delar, dels ljudinspelade observationer och dels 

fältanteckningar. Dock hade det varit intressant att använda oss av både intervjuer och 

observationer, för att kunna genomföra en så trovärdig studie som möjligt och för att kunna 

jämföra resultatet av de olika undersökningarna. Dock hade vi en tidsbrist som gjorde att vi inte 

kunde genomföra båda metoderna. Det hade inte heller passat vårt syfte med studien.  

 

Genom att sammansvetsa fältanteckningar och transkriberingar från det inspelade materialitet 

har vi fått fram ett material som är intressant och analyserbart. Om vi inte hade valt att 

exempelvis föra fältanteckningar och inkludera dessa i materialet hade det varit svårt för oss att 

se utsagorna som sociala interaktioner som för med sig konsekvenser för lärarnas och elevernas 

handlingar. Vi har på så sätt kunnat skönja diskurser utifrån det socialkonstruktionistiska 

perspektivet med en mer trovärdig grund. Vi har kunnat se det fysiska handlandet som 

språkanvändningen bidragit till. Utan fältanteckningarna hade detta inte varit möjligt.   

 

Våra observationer är öppna eftersom det hade varit svårt att genomföra en dold observation då 

den sker i ett klassrum och det är lärare och elever som observeras. Det går även att styrka valet 

av öppen observation genom etiska skäl som motsäger en dold ljudupptagning av 

undervisningen. Däremot skulle en dold observation ha medfört ett annat resultat eftersom 

läraren kan ha agerat annorlunda med oss i närheten, vilket är fullt naturligt då observationer 

och ljudinspelningar inte ingår i vardagen för lärare eller för elever. Med detta menas att det 

uppstår en forskareffekt där lärarens och elevernas beteende påverkas när de har vetskapen om 

att en forskare är närvarande (Lalander, 2015, s.100). Därför har vi gjort valet att ha denna 

effekt i åtanke när vi gjorde vår analys och diskussion.  

 

Inom en etnografisk ansats är det vanligt att observationerna görs vid upprepade tillfällen hos 

samma grupp av individer för att både minska forskareffekten, men även få ett så bra material 

som möjligt (Lalander, 2015, ss. 103–105). Vår tanke att ha två upprepade tillfällen hos varje 

klass baserades på just detta argument. Dock har vi inte kunnat fullfölja detta eftersom vi har 

haft svårigheter att hitta lärare som var villiga att delta i undersökningen. När vi sedan hittade 

lärare som ville delta i undersökningen tillkom andra förhinder som gjorde att vi inte kunde 

besöka två av lärarna mer än en gång. Dessa förhinder baserades på att de var sjuka eller hade 

studiedag samma dag som lektionen skulle vara. Vi hade då ingen möjlighet att genomföra flera 

observationer vid ett annat tillfälle då engelsklektioner inte tar upp så stor del av timplanen och 

att den ofta är lagd på ett tillfälle i veckan. Tidsbristen gjorde då att vi inte hann göra fler 

upprepade besök hos varje klass. Istället fick vi chansen att vara med vid två olika tillfällen hos 

en deltagande lärare i vår studie. Dock anser vi att materialet som vi har fått fram har varit 

tillräckligt för att kunna genomföra en analys som är tydlig och som främjar forskningsområdet. 

Vi anser även att studien har en hög tillförlitlighet då studien inte syftar att skapa en 

generaliserbarhet kring diskurser som rör språkanvändning i engelskundervisningen.  

 

Eftersom vi hade svårigheter med att hitta skolor som var villiga att delta i vår undersökning 

har vi vänt oss till lärare som vi har haft kontakt med sedan innan. Det är dessa lärare som då 

är med i vår undersökning. Det finns både nackdelar och fördelar med att undersöka lärare som 

vi träffat och känner sedan tidigare. Det är en fördel eftersom det har bidragit till en minimerad 

forskareffekt och de har varit bekväma med oss. Vårt material har då blivit så autentiskt som 
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möjligt eftersom lärare och elever inte blir lika påverkade av oss som observerar. Däremot kan 

det också vara problematiskt, eftersom vi själva har egna erfarenheter och uppfattningar om 

dessa elever och lärare som kan påverka hur vi tolkar materialet. Det gäller alltså att sätta våra 

egna erfarenheter av lärarna och eleverna i parentes för att kunna se materialet med nya ögon.  

 

Vi har försökt vara så opartiska som möjligt när det kommer till våra egna åsikter, kunskaper 

och lärarroller för hur den muntliga undervisningen bör ske i engelska, det anser vi att vi har 

lyckats med. Vi har själva egna uppfattningar av världen som är vår verklighet. Vi har försökt 

att lägga dessa uppfattningar åt sidan och istället se det utifrån lärarnas uppfattningar och 

utsagor. Även inom etnografisk forskning är det viktigt att skapa en förståelse kring hur världen 

uppfattas genom en grupp av individer och det är det vi har strävat efter i vår studie att 

genomföra (Kullberg 2004, ss.62–63).  

 

Även om vi har varit opartiska när det gäller våra egna värderingar och uppfattningar så uppstår 

frågan om reflexivitet. Med reflexivitet menas att vi försöker applicera teorin i vår studie på vår 

egen forskningspraktik. Eftersom vår studie grundar sig i diskursteori så är det lätt att anse att 

studien i sig är skapt genom diskursiva konstruktioner. Med detta menas att vår analys som är 

skapad av valda teorier av oss som vi anser är lämpliga inte är den enda möjliga framställningen 

av världen utan bara en version av det. Denna version är ett av olika sätt att framställa denna 

värld. Det går då att diskutera hur en forskare ska kunna bevisa att ens version är bättre än alla 

andras. Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar att om man börjar att försvara och 

favorisera en version före andra versioner så kan vi forskare hamna i vissa 

svårigheter.  Eftersom denna studie vilar på diskursteori så är det inte möjligt att anse ens studie 

bättre än någon annan. Däremot kan vårt resultat i studien styrkas genom att ta hänsyn till 

tillförlitlighet och giltighet som kan ge stöd åt vårt resultat (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 111) 

7.3 Didaktiska implikationer  

Genom denna studie har vi utvecklat kunskaper kring de medverkande lärarnas diskurser inom 

språkanvändningen i engelskundervisningen. Vi har fått ett bredare perspektiv på hur vi gör 

våra språkliga val i vår undervisning och vad vi grundar våra handlingar på. Att bredda sitt 

perspektiv och därmed sin medvetenhet kring sin språkanvändning kan ha många positiva 

konsekvenser för undervisningen. Vid en ökad medvetenhet kan även de pedagogiska 

funktionerna i språkanvändningen utvinnas på ett bättre sätt. Är vi exempelvis medvetna om 

varför vi använder det svenska språket kan det komplettera det engelska språket istället för att 

ersätta det och undervisningen kan då ge bättre möjlighet för eleverna att utveckla sina språkliga 

förmågor. Vi anser att medvetenheten höjer kvaliteten på undervisningen.  

 

Vi kan även lättare utvecklas som lärare och utveckla vår undervisning om vi är medvetna om 

hur våra handlingar kan påverkas av olika faktorer och att våra handlingar i sin tur påverkar det 

som sker i klassrummet. Vi kan även utvecklas genom att ta en kritisk ställning till självklar 

kunskap, den kunskap vi har utvecklat om världen behöver inte stämma överens med en annan 

persons kunskap. Att vi även kan förstå att en annan person kan ha utvecklat en annan kunskap 

av världen än vad man själv har är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas vidare i ett 

socialt sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss 11–12). 

 

Som vi tidigare nämnt är språk och lärande nära förknippade med varandra. Skolans uppdrag 

är att ge eleverna möjligheter att samtala för att få utveckla möjligheter till att kommunicera 

och genom detta bli säkrare i sin språkliga förmåga (skolverket 2018). I läroplanen för 

grundskolan (Skolverket 2018) förklaras syftet med undervisningen av engelskämnet bland 
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annat med att “eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”. Det 

betyder att eleverna bland annat ska förstå talad engelska och även kunna samspela med andra 

genom talad engelska (Skolverket 2018). Vi anser att studiens resultat är relevant och kan 

komma till användning för verksamma lärare eller blivande lärare. Resultatet synliggör de 

medverkande lärarnas språkanvändning och kan få andra lärare och blivande lärare att reflektera 

över sin egen språkanvändning och hur den påverkar undervisningen, kulturen i klassrummet, 

de sociala processerna och således elevernas utveckling.    

 

Vi har av våra egna erfarenheter under den verksamhetsförlagda utbildningen och arbete ute i 

olika verksamheter upplevt hur det sociokulturella perspektivet står i fokus och anses vara 

viktig för lärandet. Det sociala samspelet har präglat skolorna och undervisningarna. Genom 

vårt resultat kan vi styrka denna upplevelse där lärarna i denna undersökning visar på en strävan 

efter det sociala samspelet med eleverna genom språket. Vi kan dela denna strävan eftersom vi, 

precis som Vygotskij, anser att det sociala samspelet är en viktig del för eleverna språkinlärning 

och att inlärningen hos eleverna sker genom sociala interaktioner med varandra (Pinter 2006, 

ss. 11–12).  

 

Resultatet i vår studie har också visat oss hur språket kan komma till användning inom 

engelskundervisningen och gjort att vi nu kommer tänka ännu mer på hur vi själva använder 

oss av språket i framtida engelskundervisning. Precis som Hall och Cook (2012) anser vi också 

att användningen av det egna språket kan uppfylla många pedagogiska funktioner som att 

förklara främmande eller svårare ord och klassrumshantering. Även om exempelvis Lundberg 

(2000) förespråkar en mer enspråkig engelskundervisning så kan det svenska språket ha många 

pedagogiska funktioner som kanske inte bör förkastas som bland annat ökad trygghet och 

arbetsro.  

 

Genom att vi har tagit del av hur det engelska och svenska språket har använts i de tre 

klassrummen kan vi nu själva förbereda oss inför framtida engelsklektioner med grundskolans 

yngre elever. Vi har märkt att det har varit svårt att skapa en balans mellan dessa språk och 

hoppas på att denna balans ska kunna förtydligas för att främja elevernas språkutveckling. Det 

behövs också att både verksamma lärare och vi som blivande lärare ställer oss frågan varför ett 

visst språk ska användas vid ett visst tillfälle och vad ändamålet är med språkanvändningen. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
 

1. Vilken utbildning har du fått? 

2. När tog du examen? 

3. Är du behörig i ämnet engelska?  

4. Hur många år har du varit verksam lärare?  

5. Hur många år har du varit verksam lärare i ämnet engelska?  

 
Tabell 1 - Lärares svar på slutna frågor 

Lärare Utbildning Examen Behörighet i 
engelska 

År som 
verksam 
lärare 

År som 
verksam lärare i 
ämnet engelska 

Eva Magisterexamen i 

lärande och F-6 

lärare.   

2009 Ja  25 år 25 år 

Nils KKS, tillval engelska 

och matematik.  
2006 Ja 13 år 13 år 

Nina KKS, tillval 

matematik och 

svenska.  

2004 Nej 13 år 3 år 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 
 

Missivbrev till lärare  

 
Informationsbrev     Datum: 2019-02-08 

 

Till lärare på …. skola 

Vi heter Alice Bagdagoljan och Josefine Silow och studerar vår åttonde och sista termin till 

grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under 

sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 

Vi har valt att fokusera på språkanvändning i engelskundervisningen. Vi kommer att utföra 

ljudinspelade observationer av lärarens genomgång av en lektion i engelska. Ljudinspelningar och 

annat material kommer att tas bort efter att studien är genomförd.  

 

Det är viktigt att du som lärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna. Det innebär följande: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs lärarens samtycke. Vi ber dig därför fylla i 

blanketten som följer med denna information och därefter lämna till Alice och Josefine. Om du har 

frågor och funderingar kring undersökningen kan du nå oss på:  

 

Alice Bagdagoljan  

Epostadress: xxxxxxx@student.hb.se   

Mobilnummer: 07x-xxx xx xx  

Josefine Silow 

Epostadress: xxxxxxx@student.hb.se  

Mobilnummer: 07x-xxx xx xx 

Med vänliga hälsningar 

Josefine Silow och Alice Bagdagoljan  
  

mailto:xxxxxxx@student.hb.se
mailto:xxxxxxx@student.hb.se


 

 

 

Bilaga 3 

Samtyckesblankett för lärare 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som studien 

vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas. 

Ringa in valt alternativ. 

JA, jag samtycker till att få delta i undersökningen. 

 

NEJ, jag samtycker INTE till att få delta i undersökningen. 

 

_______________________________________________________________________ 

            Underskrift lärare                                                   Namnförtydligande 

 

Datum: _________________________ 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 
 
Missivbrev till vårdnadshavare  
 

Informationsbrev     Datum: 2019-02-08 
 
 
Till vårdnadshavare med barn på …. skola  
 
 
Vi heter Alice Bagdagoljan och Josefine Silow och studerar vår åttonde och sista termin till 
grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på språkanvändning i engelskundervisningen. Vi kommer 
att utföra ljudinspelade observationer av lärarens genomgång av en lektion i engelska. 
Ljudinspelningar och annat material kommer att tas bort efter att studien är genomförd.  
 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ….. Om ni har frågor 
och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på:  
 
Alice Bagdagoljan  

Epostadress: xxxxxxx@student.hb.se   

Mobilnummer: 07x-xxx xx xx  

Josefine Silow 

Epostadress: xxxxxxx@student.hb.se  

Mobilnummer: 07x-xxx xx xx 

Med vänliga hälsningar 
 
Josefine Silow och Alice Bagdagoljan  
 
 
 
 
 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/


 

 

 

Bilaga 5 
 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
TAG MED OCH LÄMNA TILL KLASSFÖRESTÅNDARE 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
Datum: _________________________ 
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