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Förord 
Nu när vi är i slutet av våran utbildning börjar verkligheten att bli mer och mer.. ja verklig! Vi 

har tillsammans genomfört en sista resa i form av en litteraturstudie, ett utvecklingsarbete och 

nu slutligen en diskursanalytisk studie. Vårt intresse för engelska som ett skolämne har enbart 

växt under årens lopp och inte minst det senaste halvåret. Vi är nu mer än laddade inför att få 

komma ut i arbetslivet och visa de kunskaper vi tagit till oss av.  

Vår arbetsfördelning har varit jämn under hela arbetets gång och genom att skriva tillsammans 

har vi kunnat diskutera och reflektera med varandra. Det anser vi har givit arbetet en bättre 

grund och en slutlig kvalité. Utöver att tacka varandra vill vi även ge våra handledare Jonnie 

Eriksson och Jonas Hansson ett stort tack för att ni lyssnade på våra frågor och ibland stora 

tankar. Tillsammans med er har vi kunnat ta ner tankarna till en genomförbar nivå.  

Vi vill även ge ett stort tack till våra sambos och familjer som stått ut med att vi nu analyserar 

allt i form av diskurser.  

 

Hanna Olsson & Emelie Östergren   
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1. Inledning 
Engelska är ett språk som i allt större grad fått rollen som ett globaliserat språk (Crystal, 2003). 

Detta innebär att språket talas runt om i världen och öppnar nya dörrar och möjligheter att 

kommunicera med andra (ibid.). I en värld där det blir allt lättare att arbeta, studera och 

kommunicera utanför landets gränser, ställs framtida språkanvändare inför en framtid där det 

blir viktigt att behärska det engelska språket (Skolinspektionen, 2010). Detta i sin tur ställer 

andra krav på dagens skola, då skolans uppdrag är att skapa framtida medborgare till en 

globaliserad värld (Skolverket, 2017). Ett sätt att nå detta krav är att introducera språket tidigt 

i åldrarna, vilket Lundberg (2016) menar inte enbart utvecklar elevernas språkkunskaper utan 

gynnar även ett tillvaratagande av deras nyfikenhet. Dessutom anser Lundberg att en tidig start 

främjar elevernas fortsatta intresse för språket. Utöver en tidig språkstart har kraven satt spår i 

grundskolans utformning, där det engelska språket idag är ett av grundskolans obligatoriska 

kärnämnen (Schröter & Molander Danielsson, 2016:48). I den svenska Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20111 (Skolverket, 2017) framhävs språkets 

betydelse i världen och för den enskilde individen: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera 

språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för 

olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som 

politik, utbildning och ekonomi (Skolverket, 2017, s.35). 

Vidare framhåller Lgr11 även att själva engelskundervisningen bland annat ska handla om 

ämnen som eleverna kan relatera till och även innefatta vardagliga situationer för eleverna, men 

även vara kopplat till deras intressen och erfarenheter. Dessutom ska undervisningen vara 

likvärdig i Sverige, vilket innefattar att inga skillnader bör finnas i engelskundervisningen runt 

om i landet (Skolverket, 2017). I enlighet med Lgr11 gör Lundahl (2012) en tolkning av Dewey 

och menar att elever behöver känna att undervisningen och det som lärs ut är meningsfullt. 

Författaren menar även att lärare behöver besitta kunskaper om hur eleverna inhämtar kunskap 

på fritiden för att möjliggöra en undervisning som ligger nära elevernas intressen och vardag 

(ibid.). Att använda elevernas egna erfarenheter och intressen behövs således för att skapa en 

meningsfull undervisning (Lundahl, 2012). Elevernas egna erfarenheter och intressen benämner 

Lgr11 som en del av de vardagliga situationer som eleverna möter utanför klassrummet 

(Skolverket, 2017). Elever behöver se en koppling mellan den verklighet de möter utanför 

skolan och det som lärs i klassrummet (Tornberg, 2009; Lundahl, 2012). Tornberg (2009) lyfter 

en problematik och anser att det idag existerar en distans mellan elevernas verklighet och 

undervisningen, vilket bidrar till att elevernas kan förknippa det engelska språket i skolan med 

enbart prov och betyg snarare än användbara språkkunskaper. Lundberg (2007) anser att detta 

kan bidra till att det engelska språket i skolan blir otillgänglig och att elever uppfattar det som 

ett ämne enbart för “duktiga” elever.  Vidare belyser Tornberg (2009) att problemet ofta ligger 

i skolans verklighet, det vill säga hur undervisningen är utformad, och att detta skapas genom 

att exempelvis enbart fokusera på lärobokstexter, grammatik eller glosprov. Även Lundahl 
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(2012) problematiserar läromedel och menar att enbart en typ av läromedel inte kan belysa alla 

de delar som eleverna förväntas lära sig samt att undervisningen måste utgå från eleverna, 

oavsett vilket läromedel läraren väljer att använda.  

Sammanfattningsvis lyfter flera författare en problematik i att engelskundervisningen skiljer 

sig från den form av språket eleverna möter utanför klassrummet. Detta i sin tur skapar en klyfta 

mellan det engelska språket i och utanför skolan, vilket kan skapa en känsla av meningslöshet 

hos eleverna. Då skolans uppdrag är att skapa framtida samhällsmedborgare där kunskaper 

inom det engelska språket krävs, behöver elevernas språkintresse stimuleras. Om 

undervisningen inte upplevs meningsfull för eleverna riskerar de att associera 

engelskundervisningen med kunskaper som krävs i skolan snarare än språkkunskaper de har 

nytta av utanför skolan. Denna problematik bygger således denna studies problemområde.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser kring meningsfull undervisning som 

framträder vid samtal med lärare kring vardagsnära engelskundervisning. 

● Vad uttrycker lärare är vardagsnära engelska för eleverna? 

● Hur uttrycker lärare att läromedel kan användas för att skapa en meningsfull 

engelskundervisning? 

  



3 

 

3. Bakgrund & tidigare forskning 
Ett begrepp som återkommer i denna studie är vardagsnära, därför har vi valt att inledningsvis 

presentera en definition av begreppet. Vidare presenteras det engelska språket i relation till den 

svenska skolan mer ingående. Därefter beskrivs hur man lär sig ett språk, för att slutligen gå in 

mer ingående på undervisningen i det engelska språket, där vi lyfter en meningsfull 

undervisning samt läromedelsanvändning. Vi har även valt att presentera tidigare forskning och 

bakgrundslitteratur under samma avsnitt. 

3.1 Centrala begrepp 

3.1.1 Vardagsnära 

Vardagsnära innefattar sådant som man möter i sin vardag och som blir en del av den. 

Nationalencyklopedin definierar det som något som en individ stöter på ofta och inte reflekterar 

över. I denna studie ämnar vi undersöka vad lärare samtalar kring när det kommer till 

vardagsnära engelskundervisning. Därför kommer vi inte att definiera begreppet i den 

bemärkelsen. 

3.2 Det engelska språket i den svenska skolan 

Runt om i vårt samhälle stöter vi på det engelska språket i olika former, det kan vara allt från 

lånade ord till att vi lyssnar på musik eller tittar på film (Sundqvist, 2009). Hur vi möter språket 

på fritiden har förändrats i takt med samhällets utveckling och det finns numera runt om oss 

och inte minst kring dagens barn och ungdomar (ibid.). Hyltenstam (2004) belyser att det 

engelska språket idag fått en mer dominant ställning i flera delar av världen, vilket medför att 

det även blir ett självklart verktyg vid internationella kontakter. Detta skapar i sin tur en helt ny 

arena för att lära sig det engelska språket (ibid.). 

Den roll det engelska språket har i dagens samhälle har en inverkan på hur undervisningen i 

språket bör utformas, då det medför att framtida medborgare behöver ha kunskaper inom det 

engelska språket; kunskaper som har förändrats i takt med att språket erhållit en mer 

globaliserad roll (Hyltenstam, 2004). Dessutom skapas en oenighet om huruvida det engelska 

språket bör ses som ett främmande- eller andraspråk i Sverige (ibid.). Hyltenstam anser att det 

engelska språket har tagit ett steg framåt och utvecklats till ett språk som inte enbart krävs vid 

internationella kontakter. Således väljer Hyltenstam att definiera ett främmandespråk som något 

som enbart krävs internationellt och som eleverna främst möter i undervisningen. Detta menar 

författaren inte är fallet i Sverige, där det engelska språket finns runt om i samhället. Även 

Viberg (2000) anser att i takt med samhällets förändring blir det mer problematiskt att skilja på 

det engelska språket som ett främmande- eller andraspråk i Sverige. Författaren väljer att 

definiera ett språk som enbart tillägnas genom undervisningen som ett främmandespråk medan 

ett andraspråk lärs i ett land där språket talas utanför undervisningen. Däremot anser Viberg att 

denna särskiljning blir problematisk då elever i allt större grad möter det engelska språket 

utanför klassrummets ramar.   

Att eleverna möter språket i allt större utsträckning på fritiden påverkar följaktligen den 

undervisning som bedrivs i skolan (Hyltenstam, 2004). Lundberg (2016) redogör för att denna 

nya arena för språk kan vara en fördel och att lärare bör uppmärksamma det engelska språket 
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utanför klassrummet så att eleverna blir mer medvetna om att språk inte enbart kan läras i 

skolan. Krashen (2009) lyfter även detta och menar att det informella lärandet, det vill säga det 

som sker omedvetet, kan hjälpa eleverna att förstå kontexten när de möter något nytt i 

språkinlärningen i skolan.  Drotner (2008) menar dock att lärare har svårigheter med att 

utveckla de kunskaper elever har med sig hemifrån. En anledning till detta handlar om de olika 

medier som barn och ungdomar engagerar sig i på fritiden, men som inte implementeras i deras 

undervisning (ibid.). Denna problematik har även uppmärksammats av Skolinspektionen 

(2011) då det framkommer i en rapport att även om elever ofta inte behöver svensk text när de 

ser på engelska filmer, så syns inte denna kunskap i klassrummet. En anledning till detta anser 

Skolinspektion är för att eleverna inte får använda redan befintliga kunskaper i klassrummet, 

vilket även eleverna i rapporten uttrycker sig kring.  

3.3 Att lära sig ett språk  

Enligt Lundahl (2012) finns flera olika forskningstraditioner kring hur individer tillägnar sig 

språkkunskaper, där en av dessa utgår från sociala sammanhang. Författaren menar att när 

språket används och har en social mening leder detta till att det blir meningsfullt för individen. 

Även Lundberg (2007) tar upp vikten av meningsfull kommunikation och menar att 

undervisningen bör fokusera på att eleverna får kommunicera, snarare än att låta fokus enbart 

ligga på språkets form. Ytterligare författare som tar upp vikten med kommunikation inom 

språket är Estling Vannestål (2009), som menar att elevers motivation för språket kan ökas 

genom att de får kommunicera med någon som inte kan svenska. Vidare menar Lundberg 

(2010) att våga och vilja behövs för språkutveckling, samtidigt som Lundahl (2012) menar att 

för att en språkutveckling ska kunna ske behöver eleverna utmanas i sina redan existerande 

språkkunskaper. Att elever bör utmanas belyser även Alqahtani (2015) som en viktig aspekt för 

språklärande. 

Ytterligare en aspekt som lyfts fram när det kommer till elevers utvecklande av språk är lärarens 

roll (Alqahtani, 2015; Lundberg, 2010; Lundahl, 2012). Lundahl (2012) uppger att det är 

lärarens ansvar att eleverna utmanas och stöttas i sitt lärande och även Lundberg (2010) belyser 

lärarens ansvar när det kommer till att skapa en språkmiljö som är intresseväckande för 

eleverna. I studien Engelska i åtta europeiska länder (Skolverket, 2004) undersöks elevers 

inställning till det engelska språket som ett ämne i skolan. I Sverige deltog sammanlagt 1431 

elever från 71 olika skolor. Studien visar att lärare är duktiga på att stötta eleverna, bland annat 

genom att uppmuntra till att tala engelska i klassrummet. Däremot visar elevernas enkätsvar att 

samma uppmuntran från lärare inte syntes när det handlade om att tala engelska utanför 

klassrummet. Alqahtani (2015) anser att läraren har en stor roll i att stimulera eleverna, 

någonting som även Lundberg (2016) betonar vikten av. Hon menar att läraren innehar den 

största rollen i att väcka elevernas nyfikenhet och lust för att lära sig språk och menar att detta 

kan göras genom att ta tillvara på den engelska eleverna möter utanför klassrummet. 

Blomgren (2016) har genomfört en studie med syftet att undersöka grundskoleelevers egna 

röster kring vad som främjar eller hämmar deras motivation. Studien bestod av två enkäter, där 

167 elever deltog vid den ena och 187 elever vid den andra, materialet kompletterades även 

med gruppintervjuer. I studien deltog elever i årskurs 9 från tre olika skolor. Resultatet från 

studien lyfter att de elever som deltog främjades av en varierad undervisning, tydlig 
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uppgiftsstruktur samt att klassrumsmiljön var trygg och skapade möjligheter till samarbete. Ett 

resultat var även att elevernas motivation tycktes hämmas av lärarnas brist på engagemang och 

kompetens i ämnet som undervisades. Studien belyser även att eleverna som deltog hade en 

medvetenhet i att deras egen inställning påverkade deras motivation. När det handlar om 

motivation menar Lundahl (2012) att det inte går att hävda att vissa elever är mer motiverade 

än andra, utan att motivation är något som ständigt förändras och kan således inte ses som 

individuella faktorer. En aspekt som kan bidra till bristande motivation och stimulering anser 

Lundberg (2007) är om läraren fokuserar allt för mycket på grammatik i 

engelskundervisningen. Istället menar hon att undervisningen bör fokusera på att låta eleverna 

få kommunicera, och att denna kommunikation ska vara meningsfull. 

3.4 Meningsfull engelskundervisning 

Tidigare avsnitt har belyst att en motiverande undervisning bidrar till en språkutveckling men 

att motivationen kan skapas på olika sätt. En viktig aspekt är att skapa en meningsfull 

undervisning (Tornberg, 2009). Vidare menar Tornberg att när vi som individer tolkar ny 

information försöker vi knyta an till tidigare erfarenheter och förståelser och således sätta denna 

nya information i ett sammanhang. Tornberg menar att elever idag kopplar det de lär sig utanför 

skolan till vad de lär sig i skolan. Utan de här meningsskapande kopplingarna riskerar den nya 

informationen som individen möter att bli helt meningslös (ibid.). Det är därför av största vikt 

att den verklighet eleverna möter utanför skolan speglas i den verklighet som finns i skolan 

(ibid.). Även Lundberg (2016) anser att det är viktigt att ta tillvara på det språk eleverna möter 

utanför skolan. Författaren belyser även att såväl språkforskning samt undersökningar från 

Skolverket styrker att elevernas motivation påverkas av att undervisningen skapas utifrån deras 

intressen och erfarenheter.  

Lundberg (2007) har genomfört en studie med syftet att undersöka hur engelskundervisningen 

kan utvecklas genom att genomföra en kompetensutvecklingskurs. Studien består av en analys 

av aktionsforskningsrapporter från 123 lärare under åren 2004 till 2006. Resultatet presenterar 

att eleverna uttrycker att engelskan blivit roligare när de släpps in i planeringen av 

undervisningen och när hänsyn tas till deras intressen. Lundberg beskriver att elever oftast 

tenderar att vara nervösa inför att prata engelska men att denna nervositet minskar när 

undervisningen ligger eleverna nära. Att inte våga prata engelska kan i sin tur hämma en fortsatt 

språkutveckling (Ahlquist, 2015; MacIntyre, 2007). Vidare lyfter Lundberg (2007) att en röd 

tråd genom de rapporter som granskats var att låta det engelska språket introduceras i elevernas 

vardag på ett lustfyllt och naturligt sätt.  

En studie som belyser problematiken i att elever idag tenderar att tappa lusten till att lära sig ett 

språk när de når mellanstadiet är Early Language Learning in Europe2 (Enever, 2011). Studien 

genomfördes i sju europeiska länder, däribland Sverige, och i studien deltog omkring 1400 

elever i åldrarna 6-7 år. Syftet med studien var bland annat att undersöka elevernas känslor och 

tankar kring engelskundervisningen. Det som uppkom var att elevernas intresse för språket 

tenderar att minska och engelskundervisningen upplevdes som allt mer meningslös i högre 

årskurser. Det framkom även att en anledning till denna brist i motivation och engagemang för 
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ämnet var att eleverna blev mer självmedvetna. Denna självmedvetenhet bidrog till att eleverna 

inte vågade prata engelska med risken för att säga fel. Vidare belyser resultatet från ELLiE-

studien att lärare idag bör ha elevernas egna intressen samt den engelska eleverna möter utanför 

skolan i åtanke.  

3.5  Läromedel i engelskundervisningen 

I denna studie definieras läromedel som “sådant som lärare och/eller elever använder för att 

eleverna ska nå uppställda mål” (Skolverket, 2006, s.15). Detta innebär att det inte enbart är 

exempelvis läroboken som definieras som läromedel, utan det innefattar både de verktyg och 

annat material som används för att eleverna ska nå målen (ibid.). I en rapport av Skolverket 

(2006) granskades läromedelsanvändning i ämnet engelska genom enkäter till lärare för årskurs 

5 och 9 samt intervjuer av lärare för årskurserna 3, 5 och 9. Totalt intervjuades 51 lärare på 23 

skolor i Stockholms län och 1327 lärare besvarade enkäten runt om i Sverige. Resultatet från 

granskningen indikerar att läroboken är det läromedel som används flitigast, där tre av fyra 

lärare uppger att de använder läroboken nästan varje lektion. Andra läromedel förekommer, 

men lärarna i studien uppger att det mestadels används som ett komplement till läroboken. En 

liknande granskning har genomförts av Skolinspektionen (2011), granskningen bygger på nära 

300 observerade engelsklektioner i årskurserna 6-9 på 22 skolor i Sverige. Resultatet visar att 

läroboken dominerar, där 70 procent av lektionerna som observerades hade ett stort fokus på 

läroboken. Harmer (2015) anser att läroboken ofta styr hur undervisning utformas idag. Att 

läroboken styr är ofta något som återkommer i forskning, men Englund (1999) problematiserar 

ordet och ifrågasätter hur en bok kan styra en levande människa. Författaren menar istället att 

det är vi människor som medvetet eller omedvetet skapar det inflytande läroboken har.  

Lärarna i granskningen av läromedel (Skolverket, 2006) beskriver att läroboken kan ge en 

trygghet för lärare att eleverna når målen men att undervisningen kan bli tråkig och monoton 

om man följer samma mönster. Även Harmer (2015) menar att en negativ aspekt av läroboken 

är att den är tråkig och ointressant för eleverna. Vidare belyser författaren att läroboken 

påtvingar ett lärandesätt som inte nödvändigtvis passar samtliga elever. Detta är även något 

Englund (1999) synliggjort i sin artikel, där han sammanställt forskning från 80- och 90 talet. 

Detta har gett forskaren en inblick i att läroboken kan fylla olika funktioner. Den första 

funktionen Englund lyfter är att läroboken kan ses som en trygghet för lärare att säkerställa 

läroplanens mål. Användandet av läroboken kan även innebära att läraren vill skapa en rutin 

och ett sammanhang för eleverna. Slutligen kan läroboken även vara en trygghet för de lärare 

som är osäkra på sina ämneskunskaper. Det faktum att lärare ser läroboken som en trygghet att 

eleverna får de kunskaper som de behöver i ett språk är något som Lundberg även lyfter (2016). 

Harmer (2015) menar dock att användandet av läroboken beror mer på att det underlättar 

lärarnas börda, då de inte behöver använda egna krafter i samma utsträckning. Däremot 

problematiserar Lundberg (2011) detta då hon menar att läroboken inte enskilt kan uppfylla alla 

de aspekter som kursplanen kräver, däribland att utveckla elevernas språkliga självförtroende.  

I dagens skola har lärare en allt större frihet i att välja läromedel, då staten numera inte reglerar 

valet av läromedel (Skolverket, 2006). Däremot är det oftast skolans ekonomiska resurser som 

styr vilka läromedel som används (ibid.). Lundahl (2012) poängterar att det inte står mellan att 
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välja lärobok eller något annat läromedel som finns till hands. Han menar exempelvis att 

autenciteten i en tidningsartikel inte nödvändigtvis försvinner bara för att den är tryckt i en 

lärobok. Således blir det viktigt att, precis som Harmer (2015) belyser, fundera över vad för typ 

av läromedel man är ute efter och vilka kunskaper man vill att eleverna ska lära sig. En 

problematik som däremot måste tas i beaktning vid val av läromedel är den klyfta som idag 

finns mellan elever när det gäller språkkunskaper i engelskundervisningen (Sundqvist, 2009). 

Denna klyfta växer i takt med att det engelska språket får en allt större roll i Sverige påverkas 

barn och ungdomar på olika sätt, de som möter språket kontinuerligt på fritiden utvecklas mer 

än de som inte möter det utanför skolan (ibid.). För att motverka detta menar Lundberg (2016) 

att eleverna behöver möta den engelska som finns utanför skolan i skolan. Det är således viktigt 

att lärare tar till vara på elevernas kunskaper och intressen vid val av läromedel (ibid.). 
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4. Teoretisk grund 
I följande avsnitt kommer vi att presentera och förklara socialkonstruktionism samt 

diskurspsykologi då det är de vetenskapsteoretiska utgångspunkter studien tagit avstamp i. 

Avsnittet inleds med en förklaring kring socialkonstruktionismen för att sedan beskriva 

förhållandet till diskursanalys och slutligen förklaras diskurspsykologi. 

4.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) tar upp socialkonstruktionism som ett samlat begrepp 

för flera teorier kring kultur och samhälle. De sanningar som varje individ skapar är inte en 

reflektion av hela världen utan det är istället en produkt över kulturella och historiska speglingar 

av världen (ibid.). Winther Jørgensen och Phillips redogör även för att ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt öppnar möjligheter att ifrågasätta det som oftast är 

självklart, genom att skapa möjligheter för nya frågor kring sådant som är känt. För att 

tydliggöra detta påstående väljer författarna att ta upp exemplet kring kvinnor och män: Om det 

inte på förhand är bestämt vad en kvinna eller man är, möjliggör det för ett samtal kring hur 

man som kvinna eller man konstitueras i specifika situationer.  

En grundtanke med socialkonstruktionismen som Burr (2015) belyser är att vi människor 

konstruerar kunskap via språket i sociala interaktioner med andra människor. Således skapar 

alla individer kunskap på olika sätt då vi alla är olika individer och påverkas av den värld som 

omger oss (ibid.). Detta menar Burr är en anledning till att ställa sig kritisk till det vi möter, 

människor färgas av allt som omger dem och den kunskap som konstrueras skapas i stunden 

och kan därmed inte vara den absoluta sanningen. Då studien undersöker hur lärare samtalar 

kring ett ämne valde vi därför att utgå ifrån socialkonstruktionismen.  

4.2 Diskursanalys 

Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen har vi valt att använda en diskursanalytisk ingång. 

En diskurs kan ofta ses som ett språkligt mönster och en diskursanalys är således en analys av 

dessa mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Burr (2015) väljer att definiera en diskurs 

lite mer ingående och menar att det är en samling av olika representationer, vilka tillsammans 

skapar olika versioner av en händelse. I en diskursanalys fokuserar man på att undersöka vad 

som sägs och hitta mönster i samtal (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Bolander och Fejes 

(2009) anser att en diskursanalys kan skapa en förståelse över hur språket skapar individens 

verklighet. Vidare beskriver författarna att använda diskursanalys som metodansats gör det 

möjligt att undersöka vilka sanningar som skapas av individer. Däremot finns det ett flertal sätt 

att förhålla sig till i diskursanalys, där analysen och identifieringen av en diskurs skiljer sig åt. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) väljer att dela upp det i tre huvudspår: diskursteori, 

kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Den gemensamma nämnaren i de tre olika sätten är 

att människors världsuppfattning och identitet formas och förändras i samtal med andra. Det 

som skiljer angreppssätten åt är hur de väljer att definiera diskurser samt analysera dem 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000). I denna studie kommer perspektivet diskurspsykologi 

att användas. 
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4.3 Diskurspsykologi 

Ur ifrågasättandet och kritiken av kognitivismen utvecklades det socialkonstruktionistiska 

förhållningssättet till diskursanalys, nämligen diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Winther Jørgensen & Phillips menar att diskurspsykologin väljer att fokusera på hur 

språket används snarare än att fokusera på vad som sägs. Således riktas uppmärksamheten till 

hur människor pratar kring ett ämne snarare än att värdera vad som sägs (ibid). Språket är något 

som används dagligen i interaktioner mellan människor och diskurspsykologin undersöker 

individers uttalanden (Burr, 2015). Följaktligen undersöker diskurspsykologin hur vi människor 

talar kring ett specifikt ämne då vi skapar språkliga representationer av den värld vi har runt om 

oss (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I vår studie har vi valt att utgå ifrån diskurspsykologi 

då vi vill fokusera på hur lärare samtalar och skapar sin sanning kring ett specifikt tema. 
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5. Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt för att samla in samt bearbeta det 

empiriska materialet. Avsnittet kommer börja med en beskrivning av studiens metod samt vilka 

förutsättningar den vilar på. För att synliggöra alla aspekter av studien kommer även urvalet 

och studiens etiska aspekter att presenteras. Slutligen beskrivs hur det empiriska materialet har 

bearbetats och analyserats. När det kommer till kvalitativ forskning menar Svensson och Ahrne 

(2015) att studiens transparens är viktig. Om forskningen har transparens skapas en möjlighet 

till att följa forskarens arbete och på så sätt öka trovärdigheten (ibid.). Således har vi valt att 

beskriva vår arbetsprocess så ingående som möjligt.  

5.1 Studiens metod 

Föreliggande studies forskningsfrågor kommer att besvaras med hjälp av empiri som innefattar 

semistrukturerade intervjuer, där dokumentationen har genomförts med hjälp av ljudinspelning. 

Bjørndal (2005) anser att videoinspelning gör det möjligt att studera sådant som är icke-verbalt, 

däremot är ljudinspelning ett fördelaktigt verktyg när man vill studera ett samtal. Då språket är 

i fokus vid en diskursanalys valde vi att enbart använda oss av ljudinspelning. 

De intervjuer som genomförts är kvalitativa, vilket Ahrne och Svensson (2015) anser är metoder 

där resultatet inte presenteras i form av statistik. Vidare beskriver Kihlström (2007) att 

kvalitativa intervjuer innebär att ledande frågor inte används utan den som intervjuar har enbart 

rollen att intervjun håller sig till ramen för samtalet. Respondenten fick först svara på några 

inledande frågor, som syftade till att öppna upp ett samtal. Fortsättningsvis var frågorna av 

öppen karaktär, för att möjliggöra en bred variation av svar mellan de olika intervjuerna. Vidare 

valde vi att under vissa intervjuer omformulera vissa frågor, vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) anser kan ge ytterligare svar då respondenten kan få en chans att uttrycka sig på 

ett djupare plan. 

För att höja kvaliteten på de intervjufrågor som användes genomfördes en pilotstudie, som 

innebar att vi genomförde en intervju och en kortare analys av denna. Boréus (2015) anser att 

vid ett genomförande av en pilotstudie kan forskaren få insikt i hur forskningsfrågorna, 

materialval och analysmetod hänger ihop. Den som valdes som respondent var en bekant lärare 

som var insatt i ämnet studien berör. Vi valde att använda en lärare utanför studien då materialet 

från pilotintervjun inte skall användas som empiri till studien. Genomförandet av pilotintervjun 

gav möjlighet till att omformulera vissa frågor samt tänka om när det kommer till 

ordningsföljden. Således gavs en möjlighet att granska valda frågor så att forskningsfrågorna 

besvaras av materialet.  

5.1.1 Förutsättningar och urval 

I föreliggande studie medverkade fem mellanstadielärare från två olika skolor i två kommuner. 

Den första skolan är en skola beläget i centrum med ca 500 elever. Där intervjuades tre 

engelsklärare från årskurs 4 och 5. Den andra skolan är en skola med ungefär 270 elever, där 

två engelsklärare från årskurs 4 och 5 intervjuades. Samtliga lärare, med undantag av en lärare, 

var behöriga för att undervisa i engelska, och vid studiens genomförande undervisade alla 

lärarna i engelska på mellanstadiet.  
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5.2 Etiska aspekter 

Alla steg i forskningsprocessen har utförts med de vetenskapliga principerna (Vetenskapsrådet, 

2002) i åtanke. Den första aspekten, informationskravet, har uppfyllts genom att berörda lärare 

informerats om studien (Se bilaga A). De medverkande fick även ta del av denna information 

ytterligare en gång, vilket skedde vid genomförandet av intervjuerna. I syfte att följa 

samtyckeskravet fick de även skriva under att de informerats om att studien är helt frivillig och 

att de när som helst kan dra sig ur under genomförandet (Se bilaga B). I början av intervjun 

ställdes även frågan om en inspelning av samtalet var okej, där de fick ge sitt muntliga 

godkännande, och detta spelades även in. Vidare har alla som medverkat i studien 

avidentifierats, således är alla namn som återfinns i studien fingerade för att följa 

konfidentialitetskravet. Slutligen har vi nyttjandekravet, vilket innebär att allt material som 

samlats in inte kommer att spridas vidare utan enbart användas i forskningssyfte. För att 

uppfylla detta krav har vi valt att lagra all empiri på ett USB-minne, i syfte att förhindra någon 

form av automatisk spridning via internet. USB-minnet har även förvarats på en säker plats. 

5.3 Bearbetning & Analys av data 

Vid en diskurspsykologisk undersökning anser Winther Jørgensen och Phillips (2000) att man 

ska se intervjun som en social interaktion. Därför har både respondentens svar och de frågor vi 

ställde transkriberats för att analysera helheten. I transkriberingen valdes det att skriva om vissa 

ord som var talspråkliga. Där respondenten sagt dom har vi valt att transkribera det till de och 

dem, i syfte att underlätta läsbarheten av materialet. I intervjuerna uppkom även intetsägande 

ord som exempelvis eh och hm, vi har vid transkriberingen valt att bortse från dessa ord samt 

stunder där respondenten funderade tyst. Bjørndal (2005) menar att detta är något som inte 

tillför något till helheten utan kan utelämnas vid transkribering.  

Det första steget som genomfördes i analysarbetet var att koda materialet. Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) menar att det första steget i att koda är att läsa materialet flera gånger för 

att hitta textfragment som man sedan kan använda för att identifiera olika teman. Då denna 

studie ämnar undersöka olika diskurser, blev ett steg i bearbetningen att urskilja vilka diskurser 

som lärarna samtalade kring. Genom att granska vårt material kunde vi urskilja likheter och 

skillnader i lärarnas uttalande. För att mer ingående kunna bearbeta valde vi att lyfta in 

verktygen konstruktion och variation. Vid samtal konstruerar människor olika versioner kring 

ett specifikt fenomen, denna uppfattning är en av diskurspsykologins grundprinciper 

(Holmberg, 2010). Därför kommer studien att undersöka vilka olika variationer som 

uppkommer kring samma fenomen. Variation synliggjorde lärarnas variationer kring samma 

tema. Konstruktion syftar till att synliggöra hur lärarna konstruerar sina uppfattningar i ett 

samtal. Genom att granska de olika uttalandena kunde vi urskilja tre diskurser: vardagliga 

situationer för eleverna i undervisningen, läromedlet i en meningsfull undervisning och att 

skapa en meningsfull undervisning. Verktygen gav oss också möjlighet till att få en insyn i olika 

variationer som lärarna konstruerade, vilka presenteras i resultatet som underrubriker till 

diskurserna.  
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5.4 Analysverktyg 

Diskurspsykologin beskriver Holmberg (2010) som en flexibel metod där verktygen kan variera 

för att behandla den empiri man har utifrån studiens syfte. Då vi vill undersöka hur lärare 

samtalar kring ett ämne har vi valt att utgå ifrån verktygen funktion, effekt, konstruktion och 

variation. Holmberg belyser däremot att verktygen inte alltid är synliga i alla samtal och att det 

krävs en tydlig bild över när ett speciellt verktyg kan användas. Således har vi valt att under 

detta avsnitt presentera hur analysen har genomförts och hur de olika verktygen används. I 

ovanstående avsnitt presenteras verktygen konstruktion och variation, vilka användes vid 

bearbetningen av empirin för att urskilja olika variationer. Däremot användes även verktygen 

för att genomföra en analys av diskurserna. Då det gav en inblick i att alla människor 

konstruerar sin egen sanning utifrån tidigare erfarenheter och att detta skapar en variation kring 

olika uttalanden.  

Begreppen effekt och funktion gör det möjligt att analysera djupare genom att skapa hypoteser 

kring varje uttalande. Vid användandet av begreppet effekt har en hypotes skapats utifrån vilken 

konsekvens uttalandet från läraren har i praktiken. Att använda begreppet funktion ger en 

djupare analys då det skapas en hypotes kring varför läraren uttrycker sig på ett specifikt sätt. 

För att illustrera ett exempel av funktion och effekt har vi valt ut ett citat ur denna studie: 

Julia: Jo, men det handlar framförallt om att variera och hitta något intresse och så gör man något 

större eller mindre av det. Så att de känner att det finns ett syfte (...) 

Julia uttrycker här att det handlar framförallt om att variera. En hypotes kring funktionen av 

uttalandet är att Julia vill genom uttalandet redogöra för att hon anser att variation och att utgå 

ifrån elevernas intressen är viktigt. När det kommer till att skapa en hypotes kring effekten kan 

det innebära att vi tolkar det som att Julia anser det viktigt att variera eller att hon lägger mindre 

vikt på andra aspekter.  

Slutligen valde vi även att använda Bolander och Fejes (2009) frågor som kan användas vid en 

diskursanalys: Vad talas det om?, Hur talas det om detta?, Vad framställs som sanning?, samt 

Vad utesluts genom sättet att tala?. Frågorna användes som hjälpmedel för att inte lägga in egna 

värderingar utan enbart granska språket. Således är detta frågor som inte kommer att återkomma 

i resultatet, utan användes för att hålla ett diskursanalytiskt förhållningssätt. 
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6. Metoddiskussion 
Det urval som studien utgår ifrån är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de som ingår i 

studien var de som fanns nära till hands (Björkdahl Ordell, 2007). Genom att använda sig av 

bekvämlighetsurval har inte studien nått ut till en bredare population, och att göra en 

generalisering blir därmed inte möjligt. Då föreliggande studie genomför en diskursanalys är 

dock en generalisering inte aktuell. Då de medverkande var verksamma lärare på våra VFU3-

skolor hade vi en relation till respondenterna, vilket är en viktig aspekt att reflektera kring. 

Kihlström (2007) anser att detta kan vara problematiskt, då respondenten dels kan vinkla svaren 

samt att den som intervjuar har bakgrundsinformation om respondenten. I en diskursanalys kan 

det uppstå problem kring detta då vi skapar hypoteser kring konstruktionen av uttalanden, 

följaktligen kan bakgrundsinformationen påverka hypoteserna. Det blev därmed av stor vikt att 

försöka bortse från denna relation och ta på oss “nya glasögon”, då en av oss inte hade någon 

relation till respondenten valde vi att analysera allt material tillsammans.  

De val av metoder som gjorts i föreliggande studie har en betydelse för det resultat som 

framkommit. Att använda det socialkonstruktionistiska perspektivet behöver inte vara 

problemfritt. Winther Jørgensen och Phillips (2000) framhåller att det finns kritik riktat mot att 

använda socialkonstruktionismen som utgångspunkt i vetenskapen. Perspektivet möjliggör inte 

att genom vetenskap kunna säga vad som är riktigt, då allting handlar om hur människor 

uppfattar företeelser och dessa uppfattningar är en av många möjliga (ibid.). Vi har dock inte 

för avsikt att i den här studien presentera resultatet som den enda sanningen, utan för att 

undersöka hur samtal kring ett ämne ter sig hos lärare. Det är dock av vikt att förstå den kritik 

som finns riktat till perspektivet, för att förstå att även inom en diskurs råder delade 

verklighetsuppfattningar och därmed kan resultatet ses utifrån olika synvinklar. Således kan 

resultatet förändras beroende på vilka som medverkar i studien, även om studien genomförts på 

exakt samma sätt. Då studien är kvalitativ läggs mer fokus på att studien är trovärdig snarare 

än dess validitet. Thornberg och Fejes (2009) anser att validitet har sin hemvist i den 

kvantitativa forskningstraditionen och att i kvalitativ forskning används begrepp som 

trovärdighet istället. Med trovärdighet anser författarna (ibid.) att det handlar om hur noggrann 

och systematisk studiens genomförande är. Därför har vi valt att presentera studiens 

tillvägagångssätt utförligt. Ytterligare en svårighet i att analysera diskurser lyfter Winther 

Jørgensen och Phillips (2000), nämligen att som forskare kan det vara svårt att bortse från ens 

egen relation till diskurserna som uppkommer. Det blir därför av vikt att försöka bortse från 

den relation man har till diskurserna och lägga undan egna tankar och åsikter under analysen.  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, istället för att använda fokussamtal.  

Troligen hade utsagan blivit annorlunda om vi genomfört fokusgruppssamtal istället. Detta val 

var dock enbart organisatoriskt, då vi fann det svårt att hitta en tid där flera lärare kunde delta 

inom den tidsram som fanns att tillgå. Konsekvenserna av semistrukturerade intervjuer blev att 

den sociala interaktionen skedde mellan respondenten och intervjuaren. I ett gruppsamtal hade 

den sociala interaktionen istället blivit mellan lärarna. Däremot menar Boréus (2015) att olika 

diskurser kan framkomma i en enskild individs utsaga, som i en gemenskap. Bjørndal (2005) 

                                                 
3
 VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är ett annat ord för praktik.  
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betonar även att intervjuer kan ge respondenten en möjlighet till att komma till tals och uttrycka 

sina åsikter mer än i ett fokusgruppsamtal. Således går det inte hävda att en metod är bättre än 

den andra, men det är en aspekt som kan ha påverkat de svar som framkom under intervjuerna. 

Då denna studie fokuserar på hur språket används i samtal läggs ingen vikt på respondenternas 

kön, därför har vi valt att inte presentera respondenterna. De namn som används i studien 

speglar inte könen utan respondenterna är avidentifierade. Att använda fiktiva namn valdes 

endast med syfte att underlätta för läsaren. Vi har även valt att inte presentera respondenterna 

mer ingående med exempelvis antal yrkesverksamma år eller annan ämnesbehörighet än just 

engelska. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att i en diskursanalys är man inte 

intresserad av själva individen, utan hur språket används. I utgångspunkt i detta ansågs 

bakomliggande information om exempelvis respondenternas erfarenheter eller ytterligare 

ämnesbehörighet inte vara av relevans för föreliggande studie. På grund av studiens 

ämnesområde ansågs dock deras behörighet i engelskämnet vara av relevans. 
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7. Resultat och analys 
Resultatet kommer att presenteras utifrån de tre diskurser som framkom under bearbetningen 

av det empiriska materialet. Nedan följer tre huvudrubriker som representerar diskurserna som 

uppkom, de variationer som blev synliga presenteras som underrubriker. Genomgående i 

resultat och analys kursiveras de ord som analyseras, i syfte att tydliggöra vilka ord som 

analyseras. 

7.1 Vardagliga situationer för eleverna i undervisningen 

7.1.1 “Klara sig i vardagliga situationer” 

När lärarna fick möjlighet att uttrycka vad de tänker kring vardagsnära engelskundervisning 

uppkom en variation kring att vardagsnära är det sådant de möter i framtiden: 

Robert: Sen tänker jag å andra sidan hur man ska kunna hantera språket. Då tänker jag med... alltså 

klara sig i vardagliga situationer. Kunna presentera sig, kunna fråga om vägen, kunna beställa lite 

mat, kunna betala och så vidare. 

Robert uttrycker tänker jag två gånger i ovanstående citat. Funktionen kan vara att han vill 

förmedla att detta är hans åsikter, istället för någonting som förankras i lärarens egentliga 

kunskaper. Robert börjar sedan en mening som han inte avslutar utan försöker omformulera sig. 

Detta kan tolkas på olika sätt, men vi väljer att tolka det som att Robert försöker omformulera 

sig för att besvara frågan. Det som beskrivs i ovanstående uttalande är att vardagliga situationer 

exempelvis kan vara att klara av att presentera sig eller fråga om vägen. Vi tolkar även att 

uttalandet ovan inte är utifrån eleverna då inget pronomen används för att beskriva vem han 

syftar på. Även Julia uttrycker sig på liknande sätt i sitt uttalande: 

Julia: Då tänker jag ju på sån engelska man kan behöva för att föra ett samtal med en annan 

engelsktalande person. Eller sån engelska man kan behöva för att ta sig fram i ett annat land. Ja men 

mer så..  

I följande uttalande kan vi även följa samma diskurs som ovanstående citat men där Julia 

beskriver vardagsnära som mer inriktat på att kunna samtala med en engelsktalande person. Vi 

tolkar detta som något Julia värdesätter i sin undervisning, att den kunskap hon anser att 

eleverna bör kunna är att prata med en engelsktalande person medan Robert mer är inne på 

konkreta exempel som att fråga efter vägen. I uttalandet använder Julia pronomen jag, vilket 

kan indikera att hon vill trycka på att detta är hennes åsikter. Sedan kan funktionen av att 

använda ju vara att trycka på att det är självklart för henne att vardagsnära engelskundervisning 

är att kunna prata med en engelsktalande person.  

7.1.2 “Det skulle kunna va mycket med spel idag” 

Ytterligare en variation som framkom när lärare samtalade kring vardagsnära 

engelskundervisning var aktiviteter och situationer där elever kan stöta på det engelska språket: 

Kent: Men jag skulle kunna känna att det skulle kunna va mycket med spel idag, onlinespel är ofta 

på engelska. Och det har jag märkt här att... då pratar de ju engelska, men de tänker inte och 

reflekterar inte över att de pratar engelska, för det måste de göra i det här spelet för de kan inte orden 

på svenska, för de har inte lärt sig dem.  
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I uttalandet ovan använder Kent ordet känna, ordet i sig kan indikera att personen i fråga inte är 

helt säker på sitt uttalande. Vidare används även ordet kunna två gånger i samma mening, vilket 

gör att en hypotes kan vara att Kent inte är helt säker, utan uttrycker sig en aning försiktigt. 

Uttalandet beskriver även att Kent märkt att eleverna inte själva reflekterar eller tänker att dem 

pratar engelska. Funktionen kring att använda jag märkt kan vara att hänvisa till de erfarenheter 

Kent har och således beskriver han det utifrån sina erfarenheter. I uttalandet används pronomina 

de och dem, vilket skapar en effekt i att hänvisa till att det gäller eleverna och inte läraren själv. 

Slutligen beskriver Kent att eleverna måste prata engelska när de spelar, användandet av ordet 

kan indikera att Kent inte ser någon annan möjlighet för eleverna att kommunicera i spelet utan 

engelska språkkunskaper. Nedanstående uttalande är i samma linje som ovanstående: 

Robert: Då är vi tillbaka på dataspel och musik och den här delen, men sen är vi ju också... de kan ju 

ganska mycket engelska, men de kan ju också en väldigt massa... knepiga saker, de kan en väldig 

massa slang, en väldig massa såna saker.  

Robert konstruerar ett uttalande som liknar det som presenterats tidigare, däremot med andra 

ordval. Utöver dataspel redogör han för att det som är vardagsnära för eleverna även innefattar 

musik. När Robert beskriver att elever kan en massa knepiga saker följt av ett uttalande kring 

att eleverna kan en massa slang, kan det tolkas som att han försöker förminska elevernas slang 

till att inte vara en viktig del i språkkunskaperna. Uttalandet är således konstruerat utifrån 

Roberts åsikter kring vad eleverna bör ha för kunskaper i engelska. En hypotes kan formas 

utifrån att läraren i fråga väljer specifika ord där funktionen är att förminska värdet av den 

version av det engelska språket eleverna möter utanför klassrummet. I uttalandet nedan 

beskriver Rickard, precis som Robert och Kent gör, att spel är något som eleverna har nära sig 

i sin vardag. Däremot väljer han att inkludera internet och gör då samma konstruktion som Kent, 

att elever stöter på engelska när de spelar online.: 

Rickard: Men spel är ju väldigt mycket vardagsnära för killarna, ja. Och det är mycket som är på 

engelska när de är på nätet och spelar sånt. Som inte är vardagsnära för mig då, nä, så där är ju saker 

som man inte. 

Uttalandet beskriver att spel är nära eleverna i vardagen men vidare beskriver Rickard att det 

är vardagsnära för killarna. Funktionen av orden kan vara att understryka att detta inte gäller 

för tjejer. Utifrån uttalandet kan vi även skapa en hypotes kring att Rickard är medveten om att 

eleverna möter engelska när de är på nätet. Ordet mycket kan indikerar att han vill trycka på att 

det mesta eleverna stöter på är på engelska när de är på nätet. Ytterligare en tolkning vi har gjort 

utifrån uttalandet är att Rickard även tillägger att detta inte är vardagsnära för mig, vilket kan 

indikera att han särskiljer hur killar möter engelska utanför klassrummet och hur han som vuxen 

lärare möter det.  

7.1.3 “Det kan handla om huset man bor i” 

Under intervjuerna uppkom även en variation kring att vardagsnära för eleverna i 

engelskundervisningen är ting de möter på fritiden: 

Ingrid: (...) det kan ju handla om sånt som rör dem, som dem har på sig eller kroppen dem bär på. 

Eller så kan det handla om intressen dem har. Det kan handla om huset man bor i och möbler och 

så… Basicgrejer, det tänker jag är vardagsnära. 
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I uttalandet ovan beskriver Ingrid sin tolkning av vad vardagsnära innebär för eleverna. Utifrån 

detta kan vi tolka det som att Ingrid anser att det eleverna möter i form av intressen och ord i 

deras närhet, exempelvis kläder och hustillbehör, är vardagsnära för dem. Ingrid talar inte om 

generella språkkunskaper, utan talar istället om specifika ting, substantiv, eleverna har runt 

omkring sig. Vidare tar hon även upp intressen, så det är inte endast konkreta ord som Ingrid 

tycks anse är vardagsnära. Hon uttrycker att det kan handla om exempelvis sådant som rör 

eleverna. Att använda ordet kan tolkar vi som att Ingrid vill trycka på att det endast är några 

exempel på vad som kan vara vardagsnära. När läraren talar om vad exakt som kan vara 

vardagsnära avslutar hon meningen med och så. Det blir således upp till var och en att tolka 

vad och så innebär. Det kan tolkas som att Ingrid inte har ytterligare exempel och därför väljer 

att avsluta meningen på detta sätt. Därefter använder hon ordet basicgrejer och uttrycker att 

hon tänker att det är vardagsnära. Vi kan tolka hennes uttalande som att de exempel hon tidigare 

angett är vad hon anser är basicgrejer och det som är vardagsnära för eleverna. Ytterligare en 

lärare som beskriver vardagsnära som det eleverna stöter på i vardagen är Robert: 

Robert: Det som är elevernas vardag här och nu... då är det ju, de håller på mycket med dataspel, de 

håller på med youtube, de chattar, de hör musik, den grejen.  

Som citatet visar uttrycker Robert att det som är vardagsnära för eleverna är det som är deras 

vardag. Han poängterar även att det är det som är i deras vardag här och nu, vilket kan tolkas 

som att Robert är medveten om att vad som är elevernas vardag inte är fastslaget utan är 

individbaserat. Vidare uttrycker han sig med orden de håller på mycket med, när han talar om 

vad eleverna ägnar sig åt på fritiden. Vi tolkar uttalandet som att Robert menar att eleverna inte 

engagerar sig i det de gör, utan att det mer är ett slentrianmässigt deltagande i olika aktiviteter. 

Efter de exempel som ges avslutar Robert med att säga den grejen. De exempel som angivits 

kan vi tolka som olika typer av medier, och genom Roberts sista uttalande gör vi tolkningen att 

den grejen innebär just detta. I uttalanden ovan beskriver lärarna att vardagsnära är det eleverna 

stöter på i vardagen, vilket även Kent uttalar sig kring: 

Kent: Då tänker jag att det rör ämnen som barnen kan relatera till, i sin fritid, skola, sporter, familj 

och såna saker. 

I uttalandet ovan beskriver Kent att engelska som är nära vardagen för eleverna är ämnen som 

de kan relatera till. Pronomenet jag får således innebörden att uttalandet ses som Kents egna 

åsikter och är konstruerade utifrån hans egna erfarenheter. Han ger även exempel på vilka 

ämnen det kan innebära, vilket kan tolkas som att han styrker sina egna åsikter. Användandet 

av såna saker tolkar vi som att han ser på ämnen som en gemensam typ av kategori, där det mer 

ses som en självklarhet att eleverna stöter på detta i sin vardag.  

7.1.4 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns tre olika variationer som uppkom i samtal kring vad 

som är vardagliga situationer för eleverna i undervisningen. Däribland var det att lärare såg det 

som något eleverna har nytta av i framtiden (7.1.1). Ur uttalandena framkom det att de 

kunskaper som lärarna lyfte var att eleverna skulle kunna samtala med en engelsktalande 

person. Konkret beskrev en lärare att detta innefattar förmågan att exempelvis kunna fråga om 

vägen eller beställa mat. Den andra variationen som framkom var att vardagliga situationer är 
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sådant eleverna möter i vardagen, med fokus på intressen och aktiviteter (7.1.2). Detta var något 

tre av fem lärare ansåg vara vardagliga situationer för eleverna, där onlinespel framkom ur 

uttalanden som vanligast. En av lärarna problematiserade dock detta, och menar på att det språk 

eleverna möter i spel inte ger dem fördelar i engelskundervisningen, då det innefattar slang och 

talspråk. Slutligen har vi den variation som uppkom i att vardagliga situationer är ting som 

eleverna möter i vardagen snarare än aktiviteter (7.1.3). Vad som är vardagliga ting för eleverna 

tycks dock utifrån uttalandena skilja från individ till individ.  

7.2 Läromedel i en meningsfull undervisning 

7.2.1 “Det kan ju alltid bli bättre” 

Nedan presenteras uttalanden som följer en variation kring läromedel i en meningsfull 

undervisning. Denna variation uppkom i intervjuer med lärarna där de ombads att resonera 

kring läromedel i relation till Skolverkets syfte och målet med engelskundervisningen.  

Kent: Det kan ju alltid bli bättre. Vi har ju What’s Up, tror jag den heter. Det är en workbook och en 

textbook. Och de är väl… Jag har dem som grund kan man säga. Jag kör två veckor på ett kapitel 

och då har jag det som bas bara. Sen gör jag ju allting annat runt omkring. För det… det är lite tråkigt 

måste jag säga. 

Kent börjar med att säga att läromedlen alltid kan bli bättre. Att använda denna formulering kan 

indikera att läraren i fråga ställer sig aningen kritiskt till läromedel. Denna hypotes kan stärkas 

om man granskar de ord som används för att förstärka meningen. Användandet av ordet ju kan 

indikera att Kent anser det vedertaget att läromedel alltid kan bli bättre, även ordet alltid 

används här för att förstärka meningen. Hypotesen kring att Kents uttalande konstruerats utifrån 

hans kritik mot läromedel syns i beskrivandet av hans undervisning, där ordet tråkigt används 

för att beskriva läromedel. Funktionen av ordet tråkigt kan således tolkas som att läraren inte 

tycker att läromedlet är roligt utan vill förstärka åsikterna med ett negativ ord. Däremot lägger 

han sedan till ett förstärkningsord, lite, vilket kan ge effekten att man tolkar uttalande som inte 

enbart helt negativt utan Kent är inte fullt så kritisk. Att inte ställa sig fullt så kritisk till 

användandet av läromedel tolkar vi som att läraren i fråga inte helt vill kritisera läromedel då 

han använder det. Slutligen kan vi även se ett skiftande användande av olika pronomen, där 

både vi och jag används. Användandet av vi kan tolkas som att Kent skjuter över ansvaret från 

sig själv till helheten på skolan i val av läromedel. Vi tolkar det som att vissa ordval i uttalandet 

skapar en mer ödmjuk inställning samtidigt som han ställer sig kritisk till användandet av 

läromedel. Att Kent påbörjar en mening med och de är väl, för att sedan pausa och omformulera 

sig kan indikera att ämnet är känsligt och Kent tänker efter i hur han konstruerar uttalandet. 

Medan Kent ser läromedel som en grund menar Julia att det för henne är en utgångspunkt: 

Julia: Jag tycker det vi har här är bra men jag tycker inte att det är perfekt så att säga. Jag tycker att 

det är en jättebra utgångspunkt som jag sa innan. (...) jag tycker inte bara att man ska lyssna på texten 

och jobba i någon workbook och sen är det nästa kapitel utan man kan använda det som 

utgångspunkt. 

Julia beskriver i uttalandet ovan att hon använder läromedel som en utgångspunkt och att hon 

inte ser läromedel i engelska som helt perfekt. Uttalandet inleds med att Julia beskriver att 

läromedlet vi har här är bra men att hon inte tycker det är perfekt. Användandet av pronomenet 

vi, tolkar vi som att lärarna på Julias skola använder samma läromedel. Vidare kritiserar hon det 
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genom att beskriva att det inte är perfekt. En hypotes som kan göras kring uttalandet är att Julia 

är medveten om att läromedel inte är fulländat, utan att det måste kompletteras. Funktionen av 

att hon uttrycker sig som hon gör kan således vara för att visa att hon är medveten om just detta. 

Detta kan styrkas genom att hon använder förstärkningsord för att sätta in tyngd i uttalandet, 

ordet jättebra används för att beskriva att läromedel är en bra utgångspunkt. Pronomenet vi 

ändras även till jag, vilket gör att uttalandet knyts till den egna personen. Vi tolkar även att Julia 

använder jag tycker för att förtydliga att uttalandena är hennes egna åsikter. I slutet av uttalandet 

uttrycker hon att man kan använda det som en utgångspunkt, och syftar då direkt på läromedlet. 

Här sker ett byte av pronomen från jag till man. Effekten detta kan ge är att det inte går att tolka 

uttalandet som lärarens åsikt. Det kan tolkas som att läraren inte har arbetat på detta sättet, men 

öppnar för att det är en möjlighet. Vidare använder hon ordet kan, vilket kan signalera att hon 

menar att användandet av läromedel som utgångspunkt är valfritt och hon lägger inga åsikter i 

huruvida något är bättre än det andra. I tidigare uttalanden lyfter Kent läromedel som en bra 

grund och Julia ser det som en utgångspunkt, nedan följer Julias uttalande kring läromedel som 

ett stöd. 

Ingrid: Man behöver inte börja på sida ett till 110 utan du tittar på, vad är det för förmåga du vill 

träna, hittar du bra övningar i det och så tar man det, så har man det som ett stöd tycker jag. Inte att 

man slaviskt ska följa den liksom.  

Uttalandet ovan konstrueras utifrån Ingrids åsikter, vilket kan tolkas som att lärare bör arbeta 

med läromedel som en grund och inte följa det slaviskt. Om vi tittar på ordvalet kan vi se att 

pronomenet jag inte används utan du. Vi tolkar detta som att Ingrid anser att alla lärare bör 

arbeta såhär och att hon står för sin åsikt. Ordvalen har också betydelse i att Ingrid inte lägger 

över ansvaret på någon annan. Slutligen väljer Ingrid att lyfta att hon inte anser att man ska 

slaviskt följa den, vilket ger intrycket att hon försöker förstärka att som lärare bör man inte följa 

läromedlet från första till sista sidan. Uttalandet avslutas med liksom vilket vi tolkar har den 

funktion att förmildra uttalandet. Med detta tänker vi att ordet används för att inte uttalandet 

ska bli för hårt. 

7.2.2 “Så man måste ju komplettera”  

En ytterligare variation som framkom när lärarna samtalade kring läromedel i relation till 

Skolverkets mål och syfte med engelskundervisning var att läromedlet både kan och behöver 

kompletteras: 

Rickard: Ja… Jag tycker nog de ändå är ganska bra.. Men det är klart, det blir ju föråldrat ganska 

snabbt. Jag menar de vi har nu tror jag är från 2006 kanske… 2004, det är ändå några år sen. Men de 

mesta grejerna funkar ju, det gör det, men man behöver nog komplettera det. Och det är svårt att 

köpa nya läromedel som hela tiden är up-to-date, för det finns ju ingen skola som har råd med det. 

Så man måste ju komplettera med olika grejer.  

Läraren börjar med att säga han tycker nog de ändå är ganska bra, vilket kan indikera att läraren 

är medveten om den kritik som finns kring användandet av läromedel men att han anser att det 

inte är fullt så dåligt. Denna hypotes kan dras utifrån ordval som görs, där ändå är en stark 

indikator på att det finns en negativ bild men att personen inte helt håller med den negativa 

bilden. Han väljer att använda ordet ganska för att inte ställa sig helt för eller emot läromedel. 

Detta kan också styrkas av att nästkommande uttalande bemöter den kritik som finns kring 
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läromedel och läraren lyfter att läromedel ganska snabbt blir föråldrat. Återigen används ordet 

ganska för att tydligt ställa sig mellan två uttalanden, genom att inte hålla med eller ifrågasätta. 

Rickard uttrycker även att man behöver nog komplettera det. Användandet av ordet man kan 

tolkas som att han anser att lärare i allmänhet bör arbeta med att komplettera läromedel. Han 

använder ordet nog, som kan tolkas som att läraren inte själv är säker på vad som är den mest 

fördelaktiga metoden. Han väljer även att lyfta en problematik som kan uppkomma, nämligen 

skolans ekonomi, och förklarar således varför lärare bör komplettera läromedlet. Genom att 

lägga till, för det finns ju ingen skola som har råd med det, konstruerar han en bild av att skolor 

i allmänhet inte har de ekonomiska möjligheterna och på så sätt är det inte enbart hans skola 

som har problematiken. Läraren väljer sedan att återigen lyfta att man måste ju komplettera. 

Ordet man används igen, vilket kan ge intrycket av att personen anser att lärare bör arbeta på 

detta sättet. Han väljer även att förstärka sitt uttalande med ordet måste, vilket kan ge intrycket 

av att läraren anser att det är väldigt viktigt att komplettera läromedlen. 

Robert: Men det är kul att ha ett bra läromedel tycker jag, för då har man... jag tycker... vet att det är 

folk som tycker det är jättegammaldags, men jag tycker att då har man en bra bas. Och sen kan man 

gå utanför ramarna liksom, fyll på, hoppa över, fixa och greja liksom. 

Robert börjar uttalandet med att säga att han tycker att det är kul med ett bra läromedel. Att 

Robert här väljer att uttrycka det som bra läromedel istället för endast säga läromedel kan tolkas 

som att han är medveten om att det finns läromedel som inte är så bra. Vidare säger han tycker 

jag, som kan ge effekten att man tolkar det som Roberts egna åsikter kring läromedel och inga 

åsikter som han anser är generaliserbara. Därefter uttrycker han igen att han tycker, men tycks 

sedan ändra sig och säger att han vet att det finns folk som tycker att det är jättegammaldags, 

och syftar då på läromedel. Funktionen här kan tolkas som att Robert vill vara tydlig med att 

han vet att det finns de som har negativa åsikter om läromedel. Han uttrycker även att han tycker 

att med ett läromedel så har man en bra bas. Återigen har vi uttrycket jag tycker, och även här 

kan det tolkas som Roberts egna åsikter. Han använder även man istället för jag, vilket kan ge 

effekten av att man tolkar uttalandet som att Robert menar att med läromedel har alla lärare en 

bra bas. I den sista delen återkommer ordet liksom två gånger. Valet av att använda liksom kan 

ligga i att Robert har svårt att definiera precis vad han menar och han vill då inte lägga för stor 

vikt på att det han säger är absolut. 

7.2.3 “Det är ju någon som har tänkt åt en” 

En variation som uppkom när lärare samtalade kring läromedel i relation till läroplanens syfte 

med engelskundervisningen var att det är en trygghet: 

Ingrid: Sen beror det på hur trygg man är som lärare.. Känner jag mig himla trygg i engelska så 

behöver jag kanske inga böcker, jag kanske bara kan plocka texter från olika böcker eller så… Men 

är jag mer osäker kan det vara skönt att ha någonting att luta sig på så man inte tappar någonting. 

Ingrid beskriver i uttalandet ovan, att de lärare som känner sig trygga i att undervisa engelska 

kanske inte behöver läromedel, men att är man osäker kan det vara något att luta sig på. 

Användandet av pronomenet jag tolkar vi som ett hänvisande till den enskilda läraren, att 

trygghet kommer inifrån och är individuellt från lärare till lärare. Ingrid beskriver att om 

trygghet finns kanske inte läromedel behövs. Användandet av kanske kan indikera att meningen 
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inte är något applicerbart på henne då hon inte ser sig som trygg i ämnet engelska. Kanske 

förekommer även på två ställen i samma mening vilket kan styrka hypotesen kring att Ingrid 

inte känner denna trygghet men att en lärare som gör det kanske arbetar så. Hon beskriver även 

att om man är osäker kan det vara skönt med läromedel. Detta kan indikera att Ingrid konstruerar 

uttalandet utifrån egna erfarenheter och beskriver varför hon anser att det är skönt att arbeta 

utifrån läromedel. Ingrid kompletterar även med följande uttalande: 

Ingrid: Det är ju någon som har tänkt åt en.. och det är ju rätt skönt. 

Det Ingrid uttrycker kan tolkas som ytterligare ett sätt att styrka hennes tidigare resonemang om 

varför läromedel kan vara skönt att använda. Citatet beskriver att läromedel innebär att någon 

annan har granskat läroplanen och tänkt åt en och att som lärare kan det vara skönt. Ordet rätt 

kan ses som en indikation på att Ingrid inte vågar uttrycka att det är skönt, utan lägger till ett 

ord som kan skapa en lättsamhet i uttalandet. En hypotes är att Ingrid ser det som en åsikt som 

inte är helt “okej” och väljer således att lägga till ett ord. 

Robert: Nu jobbar jag så att jag följer ett läromedel. Jag tycker att det... även om jag har jobbat länge 

så tycker jag att det är svårt...  

Robert börjar med att säga att han följer ett läromedel. Det uttrycks genom att han säger nu 

jobbar jag, vilket kan indikera att han är medveten om den kritik som finns mot läromedel men 

ändå vill framföra att han har valt att arbeta på detta sätt. Vidare säger Robert jag tycker, men 

gör därefter en lite paus och säger sedan att även om han arbetat länge så tycker han att det är 

svårt. Uttalandet kan tolkas som att Robert vill poängtera att undervisning kan vara svårt även 

om man arbetat länge. Att han väljer att säga tycker jag indikerar på att han är medveten om att 

hans åsikter inte är generaliserbara.  

7.2.4 Sammanfattande analys  

Sammanfattningsvis kan vi urskilja tre olika variationer ur diskursen läromedel i en meningsfull 

undervisning. Dels handlar det om att läromedel kan fungera som en bas och en bra 

utgångspunkt (7.2.1). Uttalanden belyser att läromedel kan vara en bra bas att utgå ifrån, men 

att man inte behöver följa det från start till slut. Vidare samtalades det kring att läromedel 

behöver kompletteras (7.2.2), där aspekten att det blir föråldrat uppkommit. Det har även uttalats 

om att det är roligt att ha ett bra läromedel, där det dock inte framkommer vad som menas med 

just detta. Slutligen har vi variationen att läromedel är en trygghet för lärare (7.2.3). Tryggheten 

ligger i att om man är osäker som engelsklärare finns det andra som har tänkt till åt en och man 

slipper riskera att eleverna brister i någon förmåga.  

Utifrån resultatet kan vi tolka det som att lärarna i studien ser läroboken som 

engelskundervisningens läromedel, och benämner andra typer av material som komplement till 

den. Vi kan även urskilja att alla lärare i studien tycks ha samma uppfattning kring att läroboken 

idag kritiseras. Däremot ställer sig inte alla kritiska till det, utan det finns en varierad mängd av 

ödmjukhet i uttalandena. Gemensamt är dock att alla tre uttalar sig kring att läroboken bör vara 

en form av bas eller utgångspunkt, men variationerna av diskursen konstrueras av lärarens syn 

på engelskundervisning.  
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7.3 Att skapa en meningsfull undervisning 

7.3.1 “Att alla ska få något som är nära dem är väldigt svårt” 

Det förekommer även en variation kring att skapa en meningsfull undervisning, där det är 

viktigt att variera då alla elever är olika: 

Julia: Men det är ju bara det att det är 20 stycken olika personer där inne, eller mer än 20, runt 20 

stycken, och att alla ska få något som är nära dem är väldigt svårt varje vecka så att säga. Så… nej, 

jag vet inte, där är svårt .. Men variation är självklart jätteviktigt. 

Julia samtalar i citatet ovan kring att alla elever är olika och att det är svårt att möta allas 

intressen samtliga lektioner. Julia använder ordet ju, vilket kan ge effekten av att det hon säger 

betonas ytterligare. Ordet ju kan även få effekten att man tolkar Julia som osäker i sitt uttalande. 

Vidare uttrycker hon att det är svårt att alla elever ska få något som är nära dem. Att hon 

använder förstärkningsordet väldigt tillsammans med ordet svårt kan ha funktionen av att Julia 

vill poängtera att det inte endast är svårt, utan väldigt svårt. Slutligen samtalar Julia kring 

variation där hon uttrycker att det är självklart jätteviktigt. Funktionen kan tolkas som att Julia 

inte bara tycker att det är viktigt, utan vill förmedla hur viktigt hon tycker det är genom att lägga 

till förstärkningen jätte. Hon säger även att det självklart är jätteviktigt, vilket kan tolkas som 

att Julia dels ser variationen som självklart, men även som att hon anser att det är självklart att 

det är viktigt med variation. Ett annat uttalande som lyfter hur lärare samtalar kring elever olika 

intressen visar sig även i följande citat: 

Kent: Sen kan det va att hästar är intressant för dig, men det är det inte för mig. Då kanske jag ibland 

får bjuda till och prata om det, men det är ändå ett ämne som skulle kunna ligga mig nära.  

Kent talar här om elevers olika intressen och gör det genom att använda pronomina du/jag samt 

dig/mig. Funktionen av Kents val av pronomina kan tolkas som ett sätt att inkludera intervjuaren 

i samtalet genom att direkt tala till personen i fråga. Vidare säger Kent att man kanske får bjuda 

till ibland. Funktionen av att använda kanske tolkar vi som att läraren inte nödvändigtvis har 

upplevt behovet av detta i sitt klassrum, men att han menar att det kan vara någonting som skulle 

kunna ske. Att använda ordet ibland kan vi tolka som ett sätt att förmedla att han inte menar att 

eleverna ofta ska behöva prata om saker de inte finner intressanta, utan bara vid vissa tillfällen. 

Utifrån detta kan vi även göra en hypotes kring att Kent tycker att det är viktigt att eleverna får 

möjligheten att prata om det de tycker är intressant. Därefter fortsätter Kent med att säga att det 

är ett ämne som skulle kunna ligga nära. Här tolkar vi det som att Kent syftar på eleverna, även 

om pronomenet mig fortfarande används. Funktionen av skulle kunna kan vi tolka som att han 

vill förmedla att han har kunskap om att alla elever är olika individer med olika intressen.  

7.3.2 “Nu blev det roligt!” 

Att skapa en undervisning som eleverna finner rolig är ytterligare en variation som uppkom 

kring samtal om meningsfull undervisning.  

Julia: Jo, men det handlar framförallt om att variera och hitta något intresse och så gör man något  

större eller mindre av det. Så att dem känner att det finns ett syfte (...) 

Julia uttrycker här att det handlar framförallt om att variera. Funktionen av uttalandet kan tolkas 

som att hon vill tydliggöra att variation är det som det först och främst ska handla om. Effekten 
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av detta blir således också att man kan tolka hennes uttalande som att hon anser att variation är 

väldigt viktigt. Effekten av kan även bli att man tolkar det som att hon anser att andra saker inte 

är lika viktigt. Vidare uttrycker hon hitta något intresse, men utan att specificera vad det är för 

intresse hon syftar på. Effekten av uttalandet kan göra att man tolkar det som att hon inte riktigt 

själv vet vad hon menar och därmed väljer uttrycka sig vagt kring ämnet. Därefter säger hon 

och så gör man något större eller mindre, vilket även här kan tolkas som att Julia inte exakt vet 

vad hon vill få uttryckt. Båda uttalandena kan även tolkas som att Julia inte tidigare har 

reflekterat kring detta, utan gör det nu, men utan att ha en tydlig bild av vad hon menar.  

Ingrid: För jag tror att man behöver hitta grejer som dem tycker är kul. För tycker dem det är roligt 

lägger dem också energi på det. Är det bara… ja, men det får inte vara för långt ifrån dem utan koppla 

det till det som de är intresserade utav, fånga dem i det. Då tror jag det funkar…  

Ingrid börjar med att säga jag tror som kan ha en förmildrande effekt på uttalandet. Det kan 

även indikera att hon är medveten om att inte alla är av denna åsikt, och vill förstärka detta 

genom att uttrycka sig på ett antagande sätt, genom att använda ordet tror. Ingrid väljer även att 

använda ordet man, som här kan tolkas som att hon menar att samtliga lärare behöver hitta 

grejer, vilket kan tolkas som att Ingrid gör en generalisering över hur hon tror att lärare behöver 

arbeta. I nästa mening använder dock inte Ingrid jag tror. Att hon inte använder denna 

formulering kan tolkas som att hon är helt säker på sitt uttalande. Hon använder även 

pronomenet dem när hon refererar till eleverna, vilket kan tolkas som att Ingrid vill tydliggöra 

att hon syftar till eleverna, och inte till sig själv. Slutligen uttrycker Ingrid igen att hon tror när 

hon uttrycker då tror jag att det funkar. Effekten av uttalandet kan tolkas som att Ingrid inte 

arbetar på det här sättet, och då inte kan uttala sig säkert, utan då endast tror att det funkar. I 

uttalandet ovan beskriver Ingrid att lärare behöver hitta sådant som eleverna tycker är roligt, 

nedan följer ett citat där Kent lyfter exempel på en aktivitet han gör: 

Kent: Vi har twenty minutes of english varje vecka då vi inte pratar svenska, vi pratar engelska 

och vi leker lekar, vi samtalar och vi… Det är jätteroligt och alla barnen bara lyser upp. Det är 

liksom det dem vill göra. 

När Kent berättar om hur de arbetar använder han pronomenet vi, som här kan signalera att han 

inte ser sig själv som endast en lärare, utan även som en del av klassen. Exempelvis säger han 

vi pratar engelska och vi leker lekar, som kan tolkas som att han är engagerad i de aktiviteter 

som sker i klassrummet. Vidare uttrycker han inte bara att det är roligt, utan att det är jätteroligt. 

Funktionen av uttalandet kan tolkas som att Kent vill poängtera, med förstärkningsordet jätte, 

att detta är ett givande sätt att arbeta på, och därmed styrka sitt egna uttalande. Han beskriver 

även hur alla barnen bara lyser upp, vilket kan tolkas som ytterligare ett sätt att stödja det egna 

uttalandet. Kent ger även ytterligare ett exempel på att arbeta på ett sådant sätt så att 

undervisningen tilltalar eleverna: 

Kent: Vi hade nu prepositioner. “Vart sitter musen, om du jämför med osten?” De bara “Vi går i 

fyran, det är en mus och en ost!” Jag bara… “Aa! Upp på bordet! Vart är David? Vilken preposition?” 

De bara “Ahh! Nu blev det roligt!” Ja, precis. 

I ovanstående citat imiterar Kent elevernas reaktioner på ett typ av arbetssätt. Istället för att 

berätta om en undervisning som tilltalar eleverna så ger han ett exempel på en konkret situation 
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där han även beskriver elevernas reaktion till detta arbetssättet. Funktionen kan vara att han vill 

poängtera att det är så här han arbetar, samt att arbetssättet faktiskt tilltalar eleverna. Effekten 

kan även bli att man verkligen förstår att han arbetar på detta sättet. Kent avslutar med att säga 

ja precis, som kan tolkas som att han inte är förvånad över elevernas reaktioner och att de tyckte 

att undervisningen nu blev rolig. Således kan vi tolka det som att Kent anser att han fått 

bekräftelse på att det han trodde var en rolig undervisning visade sig vara det.  

7.3.3 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis kan vi urskilja två olika diskurser kring ämnet meningsfull 

engelskundervisning. Den första handlar om elevers olikheter (7.3.1), där det framgår av 

samtalen att lärarna är väl medvetna om att alla elever är olika. Detta visade sig genom att 

lärarna uttryckte att det är problematiskt att möta alla elevers intresse samtidigt. Den andra 

variationer (7.3.2) handlar om att göra en undervisning som eleverna tycker är rolig och 

intressant. Detta visar sig i uttalanden dels genom att lärare konkret uttrycker att man behöver 

hitta ämnen som eleverna tycker är intressanta, och dels genom att lärare ger exempel på 

situationer där det visat sig att elever tycker att undervisningen varit rolig.  

  



25 

 

8. Resultatdiskussion 
Under följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till bakgrund, tidigare forskning 

samt egna reflektioner med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Vi har även valt 

att dela upp resultatdiskussion utifrån de tre diskurser som resultatet är uppdelat i.  

8.1 Vardagliga situationer i undervisningen 

I intervjuerna redogjordes det för flera aspekter på vad de lärare som medverkat anser är 

vardagliga situationer för eleverna. En av de situationer som framkom var att elevernas framtid 

är vardagliga situationer där samtal med engelsktalande personer, eller att exempelvis fråga 

efter vägen lyfts. Hyltenstam (2004) menar att det engelska språket fått en större del i den 

internationella världen, och att det har skapar en ny arena för språket. Det Hyltenstam lyfter är 

en effekt av att det engelska språket blivit ett globaliserat språk, vilket kan speglas i det som 

lärare konstruerar sin uppfattning i engelska kring. Lärarna i föreliggande studie lyfte även 

konkreta exempel när det kom till vardagliga situationer, däribland att kunna fråga efter vägen 

eller beställa mat. Således lyfter lärarna kommunikation som något essentiellt när det handlar 

om vad som är vardagliga situationer för eleverna.  

I den nya arena som skapats utifrån det engelska språkets roll i världen påverkas det svenska 

samhället (Hyltenstam, 2004). Sundqvist (2009) anser att detta medför att eleverna i allt mer 

utsträckning möter det engelska språket på fritiden, vilket går i linje med det som framkom i 

samtalen med lärarna. Lärarna gav uttryck för att elever möter språket när de exempelvis spelar 

spel och mer konkret när de spelar med andra online. Kanske skapar onlinespel den sociala 

mening som Lundahl (2012) anser skapar en meningsfullhet för eleverna.  

Resultatet indikerar även att synen på vad som är vardagliga situationer för eleverna skiljer sig 

från lärare till lärare. Detta kan i sin tur påverka den likvärdighet som Lgr11 (Skolverket, 2017) 

belyser är viktig i skolans värld. Med detta menar vi att om lärare ser på vardagliga situationer 

olika runt om i Sverige skapas också elevernas förutsättningar olika. En tolkning vi gjorde av 

ett uttalande var att läraren såg på eleverna som olika individer och vad som är vardagliga 

situationer för en elev behöver inte vara det för resten av klassen. Detta är även en problematik 

Sundqvist (2009) belyser, nämligen att den klyfta som skapas mellan eleverna blir allt större då 

alla möter engelskan på fritiden olika. För att motverka denna klyfta anser Lundberg (2016) att 

lärare bör ta in den engelska eleverna möter utanför klassrummet i undervisningen. Resultatet 

indikerar även att lärare reflekterar över att eleverna tycks lära sig språket omedveten när de 

spelar för att spelet kräver det av dem. Detta möte benämner Krashen (2009) som ett informellt 

lärande och kan i sin tur hjälpa eleverna förstå kontexten när de möter något nytt i 

undervisningen.  

8.2 Läromedel i en meningsfull undervisning 

Läromedel definieras som sådant som elever eller lärare använder för att nå läroplanens mål 

(Skolverket, 2006). Detta innebär att det kan vara allt från läroböcker till filmer och musik. 

Däremot framkom det ingen diskurs kring andra läromedel än läroboken när vi bad lärare uttala 

sig kring läromedel. Det som framkom var att lärare enbart ser läroboken som 

engelskundervisningens läromedel. Ytterligare material uttrycks som ett komplement till 

läroboken, vilket även de lärare som medverkat i Skolverkets (2006) granskning uttrycker. 
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Vidare skapar lärarna i denna studie olika variationer kring hur läroboken ska och kan användas. 

I sin rapport lyfter Skolinspektionen (2011) att läroboken är det läromedel som används mest 

av lärare, vilket vi även kan se hos de lärare som intervjuades i vår studie. Resultatet visar även 

att läroboken kan vara tråkig, vilket även Harmer (2015) belyser. Däremot beskriver inte lärarna 

i studien varför läroboken kan vara tråkig. 

Att läromedel är en stor del av undervisningen lyfter Skolinspektionen (2011) i sin rapport av 

granskade grundskolor i Sverige. Ser man till uttalandena från lärarna kan vi se att användandet 

av läromedel, vilket i detta fall enbart innebär läroboken, sker till olika stor grad. Samtalet kring 

dess betydelse tar sig även uttryck på olika sätt. Att använda en bra lärobok som läromedel har 

uttryckts som roligt, samtidigt som det även uttrycks kritik mot det. Lundberg (2011) menar 

dock att om ett läromedel är noga utvalt behöver det inte bli till något negativt, men lärare 

behöver vara medvetna om att endast ett läromedel inte kan täcka alla de mål läroplanen lyfter. 

Däremot bör man inte enbart se till dessa negativa aspekter, utan se till helheten. Utifrån 

resultatet kan vi se att läromedlet kan skapa en typ av trygghet, en trygghet som säkerställer att 

man som lärare följer läroplanen. Att läroboken är en trygghet lyfter även Englund (1999) i sin 

artikel. Han menar att lärare som känner sig otrygga i sina ämneskunskaper kan se en trygghet 

i läroboken, samt att den blir ett hjälpmedel vid bedömning och utvärdering av elevernas 

kunskaper. Emellertid kan lärarnas bristande ämneskunskaper inte endast skapa en otrygghet 

hos lärare, utan Blomgren (2016) menar även att det kan påverka elevernas motivation. 

Att använda läroboken som en grund eller utgångspunkt är en aspekt som berörs i resultatdelen, 

detta genom att det talas kring att använda det som en bas där man kompletterar med annat 

material för att möta eleverna i sin utveckling. För att skapa en meningsfull undervisning 

behöver man utgå ifrån eleverna för att möta dem i sina intressen och erfarenheter (Tornberg, 

2009; Lundberg, 2007). Lärarna i studien uttrycker inte explicit vilka erfarenheter elever har 

med sig in i klassrummet, men de uttrycker en medvetenhet kring att elever möter det engelska 

språket utanför skolan. Det blir även tydligt att de lärare som medverkat i studien även har en 

insikt i att den engelska eleverna möter utanför skolan skiljer sig från den de möter i skolan. 

Genom att utgå från eleverna kan man skapa en undervisning där de kan knyta nya kunskaper 

med tidigare erfarenheter och således se en mening med att lära sig (Tornberg, 2009). Både 

Lundahl (2012) och Harmer (2015) menar att detta inte nödvändigtvis innebär att man måste 

arbeta med eller utan läroboken, utan det handlar mer om att utgå från eleverna när man granskar 

valet av läromedel.  

Ytterligare en variation som tas upp är risken med att läroboken snabbt blir föråldrad. I takt med 

den utveckling som sker i samhället är elevernas intresse i konstant förändring. Det som var 

nära eleverna för fem år sen kan vara helt “utdött” idag. Detta medför en problematik för lärare 

och kräver att elevernas intressen är en del av planeringen. Sundqvist (2009) belyser att det idag 

skapas en klyfta som växer mellan eleverna. En klyfta som bildas genom att eleverna möter 

engelska utanför klassrummet olika och utmaningen för den svenska skolan blir således att 

motverka denna klyfta. Lundberg (2016) menar att detta kan motverkas genom att den engelska 

eleverna möter utanför skolan blir en del av undervisningen i skolan. Det är trots allt enbart vi 

som människor som skapar det inflytande läroboken har och inte boken i sig (Englund, 1999).  
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8.3 Att skapa en meningsfull undervisning 

Utifrån resultatet kan vi se att en av variationerna är att lärarna ser elevernas intressen som 

någonting att ta i beaktning i undervisningen. Lundberg (2007) belyser i sin studie att elever ser 

mening med undervisningen om deras intressen implementeras och tas tillvara på. Vidare menar 

Lundberg (2010) att det är lärarens ansvar att konstruera en intresseväckande språkmiljö. Detta 

framkommer även i resultatet när lärarna uttrycker att man behöver hitta ämnen som eleverna 

tycker är intressanta, ett uttalande som ligger i linje med både forskare och författare (Lundberg, 

2010; Lundberg, 2007; Lundahl, 2012). För att förtydliga anser vi att uttalanden konstrueras 

utifrån att läraren har det yttersta ansvaret att skapa en stimulerande undervisning. I studien 

Engelska i åtta europeiska länder (Skolverket, 2004) lyfter de medverkande eleverna att lärarna 

stöttar dem men inte utifrån den engelska som de möter på fritiden. Lärare behöver således ha 

elevernas intresse i åtanke för att undervisningen skall stimulera dem, någonting som resultatet 

från ELLiE-studien (Enever, 2011) även belyser. Lundberg (2007) har i sin studie fått syn på 

att elever uttrycker att undervisningen blir rolig när de släpps in i planeringen av den, och 

betonar att detta är ett sätt att fånga alla elever.  

Ytterligare en variation som uppkom i resultatet handlade om svårigheten med att möta alla 

elevers intressen varje lektion. Lundberg (2007) menar att eleverna ser en mening med 

undervisningen om deras erfarenheter och intressen får vara en del av vad som lärs i 

klassrummet. Således anser vi att det inte behöver innebära att möta varje elevs intressen varje 

lektion. Utan precis som Lundberg menar, att elevers intressen utgör en del av undervisningen. 

Genom lärarnas uttalanden visar de en förståelse för att alla elever är olika individer, med olika 

intressen. Resultatet visar även på att lärarna ser variation som en lösning på detta problem. 

Variation skapar en möjlighet att nå alla olika individer, och variation är även något Blomgren 

(2016) betonat i sin studie som motiverande för elever, även om motivation enligt Lundahl 

(2012) är någonting som ständigt förändras.  
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9. Konklusion och implikation 
Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser kring meningsfullhet som framträder i 

intervjuer med lärare kring vardagsnära engelskundervisning. Detta undersöks genom följande 

frågeställningar: Vad uttrycker lärare är vardagsnära engelska för eleverna? samt hur uttrycker 

lärare att läromedel kan användas för att skapa en meningsfull engelskundervisning? En 

diskurs som framkom var vardagliga situationer för eleverna i undervisningen, där lärarna 

konstruerade tre olika variationer, vilka var: att det innebär det eleverna har nytta av i framtiden, 

det eleverna ägnar sig åt på fritiden och det de möter i sin vardag. Den andra diskursen som 

framkom var användning av läromedel för att skapa en meningsfull undervisning. Lärarna som 

medverkade i studien konstruerade tre olika variationer kring diskursen: att läromedel, mer 

specifikt läroboken, är en bra utgångspunkt, att det kan vara en trygghet för lärare att eleverna 

når målen samt att man behöver komplettera det. Slutligen fann vi även en diskurs kring vad 

lärarna redogör för är meningsfull undervisning. Genom analysen fann vi två olika variationer 

lärarna konstruerat: Meningsfull undervisning innebär att lärarna skapar en undervisning utifrån 

elevernas intressen samt att det innebär ett varierat arbetssätt då alla elever är olika.  

Under studiens gång har vi insett att lärare konstruerar sina sanningar med hjälp av egna 

erfarenheter och att detta skiljer sig åt från individ till individ. Vi kan även se att individer som 

arbetar tätt i arbetslag tenderar att färga av sig på varandra. Didaktiska implikationer från 

studien är att lärare bör utgå från eleverna vid lektionsplanering samt variera undervisningen 

för att skapa en meningsfull undervisning för alla elever. Ytterligare en didaktisk implikation 

är att lärare behöver uppmärksamma skillnaden mellan den engelska eleverna möter utanför 

klassrummet och den de möter i klassrummet, detta för att kunna möjliggöra en meningsfull 

undervisning.    

En intressant tankegång som kan bidra med en större förståelse över hur olika lärare tolkar 

elevernas känslor och tankar hade varit att även undersöka hur eleverna uttrycker sig. Därför 

anser vi att det behöver genomföras studier med fokus på att jämföra hur elever och lärare 

konstruerar sina sanningar kring meningsfull engelskundervisning. Lärarna i studien uttrycker 

även läroboken som ett annat namn för läromedel vilket skapar ett intresse kring framtida 

forskning där läromedel undersöks mer ingående. Den forskning som presenteras i denna studie 

lyfter även att lärare bör släppa in eleverna i planeringen av undervisningen, där deras intressen 

och erfarenheter ställs i fokus. Däremot anser vi att det saknas konkret forskning inom detta 

område i Sverige, det hade således varit intressant att forska inom detta område. 

 

  



29 

 

Referenslista 

Källmaterial 

Intervju Robert, 16 april 

Intervju Julia, 16 april 

Intervju Ingrid, 19 april 

Intervju Kent, 18 april 

Intervju Rickard, 18 april 

Litteratur 

Ahlquist, S. (2015). The Storyline approach: promoting learning through cooperation in the second 

language classroom. Education 3-13, 43(1), 40-54. Doi:10.1080/03004279.2015.961692 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I G. Ahrne., & P. 

Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 8-16). Stockholm: Liber 

Alqahtani, M. (2015). The importance of vocabulary in language learning and how to be taught. 

International journal of teaching and education, 3(3), 21-34. Doi:10.20472/TE.2015.3.3.002 

Björkdahl Ordell, S. (2007). Enkät som redskap. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: att utveckla 

läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (s.82-96). Stockholm: Liber 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning 

och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Blomgren, J. (2016). Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö. 

(Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik). 

Hämtad 1 maj, 2018. Från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/47615 

Bolander, E., & Fejes, A. (2009). Diskursanalys. I A. Fejes., & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ 

analys (s. 81–105). Stockholm: Liber. 

Boréus, K. (2015). Texter i vardag och samhälle. I G. Ahrne., & P. Svensson (Red.), Handbok i 

kvalitativa metoder (s. 157-175). Stockholm: Liber 

Burr, V. (2015). Social constructionism. (3. uppl.) London: Routledge 

Crystal, D. (2003). English as a global language. (2. uppl.) Cambridge: Cambridge University Press. 

Drotner, K. (2008). Leisure is hard work: digital practices and future competences. I D. Buckingham 

(Red.), Youth, identity, and digital media (s. 187-211). Cambridge, MA: MIT Press. The MacArthur 

Foundation series on digital media and learning 



30 

 

Englund, B. (1999). Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Pedagogisk Forskning i Sverige 

1999, 4(4), 327-348. Hämtad 19 april, 2018. Från 

http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7805 

Enever, J. (2011). ELLiE: Early Language Learning in Europe. British Council.  

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne., & P. Svensson (Red.), Handbok i 

kvalitativa metoder (s. 34-54). Stockholm: Liber. 

Estling Vannestål, M. (2009). Lära engelska på internet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Harmer, J. (2015). The practice of English language teaching. (5. uppl.) Harlow: Pearson Longman. 

Holmberg, K. (2010). Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad? 

(Doktorsavhandling, Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö). Hämtad 18 april, 2018. Från 

https://www.lu.se/lup/publication/59e988cb-3252-45bd-a936-08f1e8b6b0c9 

Hyltenstam, K. (2004). Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik. I Svenska 

språknämnden (Red.). Engelskan i sverige: språkval i utbildning, arbete och kulturliv (s. 36-110). 

Stockholm: Norstedts ordbok. 

Lundahl, B. (2012). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling. (3., [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Lundberg, G. (2007). Teachers in Action: att förändra och utveckla undervisning och lärande i engelska i 

de tidigare skolåren. (Licentiat-uppsats, Umeå universitet, Institutionen för svenska och 

samhällsvetenskapliga ämnen). Hämtad 10 april, 2018. Från http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A441903&dswid=668 

Lundberg, G. (2010). Perspektiv på tidigt engelsklärande. I M. Estling Vannestål,. & G. Lundberg (Red.), 

Engelska för yngre åldrar (s. 15-34) (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lundberg, G. (2011). De första årens engelska. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lundberg, G. (2016). De första årens engelska: förskoleklass till åk 6. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Kihlström, S. (2007). Intervju som redskap. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: Att utveckla läraryrket - 

vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (s. 47-69). Stockholm: Liber.  

Krashen, S. D. (2009). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pergamon. 

Hämtad 15 april, 2018. Från http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf 

MacIntyre, P.D. (2007). Willingness to Communicate in the Second Language: Understanding the 

Decision to Speak as a Volitional Process. The Modern Language Journal, 91 (4),  564-576. 

Hämtad 17 januari, 2017. Från: 

http://www.jstor.org/stable/4626086?seq=1#page_scan_tab_contents 

Schröter, T., & Molander Danielsson, K. (2016). English for Young Learners in Sweden: Activities, 

materials and language use in the classroom. Litteratur och språk nr 11 (s. 47-73). Hämtad 17 



31 

 

januari, 2017. Från http://mdh.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A968129&dswid=2749 

Skolinspektionen. (2010). Undervisningen i engelska i grundskolan (Rapport, 2010:17). Stockholm. 

Hämtad 18 november, 2017. Från: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Engelska-i-grundskolans-

arskurser-6-9/ 

Skolinspektionen. (2011). Engelska i grundskolans årskurser 6-9 (Rapport, 2011:7). Stockholm. Hämtad 

18 november, 2017. Från https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Engelska-i-grundskolans-

arskurser-6-9/    

Skolverket. (2004). Engelska i åtta europeiska länder: en undersökning av ungdomars kunskaper och 

uppfattningar. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2006). Läromedlens roll i undervisningen: Grundskollärares val, användning och 

bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap (Rapport, 2006:284). Stockholm.  

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 (1. rev. och utök. 

uppl.). Stockholm: Skolverket. 

Sundqvist, P. (2009). Extramural English Matters: Out-of-School English and Its Impact on Swedish 

Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary. (Doctoral thesis, Karlstad University, Faculty of 

Arts and Education). Hämtad 17 november, 2017. Från http://kau.diva-

portal.org/smash/get/diva2:275141/FULLTEXT03.pdf 

Svensson, P., & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne., & P. 

Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 17-32). Stockholm: Liber 

Thornberg, R., & Fejes, A. (2009). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studie. I A. Fejes,. & R. 

Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s. 216-235) (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Tornberg, U. (2009). Språkdidaktik. (4. uppl.) Malmö: Gleerup. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Från 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Viberg, Å. (2000). Tvåspråkighet och inlärning av språk i och utanför skolan. I Språk: Grundskola och 

gymnasieskola, Kursplaner, betygskriterier och kommentarer (s. 27-41). Stockholm: Statens 

skolverk. Hämtad 18 april, 2018. Från  https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-

enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpu

bext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D682 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 



32 

 

Internetkällor 

Vardagsnära. (2018). I Nationalencyklopedin [NE]. Hämtad 20 maj, 2018, Från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/vardagsn%C3%A4ra 

 

 

 

 

 

  



33 

 

Bilaga A - Informationsbrev  
Hej! 

 

Vi heter Hanna Olsson och Emelie Östergren och går sista året på grundlärarutbildningen 4-6 

på Halmstad Högskolan. Vi har nu gått in i slutfasen på vår utbildning och påbörjat 

examensarbete II. Syftet med studien vi kommer att genomföra är att undersöka meningsfull 

engelskundervisningen. Vi har valt att genomföra intervjuer av lärare. Du får det här brevet då 

vi nu söker lärare som är intresserade att delta i studien, det enda kravet är att du undervisar i 

engelska på mellanstadiet (årskurs 4–6). Då vi genomför en kvalitativ studie finns det inga rätt 

och fel utan alla frågor under intervjun kommer ha utrymme för egna tankar och åsikter. 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Du kommer 

att avidentifieras och de namn som används i studien kommer att vara fiktiva. Detta innebär 

att all information behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

Vårt mål är att genomföra intervjuerna löpande under v. 15–16. Bara hör av dig till oss om du 

är intresserad så bokar vi en tid. Intervjun kommer ta ungefär 20–40 minuter! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Olsson, Hannol14@student.hh.se 

Emelie Östergren, Ememer14@student.hh.se 
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Bilaga B - Samtyckesblankett 
 

Du har härmed blivit informerad muntligt och skriftligt över studiens syfte samt att ditt 

deltagande är frivilligt. Detta betyder att du när som helst under intervjun kan välja att 

avbryta, du behöver ingen anledning för att avbryta och detta kommer inte ifrågasättas. Den 

data som samlas in under intervjun kommer att avidentifieras och all information behandlas 

konfidentiellt. Ditt deltagande kommer således vara helt anonymt. Vår studie följer 

vetenskapsrådets etiska aspekter, vilket innebär att vi kommer att ta hänsyn till de fyra 

grundläggande individskyddskraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dess innebörd för dig som respondent har 

beskrivits dels skriftligt i informationsbrevet samt muntligt vid intervjutillfället. 

  

  

Du godkänner härmed ditt deltagande i denna studie. 

  

______________________    _____________________________ 

Ort/Datum                           Underskrift deltagare 

______________________ 

Namnförtydligande 
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