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Sammanfattning 
 
Inledning: Ett framträdande resultat från Skolinspektionens rapport från 2011 visar att 
det svenska språket är mer framträdande än det engelska språket hos både pedagoger 
och elever i engelskundervisningen. Ju mer språkinläraren får höra och exponeras för 
målspråket desto mer utvecklas hen i språket menar Krashen (2013). Eleverna får 
även en möjlighet till att lyssna på uttal och intonation vilket de inte får om pedagogen 
inte talar målspråket i undervisningen. Rapporten visar även att man i skolan behöver 
ta del av den engelska eleverna lär sig på fritiden i en större utsträckning. I dagens 
samhälle är det engelska språket ett världsspråk och en nyckel till social och 
ekonomisk framgång (Lundahl 2012).  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka ett antal pedagogers uppfattningar 
kring den egna muntliga kommunikativa förmågan i engelskundervisningen.  
 
Metod: I undersökningen användes den kvalitativa metoden med intervju som redskap 
vid insamling av data. Sex verksamma pedagoger i ämnet engelska intervjuades på 
tre olika skolor i en kommun på Västkusten.  
 
Resultat: I undersökningen har det framkommit att pedagogerna säger sig 
kommunicera mycket på engelska i engelskundervisningen och att de anser att det är 
av stor vikt att de själva talar målspråket. Resultatet visar även att det svenska språket 
används vid speciella tillfällen i engelskundervisningen. Ett framträdande resultat är att 
muntliga diskussioner är en viktig del av undervisningen vilket även Vygotskij 
(1984/2001) förespråkar eftersom man lär sig i samspel med andra. Hälften av 
pedagogerna har inte hört talas om rapporten från Skolinspektionen från 2011 som 
bland annat visar att svenskan är det övervägande språket i engelskundervisningen.  
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1 Inledning 
Idag är det engelska språket ett världsspråk som används i ekonomiska och kulturella 

sammanhang. Majoriteten av all elektronisk information som är lagrad är på engelska. Lundahl 

(2012) framhäver att engelskan är en nyckel till social och ekonomisk framgång. I många länder 

är därför engelskan ett språk som lärs ut i skolorna för att förbereda de nya medborgarna inför 

världen.  

 

I det sociokulturella perspektivet lär vi oss av varandra och då språk är något vi använder för 

att kommunicera med är det en social faktor menar Vygotskij (1934/2001). För att lära oss ett 

språk behöver vi muntligt kommunicera med varandra för att dels använda språket men även 

för att lyssna till uttal och intonation. Dagens elever exponeras för det engelska språket både i 

skolan och i hemmet. Detta är något som Krashen (2013) förespråkar då han anser att 

språkinläraren behöver exponeras för målspråket så mycket som det går. Ju mer språkinläraren 

får höra och exponeras för språket desto mer utvecklas hen i språket. Input är något som 

Krashen (2013) påpekar är grunden i språkinlärningen. Pedagogens uppgift i 

engelskundervisningen är viktig. Det är pedagogens uppgift att skapa rika förutsättningar och 

möjligheter till att utveckla elevernas muntliga kommunikativa förmåga. Pedagogens roll i 

undervisningen är avgörande för elevernas språkutveckling och hens muntliga kommunikativa 

förmåga har en avgörande betydelse för språkinlärningen.  

 

Skolinspektionen (2011) redogör i en rapport, där man kvalitetsgranskade 

engelskundervisningen på 22 olika skolor i årskurs 6-9, att majoriteten av eleverna har goda 

kunskaper i engelska. Dock visar rapporten att det svenska språket tar över för mycket i 

engelskundervisningen vilket bidrar till att eleverna inte ges möjlighet till att muntligt 

kommunicera på målspråket, engelskan. På vissa skolor finns det dock lärare som muntligt 

kommunicerar mycket på engelska med eleverna under lektionen och där man även kan se att 

fler elever är delaktiga. Krashen (2013) lyfter att muntlig kommunikation skapar möjlighet till 

delaktighet och gemenskap. Eleverna behöver exponeras för målspråket och för att en 

utveckling av språket ska ske behöver man kommunicera och använda språket. Talar inte 

pedagogen målspråket i undervisningen mister eleverna möjligheten till att lyssna till uttal och 

intonation.  

 

Rapporten visar även att skolan måste ta del av den engelska som eleverna lär sig utanför skolan 

och prata mer naturlig eller vardaglig engelska i skolan. Användandet av datorer i 

engelskundervisningen, på de granskade skolorna, var mycket liten och alla elever hade inte 

tillgång till en dator hemma. Ett annat resultat som framkom var att undervisningen var dåligt 

anpassad efter elevers olika behov och förutsättningar. På majoriteten av de granskade 

lektionerna blir alla elever tilldelade samma uppgifter och ska därefter arbeta i par eller enskilt. 

Detta är något som Skolinspektionen (2011) påpekar inte gynnar eleverna då alla elever inte 

har samma kunskapsnivå eller arbetstakt. Vygotskij (1934/2001) menar att en persons kognitiva 

förmågor utvecklas när en person diskuterar och samspelar tillsammans med andra som är mer 

kunniga, även kallat den proximala utvecklingszonen. Inget lärande kan ske utan 

kommunikation och diskussioner är viktiga för språkutvecklingen. Det framkom även från 

Skolinspektionens rapport (2011) att det är pedagogen som har störst betydelse för elevers 

möjligheter att nå målen. Det är pedagogens uppgift att skapa tillfällen till att använda språket 

och i verkliga och meningsfulla sammanhang vilket Krashen (1982) lyfter som en nödvändighet 

i utvecklingen av målspråket. 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka ett antal pedagogers uppfattningar kring den egna 

muntliga kommunikativa förmågan i engelskundervisningen.  

 

 

 

Syftet förtydligas med hjälp av följande frågeställningar: 

 

o Vad anser pedagoger om sin egen betydelse i engelskundervisningen?  

 

o Hur anser pedagoger att sin muntliga kommunikativa förmåga i engelskundervisningen 

används? 
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3 Bakgrund 
Inledningsvis presenteras en beskrivning av vad som står skrivet i läroplanen för ämnet 

engelska därefter beskrivs vad kommunikation är, var och hur elever möter det engelska språket 

och pedagogens roll i klassrummet. Därefter presenteras det teoretiska perspektiv som 

undersökningen vilar på.   

 

3.1 Vad säger vårt styrdokument? 

Enligt Lgr11 (Skolverket 2011) är syftet för ämnet engelska att undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar förmågan att formulera sig i tal och skrift. Undervisningen ska även bidra 

till att eleverna får utveckla förmågan att använda sig av språkliga strategier för att förstå och 

göra sig förstådda. Eleverna ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och känna tilltro 

till sin förmåga att använda språket i olika situationer. Undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för språk.  

 

Pedagogen ska ge eleverna stöd i deras språk- och kommunikationsutveckling vilket framgår 

tydligt i skolans övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 (Skolverket 2011). Det står även 

skrivet i övergripande mål och riktlinjer att pedagogen ska stärka elevernas vilja att lära och 

elevens tillit till den egna förmågan. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet till att använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

  

I Lgr 11 (Skolverket 2011) i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i kursplanen för ämnet 

engelska står det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet till att utveckla språkliga 

strategier för att delta i och bidra till samtal samt göra sig förstådd och använda sig av 

omformuleringar när språket inte räcker till. Undervisningen ska även bidra till att utveckla 

olika former av samtal såsom dialoger och intervjuer samt utveckla förmågan att använda sig 

av olika företeelser som uttal, grammatiska strukturer och olika språkliga uttryck. I 

kunskapskravet för årskurs sex står det skrivet att eleven ska kunna uttrycka sig enkelt och 

begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven ska även förstå det väsentliga av innehållet i 

talad engelska (Skolverket 2011).  

 

3.2 Kommunikation    

Lundahl (2012) beskriver hur kommunikation förekommer på många olika sätt och att det 

ständigt är pågående. Kommunikation är en överföring av information mellan en sändare och 

en mottagare. Informationen som överförs kan ske både verbalt och genom kroppsspråket och 

bearbetas därefter för att skapa en förståelse och ett utbyte av information. Muntlig 

kommunikation är människans främsta redskap och i skolan är det pedagogens roll att skapa 

förutsättning för lärande i undervisningen. Nyckelbegreppen i lärandet är interaktion och 

kommunikation. Eriksson och Tholin (2007) beskriver hur viktig den muntliga 

kommunikationen är i klassrummet för utvecklingen av ett nytt språk. Genom att interagera och 

kommunicera ges det tillfällen till att lyssna till uttal och intonation. Författarna menar att ju 

mer eleverna får träna på att använda språket desto bättre blir de på att tala.   

 

Vid tillrättavisningar eller övriga upplysningar till eleverna påpekar Lightbown och Spada 

(2006) att pedagogen oftast tar detta på modersmålet och inte på det nya språket vilket gör att 

möjligheten till ett verkligt kommunikationssamanhang förloras. Det är viktigt för 

språkinlärningen att språket sätts i ett meningsfullt sammanhang menar Cameron (2001) annars 

förlorar språket sin mening. Lundahl (2012) förklarar hur engelskan som talas i skolan, 
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skolspråket, behövs förverkligas i verkliga situationer för att språket inte ska bli konstlat vilket 

även är något som Cameron (2001) påpekar är viktigt. Istället för att låtsas att man går till en 

restaurang och beställa mat kan man istället iscensätta en middag i klassrummet. Författaren 

menar vidare att man som pedagog ska ta till vara på att eleverna på fritiden lär sig engelska 

och bygga vidare på detta i klassrummet. Många av eleverna är idag positiva till det engelska 

språket eftersom de möter det dagligen runt om i samhället (Cameron 2001).  

 

Lightbown och Spada (2006) menar att ju tidigare ett andra språk lärs in desto mer ökar chansen 

för ett bra lärande. Det finns både för- och nackdelar med att lära in ett språk tidigt. En nackdel 

är att kunskaperna inte befästs ordentligt då de kanske inte har så mycket tid i veckan för det 

nya språket. En fördel är att barnen i tidig ålder får grunderna till ett andra språk vilket gör dem 

tvåspråkiga. En annan viktig fördel som små barn har när de ska lära sig ett nytt språk är att de 

oftast vågar tala språket och använda det trots bristande kunskaper. Cameron (2001) förklarar 

att små barn oftast är orädda att göra fel till skillnad från vuxna som lättare kan bli generade. 

Lightbown och Spada (2006) menar att detta är olika från barn till barn och att vissa barn är 

tystare och observerar innan hen väljer att interagera. I de fallen där vissa elever är tystare kan 

ramsor och sånger vara bra eftersom deras röster försvinner i mängden av klassens röster. 

Tsiplakides och Keramida (2009) förklarar att man som pedagog även måste ha i åtanke att 

vissa elever kan känna ångest över att prata ett främmande språk som man ännu inte behärskar. 

En studie gjord i Grekland på 15 elever i åldern 13-15 år visade att sex av dem kände ångest 

inför att tala engelska. En bakomliggande faktor till att känna ångest över att tala engelska, var 

att göra bort sig framför sina kamrater samt att göra språkliga fel. Att känna en ångest över att 

tala ett annat språk är ganska vanligt menar Tsiplakides och Keramida (2009) vilket bidrar till 

att språkinlärningen kan stanna upp i utvecklingen och att motivationen till att fortsätta lära sig 

språket avtar. För att motverka att eleverna känner ångest inför att tala engelska beskrivs det att 

pedagoger ska lära känna sina elever. Genom att lära känna eleverna lär sig pedagoger om 

elevernas attityder om muntlig produktion, grunden till varför de känner ångest. Därefter kan 

pedagogen undervisa i olika strategier som kan hjälpa eleverna framåt i sin språkinlärning.  

 

Att prata eller argumentera om något man gillar har visat sig påverka elevernas muntliga 

kommunikativa förmåga. Eleverna producerar språk när de vill förmedla något eller föra fram 

sin åsikt menar Burek och Losos (2014) och förklarar vidare att vissa elever som annars inte 

pratar så mycket kan bli aktiva genom debatter. Elever som har olika svårigheter i 

språkinlärningen har visat stora skillnader i att kunna diskutera och föra fram sin åsikt i en 

debatt. Som pedagog behöver du stötta eleverna i debatter och visa hur man genomför en debatt. 

Debatterna behöver inte vara i helklass utan i små grupper vilket gör att man kan börja med 

detta i låga åldrar. Burek och Losos (2014) påpekar att i en debatt och genom argumentation 

får eleverna en möjlighet till att analysera olika texter som används men också elevernas 

förklaringar.  

 

3.1 Vardagsspråk eller skolspråk? 

Engelskan är numera ett världsspråk och dominerar även på Internet där majoriteten av den 

lagrade elektroniska informationen är på engelska. Lundahl (2012) beskriver hur 

globaliseringen har gjort det engelska språket till ett globalt kontaktspråk. Språket är nu en 

nyckel till sociala och ekonomiska framgångar. Världsspråket samexisterar med andra språk 

vilket skapar nya varianter av engelskan. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land kommer 

vi i kontakt med fler språk än enbart världsspråket, men det är engelskan som kan föra oss 

samman.  
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I dagens samhälle möter vi det engelska språket när vi slår på Tv:n eller går in på Internet på 

mobilen eller datorn. Att vi möter engelskan som ett vardagsspråk är numera en självklarhet. 

Vissa av de appar vi har på våra smartphones är på engelska vilket gör att barn exponeras för 

engelskan i allt yngre åldrar. Lundahl (2012) beskriver hur skolspråket bygger på skrivning och 

läsning i en högre grad än vardagsspråket. Författaren påpekar att skolengelskan förbereder 

eleverna för kommande studier samt för ett kommande yrkesliv. I skolan läggs fokus på 

begreppsförståelse och ordförråd eftersom det är grunden för att man ska kunna börja använda 

målspråket samtidigt som vardagsspråket ska föras in i skolan och fungera tillsammans. Det 

viktigaste i undervisningen påpekar Lundahl (2012) är att språket ska sättas i ett meningsfullt 

sammanhang. Eleverna ska använda språket i verkliga och intresseväckande situationer och 

kommunicera.  

 

 

3.2 Målspråket 

Målspråket är det språk som eleverna håller på att lära sig. Sundin (2001) skriver att eleverna 

behöver få rikliga möjligheter till att tala målspråket i undervisningen. Eleverna måste även få 

lyssna på när någon talar engelska för att lära sig uttal och språkets uppbyggnad. Författaren 

påpekar att pedagogen behöver använda sig av målspråket så mycket som möjligt i 

undervisningen för att eleverna ska börja lära sig språket. Interimspråket (interlanguage) 

förklarar Lundahl (2012) är det språk som inläraren har lärt sig hittills i utvecklingen av 

målspråket. Utvecklingen av målspråket är i ständig förändring och nya kunskaper fylls på. 

Hedge (2000) använder termen input för situationen när eleven möter och tar in språk och 

termen intake när eleven sedan bearbetar språket. Språket måste vara begripligt eller 

meningsbärande, i form av tal eller skrift.  Lundahl (2012) förklarar att det är viktigt som 

pedagog att komma ihåg att ge eleverna tid till att fundera och omformulera språket då 

språkinlärningen är en ständigt pågående process.   

 

Motivation är en viktig faktor i all undervisning menar Hedge (2006) och förklarar att för 

språkinlärningen är det a och o. Författaren förklarar att motivation påverkar elevernas attityd 

till målspråket, deras vilja att lära men även deras ångest inför att använda målspråket. Rubin 

(1975) beskriver att för att inlärarna ska känna en mening med att använda språket måste 

pedagogen skapa situationer där målspråket används. Med rätt motivation kan inlärarna bli som 

detektiver som utforskar språkets alla hörn.  

 

”Chunks” är ord eller fraser som används av alla som utövar det engelska språket. Pinter (2006) 

förklarar att chunks är en bra början i utvecklingen av ett nytt språk. Dessa fraser eller ord är 

början på en förståelse hos eleverna och dessa lärs in av ramsor, sånger och sagor med mera. I 

första kontakten med en fras eller ett ord menar Pinter (2006) att eleverna inte förstår betydelsen 

men förståelsen kommer ju mer eleven använder olika chunks. Författaren påpekar att chunks 

hjälper eleverna till att producera språk då de inte, i första hand, behöver tänka på de 

individuella orden utan att de kan säga frasen. Barn använder mer chunks än vad vuxna gör på 

grund av att de inte gör samma analyseringar av det språkliga. 

3.3 Ledaren i klassrummet  

Hedge (2000) anser pedagogens roll i klassrummet som den viktigaste faktorn för 

språkinlärning. Pedagogens roll i denna undersökning menas med pedagogens betydelse och 

funktion i engelskundervisningen. För att kunna få reda på vad ett antal pedagoger uppfattar 

om sin egna muntliga kommunikativa förmåga i engelskundervisningen behöver jag undersöka 

vad de anser om sin betydelsebärande roll i undervisningen. Hur pedagogerna i undersökningen 
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uppfattar sig själva i engelskundervisningen. Begreppet ”roll” används i denna undersökning 

som ett samlings ord för pedagogens betydelse och funktion i engelskundervisningen. 

Pedagogen är den som undervisar eleverna i det nya målspråket och är den som ska utveckla 

och främja deras språkutveckling. Lundahl (2012) beskriver att man ska skilja på lärarskap och 

ledarskap. Med lärarskap menas att ha kunskap om ett ämne samt att ha förmågan till att 

förmedla dessa kunskaper medan ledarskap handlar om att ha kunskap om och ha förmågan att 

hantera klassrumsinteraktioner och grupprocesser. För att vara en fungerande ledare framhäver 

Lundahl (2012) att man som pedagog måste klara av att strukturera och organisera gruppvisa 

processer där syfte och mål är tydliga. För att eleverna ska förstå meningen med lärandet 

behöver de först förstå syftet och målen som presenteras av pedagogen. 

 

Pinter (2006) beskriver att det som är mest väsentligt i undervisningen är att pedagogen talar 

målspråket. Eleverna behöver höra det språk som de ska lära sig. Författaren menar även att de 

elever som ännu är nya med att lära sig ett nytt språk oftast svarar pedagogen på sitt modersmål 

och inte på målspråket. Det gäller då för pedagogen att vara konsekvent och svara eleven på 

målspråket. Även om eleverna skulle svara på sitt modersmål så har de oftast påbörjat en 

kognitiv process som leder till att eleven senare svarar på målspråket. Pinter (2006) menar att 

pedagogens användning av målspråket i klassrummet har en social inverkan på eleverna 

eftersom pedagogen föregår med gott exempel och visar hur språket ska användas i olika 

situationer.  

 

Det är pedagogens ansvar att ha en positiv inställning till lärandet. Pedagogen är den som leder 

eleverna i undervisningen och visar ledaren en positiv attityd till det som ska läras, blir eleverna 

positivt påverkade. Likaså är det tvärtom, visar pedagogen en negativ attityd till lärandet 

påverkas eleverna negativt till lärandet. Det är viktigt att pedagogen undervisar eleverna i hur 

olika strategier kan användas när man inte förstår istället för att förklara det på sitt modersmål. 

Kroppsspråket spelar en viktig roll när det kommer till förståelsen och förtydliganden vilket 

läraren behöver undervisa eleverna i och om. Att gå runt ett ord är även det en bra strategi och 

med det menas att förklara ett ord med hjälp av andra ord. Det är viktigt att eleverna får en 

övergripande förståelse även om vissa ord är nya i ett nytt sammanhang. Eftersom det engelska 

språket är nytt för många elever är det viktigt att pedagogen försöker att förklara på olika sätt 

istället för att använda sig av modersmålet (Hedge 2000). Repetition är något som är viktigt 

menar Sundin (2001) och Lightbown och Spada (2006) då det krävs att man får höra något 

upprepade gånger innan det är befäst. Lightbown och Spada (2006) förklarar att pedagogen 

behöver ställa många och välformulerade frågor som utmanar och främjar elevernas 

språkinlärning. Att ställa frågor är en ingång till interaktion och ger snabb feedback på vad 

eleverna kan.  

 

Hedge (2000) beskriver att pedagogens säkerhet i att lära ut ett målspråk är avgörande för 

elevernas språkinlärning. En pedagog som är osäker på sina språkkunskaper i det aktuella 

målspråket leder inte eleverna mot rätt håll. De pedagoger som känner sig säkra i ett språk eller 

ämne väljer oftast att vara mer impulsiva och testar gärna nya saker i undervisningen menar 

Hedge (2000). Xu (2012) delar denna åsikt och menar att de pedagoger som känner sig säkra i 

ett språk oftast väljer att skapa nya och utmanade lärandetillfällen. Det är viktigt att pedagoger 

reflekterar över sin undervisning för att förbättra lärandet för eleverna. Vilken 

undervisningsmetod en pedagog använder i sitt klassrum menar Xu (2012) speglar hens 

föreställning om lärande. Vidare påpekar författaren att pedagogen behöver ha språkdidaktiska 

kunskaper för att undervisa om och i det nya språket. Pinter (2006) menar att pedagoger med 

pedagogiska- och ämnesdidaktiska kunskaper är grunden för elevernas kompetensutveckling. 

Man kan ha ämneskunskaper men inte förmågan att lära ut vilket kan skapa problem.  
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4 Teoretiskt perspektiv 
Undersökningen vilar på det sociokulturella perspektivet på lärande och Krashens (1982/2013) 

monitormodell för andraspråksinlärning. Det sociokulturella perspektivet valdes på grund av 

att syftet med undersökningen är att ta reda på ett antal pedagogers uppfattningar om sin 

muntliga kommunikativa förmåga i klassrummet. Muntlig kommunikation sker genom 

interaktion och enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med andra. 

Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka ett antal pedagogers uppfattningar om sin 

muntliga kommunikativa förmåga i klassrummet valdes Krashens (1982) monitormodell där 

muntlig kommunikation och input är i fokus. Enligt monitormodellen är kommunikation det 

viktigaste i klassrummet där pedagogens muntliga kommunikativa förmåga är en 

betydelsebärande faktor.  

 

I den sociokulturella teorin förklarar Vygotskij (1934/2001) att lärandet sker interaktivt, i 

samspel med andra individer. Finns det ingen social kommunikation så kan ingen utveckling 

ske, enligt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen innebär att när en person interagerar och deltar i en situation med andra 

personer, som är mer kunniga, så utvecklas en persons kognitiva förmågor. Eleverna behöver 

utmanas att arbeta i sin nästa zon för utveckling för att utveckla sina kunskaper. Både Krashen 

(1982) och Vygotskij (1982/2013) förespråkar att interaktion är viktigt i undervisningen och 

där kommunikationen är den faktorn som för språkutvecklingen och kompetensutvecklingen 

framåt.  

 

Krashens (1982) monitormodell för andraspråksinlärning består av fem hypoteser och är från 

början inspirerad av Chomskys teori om förstaspråksinlärning (den generativa 

transformationsgrammatiken). Maltén (1997) beskriver att Chomskys teori utgick ifrån att 

människans hjärna är konstruerad att tillägna sig ett språk. Barnet skulle ha en naturlig förmåga 

att upptäcka hur ett språk är uppbyggt. Monitormodellen eller processen som Krashen (2013) 

förespråkar har även kallats för ”language acquisition” det vill säga språktillägnande där input 

är en viktig faktor. Författaren anser att språkinlärning sker bäst när eleverna får använda 

språket i verkliga situationer där språket blir begripligt och meningsfullt. Inläraren behöver 

exponeras för målspråket så mycket som det går, så att ett stort inflöde (input) skapas. Input 

måste vara anpassat efter vart inläraren befinner sig i sin språkinlärning men vara utmanande 

för att utveckla språket.  

 

De fem hypoteserna i Krashens monitormodell är the acquisition-learning hypothesis, the input 

hypothesis, the monitor hypothesis, the natural order hypothesis och the affective filter 

hypothesis. Den första och mest kända hypotesen bland språkutövare är ”the acquisition–

learning hypothesis” eller, med andra ord, explicit-implicit hypotesen. Man kan lära ut på två 

olika sätt antingen explicit eller implicit. Explicit undervisning är den undervisning som 

Krashen (1982) menar utvecklar den mentala grammatiken. Författaren förklarar att acquisition 

(implicit inlärning) kan ses som en omedveten process som liknar barnets förstaspråksinlärning 

och learning (explicit inlärning) som en medveten process där språkkunskaperna tillägnas med 

hjälp av regler.  

 

Den andra hypotesen “the input hypothesis” innebär att när ett barn kan en viss del av ett språk 

och får möjligheten till att lära sig något nytt men då precis ovanför nivån för vad barnet klarar 

av, då utvecklas språket. Krashen (2013) beskriver att denna hypotes är en av de viktigaste 

eftersom barnet behöver en utmaning i sin språkinlärning för att utveckla språket men det får 

inte vara en för svår utmaning då man istället förlorar förståelsen. Vygotskij (1982/2013) delar 



10 

 

samma åsikt och kallar det för ”nästa zon för utveckling”. En viktig del i denna hypotes är även 

att innehållet är intressant och relevant för inläraren.  

 

Den tredje hypotesen är ”the monitor hypothesis” (monitor hypotesen) och innebär att de 

kunskaper som har lärts in medvetet (explicitinlärning) enbart kan användas som ett 

kontrollsystem när språket ska kontrolleras eller korrigeras (Krashen 1982). Lightbown och 

Spada (2006) förklarar att denna hypotes endast fungerar när utövaren har gott om tid, bryr sig 

om att uttala och säga rätt språkligt och har lärt sig de relevanta reglerna. Tiden behövs för att 

inläraren ska kunna tänka igenom och använda de regler som finns och vid tidsbrist används de 

implicita kunskapen. Inläraren måste fokusera på formen där fokus ligger på hur man säger 

något, inte vad som sägs och slutligen den eller de regler som ska användas. När inläraren 

kommunicerar använder sig hen först av den mentala grammatiken för att sedan, om tid finns, 

kontrollera och korrigera yttrandet.  

 

Den fjärde hypotesen är ”the natural order hypothesis” vilket betyder hypotesen om den 

naturliga ordföljden. Krashen (1982) menar att barnet lär sig språkets regler i en viss ordning 

och att den inte påverkas av explicit inlärning. Författaren beskriver att den femte hypotesen 

”the affective filter hypothesis”, det vill säga hypotesen om det affektiva filtret, innebär att 

inlärarens förmåga att utveckla språket är beroende av inlärarens känslomässiga tillstånd. 

Inläraren påverkas även av det känslomässiga tillståndet som språkutövaren påvisar. Faktorer 

som påverkar språkinlärningen är självförtroende och motivation.  

 

I denna undersökning är Krashens (2013) the input hypothesis i fokus eftersom syftet är att ta 

reda på ett antal pedagogers uppfattningar om sin muntliga kommunikativa förmåga i 

klassrummet. Enligt hypotesen om input behöver eleverna exponeras för målspråket så mycket 

som det går i språkinlärningen och därför är denna hypotes relevant. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande ligger också till grund för denna undersökning för att lärandet sker i 

interaktion med andra och där den muntliga kommunikationen är väsentlig.  
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5 Metod 
Nedanför presenteras den undersökningsmetod som används samt det redskap som användes 

för att samla in data. Vidare redogörs för etik, tillförlitlighet och giltighet, urval, genomförande 

och analys.  

5.1 Kvalitativ metod 

Inom vetenskapen finns det olika synsätt där konstruktionismen är en. Konstruktionismen 

menas med att det är den verklighet som individen har skapat som studeras. Den hermeneutiska 

kunskapssynen bygger på igenkännande där tolkningar är i fokus med tonvikt på upptäckande. 

Fokus är att förstå och inte enbart begripa intellektuellt. I det konstruktionistiska synsättet 

tillämpas de två kvalitativa forskningsmetoderna intervju och observation (Bryman 2011). 

 

I kvalitativ forskning är intervju det redskap som används mest. Bryman (2011) menar att det 

beror på att forskaren i en intervju kan vara mer flexibel medan en observation kräver mer tid. 

Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord och kan beskrivas som tolkningsinriktad. Avsikten 

är att försöka förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna tolkar denna verklighet. I 

en kvalitativ undersökning beskriver Bryman (2011) att man först formulerar generella 

frågeställningar. Därefter väljer man de personer som ska vara med i undersökningen och till 

sist sker insamling av data. Sedan tolkas insamlade data och de redovisas som resultat och 

slutsats i undersökningen (Bryman 2011).  

 

5.2 Intervju 

För denna undersökning valdes kvalitativ metod med intervju som redskap därför att jag 

undersöker vad ett antal pedagoger anser om sin muntliga kommunikativa förmåga i 

klassrummet.  Metoden ger även en möjlighet till att ställa nödvändiga följdfrågor samt be om 

ett förtydligande vid eventuella missförstånd eller oklarheter. En intervju kan beskrivas som ett 

samspel som baseras på frivillighet där syftet är att samla information. En viktig detalj är att 

intervjuaren har klart för sig syftet med intervjun och de frågor som ska ställas. Under arbetets 

gång har frågorna inför intervjun kritiskt granskats med avsikt att säkerhetsställa och tydliggöra 

syftet. När datainsamlingen är genomförd ska materialet analyseras och då med fokus på 

respondentens uppfattningar och tankar kring det ämne som intervjun berör. Lantz (2013) 

framhäver att intervju är en kvalitativ metod som ofta används och att det är viktigt att 

datainsamlingen redovisas tydligt och konkret av intervjuaren. Det är även viktigt att 

slutsatserna framhävs på ett tydligt och konkret sätt för att undersökningen ska ha ett värde.  

 

Lantz (2013) beskriver olika former av intervjuer utifrån struktureringsgrad, den öppna, den 

riktat öppna, den halvstrukturerade och den strukturerade. Den öppna intervjuformen innebär 

att den som intervjuar ställer helt öppna frågor vilket ger respondenten möjlighet till att besvara 

utifrån egna tankar och uppfattningar kring ämnet. För att få en djupare förståelse av det som 

respondenten belyst eller för att få ett förtydligande kan intervjuaren sedan ställa följdfrågor 

(Lantz 2013). Denna undersökning baseras på den öppna intervjuformen där de frågor som 

utformades var övervägande öppna frågor. Detta gav respondenten möjlighet till att svara fritt 

utifrån sina egna uppfattningar och tankar om ämnet.  
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Att välja en passande plats för intervjun beskriver Trost (2010) som avgörande då många olika 

moment kan störa. Det är även viktigt att välja rätt plats för att respondenten ska känna sig 

bekväm under intervjun. Den plats som väljs ska kännas trygg för respondenten och inga 

moment som kan störa ska finnas såsom telefoner, övrig personal och elever. Inför varje intervju 

fick respondenten i undersökningen, välja en plats där hen kände sig trygg och där vi inte skulle 

bli störda. Platsen kunde variera men det viktigaste var att respondenten själv fick välja.  

 

Byrman (2011) beskriver fördelarna med att genomföra en pilotintervju innan de riktiga 

intervjuerna äger rum. Det ges då tillfälle till förbättring av intervjufrågorna t.ex. vid en fråga 

som respondenten verkar ha svårt att förstå. Vid en pilotstudie kan forskaren avgöra om 

frågorna är i rätt ordning eller om de ska ändra ordningsföljd. De frågor som forskaren är 

fundersam över kan i en pilotintervju visa sig användbara med lite justeringar eller strykas helt 

och hållet. Den som är utvald att medverka i pilotstudien bör inte ingå i de urval som planerats. 

Detta enbart för att det kan komma till att påverka representativiteten i urvalet (Bryman 2011). 

I denna undersökning valde jag att genomföra en pilotstudie. Syftet var att kontrollera om 

frågorna var tydliga att förstå så att jag kunde förbättra och justera dem inför de riktiga 

intervjuerna. Frågorna för pilotintervjun behövdes inte justeras eller ändras vilket medförde att 

frågorna användes på de riktiga intervjuerna.  

 

Sammanfattningsvis valdes den kvalitativa metoden med intervju som redskap för denna 

undersökning därför att det ger en möjlighet att be om ett förtydligande vid eventuella 

missförstånd eller oklarheter kring ämnet för att vid behov kunna få ett mer utförligt svar. Den 

öppna intervjuformen valdes för att respondenten ska få möjlighet att svara fritt utifrån sina 

egna uppfattningar och tankar. Intervjufrågorna har granskats för att säkerhetsställa och 

tydliggöra syftet med undersökningen. 

 

5.3 Forskningsetik 

När man gör en undersökning finns det olika forskningsetiska principer att ta hänsyn till. Som 

forskare är det min plikt att följa detta regelverk när data samlas in och sedan bearbetas. Det 

finns fyra allmänna huvudkrav som ställs på forskningen för att se till individskyddskravet och 

dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet innebär att information om undersökningens syfte ska ges till dem som 

medverkar i undersökningen.  Deltagarna ska informeras om deras uppgift i projektet samt de 

villkor som gäller för deltagandet. De ska även upplysas om att de har rätt till att avbryta sin 

medverkan när de vill samt att deltagandet är frivilligt. Det är viktigt att deltagarna får reda på 

var och hur de resultat som framkommit från forskningen kommer att offentliggöras 

(Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna i denna undersökning blev informerade om syftet och 

att deras medverkan var frivillig i det missivbrev som skickades ur via mejl.  

 

Samtyckeskravet betyder att de som deltar i en undersökning själva har rätten att bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de vill medverka. Har man beslutat att avbryta sin medverkan i 

undersökningen och drar tillbaka sitt samtycke får inte deltagaren pressas på några sätt till att 

fortsätta att medverka (Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjuerna påbörjades blev 

respondenterna informerade om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst om de skulle 

vilja det. 
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Konfidentialitetskravet innebär att de som väljer att delta i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Uppgifterna om de som medverkar ska förvaras så att inga obehöriga 

kan komma åt dem. Trots att de som har valt att delta inte har nämnts vid namn kan det ibland 

vara möjligt att identifiera någon individ. Därför är det viktigt att forskaren försvårar för 

utomstående att identifiera enskilda individer (Vetenskapsrådet 2002). I denna undersökning 

har respondenterna fått fiktiva namn för att de inte ska identifieras av utomstående. Samtliga 

inspelningar raderades direkt efter transkriberingen.  

 

Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som har samlats in om de som valt att medverka bara 

får användas för forskningsändamålet och inget annat. Dessa uppgifter får inte utlånas eller 

föras vidare för icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får inte heller användas av andra 

forskare (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga respondenter informerades, innan intervjun 

påbörjades, att det insamlade materialet enbart kommer att användas för studiens syfte samt att 

materialet inte kommer att lämnas vidare.  

 

 

5.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Begreppen tillförlitlighet och giltighet används för att bedöma kvaliteten i kvalitativa 

undersökningar.  Med begreppet giltighet menas att man undersöker det man ska undersöka och 

inget annat. Syftet med denna undersökning är att ta reda på ett antal pedagogers uppfattningar 

om sin muntliga kommunikativa förmåga i engelska undervisningen och genom en intervju ger 

det mig tillfälle till att ställa följdfrågor (Bryman 2011). Giltligheten påverkas i min 

undersökning då jag använder mig av följdfrågor vilket ger mig möjligheten till att få ett mer 

utförligt svar och då undersöks lite mer än det tänkta.  

 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjligheten till att stryka och konfirmera. Med begreppet trovärdighet menas att 

undersökningen utgår från regler som finns för hur forskningen ska genomföras (Bryman 2011). 

Trovärdigheten i denna undersökning är viktig och vid intervjuerna är det viktigt att jag ber om 

ett förtydligande vid eventuella oklarheter vilket gjordes vid varje intervju. Med överförbarhet 

menar Bryman (2011) att forskaren bygger upp en kunskapsbas genom detaljerade 

beskrivningar. Av kunskapsbasen kan andra forskare bedöma om resultatet går att överföra till 

en annan miljö. I denna undersökning innebär det att ingen information utelämnas och att de 

citat och beskrivningar som presenteras samt resultatet är tydligt skrivna.  

 

Bryman (2011) förklarar att kriteriet pålitlighet innebär att forskaren måste ha ett granskande 

synsätt för att på så sätt säkerställa tillförlitligheten i undersökningen. För denna undersökning 

betyder det att beskrivningarna, transkriberingarna och analysen måste vara tydliga och korrekt 

skrivna. Det sista delkriteriet, möjlighet att stryka och konfirmera, innebär att forskaren inte 

medvetet får låta sina egna åsikter och värderingar påverka resultatet på något sätt i 

undersökningen (Bryman 2011). Genom hela undersökningen är det viktigt att jag strävar efter 

att vara objektiv och inte låter mina personliga åsikter påverka resultatet. För denna 

undersökning har det inneburit att jag har fått vara kritisk mot mig själv och ifrågasättande mot 

mina åsikter genom hela arbetet. 
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5.5 Urval 

De pedagoger som tillfrågades att medverka i undersökningen valdes på grund av att de är 

verksamma och behöriga att undervisa i ämnet engelska. Jag valde att fokusera på pedagoger 

som undervisar i årkurserna fyra till nio för att få en möjlighet till att dels få tag på fler 

pedagoger men även för att få en chans till att få mer kunskap om pedagogernas muntliga 

kommunikativa förmåga i engelskundervisningen. Jag valde dessa pedagoger slumpmässigt 

genom att besöka olika skolors hemsidor för att få tillgång till pedagogernas email.  Därefter 

skickades ett mejl ut till valda pedagoger med ett missivbrev och en förfrågan om medverkan i 

undersökningen. Ett möte bokades upp på respektive pedagogs skola efter ett godkännande till 

medverkan i undersökningen. Pedagogerna bestämde en passande plats för intervjun där vi inte 

skulle bli störda. Pedagogerna är verksamma på tre olika skolor i en kommun på Västkusten.  

 

De har en yrkeserfarenhet på mellan fyra och trettioett år. De pedagoger som intervjuades i 

denna undersökning har fått kodade namn och kallas för: 

 

Pedagog A – Ann, pedagog i åk 4. 

Pedagog B – Birgitta, pedagog i åk 6-9 

Pedagog C – Carina, pedagog i åk 6-8 

Pedagog D – Denise, pedagog i åk 6-7 

Pedagog E – Emilia, pedagog i åk 4-6 

Pedagog F – Fanny, pedagog i åk 4-9 

 

5.6 Genomförande 

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till valda pedagoger med en förfrågan om medverkan 

i undersökningen. Därefter bokades ett möte upp med varje pedagog. Jag valde att inte låta 

pedagogerna ta del av intervjufrågorna (se bilaga 2) innan intervjun då jag ville att de skulle ge 

ett rakt svar utan en allt för lång reflektion. Tid för reflektion i stunden gavs men inte flera dagar 

i förväg innan intervjun. Respondenterna valde en avskild plats innan intervjuerna där vi inte 

skulle bli störda av skolpersonal eller elever.  

 

Varje intervju inleddes med att tacka respondenterna för sin medverkan i undersökningen. De 

informerades därefter om undersökningens syfte samt deras rätt att, när som helst, avbryta sin 

medverkan. Samtliga respondenter tillfrågades om det gick bra att intervjun spelades in och alla 

gav sitt godkännande. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Jag hade även ett 

anteckningsblock tillgängligt för att skriva ner följdfrågor och stödord vilket var behändigt. 

Lantz (2013) påpekar att en intervju bör inledas med att den som intervjuar informerar 

respondenten om syftet med intervjun vilket jag inledde varje intervju med följt av lite om 

utbildningen på Högskolan då intresset fanns hos respondenterna. Detta gav både mig och 

respondenterna en chans till att bekanta oss lite innan intervjufrågorna ställdes. Det är även 

viktigt att intervjuaren informerar hur intervjun ska dokumenteras och att respondenten har rätt 

att avbryta sin medverkan i undersökningen.  Först ställdes det några få övergripande frågor (se 
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bilaga 2) och därefter ställdes övriga frågor kring respondentens engelska undervisning. 

Samtliga intervjuer tog cirka 20 minuter.  

 

Vid varje intervju uppkom det följdfrågor vilka ställdes direkt efter respektive fråga och dessa 

skrev jag ner på mitt anteckningsblock för att komma ihåg frågeställningen. Efter varje avslutad 

intervju transkriberades dem så fort det var möjligt. När transkriberingarna var klara raderades 

de inspelade intervjuerna. Därefter påbörjades analysarbetet.  

5.7 Analys 

När alla intervjuer var genomförda transkriberades dem. Därefter raderades all inspelad data. 

Alla transkriberingar skrevs ut i pappersform för att ge en bättre översikt och ge möjligheten 

till att markera delar av texten. I det första skedet av en analys ska relevant information plockas 

ut och därefter ska den valda informationen analyseras vidare förklarar Lantz (2013). Jag 

markerade den information jag ansåg var relevant för fortsatt analys gentemot undersökningens 

syfte. Det gjordes i flera omgångar för att inte gå miste om data. Därefter analyserades 

materialet och relevanta kategorier för undersökningens syfte skapades. Kategorierna som 

skapades var: det engelska språket, en betydelsebärande faktor, undervisning och forskning. 

Jag gick igenom en kategori i taget för att fokusera på just den kategorin. Transkriberingarna 

på pappren klipptes isär och lades i respektive kategori för att lättare se om de hamnat i en 

passande kategori och om fler kategorier skulle skapas. På så sätt kunde jag på ett enkelt sätt 

flytta materialet mellan de olika kategorierna.  

 

Därefter påbörjades arbetet med en diskussion kring resultatet. Jag gick även här igenom varje 

kategori för sig och inledde en diskussion i relation till vald litteratur för området samt den 

teoretiska bakgrund som undersökningen vilar på. Genom att gå tillbaka till transkriberingarna 

fick jag möjlighet till att ytterligare en gång granska och analysera insamlad data. Därefter 

påbörjades metoddiskussionen där vald metod och redskap skulle granskas utifrån litteratur och 

hur väl det valda redskapet fungerade för undersökningen. Sedan diskuterades de didaktiska 

konsekvenserna följt av en slutsats som avrundar undersökningen. I slutsatsen besvaras 

undersökningens två frågeställningar för att knyta ihop undersökningen.  
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6 Resultat 
Under denna rubrik presenteras de resultat som framkommit av analysen från intervjuerna.  

Utdrag av intervjuerna finns med för att förtydliga viktiga delar. Under analysarbetet har det 

framkommit att pedagogerna säger sig tala mycket engelska under lektionerna och att de 

försöker att utmana eleverna till att tala engelska. Man kan tydligt urskilja att undervisningen 

vilar på det sociokulturella perspektivet samt att eleverna exponeras för det engelska språket 

vilket Krashen (1982) förespråkar. Hälften av pedagogerna har inte hört talas om 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av engelskundervisningen (2011).  

 

6.1 Det engelska språket 

Ett framträdande resultat visar att pedagogerna är medvetna om sin muntliga kommunikativa 

förmåga i undervisningen och dess inverkan på eleverna. Pedagogerna framhäver att de 

försöker prata engelska så mycket som det går i undervisningen. Hälften av pedagogerna uppger 

att de pratar engelska med eleverna även utanför lektionstid för att på så sätt möta eleverna i 

andra sammanhang. Alla medverkande pedagoger anser att de pratar engelska flytande. En 

pedagog förklarar att det är viktigt att uttalet blir rätt annars kan eleverna lära sig fel.  

 
… Jag pratar alltid engelska,  ibland får jag översätta på svenska för de elever som jag vet eller ser inte 

hänger med. Jag pratar mer engelska än svenska i alla fall.  …(Fanny) 

 

 
…det är eh viktigt att uttalen blir rätt, annars så fel uttal gör att eleverna säger fel och det kan bli väldigt 

fel, i betydelsen exempel ”chips” och ”ships”… (Emilia) 

 

 

Analysen av intervjuerna visar att det svenska språket används vid speciella tillfällen. Både 

Birgitta, Carina och Denise framhäver att de enbart pratar svenska vid genomgångar av den 

engelska grammatiken då de ser att majoriteten av eleverna i klassen inte hänger med. Det 

framkommer att muntliga diskussioner är viktigt i undervisningen där eleverna får utveckla sin 

muntliga kommunikativa förmåga. En pedagog beskriver även hur hon i undervisningen inte 

brukar rätta allt eleverna säger då hon menar att elevernas produktion avtar. 

 

 
…Jag försöker prata på engelska mest men är det saker som inte går hem så försöker jag att förklara det 

på engelska först men ibland blir jag tvungen att använda det svenska språket för att de ska hänga med. 

För att alla ska få en chans. Men mestadels engelska…(Birgitta) 

 

 

…diskussioner är ju oerhört viktigt, eh en av den viktigaste momenten i undervisningen. Det gör vi 

mycket…(Birgitta) 

 

 

Min analys av intervjuerna visar att samtliga pedagoger uppger att de är noga med att vara 

konsekventa med påpekar att eleverna ska svara på engelska vid eventuella frågor eller liknande 

i undervisningen. Pedagogerna förklarar hur de försöker stötta och hjälpa eleverna till att svara 

på engelska genom att de ställer olika frågor och uppmanar dem till att förklara på ett annat sätt 

vid oklarheter. Det framkommer från analys av pedagogernas svar att de brukar modellera för 

eleverna hur man kan göra när man inte hittar orden eller hur man kan fortsätta driva ett samtal. 

En pedagog lyfter att man måste vara konsekvent och ha tålamod. 
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…Dom ska ju svara på engelska, eller så. Svarar dom på svenska så eh svarar jag ”sorry, I dont 

understand, we´re having english now, .. please say it in english” och då gör dom de i regel eller så 

säger dom ingenting och då får man ju (skratt) får man ju pusha dom lite…(Ann) 

 

Det framkommer att pedagogerna försöker hjälpa eleverna till att tala mer engelska på 

lektionerna och förklarar att en anledning till att eleverna inte vågar prata engelska är att de kan 

vara rädda för att de ska säga fel. Carina förklarar att det kan bero på att de befinner sig i en 

känslig ålder där man är beroende av vad klasskamraterna tycker. Hon påpekar att även om 

klassrumsklimatet är bra och att det finns en nolltolerans för negativa kommentarer och 

mobbning, känner eleverna ändå en rädsla för att göra fel.  

 

 
…Det tränar vi med på, kan de inte eller vet dom inte så får man försöka att omskriva orden eller 

använda sig av ett enklare språk eller man kan fråga en kompis. Sen uppmana dom att 

försöka…(Birgitta) 

 

 

 

…”give it a try” jag försöker uppmuntra dem. Det är okej att säga fel, okej att misslyckas. Jag tycker 

nästan att det är ett större misslyckande att svara på svenska än eh att försöka på engelska…(Carina) 

 

 

6.2 En betydelsebärande faktor 

Analysen av intervjuerna visar att samtliga pedagoger i undersökningen har en uppfattning om 

sin pedagogiska roll i undervisningen. Pedagogerna beskriver sig själva som ledare och 

handledare. Ann, Denise och Emilia framhäver att det är deras roll som pedagog att styra in 

eleverna på rätt spår. Birgitta, Carina och Fanny påpekar att de är den personen i klassrummet 

som ska ge eleverna möjlighet och förutsättning för lärande.  

 

 
…jag är ju den som ska ge eleverna förutsättningar till att tillägna sig kommunikativ förmåga. Språket 

handlar ju om att förmedla tankar och känslor och kunna eh uttrycka sig i olika syften. Att man kan 

använda språket i olika syften. Alltså jag ser mig som en handledare sen att jag har förkunskaperna det 

är jätteviktigt, att den som håller i trådarna verkligen har en grund… (Birgitta) 

 

 

En pedagog beskriver ytterligare en betydelsebärande funktion som hon anser att pedagoger har 

i engelskundervisningen. Ann lyfter att det är pedagogens uppgift att motivera och utmana 

eleverna. Hon förklarar att eleverna måste motiveras för att på så sätt utveckla språket. Eleverna 

måste även få utmanas för att utveckla lärandet och detta sker i deras nästa zon för utveckling. 

En pedagog lyfter även motivationens betydelse där pedagogens stöttning är i fokus.  

 

 
… och som ska vara motiverade och dom ska bli utmanade att höja sin ribba och dom ska kunna se det 

också att eh ”ha, nu kan jag det här, jippi” och det är liksom man får inte, man måste ha pisk och morot 

asså… (Ann) 

 

 

Min analys av intervjuerna visar att en pedagog uppger hur hon brinner för ämnet engelska 

vilket i sin tur påverkar elevernas lust och attityd till lärande. Ann och Fanny förklarar vidare 

att eleverna ska ha kul när de lär sig men att de inte nödvändigtvis behöver vara medvetna om 

det.  
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… jag ska ju entusiasmera dom och hitta något som fängslar dom, så att man lurar dom att lära sig nya 

grejer. Sen tillämpas det eh efter deras nivå, kunskapsnivå…(Fanny) 

 

 

6.3 Undervisning  

Det framkommer från analysen att undervisningen varieras på olika sätt men syfte och mål 

förklaras nästan alltid vid varje lektion. Olika läromedel används och övrig litteratur som 

komplement. Ann beskriver att hon vid nästan varje lektion inleder med att repetera vad de 

arbetade med förgående lektion. Det framkommer tydligt att pedagogerna låter eleverna arbeta 

mycket i par, i grupp och i helklass. 

 
…Jag börjar alltid med att skriva vad vi ska göra på tavlan, vad målet är och berätta för eleverna hur jag 

tänker, sen kan det se olika ut beroende på vad vi gör…(Fanny) 

 

 
…sällan enskilt för att då eh lär dom sig sällan det som de ska göra under lektionen eller så eh de blir 

mer diskussioner när de arbetar med någon…(Carina) 

 

 
 

I analysen av intervjuerna har det framkommit att två pedagogerna använder sig av IKT i 

undervisningen och då i form av dator eller ipad. Birgitta och Denise beskriver hur de använder 

sig av Internet i undervisningen eftersom eleverna tar del av engelskan genom TV, Internet och 

datorspel på fritiden. Det framkommer att pedagogerna använder IKT för att kombinera 

vardagsengelskan med skolengelskan. Carina påpekar att hon vill göra eleverna medvetna om 

olika typer av språk och dess skillnader samt när de ska använda de olika språktyperna.  

 

 
 

… Vi har ju försökt att fiska upp deras vanor, vad är det dom konfronteras med det engelska språket och jag 

tror det är viktigt att hitta deras sätt att se på saker för vi är ju uppvuxna på en annan tid och där vi inte hade 

de tillgångar de har idag…(Denise) 

 

 

 

…vi talar ju om olika stilar, att det finns olika språkstilar. Jag vet ju att det finns exempel ett chattspråk, 

ungdomsspråk som eleverna använder när dom skickar meddelanden till varandra, sms, snapchat…jag är 

medveten om att dom har ett annat språk och de behöver dom inte träna på i skolan utan de behöver bli 

medvetna om skillnaderna och när man kan använda de olika stilarna, när det är okej att skiriva ”wanna” 

och ”gonna”. Lite förkortningar och sånna saker… (Carina) 
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6.4  Forskning 

Analysen av intervjuerna visar att hälften av de intervjuade pedagogerna inte hade hört talas 

om rapporten från Skolinspektionen 2011. En pedagog uppger hur hennes skola blev utvald och 

att hon sedan blev granskad av Skolinspektionen. Denise påpekar hur hon har läst den för några 

år sedan men att hon inte nämnvärt har förändrat sin undervisning enbart utifrån den. Emilia 

har hört talas om rapporten och beskriver vad hon tror påverkar majoriteten av pedagogerna i 

Sverige till att använda det svenska språket mer i engelska undervisningen än det engelska 

språket. Hon förklarar att hon tror att det beror på pedagogers osäkerhet i att använda det 

engelska språket.  

 
 

 
…man försöker hänga med i dagens samhälle och vad som sker samt vad som är nytt på agendan så att 

säga. Det är inte så att jag går runt och tänker på rapporten var dag utan att succesivt ändras ju 

undervisningen parallellt med samhället och forskning… (Denise) 

 

 
…Jag tror att pedagoger tyvärr är osäkra och kan inte, vågar inte, tala engelska. Jag har föreslagit 

många olika böcker och liknande till mina kollegor bland annat, men det vågar dom liksom inte 

använda eller prata om. Så jag tror att många inte känner sig helt trygga i att prata engelska 

tyvärr…(Emilia) 
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7 Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras de resultat som framkommit i relation till tidigare forskning, vald 

litteratur samt det teoretiska perspektiv som valts för undersökningen. Resultatdiskussionen är 

indelad i olika kategorier: muntlig kommunikation, en betydelsebärande faktor, undervisning 

och Vidare diskuteras valet av metod och didaktiska konsekvenser.  

 

7.1 Resultatdiskussion  

7.1.1  Det engelska språket 

Ett framträdande resultat från denna undersökning är att eleverna behöver exponeras för 

målspråket vilket stämmer överens med Krashen (1982) och hans monitormodell som 

framhäver att det är det viktigaste för språkinlärningen. Inläraren ska duschas i språket och 

utsättas för så mycket input det bara går. Ju mer input förklarar Krashen (2013) desto mer 

gynnas utvecklingen av språket. Det framkommer att muntlig kommunikation är viktig i 

klassrummet för att utveckla språket vilket även Pinter (2006), Hedge (2000) och Sundin (2001) 

påpekar är det väsentliga i undervisningen. Författarna menar att när eleverna får höra 

målspråket lyssnar de även på uttal och intonation vilket pedagogerna i undersökningen menar 

på att eleverna får möjlighet till. Eriksson och Tholin (2007) beskriver att nyckelbegreppen i 

lärandet är interaktion och kommunikation. Författarna menar vidare att kommunikationen är 

oerhört viktigt för utvecklingen av ett nytt språk vilket pedagogerna i undersökningen uttrycker 

är viktigt i undervisningen. I det sociokulturella perspektivet på lärande beskriver Vygotskij 

(1984/2001) att just interaktionen är det väsentliga. I interaktion och samspel med en annan lär 

man sig av varandra vilket framkommer i undersökningen eftersom pedagogerna beskriver när 

de diskuterar och muntligt kommunicerar i klassrummet. När man muntligt kommunicerar så 

sker det i samspel med en annan språkutövare vilket medför att tankar, känslor och annan 

information delas och sparas. Ny kunskap sparas för framtida konversationer. Resultatet visar 

att det är viktigt att man som pedagog tänker på att man uttalar ord rätt då betydelsen av orden 

kan bli fel. Det är en viktig kunskap som eleverna måste förstå och som pedagoger måste lära 

dem. I allas modersmål finns det ord som uttalas samma men har olika betydelser. Eleverna ser 

pedagogerna som förebilder till de språk som utövas.  

 

Det framkommer att hälften av pedagogerna säger sig tala engelska med eleverna utanför 

lektionstid och förklarar att de då möter eleverna i andra sammanhang. Engelskan används då i 

andra situationer än vad eleverna är vana vid i skolan vilket en pedagog menar påverkar dem 

positivt. Pinter (2006) beskriver att detta stärker elevernas bild av pedagogen, som ska föregå 

med gott exempel. Jag upplever att pedagogerna brinner för det engelska språket då jag i 

intervjuerna kände deras entusiasm och att de tycker att det är kul att prata engelska vilket även 

bidrar till att de pratar mycket engelska i undervisningen. Ett resultat visar att en pedagog 

förklarar hur hon inte alltid rättar det muntliga som eleverna producerar för att inte ta bort 

glöden till att producera språket vilket Hedge (2000) menar påverkar elevernas motivation till 

lärandet av målspråket. Det är viktigt som pedagog att när målspråket lärs ut behöver man inte 

rätta exakt allt eleverna producerar, för att då kan glöden och motivationen förloras. Finns där 

ingen motivation blir det svårt att utveckla lärandet. 

 

Ett resultat från Skolinspektionens rapport 2011 visar att majoriteten av de medverkande 

pedagogerna pratade mer svenska än engelska i undervisningen. Ett framträdande resultat är att 

pedagogerna anser att det är viktigt för eleverna och för deras egen skull, att de pratar engelska 

så mycket som det bara går. Däremot lyfter pedagogerna att de ibland får förklara vissa saker 

på svenska men att det mestadels sker vid genomgångar av grammatik. De kunde även förklara 
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något på svenska efter två försök på engelska för de elever som visade att de fortfarande inte 

förstod övningen eller frågan. Pinter (2006) förklarar att elever som fortfarande är nya i 

målspråket oftast svarar pedagogen på sitt modersmål istället för målspråket. Författaren menar 

även att om eleverna svarar på modersmålet har det ändå påbörjat en kognitiv process som 

senare leder till att eleven svarar på målspråket. Ett resultat visa att pedagogerna brukar förklara 

hur de uppmanar eleverna att svara på engelska istället för svenska och att mestadels enbart 

tillåter ett svar på engelska. Här är pedagogen en ledare som visar eleverna hur språket används 

i olika situationer samt vad hen tolererar och inte.  

 

Jag upplever att pedagogerna känner sig veta och har koll på de elever som eventuellt inte 

hänger med i en genomgång. Jag anser att de är drivande pedagoger när de försöker att förklara 

ytterligare en gång då det kan vara lätt att istället översätta till svenska. Det är även positivt att 

de är konsekventa med att eleverna enbart ska svara på engelska och inte svenska, annars finns 

en risk till att det svenska språket tar över. Jag anser att det är positivt att pedagogerna går 

igenom grammatik på svenska men att de presenterar begreppen på engelska. Det finns ingen 

anledning att gå igenom grammatiken på engelska men det är viktigt att eleverna får lära sig 

begreppen för olika tempusformer på engelska och inte enbart på svenska. Givetvis kan man 

längre fram i elevernas språkinlärning presentera grammatiken på engelska men i början är det 

tillräckligt svårt för unga elever att förstå hur ett språk är uppbyggt. En fördel är att man i 

undervisningen av målspråket kan använda sig av paralleller med modersmålet vilket kan 

underlätta elevernas förståelse för vissa saker, inte minst för grammatiken.  

 

7.1.1.1 Diskussioner   

Ett framträdande resultat i undersökningen uppger att pedagogerna ser diskussioner som en av 

de viktigaste delarna i undervisningen. Resultatet hör ihop med hur de ser på 

gruppsammansättningar där de förklarade att de sällan låter eleverna arbeta enskilt utan 

mestadels i par, grupp eller helklass. Det framkommer att enligt pedagogerna lär sig eleverna i 

interaktion med andra elever vilket stämmer överens med vad Vygotskij (1934/2001) 

förespråkar som det mest väsentliga i barns kunskapsutveckling. I diskussioner får eleverna 

möjlighet till att interagera och samtala med klasskamraterna och pedagoger vilket stärker deras 

språk och språkutvecklingen. Enligt Lgr 11 (2011) ska pedagogen ge eleverna stöd i deras 

språk- och kommunikationsutveckling där det sociokulturella perspektivet på lärandet är i 

centrum. Resultatet visar att pedagogerna modellerar för eleverna olika strategier för hur de kan 

fortsätta driva ett samtal vilket även Hedge (2000) påpekar är pedagogens uppgift. Pedagogens 

uppgift är att undervisa eleverna om olika redskap och strategier för att lösa, granska, använda 

och analysera olika problem viket jag anser att pedagogerna i denna undersökning är medvetna 

om.  

 

Pedagogerna förklarar och beskriver hur de säger sig arbeta i klassrummet med eleverna vilket 

även förklarar deras betydelse i undervisningen. Det står även skrivet i Lgr 11 (2011) att 

undervisningen ska bidra till att utveckla olika former av dialoger och samtal vilket sker när 

eleverna diskuterar med varandra oavsett om det är i helklass eller en mindre grupp. Detta är 

något som framkommer i undersökningen eftersom pedagogerna låter eleverna arbeta mycket i 

par och grupp istället för enskilt. Rubin (1975) lyfter att det är pedagogens uppgift att skapa 

situationer där målspråket används och där språket får en betydelse och en mening. Ett 

framträdande resultat är hur pedagogerna brukar föra diskussioner i helklass där eleverna får 

möjligheten till att föra och följa olika resonemang och föra fram sin egen åsikt. Enligt Lgr 11 

(2011) i kunskapskraven för årskurs sex för ämnet engelska ska eleven kunna uttrycka sig enkelt 

och begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven ska även förstå det väsentliga av innehållet 
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i talad engelska. Genom diskussioner med klasskamrater skapas förutsättning för eleverna att 

träna och utveckla sitt målspråk vilket Krashen (2013) påpekar är ett gyllene tillfälle där 

eleverna utsätts för input. Input ska inte endast komma från pedagogerna utan även elevernas 

klasskamrater. Resultatet visar att pedagogerna lyfter vikten av att diskutera med eleverna i 

undervisningen och jag upplever att de förstår diskussionens betydelse för språkinlärningen.  

 

7.1.1.2 Osäkerhet 

Ett resultat från undersökningen visar att pedagogerna försöker att hjälpa eleverna till att tala 

engelska. Pedagogerna anser att eleverna ibland inte vågar prata engelska även om tillfällen 

ges. Det framkommer även en tanke till varför eleverna inte vågar prata engelska i 

undervisningen och pedagogerna menar att det oftast beror på att eleverna är rädda att säga fel 

inför kompisarna. Detta är en viktig reflektion från pedagogerna eftersom det är pedagogens 

uppgift att utveckla elevernas lärande och för att gå vidare behöver man veta vad som står i 

vägen. Den anledning som pedagogerna anser påverkar elevernas produktion av språket är 

liknande det resultat Tsiplakides och Keramida (2009) fick fram från sin studie gjord i 

Grekland. Resultatet från den studien visade att eleverna kände en ångest och oro att tala 

målspråket då de inte behärskade målspråket till fullo samt att de inte ville göra bort sig framför 

sina klasskamrater. Jag anser att det är viktigt att pedagoger vet om att elever kan känna ett 

obehag att prata på målspråket. Jag anser även att det är viktigt att man som pedagog är 

medveten om en eventuell orsak till problemet för att kunna gå vidare. Eventuellt kan 

gruppdiskussioner bli mer aktuellt till en början än diskussioner i helklass. Ett resultat från 

denna undersökning visar att detta är något som majoriteten av pedagogerna i undersökningen 

känner till men det kanske är något som man ska diskutera med samtliga pedagoger på skolorna. 

Det behövs införas diskussioner i arbetslagen om elevers obehag kring att tala ett språk för att 

kunna hjälpa eleverna vidare i utvecklingen av det nya språket. Lightbown och Spada (2006) 

och Cameron (2001) förklarar hur unga elever har lättare för att lära sig ett nytt språk och 

använda det trots bristande kunskaper och utan att känna en rädsla för att säga fel. Detta är något 

som pedagoger behöver ha kunskap om för att kunna hjälpa eleverna att utveckla deras muntliga 

kommunikativa förmåga. Detta är ett problem som inte enbart finns i engelskan utan även i de 

andra ämnena även om det kan visas på ett tydligare sätt i det engelska språket.  

 

Som samtliga pedagoger beskriver i denna undersökning, har de en nolltolerans för mobbning 

och att de alltid strävar efter ett gott klassrumsklimat men ändå kan elever känna en rädsla för 

att prata engelska. Det framkommer att en pedagog berättar för sina elever att det är okej att 

göra fel och jag anser att det är viktigt som pedagog att man visar att det är okej att säga fel och 

göra misstag. Man lär sig av sina misstag och i utvecklingen av ett nytt språk möter man olika 

hinder som inte alltid är lätta att komma över. Det viktigaste är att man går vidare och blickar 

framåt. Det är viktiga egenskaper hos en pedagog och som Hedge (2000) beskriver är det 

pedagogens inställning till lärande som påverkar elevernas inställning och attityd till lärandet 

vilket även framhävs i undersökningen efter analys.  

 

Tsiplakides och Keramida (2009) beskriver att när pedagoger känner sina elever får de kunskap 

om deras attityder till produktion av målspråket samt en grund till varför de kan känna en ångest 

över att tala. Jag upplever efter analys av intervjuerna att pedagogerna i undersökningen har en 

uppfattning om varför eleverna känner rädsla för att tala målspråket vilket överensstämmer med 

relevant litteratur och forskning. Kanske kan man lägga fokus på att lära eleverna mer ”chunks” 

som Pinter (2006) förklarar som ord eller fraser som hjälper eleverna till att producera språk. 

Fördelen är att eleverna inte behöver tänka på de individuella orden utan de kan enbart säga 

olika fraser. Författaren förklarar att chunks används mer av barn än vuxna då de inte gör samma 
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analyseringar av den språkliga strukturen. Det är något som elever får lära sig i början av ett 

målspråk men kanske ska man fortsätta att komma med nya chunks ju äldre eleverna blir för att 

på så sätt motverka deras ångest över att tala. Det finns chunks runt omkring oss både i vardagen 

och i skolan. Eftersom eleverna möter engelska i vardagen kan det vara ett unikt tillfälle att 

kombinera skolengelskan med vardagsengelskan ytterligare. Burek och Losos (2014) förklarar 

hur debatter kan hjälpa att utveckla eleverna till att producera språk. Genom att få möjligheten 

till att argumentera och föra fram sin åsikt om något man gillar så producerar eleven målspråket 

då hen vill förmedla sina känslor och tankar till klasskamraterna. Att använda sig av debatter i 

grupper med eleverna gynnar deras språkutveckling menar Burek och Losos (2014). I 

undervisningen är detta ett bra tillvägagångssätt om eleverna känner en oro för att tala då man 

istället fokuserar på att eleverna får berätta på målspråket om något som de tycker om. Det 

gäller för pedagoger att modellera och sedan stötta och hjälpa eleverna. Ett resultat från denna 

undersökning visar att pedagogerna ofta diskuterar med eleverna i undervisningen och att det 

då kan passa med att prova på en debatt om saker som eleverna gillar och brinner för. Detta är 

något som redan används i skolor då eleverna får utveckla förmågan att argumentera, men då 

är syftet att de ska lära sig att argumentera och inte att de ska våga producera språk.  
 

7.1.2 En betydelsebärande faktor 

Ett framträdande resultat i denna undersökning är att pedagogens roll i klassrummet är den 

viktigaste faktorn för elevernas språkinlärning vilket stämmer överens med vad Hedge (2000) 

framhäver. Samtliga pedagoger i undersökningen beskriver sin roll i klassrummet som en 

handledare eller ledare vilket Lundahl (2012) påpekar är den roll som en pedagog behöver ha 

för att kunna bedriva ett lärande tillfälle. För att vara en fungerande ledare behöver pedagoger 

har kunskap om och förmågan att hantera klassrumsinteraktion samt att förmedla syfte och mål. 

Pedagogerna i undersökningen uppger att de brukar förmedla syftet med dagens lektion 

eftersom de anser att det är viktigt att eleverna vet vad de ska göra och varför. Jag upplever att 

pedagogerna i undersökningen är medvetna om sin betydelsebärande roll i undervisningen samt 

vad den innebär för elevernas språkinlärning och förutsättning för lärande. Pedagogernas 

uppfattningar om sitt ledarskap i klassrummet stämmer överens med vad litteraturen 

förespråkar om vad det pedagogiska ledarskapet innebär. Jag drar en slutsats om att dessa 

pedagoger är starka ledare som brinner för att undervisa. Att reflektera över sin roll i 

undervisningen är något som alla pedagoger behöver göra.  

 

En pedagog uppger vikten av att de har pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper som grund 

vilket både Pinter (2006) och Xu (2012) förklarar som grunden för elevernas 

kompetensutveckling. Det framkommer från denna undersökning att pedagogerna anser att de 

behöver ha kunskap om språkets olika delar för att kunna undervisa eleverna och hjälpa dem 

att anpassa språket efter olika syften och kunna uttrycka sig. Pedagogen är elevernas stöttning 

och vägledning i undervisningen och för att kunna lära sig att behärska och använda ett nytt 

språk behöver pedagoger ha kunskap om språkets olika delar. Hedge (2000) påpekar hur 

pedagogens säkerhet i ett språk speglar hens undervisning. Ett resultat som framkommer från 

denna undersökning visar att pedagogerna placerar engelskan som ett språk som de anser sig 

kunna flytande vilket kan tolkas med att de känner sig säkra i språket. Pedagogerna förklarar 

att de gärna testar nya saker och att de alla brinner för att lära ut det engelska språket vilket 

både Hedge (2000) och Xu (2012) menar tyder på att en pedagog är säker i språket. Det 

framkommer i resultatet hur pedagogernas attityd till språket påverkar elevernas lust och attityd 

till lärande. I Krashens (1982) monitormodell och hypotesen om det affektiva filtret, beskrivs 

att inlärarens utveckling av språket är beroende av hens känslomässiga tillstånd. Visar en 

pedagog en positiv inställning till lärandet smittas det av på eleverna och det ges en möjlighet 
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till språkinlärning. Det är en viktig faktor att vara medveten om som pedagog. Man kan lätt 

känna av om någon är trygg eller osäker och den känslan smittar av sig på de som befinner sig 

i närheten. Innan en skoldag eller lektion påbörjas kan pedagoger reflektera över om hur deras 

känslomässiga tillstånd kan påverka eleverna. Hedge (2000) beskriver att det är viktigt att 

pedagoger är medvetna om hur deras inställning till lärande påverkar elevernas förutsättning att 

utveckla språket vilket är ett tydligt resultat från denna undersökning. Ett resultat visar att en 

pedagog lyfter sin entusiasm för det engelska språket och hur hon kan se hur hennes inställning 

och attityder påverkar eleverna positivt vilket jag anser är en reflektion som är viktig att inte 

glömma bort. Tid är något som många pedagoger önskar att det fanns mer av men det är alltid 

positivt att reflektera om hur lektionen gick, vad gick som planerat och inte. Det är viktiga 

aspekter på hur man kan förbättra lärandet för eleverna och för att utvecklas som pedagog.  

 

Pedagogerna i undersökningen lyfter motivationens betydelse för elevernas språkinlärning 

vilket stämmer överens med det Hedge (2000) förklarar som a och o i undervisningen. Enligt 

Lgr11 (2011) ska undervisningen stimulera elevernas intresse för språk. Motivation påverkar 

elevernas glädje till att utforska språkets alla hörn. Ett resultat som framkommer från 

undersökningen är hur en pedagog låter eleverna se övningar som något roligt även om de inte 

är medvetna om att de lär sig något vilket kan tolkas med att pedagogen stimulerar elevernas 

intresse för språket. Jag upplever att pedagogerna är medvetna om hur deras attityd och 

inställning till språket påverkar eleverna. Samtidigt som kunskaper lärs ut ska man ha kul i 

lärandet.  

 

7.1.3 Undervisning  

Enligt Lgr 11 (2011) ska vi förmedla syfte och mål med undervisningen till elever vilket även 

är ett tydligt resultat i undersökningen. Att förmedla syfte och mål med undervisningen är något 

som pedagoger behöver göra för att låta eleverna bli medvetna om vad som lärs ut och varför 

och pedagogerna i undersökningen upplever jag är medvetna om detta. Sundin (2001) och 

Lightbown och Spada (2006) påpekar att innan ny kunskap befästs, behöver man få höra det 

upprepade gånger. Från undersökningen framkommer det att en pedagog brukar inleda 

lektionen med att repetera förgående lektion, då hon upprepar för eleverna vad de gjorde sist 

vilket ger dem en möjlighet till att befästa de kunskaper som ännu inte befästs. Repetition är 

något som eleverna inte kan få för mycket av menar Lightbown och Spada (2006). Jag delar 

samma åsikt om repetition som Lightbown och Spada (2006) för att man får ett nytt tillfälle till 

att befästa nya kunskaper och en möjlighet till eventuellt fördjupning eller om oklarheter har 

uppstått. Det är alltid positivt att repetera och diskutera vilket även ger mig som pedagog en 

snabb bedömning om vart eleverna befinner sig, vad jag behöver repetera och vad jag ska 

fördjupa eller gå vidare med.  

 

Det sker ett sociokulturellt lärande när pedagogerna i undervisningen säger sig variera 

undervisningen genom att låta eleverna arbeta i helklass, i grupp och i par. Enligt Vygotskij 

(1934/2001) sker lärandet i interaktion med andra vilket sker när en elev arbetar med en annan 

elev, vilket stämmer överens med vad de medverkande pedagogerna anser om 

engelskundervisningen. Ett framträdande resultat i undersökningen visar att pedagogerna sällan 

låter eleverna arbeta enskilt då de anser att eleverna lär av varandra som den sociokulturella 

teorin vilar på. När eleverna arbetar med varandra skapas ett lärande tillfälle eftersom eleverna 

är på olika nivåer vilket Krashen (2013) beskriver är det optimala för språkinlärningen. 

Eleverna ska utmanas och diskutera tillsammans för att på så sätt utmana varandra och utveckla 

språket. Krashen (1982) delar samma åsikt som Vygotskij (1934/2001) gällande att elever 
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utvecklas tillsammans med andra elever som är mer kunniga, det vill säga deras nästa zon för 

utveckling.  

 

Resultatet visar att eleverna får använda sig av Internet i undervisningen för att ta del av 

information vilket skrivs fram i Lgr 11 (2011) i den samlade läroplanen att undervisningen ska 

ge eleverna möjlighet till att använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. Pedagogerna använder Internet i undervisningen på 

grund av att eleverna använder det utanför skolan. Det framgår i rapporten från 

Skolinspektionen (2011) att eleverna inte använder IKT i undervisningen i den utsträckning 

som man hoppas på och att många elever inte har tillgång till en dator hemma vilket i denna 

undersökning visar motsatsen. Dock kan användandet av datorer variera beroende på Kommun 

och olika satsningar såsom ”en-till-en” där varje elev från årskurs sex tilldelas en dator eller 

surfplatta. Skolinspektionens rapport (2011) visar även att undervisningen i Sverige på de 

granskade skolorna inte tar del av den engelskan eleverna lär sig utanför skolan. Resultatet från 

denna undervisning visar att hälften av pedagogerna säger sig försöka föra in och använda 

vardagsspråket i skolan för att utveckla eleverna men också för att visa skillnader och likheter. 

Enligt Lundahl (2012) behöver man använda sig av både skolspråket och vardagsspråket i 

skolan för att skapa en bra förutsättning för elevernas utveckling av målspråket. I skolan 

fokuseras det på begreppsförståelse, skrivning och läsning i en högre grad än vad det gör utanför 

skolan.  

 

Det viktigaste i undervisningen påpekar Lundahl (2012) är att språket ska sättas i ett 

meningsfullt sammanhang vilket även resultatet från denna undersökning visar. Eleverna ska 

använda språket i verkliga och intresseväckande situationer och då muntligt kommunicera 

tillsammans. Enligt Lgr 11(2011) ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar språkliga 

strategier för att göra sig förstådda och att använda sig av omformuleringar när språket inte 

räcker till vilket pedagogerna i denna undersökning säger sig erbjuda eleverna. Pedagogerna 

uppger att de undervisar eleverna i att använda sig av olika strategier för att göra sig förstådda 

och att förstå. Eleverna behöver undervisas i skolspråket för att lära sig de strategier som behövs 

när de ska göra sig förstådda och behöver gå runt ett ord vilket en pedagog i undersökningen 

lyfter. Ett resultat som framkom visar hur en pedagog vill visa eleverna skillnader mellan 

vardagsspråket och skolspråket för att eleverna ska förstå att man inte alltid kan använda sig av 

vardagsengelskan när man exempelvis ska skicka ett brev till en ny vän. Olika syften har olika 

mottagare. Pedagogerna i denna undersökning är medvetna om vad eleverna lär sig utanför 

skolan och i skolan och hur detta kan kombineras för att skapa meningsfulla situationer och en 

bra lärande miljö.  

 

7.1.4 Betydelsen av forskning  

Ett resultat som framkommer visar att hälften av pedagogerna säger sig ha hört talas om 

rapporten från Skolinspektionen (2011). De pedagoger som inte har tagit del av rapporten 

upplever jag ändå som medvetna om hur och varför de genomför sin undervisning. Det gäller 

t.ex. anpassningen till vardagsspråket och skolspråket i undervisningen. En slutsats från 

Skolinspektionens rapport (2011) är att pedagoger inte alltid anpassar undervisningen till 

elevers olika förutsättningar och behov. Det framkommer att pedagogerna i denna undersökning 

förklarar att de säger sig anpassa undervisningen efter eleverna samt efter vad som står i Lgr11 

(2011). De förklarar även att de, gällande den muntliga kommunikativa förmågan, alltid 

försöker att stötta och vägleda eleverna i språkutvecklingen. Jag upplever att majoriteten av 

pedagogerna i denna undersökning har en uppfattning om hur de kan anpassa undervisningen 

till elevers olika förutsättningar och behov. De säger sig variera undervisningen och 
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undervisningsmetoder t.ex. att de låter eleverna arbeta mycket i par, i grupp och i helklass 

istället för enskilt arbete.   

 

De pedagoger som ännu inte tagit del av Skolinspektionens rapport från 2011 vet inte hur 

engelskundervisningen ser ut på de 22 olika skolor runt om i Sverige som deltog i 

undersökningen. Inte heller vet de vad Skolinspektionen anser kan förbättras vilket är en 

intressant och nödvändig information för att utveckla engelskundervisningen. I skolvärden 

strävas det alltid efter att prestera bättre inom de olika ämnen och att bedriva en undervisning 

som ger eleverna en bra lärande miljö. En reflektion från min sida till varför hälften av de 

medverkande pedagogerna inte har tagit del av rapporten kan vara att de inte har tid till det. 

Eftersom det tar tid att söka upp diverse olika nationella och internationella undersökningar 

med mål till att förbättra skolan behöver det kanske ges tid till pedagoger att ta del av dessa. 

Skolor i Sverige behöver kanske olika möten för sina pedagoger för att ge dem möjligheten till 

att diskutera olika rapporter och granskningar gjorda av bland annat Skolverket och 

Skolinspektionen. Det är viktigt som pedagog att reflektera över sin undervisning och genom 

att diskutera Skolinspektionens rapport från 2011 lär sig pedagogerna av varandra då tankar, 

åsikter och kunskap utbyts. Det sociokulturella perspektivet på lärande gäller även för 

pedagoger och inte enbart elever. Man tar då del av det som Skolinspektionen anser behöver 

förbättras i engelskundervisningen. Eftersom tid är dyrbart i skolvärden anser jag att vissa 

möten om diverse forskning, rapporter och granskningar behöver vara obligatoriska då det kan 

utveckla pedagogers undervisning och det ges en möjlighet till diskussion.  

 

I Skolinspektionens rapport framkommer det att både elever och pedagoger använder det 

svenska språket mer än det engelska språket i engelskundervisningen. Resultatet från min 

undersökning pekar på motsatsen. Pedagogerna beskriver sin åsikt om varför det är viktigt att 

de pratar engelska och varför de vill att eleverna ska göra det. Krashen (2013) beskriver hur 

elevernas ska exponeras för målspråket så mycket som det går vilket även är ett tydligt resultat 

som framkom i denna undersökning. En av pedagogerna, som har läst Skolinspektionens 

rapport, lyfter sina tankar kring varför det svenska språket var dominerande i majoriteten av de 

undersökta skolornas engelska undervisning. Hon förklarar att det kan bero på att pedagogerna 

känner en osäkerhet kring att tala det engelska språket. Hedge (2000) och Xu (2012) lyfter att 

pedagogens säkerhet i att lära ut ett målspråk är avgörande för elevernas språkinlärning och 

språkutveckling. Xu (2012) förklarar att det är viktigt att pedagogen reflekterar över sin 

undervisning för att förbättra lärandet för eleverna. Det vore ett intressant förslag till fortsatt 

forskning där man då skulle undersöka om pedagogernas osäkerhet i det engelska språket kan 

vara en möjlig anledning till varför det svenska språket används mer än det engelska språket i 

engelskundervisningen. Det hade varit intressant att dels undersöka detta i andra skolor i 

Sverige, men samtidigt i relation till de 22 skolor som Skolinspektionen (2011) 

kvalitetsgranskade.  

 

7.2 Metoddiskussion 

För att genomföra undersökningen valdes den kvalitativa metoden med redskapet intervju för 

att samla in data. Lantz (2013) förklarar att forskaren, under undersökningens gång, måste veta 

vad syftet med intervjun är och varför den ska genomföras. Redskapet intervju valdes därför att 

det ger en möjlighet till att förbättra frågorna genom arbetets gång och ställa nödvändiga 

följdfrågor vilket kunde ge möjligheten till ett mer uttömmande svar än via en enkät. I början 

av undersökningen hade jag planer på att även observera pedagogernas engelskundervisning 

för att efter det genomföra en intervju. Jag valde dock att enbart använda mig av en intervju för 

att samla in data eftersom den metoden bedömdes kunna uppfylla syftet.  
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Skolinspektionen (2011) använde sig av både observationer och intervjuer för att samla in data 

vid deras kvalitetsgranskning av engelska undervisningen i Sverige. Dessutom undersökte de 

22 skolor vilket gav dem utförliga kvantitativa resultat. Både inför observationer och inför 

intervjuer får pedagogerna reda på syftet med undersökningen och båda metoderna riskerar av 

den anledningen att ge en felaktig bild av hur undervisningen går till. Eftersom jag hade ett 

annat syfte än Skolinspektionen och enbart använde mig av intervjuer, det vill säga en kvalitativ 

metod, är resultaten inte helt jämförbara. 

 

Bryman (2011) förklarar att tillförlitligheten i en kvalitativ metod grundar sig på fyra olika 

delkriterier där trovärdigheten utformas av regler om hur forskaren ska genomföra 

undersökningen. Jag var tydlig och bad om ett förtydligande vid eventuella oklarheter eller 

missförstånd vilket ger min undersökning en ökad trovärdighet. Fördelarna med att använda 

intervju som ett redskap övervägde fördelarna med en observation och främst på grund av att 

genom en intervju ges det en möjlighet till att ställa nödvändiga följdfrågor. Samtliga intervjuer 

genomfördes på ett stressfritt och behagligt sätt. Då ingen av oss hade en tid att passa, kände vi 

ingen stress vilket gjorde både mig som intervjuare och respondenterna lugna. Respondenterna 

kunde i lugn och ro reflektera över frågorna innan de gav mig ett svar. Intervjun tog inte heller 

lång tid vilket i sig resulterade i ett lugn hos respondenterna.  

 

I valet av intervjufrågor menar Lantz (2013) att forskaren bör reflektera och diskutera 

relevansen i frågorna innan de ställs till respondenterna. I mitt val av intervjufrågor var det en 

utmaning att formulera frågor som inte var ledande. Frågorna utformades efter syftet men det 

var svårt att konstruera dem på egen hand då man endast hade ett perspektiv på det hela. 

Intervjufrågorna skulle även vara öppna frågor för att på så sätt kunna ge ett djupare svar än 

endast ”ja” eller ”nej”. Genom den öppna intervjuformen gavs det tillfälle för egna tankar och 

uppfattningar vilket är syftet med intervjun. Pilotstudien som genomfördes gav en tydlig bild 

på vilka frågor som behövde utvecklas och förbättras.  

 

Jag valde pedagoger som jag inte har haft någon kontakt med innan för att på så sätt inte låta 

undersökningen påverkas av mina tidigare erfarenheter om hur pedagogerna bedriver sin 

engelskundervisning. Jag upplever att pedagogerna som medverkade i undersökningen ändå 

kände ett lugn och en trygghet under intervjun vilket jag annars var rädd för att de skulle känna 

då vi inte träffats innan. Jag är nöjd med valet av att inte använda mig av pedagoger jag känner 

då det inte på något sätt kan påverka undersökningen.  Samtliga respondenter var måna om att 

svara på frågorna och att bli intervjuade. Varje intervju inleddes med att beskriva syftet med 

undersökningen samt vem jag är. Jag anser att det var ett bra val att använda mig av en intervju 

som datainsamlingsmetod då syftet var att ta reda på pedagogernas uppfattningar och tankar 

kring sin muntliga kommunikativa förmåga i klassrummet. Jag fick möjligheten till att ställa 

följdfrågor och övriga relevanta frågor till syftet. 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Ett resultat från denna undersökning visar att pedagogerna säger sig lägga stor vikt vid att 

muntligt kommunicera på engelska under engelsklektionerna och att de har en uppfattning om 

hur sin muntliga kommunikativa förmåga påverkar eleverna. Som yrkesverksam pedagog 

kommer jag att prata engelska under mina engelsklektioner eftersom jag vill muntligt 

kommunicera med eleverna på målspråket och exponera dem för målspråket såsom Krashen 

(2013) förklarar eftersom det utvecklar elevernas språkinlärning. Jag anser att det är viktigt som 

pedagog att visa för sina elever sin entusiasm för det engelska språket och dela med sig av sin 
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passion till eleverna. Undervisningen i engelska ska utveckla elevernas förmåga att formulera 

sig i tal samt förstå och göra sig förstådda och där kommunikationen är grunden i 

undervisningen. Utan kommunikation lär man sig inte att använda språket. Den muntliga 

kommunikation är en förutsättning för att använda språket vilket jag upplever att pedagogerna 

i denna undervisning förstår. Även om man bedriver sin engelskundervisning på olika sätt 

behöver den muntliga kommunikationen vara något som kvarstår och då på målspråket för att 

eleverna ska lära sig språket. Ett resultat som framkom i denna undersökning var att 

pedagogerna valde att förklara grammatiken på det svenska språket än det engelska språket 

vilket kan underlätta då det kan vara svårt nog att förstå den engelska grammatiken på svenska.   

 

De medverkande pedagogerna i undersökningen beskriver sin roll i undervisningen som 

handledare och ledare. Det är pedagogen som leder eleverna framåt, stöttar dem och vägleder 

dem. Jag tror att fler pedagoger runt om i världen skulle beskriva sin roll i undervisningen på 

liknande sätt. Jag delar pedagogernas åsikter eftersom jag själv ser mig som en handledare och 

min betydelse i undervisningen är viktig. Att skapa en bra lärandemiljö anser jag är viktigt. Som 

pedagog behöver man visa eleverna sin entusiasm för målspråket och ämnet som man 

undervisar i, för att de ska känna samma glöd och attityd till att bli motiverade till att lära. Jag 

tycker att det är viktigt att skapa ett bra klassrumsklimat, ha nolltolerans mot mobbning och ha 

en bra gemenskap i klassrummet. Dessa faktorer påverkar lärandet i klassrummet och jag ser 

mig och eleverna som ett team.  

 

Ett annat resultat som framkom i denna undersökning var att diskussioner är viktiga i 

undervisningen samt att pedagogerna mestadels låter eleverna arbeta i par, grupp eller i helklass 

då de anser att eleverna lär av varandra. Diskussioner är centralt i undervisningen och att barn 

lär sig i samspel med varandra vilket Vygotskij (1934/2001) förespråkar. I mitt framtida 

klassrum vill jag ha diskussioner som genomsyrar min undervisning då min undervisning vilar 

på det sociokulturella lärandet. Jag kommer låta eleverna arbeta i par, grupp, helklass och 

enskilt men fokus ligger på att alltid diskutera med varandra då eleverna lär av varandra. Jag 

vill stötta eleverna med att guida dem i att utveckla förmågan att förstå andra och göra sig 

förstådda i målspråket. Enligt Lgr 11 (2011) ska pedagogen hjälpa eleverna till att finna tillit 

till den egna förmågan vilket är en viktigt uppgifter som pedagog. Oavsett hur mycket kunskap 

man lär eleverna och vilka strategier som eleverna lär sig för att utveckla olika förmågor, 

behöver pedagogen hjälpa eleverna att känna en tillit till sin egen förmåga.  

 

Jag upplever att det är viktigt att ta del av vardagsengelskan i den engelska som lärs ut i skolan 

för att visa eleverna skillnader och likheter men även för att utveckla deras målspråk.  Dessutom 

står det i Lgr 11 (2011) att eleverna ska få möjlighet att använda modern teknik för att bland 

annat söka information vilket de får om de använder datorer eller surfplattor. Eleverna i dagens 

samhälle möter det engelska språket utanför skolan på fritiden i spel, filmer, serier med mera 

och det gäller för mig som blivande pedagog och andra pedagoger att ta tillvara på elevernas 

intresse för vardagsengelskan och sätta det i relation till skolengelskan. Då majoriteten av 

eleverna är kunniga i dagens moderna teknik är det ett värdefullt hjälpmedel att använda i 

undervisningen. Det öppnar många dörrar och möjligheter även om det gäller att ha kunskap 

om den information som finns att tillgå t.ex. att vara källkritisk. Jag kommer i mitt framtida 

klassrum att använda mig av dator, ipad och dylikt för att undervisa eleverna om vilken tillgång 

de har med hjälp av dessa elektroniska apparater. Många pedagoger kanske inte känner sig 

bekväma med att använda Ipad eller dator och det gäller då att kanske ta hjälp av kollegor eller 

ens elever för att testa nya saker och utmana sig själv.  
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Slutligen har denna undersökning bidragit till mer kunskap om vikten av att kommunicera på 

målspråket i klassrummet. Genom diskussioner i undervisningen skapas lärandetillfällen där 

målspråket används. För att lära sig ett språk så behöver man lära sig att använda det och därför 

får man inte underskatta eller glömma av att ha rika diskussioner för att kommunicera på 

målspråket. En annan viktig insikt som undersökningen har gett är hur viktig pedagogens 

betydelse i undervisningen är för elevernas språkinlärning. Det gäller att man är medveten om 

sin pedagogiska roll samt hur den påverkar elevers språkutveckling. Ett resultat som framkom 

var att hälften av pedagogerna inte hade hört talas om rapporten från Skolinspektionen från 

2011, vilket gör att pedagogerna inte får en uppfattning om vad de kan behöva granska och 

eventuellt förbättra i sin egen engelskundervisning.  
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8 Slutsats 
Syftet med denna intervjustudie var att undersöka ett antal pedagogers uppfattningar kring den 

egna muntliga kommunikativa förmågan i engelskundervisningen; Vad anser pedagoger om sin 

egen betydelse i engelskundervisningen? och Hur anser pedagoger att sin muntliga 

kommunikativa förmåga i engelskundervisningen används?. Den teoretiska utgångspunkten för 

studien är Krashens (2013) the input hypothesis och Vygotskijs (1934/2001) sociokulturella 

perspektiv på lärande. Ett resultat visar att pedagogerna i undersökningen beskriver sig som 

ledare och handledare i klassrummet och både Krashen och Vygotskij beskriver pedagogen som 

den viktigaste faktorn i undervisningen. Pedagogen ska främja elevernas språkutveckling och 

hjälpa dem att utveckla förmågan att använda det engelska språket.  

 

Enligt den sociokulturella teorin bör inlärarna utsättas för målspråket så mycket som möjligt. I 

undervisningen i engelska är den muntliga kommunikationen i fokus och en central del vilket 

Vygotskij (1934/2001) förespråkar som det väsentliga i barns språkutveckling. Ett resultat som 

framkom i denna undersökning var att pedagogerna säger sig prata engelska i undervisningen 

så mycket de kan. Krashen (2013) lyfter vikten av att pedagoger talar målspråket för eleverna 

för att de ska få lyssna till språket och få mycket input. Eleverna får även en möjlighet till att 

lyssna på uttal och intonation vilket de inte får om pedagogen inte talar målspråket i 

undervisningen. Därför ska språket användas vilket både Vygotskij och Krashen påpekar är 

grunden. Det är pedagogens uppgift att skapa tillfällen till att använda språket och i verkliga 

och meningsfulla sammanhang vilket Krashen (1982) lyfter som en nödvändighet i 

utvecklingen av målspråket.  

 

Ett resultat som framkommer är att pedagogerna säger sig prata mycket engelska i 

undervisningen vilket motsäger Skolinspektionens resultat. Ett annat resultat var att hälften av 

pedagogerna inte hade hört talas om rapporten från Skolinspektionen. En slutsats är därför att 

pedagoger kan förbättra medvetenheten om sin betydelse i engelskundervisningen och hur och 

varför de bedriver sin undervisning. Jag anser att det är viktigt att ta del av olika nationella och 

internationella rapporter, forskning och granskningar för att kunna utveckla och förbättra sin 

undervisning. Eftersom det är pedagogens uppgift att utveckla elevernas målspråk, ligger det 

på oss att göra allt i vår makt att förbättra lärandet för eleverna och lärandemiljön. 
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Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jan-Erik Svensson för det stöd och den tydliga 

och positiva kritik du har givit mig under arbetets gång. Jag vill även tacka de pedagoger som 

tog sig tiden att medverka i undersökningen, utan er hade inte undersökningen gått att 

genomföra. Jag vill tacka mina underbara klasskamrater som jag har fått äran att genomföra 

lärarutbildningen med. Slutligen vill jag tacka examinatorn, Rita Foss Lindblad, för konstruktiv 

kritik till förbättringsarbetet.  

 

 

 

Emilie Trygg 
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10 Bilaga 1 
 

 

Hej!                     Missivbrev till respondenter 

 

 
 

Jag heter Emilie Trygg och läser Grundlärarutbildningen årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås. 

Jag går nu min sista termin och det är dags för mitt avslutande examensarbete. I examensarbetet 

har jag valt att undersöka olika aspekter på engelskundervisning. Jag söker dig som är verksam 

pedagog i ämnet engelska.  

 

Jag vore väldigt tacksam om du kan tänka dig att delta i min undersökning som omfattar en 

intervju. Intervjun kommer att genomföras vecka 47-50 och beräknas ta ca 20 minuter.  

 

Den information som delges i samband med intervjun kommer enbart att användas i 

examensarbetet och kommer att behandlas i enlighet med föreskrivna forskningsetiska regler 

som rekommenderas av Vetenskapsrådet. Det innebär följande; att alla uppgifter i 

undersökningen kommer att behandlas med största verksamhet, så inga obehöriga kan ta del av 

dem. Deltagarnas namn och tillhörande skola kommer inte att redovisas i resultatet. 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.   

 

 

Jag hoppas att du kan tänka dig att delta och hjälpa mig i mitt sista examensarbete!  

 

Skicka ett svar eller ring, så bestämmer vi en tid som passar dig. Har du några frågor kring 

examensarbetet eller intervjun är du välkommen att kontakta mig via telefon eller mail. 

 

 

 

 

Tack på förhand, Emilie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon 0730- 410 022  

Mail s120100@student.hb.se 
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11 Bilaga 2 
 

Intervjufrågor  

 

 

Övergripande 

 

o Hur länge har du arbetat som pedagog? 

o Vilken årskurs undervisar du i? 

o Vilka ämnen undervisar du i? 

o Vilka språk pratar du flytande?  

o Hur mycket utbildning har du i engelsk språkdidaktik?  

 

Engelska 

o Kan du beskriva hur en av dina lektioner i engelska kan gå till?  

o Kan du beskriva din pedagogiska roll i undervisningen?  

o Hur mycket svenska respektive engelska pratar du under dina lektioner i engelska? 

Det går bra att uppskatta i procent.  

o Pratar du engelska eller svenska vid vissa specifika tillfällen under lektionerna? Ge 

några exempel. 

o Hur mycket tid skulle du uppskatta att eleverna pratar engelska respektive svenska 

under dina lektioner? Låter du dem besvara frågor på engelska eller svenska? 

Varför/varför inte? 

o Gör du något för att motivera eleverna till att våga tala engelska under lektionerna? 

o Hur gör du för att närma dig elevernas naturliga och vardagliga användning av 

språket?  

o Vad anser du om resultaten i Skolinspektionens rapport om engelskundervisningen 

från 2011?  

o Skulle du vilja förändra något i din engelskundervisning? Ge ett exempel.  
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