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Sammanfattning Ett av huvudsyftena med engelskundervisningen är att elever ska utveckla en tilltro till 

sin egen kommunikativa förmåga. Många elever upplever dock en osäkerhet och 

otrygghet inför att prata på ett främmande språk, vilket försvårar utvecklingen av den 

muntliga förmågan i det nya språket. Studiens syfte är att belysa lärares erfarenheter av 

undervisning inom muntlig kommunikation i ämnet engelska och mer specifikt svara på 

frågeställningen hur kan lärare stötta elevers muntliga kommunikation i engelska? 

Intervjuer med sju utbildade engelsklärare verksamma i årskurs 4–6 utgör studiens 

empiri. Resultatet av studien visar på att lärarna stöttar eleverna inom muntlig engelska 

på flera olika sätt. Lärarna arbetar med elevers utveckling av muntlig engelska främst 

genom att motverka elevers rädsla för att prata på engelska. Även detta sker på 

varierande sätt, då en del av lärarna fokuserar på korrekthet medan de andra försöker 

främja att eleverna ska prata fritt. Resultatet visar även att samtliga lärare i studien menar 

att elever vågar mer när de får prata i mindre grupp.  
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Förord 

 

Skrivandet av detta arbete har varit en process som kan liknas vid en berg- och dalbana med 

höga toppar och djupa dalar. Denna studie avslutar dessutom en fyra år lång utbildning där vi 

båda känner oss redo att kasta oss ut i verkligheten och dra nytta av alla lärdomar vi fått längs 

vägen. 

 

Vi vill rikta ett tack till lärarna i studien för deras medverkan, men även ett tack till våra 

handledare och övriga lärare på Halmstad Högskola som stöttat oss genom arbetet. Ett stort 

tack ska även riktas till våra nära och kära, som underlättat arbetet på alla sätt de möjligen 

kunnat.  
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Inledning  

 

Det engelska språket talas av över en miljard människor världen över (Eberhard, Simons & 

Fennig, 2019). En förutsättning för att Sverige och svenskar därför ska kunna hävda sig 

internationellt och i den globala utvecklingen är att kunna utöva det engelska språket 

(Hyltenstam, 2004, s.38). Johansson (2005, s.11) menar att 99% av den engelska 

kommunikationen sker muntligt. En person som besitter en kommunikativ kompetens, kan 

kombinera sin språkförmåga och sitt språkbruk. När en individ kan interagera dessa förmågor 

med varandra har individen en kommunikativ kompetens. Den kommunikativa kompetensen 

består av tre delar, grammatisk, strategisk och sociolingvistisk kompetens. Den sistnämnda är 

vidare uppdelad i två kompetenser, sociokulturell och diskursiv kompetens (Lundahl, 2009, 

s.117). Dessa kompetenser ligger nära de som beskrivs i Läroplanen, följaktligen de områden 

som eleven ska utveckla under sin skolgång (Lundahl, 2009, s.117). I det centrala innehållet 

står det att eleven ska behärska olika språkliga strategier för att kunna delta i och bidra till ett 

samtal. Eleven ska även besitta språkliga strategier för att förstå, göra sig förstådd och kunna 

omformulera sig när språket inte räcker till (Skolverket, 2018, s.34). Utöver detta ska eleverna 

även besitta kunskaper inom det engelska språket som att ge presentationer, instruktioner, 

berättelser och beskrivningar muntligt samt kunna berika kommunikationen genom 

exempelvis uttal eller språkliga fasta uttryck (Skolverket, 2018, s.35). Läraren är den i skolan 

som främst stöttar elevernas utveckling av kunskaper och färdigheter. Denna stöttning kan ske 

genom planeringen av innehållet i undervisningen, genom val av aktiviteter men även genom 

att vara lyhörd och flexibel gentemot eleverna (Skolverket, 2017). 

 

Problemområdet som studien tar avstamp i är att många elever upplever en osäkerhet och 

otrygghet inför att prata på ett främmande språk och detta försvårar utvecklingen av den 

muntliga förmågan vid inlärningen av ett nytt språk (Lundahl, 2009, s.118). Även MacIntyre 

(2007, s.573) menar att om en elev upplever oro inför att prata på engelska kommer 

språkutvecklingen förhalas eftersom eleven inte kommer börja prata förrän oron minskat i takt 

med att självförtroendet ökat. Skolverket (2011, s.8) skriver att eleverna behöver utveckla en 

tilltro till sin egen förmåga att kunna kommunicera på̊ engelska vid olika situationer. Denna 

tilltro är ett av huvudsyftena med engelskundervisningen och vikten av att eleverna ska skapa 

ett gott självtroende och tillförsikt av sin egen förmåga är något som ska främjas i 

engelskundervisningen (Skolverket, 2011, s. 8).  
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Syfte och frågeställning  

Studiens syfte är att belysa lärares erfarenheter av undervisning inom muntlig kommunikation 

i ämnet engelska. Frågeställningen som studien kommer besvara är:  

 

• Hur kan lärare stötta elevers muntliga kommunikation i engelska? 

Bakgrund 

 

Följande avsnitt inleds med argument för studien utifrån styrdokument och forskning. 

Därefter görs en genomgång av tidigare forskning. Avslutningsvis beskrivs studiens teoretiska 

utgångsläge.  

Engelskundervisningen i styrdokumenten 

I det centrala innehållet för årskurs 4–6 (Skolverket, 2018, s. 33) står det att innehållet av 

kommunikationen som lärs ut till eleverna ska vara anpassade efter ämnesområden som känns 

välbekanta för eleverna. Kommunikationens innehåll ska också vara anpassad till vardagliga 

situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter som är kända för eleverna. 

Undervisningen ska också främja kommunikation av åsikter, känslor och erfarenheter. Vidare 

ska undervisningen beröra vardagsliv, sociala relationer, levnadssätt och områden där 

engelska används. Skolinspektionen (2010) undersökte 30 skolor runt om i Sverige i en 

studie. Studien visade bland annat att elevernas möjlighet att prata engelska var mycket 

begränsad då elevinflytandet var eftersatt och att lektionernas uppbyggnad inte gav tillräckligt 

med tillfällen eller inspiration för att tala engelska. (Skolinspektionen, 2010, s.22). 

Elevers otrygghet  

Lundberg (2010, s.34) menar att flertalet elever i årskurs tre till fyra upplever att det är 

obehagligt att tala engelska inför klassen och de menar att elevernas rädsla grundar sig i att 

säga fel ord eller ha ett felaktigt uttal. Denna rädsla tenderar i många fall även att följa med 

upp i åldrarna. Med avstamp i denna problematik menar Lundberg (2010, s.34) att 

engelskundervisningen bör utformas så eleverna vågar tala engelska. Carless (2007 s.332) är 

inne på samma spår och menar att ett hämmat självförtroende och rädslan för att göra misstag 

bidrar stort till att elever inte utvecklar sin muntliga förmåga inom ett främmande språk. 
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Keramida och Tsiplakides (2009, s. 40) menar att det är två faktorer som talängslan består 

av. Den ena är rädslan och obehaget att tala inför andra, den andra faktorn är rädslan att säga 

och göra fel och att läraren eller övriga elever ska säga negativa eller dömande kommentarer. 

Elever med talängslan ser inte detta som en del av sin progression utan istället blir de ofta 

tysta och tillbakadragna och i slutändan deltar de bara till en viss del eller inte alls i de 

muntliga övningarna. Riasati (2012, s.1288) betonar att lärarens undervisningssätt är 

betydelsefullt för elevernas motivation till ämnet och hur pass villiga de blir till att delta i 

undervisningens muntliga delar. Det är först när undervisningsmiljön är tillåtande som 

eleverna vågar uttrycka sig och prata. Läraren spelar då en viktig roll i form av att vara ett 

gott föredöme och exempel. Hedge (2000, s.15) menar att ett problem med 

engelskundervisning är att lärare inte vill korrigera de fel elever gör i det engelska språket i 

samma utsträckning som i andra ämnen, eftersom rädslan är att eleverna ska tappa 

motivationen och känna en otrygghet i språket. 

Lärarens roll 

Lundahl (2009, s. 113) menar att kunskaper utbyts när vi verbalt kommunicerar med varandra 

och att det är viktigt att samtalen i klassrummet inte styrs och domineras av läraren eller av de 

elever som är bekväma med att prata. Det är därmed viktigt att läraren får och låter alla elever 

komma till tals i ett klassrum där ett språk ska läras ut och att läraren ger alla elever utrymme 

och möjlighet att muntligt kommunicera utefter vad de är trygga med. Brodin (2005, s.18) 

skriver att kommunikation är både verbalt och ickeverbalt och innefattar bland annat 

kroppsspråk, tonläge, ögonkontakt, teckenkommunikation och talat språk. Vidare menar 

Brodin (2005, s.13) att en människa inte föds med sådana färdigheter, utan de övas in och 

utvecklas i sociala kontexter. Det är genom det sociala samspelet som bland annat människors 

muntliga förmåga utvecklas. Gester och kroppsspråk blir därmed en viktig del att integrera i 

undervisningen. Block och Pan (2011, s.401) belyser betydelsen av kompetensen att kunna 

tala engelska. De skriver också vilken undervisning eleverna behöver för att utveckla sin 

muntliga förmåga, vilket inte alltid samspelar med det som faktiskt lärs ut i skolan. En lärares 

egen syn på det som anses vara viktigt för eleverna att lära sig påverkar nämligen 

utformningen av undervisningen. Studien visar att lärare ofta prioriterar bort den muntliga 

kommunikationen i engelskundervisningen till förmån för grammatik, läs och skrivuppgifter. 

Pinter (2006, s.55) skriver att väl utvecklad muntlig förmåga kräver en stor mängd träning och 

att eleven därmed behöver tid, utrymme och möjlighet att träna på sin muntliga engelska. En 
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risk är dock att den tid som avsätts för detta ändamål inte används tillräckligt effektivt och på̊ 

ett så utvecklande sätt som möjligt. Lundberg (2010, s.28) menar också att en viktig uppgift 

för läraren att arbeta med är att motivera eleverna då motivationen för språkinlärning anses 

avta vid elva till tolv års ålder. Det blir då viktigt att lärare som undervisar i engelska har en 

målsättning att skapa en trygg och inspirerande undervisningsmiljö̈ från början. Hedge (2000, 

s.15) lyfter problemet med att det är läraren och textboken som styr undervisningen, vilket 

kan leda till att ett levande klassrum med elevinflytande blir bristande. I förlängningen kan 

detta bidra till att eleverna tappar intresset och motivationen för att lära sig det engelska 

språket.  

Tidigare forskning 

För att den kommunikativa undervisningen i engelska ska bli effektiv och ge ett gott resultat 

menar Sample och Michels (2014, 30-33) i sin studie att repetition och utveckling av den 

muntliga kommunikativa kompetensen har ett samband. I studien ingick sex elever som låg på 

en varierande kunskapsnivå. Eleverna fick en uppgiftsbaserad undervisning och resultatet i 

studien visar att när de fick uppgifter som var uppbyggda på samma sätt och som repeterades 

var det utvecklande för deras muntliga förmåga. Resultatet i studien visade att eleverna 

producerade tal med färre pauser och snabbare framställan av ord, vilket i sin tur visade på en 

förbättring av den muntliga kompetensen hos eleverna. I studien upptäcktes också en 

korrelation mellan ordförråd och kompetensen gällande den muntliga engelskan. Om elever 

använde ett utvecklat ordförråd blev deras framställan inte lika effektiv som en elev som 

använde ett enklare ordförråd. Detta då det skapas en konkurrens av fokus mellan flyt i talet 

och det utvecklade ordförrådet.  

En annan studie som redovisar liknande resultat gällande elevers möjlighet att tala och 

producera en god talad engelska är Marenco-Dominguez (2017, s.280-290) studie. Där ingick 

tolv elever och i studien används intervjuer och tester för att studera undervisningsformen 

”peer tutoring”, vilket innebär att elever vägleder varandra i uppgifter. Studien undersökte 

undervisningsmetodens inverkan på elevers utveckling av den muntliga förmågan. Resultatet 

visar att vissa elever känner en oro inför att prata på engelska. Denna oro uppkommer genom 

rädslan att uttala fel och då framstå som sämre än sina klasskamrater. När eleverna däremot 

arbetade med peer tutoring kände de sig tryggare i att tala engelska då de fick ett större 

självförtroende. Eleverna uttrycker i studien sambandet mellan självförtroende och att våga 
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tala engelska genom att de istället för att fokusera på att säga rätt kunde prata mer spontant, 

vilket gynnande en ökad språkproduktion och minskad press.  

I samstämmighet med resultatet i Marenco-Dominguez (2017, s.280-290) studie lyfter Sun, 

Lin, You, Shen, Qi och Luo (2017, s.11-13) fram en annan undervisningsmetod som minskar 

den rädsla som vissa elever känner inför att säga fel och framstå som sämre än sina 

klasskamrater. Undervisningsmetoden som studeras i studien är att arbeta med den muntliga 

engelskan genom mobilprogram. I studien ingick två klasser i årskurs fem och resultatet 

visade att rädslan att säga fel avtog genom att använda mobilprogram. Skälet till detta var att 

eleverna lätt kunde korrigera och öva på̊ sin muntliga engelska i sin egen takt och efter egen 

förmåga. Ytterligare en undervisningsform som ökar elevernas trygghet gällande den 

muntliga engelskan presenteras i Galante och Thomsons (2016, s.14-17) studie. I studien 

ingick 24 elever där en dramabaserad undervisningsform studerats och resultatet pekar på̊ att 

den ger en förbättrad utveckling av elevernas muntliga kompetens i jämförelse med de elever 

som fick en mer traditionell engelskundervisning.  

Spada och Lightbow (1989, s.23–24) undersöker i sin studie skillnaden mellan en intensiv 

engelskundervisning där alla ämnen undervisas på det engelska språket utom 

modersmålsundervisningen, jämfört med en undervisning där engelska endast undervisas på 

engelsklektionerna och hur dessa olika undervisningssätt påverkar elevernas färdigheter i att 

prata engelska. De båda grupperna fick samma antal undervisningstimmar på engelska men 

med skillnaden att intensivgruppen fick timmarna samlade under en kortare tidsperiod. 

Resultatet i studien visade att den grupp elever som erhöll en intensiv engelskundervisning 

utvecklade sin muntliga engelska klart mer i jämförelse med gruppen där 

undervisningstimmarna var utspridda över längre tid.  

De Wolf, Smit och Lowie (2017, s.345–347) studerade hur stor påverkan undervisning i tidiga 

åldrar har för att utveckla muntlig engelska. Utifrån enkäter och utförda uppgifter av elever i 

fem olika skolor visade resultatet i deras studie att det är engelskan som elever exponeras för 

utanför skolan som utvecklar deras förmåga att tala engelska och inte i vilken ålder eleverna 

påbörjar sin engelskundervisning. Den engelska som eleverna exponerades för utanför skolan 

utvecklade bland annat elevernas talhastighet, uttal och innehåll vilket visade på en högre 

kompetens av den muntliga förmågan i engelska. Resultatet i studien visar även att detta 

gäller både de elever som får engelskundervisning i en tidig årskurs och de elever som 

påbörjar sin engelskundervisning i en senare årskurs.  
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I Zhangs (2009, s.98) studie har också påverkan av åldern då eleverna påbörjat sin 

engelskundervisning studerats. Resultatet i studien visar att den engelska som eleverna 

erhåller utanför skolan ger en positiv inverkan på utvecklingen av den muntliga engelskan då 

den stora mängden engelska vissa elever har tillgång till utanför skolan främjar den muntliga 

förmågan. Resultatet i studien visar dock också att engelskundervisning i en tidig ålder 

faktiskt har en stor påverkan på elevernas utveckling av muntlig engelska då yngre elever är 

mer mottagliga för att utveckla ett främmande språk än i senare åldrar. Däremot kan resultatet 

i Zhangs studie ifrågasättas då endast ett fåtal elever ingått i studien.  

Teoretiskt perspektiv 

Studien har sin teoretiska bakgrund i det sociokulturella perspektivet där resultatet kommer att 

analyseras utifrån begreppet stöttning. Nedan förklaras det sociokulturella perspektivet och 

begreppet stöttning definieras.  

Sociokulturellt perspektiv 

Vad som skiljer människan markant från andra varelser är tillgången till ett symboliskt språk. 

Med hjälp av detta språk kan vi beskriva världen och våra erfarenheter för varandra och på så 

sätt också ta lärdom av varandras erfarenheter istället för enbart våra egna (Säljö, 2015 s.89). I 

det sociala samspelet kan människor alltså lära och bli lärda av varandra, vilket kan ses som 

basen i det sociokulturella perspektivet där psykologen Lev Vygotskij betraktas som grundare 

(Säljö, 2015 s.94). Inom det sociokulturella perspektivet formas och utvecklas barn i samspel 

med sin omvärld, där barnet lär sig och utvecklas i sociala interaktioner med andra människor 

genom att iaktta och härma. Lundahl (2009, s.163) skriver att en grund i det sociokulturella 

perspektivet är att det finns en expert och en novis och att språket utvecklas hos novisen när 

denne får stöd av en mer kunnig person. I skolan är oftast läraren experten och eleven 

novisen. Vidare skriver Lundahl (2009, s.164) att i det sociokulturella perspektivet är en elevs 

språkliga utveckling beroende av att utmanas, men samtidigt är eleven också beroende av stöd 

för att en utveckling av den språkliga förmågan ska kunna ske.  
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Stöttning  

Stöttning, även kallat scaffolding, är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

där utgångspunkten är att lärandet har sin grund i skillnaden mellan individer, generellt sett 

vuxen och barn, där det menas att den vuxne stöttar barnet i sin utveckling och 

kunskapsbyggande (Säljö 2015, s 99). En lärare anses enligt Lundahl (2009, s.129) vara den 

personen som är mest lämpad att stötta genom att utforma stödstrukturer i undervisningen, 

präglad av samverkan och ömsesidig respekt. Gibbons (2013, s.39) beskriver att begreppet 

stöttning har en stark koppling till den närmsta utvecklingszonen, även kallat Zone of 

Proximal Development. Människan är ständigt i utveckling och när denne är på väg att uppnå 

en kunskap men inte når hela vägen själv, ligger denna kunskap inom den närmsta 

utvecklingszonen. För att så småningom behärska denna kunskap behövs stöttning från en 

mer kunnig person. Gibbons (2013, s.39) beskriver vidare att stöttning innebär tillfällig hjälp 

som leder den mindre kunniga framåt till nya kunskaper och förståelse. Syftet med stöttningen 

är att uppgiften så småningom ska kunna utföras på egen hand. Säljö (2015, s 100) beskriver 

liknande att successivt i och med individens utveckling, minskar stödet från den mer kunniga 

personen till dess att kunskapen behärskas fullt.  

Metod 

 

I metodkapitlet beskrivs studiens val av insamlingsmetod, genomförande och urval där 

deltagarna presenteras. Vidare beskrivs analysprocessen och studiens tillförlitlighet och till 

sist beskrivs de forskningsetiska aspekterna för studien.  

Insamlingsmetod 

Den här studien är av kvalitativ metod och empirin samlades in via intervjuer. Bryman (2011, 

s.355) menar att kvalitativ forskning syftar till att komma på djupet snarare än att skapa en 

bredd. Därför ansågs intervjuer vara mest lämplig som insamlingsmetod för studien, eftersom 

det krävs att komma på djupet för att ta reda på åsikter och erfarenheter kring undervisning. 

Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade frågor. Enligt Bryman (2011, s.415) innebär 

det att det finns en generell ordning men frågorna måste inte nödvändigtvis följa denna 

ordning och eventuella följdfrågor som knyter an till respondentens svar kan ställas. På så sätt 

är det lättare att få ett större helhetsperspektiv på frågan och förtydliga eventuella oklarheter. 

Bryman (2011, s.419) skriver också att det är viktigt att intervjufrågorna är formulerade på 
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sådant sätt att de underlättar att svara på studiens frågeställning och att frågorna inte är 

ledande. Formuleringen av intervjufrågorna (se bilaga 1) skedde stegvis där ett första utkast 

gavs feedback på via handledningstillfälle, som ledde till att vissa frågor omformulerades för 

att minimera riskerna för feltolkningar.  

Genomförande 

Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.129) betonar vikten av hur själva 

intervjutillfället genomförs och vilka felkällor som kan förekomma. Forskaren ska vara 

objektiv men samtidigt intresserad och uppmuntra respondenten för att få utvecklade svar. 

Forskaren får inte leda svaren åt något håll, men bör ändå komma nära deltagaren för att 

kunna tolka de svar som ges och kunna uppfatta om deltagaren exempelvis missuppfattar 

frågan. Vidare menar Eriksson-Barajas et.al (2013, s.129) även att den miljö intervjun 

genomförs i kan bli en felkälla eftersom störningsmoment och stress kan påverka resultatet av 

intervjun. Dessa faktorer togs i beaktande då intervjuerna genomfördes på de olika lärarnas 

arbetsplats i lugn och avskild miljö för att skapa så bra förutsättningar som möjligt att få 

genomtänkta svar och klara ljudupptagningar. Intervjuerna skedde enskilt med en intervjuare 

och en deltagare, där intervjuerna delades upp mellan forskarna så att den som haft personlig 

kontakt med respondenten genomförde intervjun. Intervjuerna delades mellan forskarna där 

tre respektive fyra intervjuer genomfördes var. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

inspelningsfunktion på forskarnas mobiltelefoner.  

Urval 

Bryman (2011, s.350) skriver att målinriktade urval i en kvalitativ forskning vanligtvis 

används när individer, dokument och så vidare väljs ut för att de har en direkt koppling till 

den forskningsfrågan i studien som ska besvaras. Sju lärare på två olika skolor från två olika 

kommuner intervjuades, se tabell 1. Kriterier för deltagande i studien var legitimerad lärare 

med behörighet inom ämnet engelska för årskurs 4–6 och att deltagaren undervisar eller har 

undervisat i ämnet. Urvalet är gjort utifrån de lärare som uppfyllt kriterierna och som funnits 

att tillgå i forskarnas närhet, vilket resulterade i de skolor där forskarna gjort sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Deltagarna valdes därmed utifrån ett bekvämlighetsurval, 

eftersom de valdes utifrån de som fanns för forskarna att tillgå (Bryman, 2011. s 194). 

Kontakt med lärarna för tillfrågan om deltagande i studien har skett via mejl och personlig 

kontakt.  
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Tabell 1. Presentation av studiens deltagare. 

Deltagare (fingerade 

namn) 

Tog lärarexamen  Antal år undervisat i engelska av 

total yrkestid som lärare 

Monica 2008 11 av 11 år 

Mattias 2008 11 av 11 år 

Maria 2007 11 av 12 år 

Fredrik 1986 25 av 33 år 

Filip 2016 2 av 3 år  

Filippa 1987 30 av 32 år  

Frida 1988 20 av 31 år 

 

Analys 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver analysarbete inom kvalitativ forskning utifrån 

sortering och reducering. I sorteringsstadiet organiseras den insamlade empirin för att skapa 

en överblick och struktur (Rennstam & Wästerfors, 2015). Efter att studiens intervjuer 

transkriberats skrevs de ut på papper för att underlätta analysarbetet. Därefter genomlästes 

samtliga intervjuer av båda forskarna. Vidare beskriver Rennstam och Wästerfors (2015) 

reducering, som går ut på att gallra i materialet, där det är viktigt att få en representativ bild 

av empirin men även urskilja särskilt intressanta delar i form av citat. Genom diskussioner 

och utifrån det sociokulturella perspektivet med inriktning på begreppet stöttning bestämdes 

kategorier som var återkommande i intervjuerna. Därefter färgkodades de olika kategorierna 

när de berördes i transkriberingen. Material som ansågs irrelevant ströks, exempelvis när 

respondenterna diskuterade sådant som inte berörde varken engelska, elever eller 

undervisning. På så sätt gallrades oväsentligt material bort. Efter färgkodning av kategorier 

och strykning av oväsentligheter, markerades det som ansågs som centrala citat, alltså sådant 

som extra tydligt kopplades till studiens syfte och frågeställning. 

Tillförlitlighet  

Bryman (2011, s.352) beskriver en problematik kring relevansen i att bedöma kvalitativa 

studier utifrån samma kriterier som kvantitativa, där han menar att man anpassar begreppen 

utan att ändra dess innebörd. LeCompte och Goetz (1982, s.37–53) föreslår att kvalitativ 
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forskning istället kan bedömas utifrån de fyra begreppen extern reliabilitet, intern reliabilitet, 

intern validitet och extern validitet. 

 

Extern reliabilitet handlar om huruvida en studie är upprepningsbar, vilket generellt är svårt 

inom kvalitativ forskning eftersom det sker i ett socialt sammanhang och samspel som 

påverkar studiens utgång. Om den sociala rollen och sammanhanget beskrivs finns det dock 

en möjlighet för en annan forskare att försöka träda i samma roll. De förutsättningar som är 

möjliga att ta efter från studien har presenterats genom beskrivningar av relationen mellan 

forskare och deltagare, deltagarnas bakgrund samt miljön som intervjun utspelade sig i. 

 

Intern reliabilitet innebär en samstämmighet mellan deltagarna i forskarlaget angående 

tolkningar av empirin. Eftersom all empiri spelats in och transkriberats som sedan lästs av 

båda forskarna har eventuella oenigheter i tolkningar kunnat diskuteras fram till en gemensam 

tolkning. Analysarbetet påverkas dock fortfarande av forskarnas tolkning av empirin, skulle 

studien återupprepas av andra forskare hade de troligtvis inte tolkat empirin identiskt. 

 

Extern validitet utgår från studiens generaliserbarhet och om resultaten kan appliceras i andra 

situationer än det för den aktuella studien. Studien omfattar sju intervjuade engelsklärare från 

två verksamheter i två olika kommuner. På grund av studiens begränsning urvalsmässigt, både 

geografiskt och gällande antal skolor har studien en låg extern validitet. Även om 

problemområdet troligtvis återfinns på andra skolor kommer rimligtvis inte resultat kunna 

direkt appliceras i andra sammanhang på grund av dess begränsningar.  

 

Intern validitet innefattar samstämmigheten mellan empirin och teorin forskaren använt sig 

av. Eftersom studiens empiri består av kortvariga intervjuer försvårar det forskarens bild av 

det sociala sammanhanget. Detta är istället något som har fått tolkas i efterhand i samband 

med analysen av empirin.  

 

Forskningsetiska aspekter  

 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De två 

första kraven, informations- och samtyckeskravet, togs hänsyn till genom att samtliga 

deltagare i studien blev informerade kring syftet och att deltagandet var på frivillig basis där 
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de fick möjlighet att avbryta under pågående studie. Samtliga deltagare godkände att bli 

inspelade. Detta underlättade inför analysarbete eftersom all empiri kunde samlas in på 

samma sätt. Efter genomförandet transkriberades samtliga intervjuer och inspelningarna 

raderades. Allt material som på något sätt samlats in har även hanterats med försiktighet för 

att deltagarnas anonymitet ska säkerställas, bland annat genom att samtliga namn i studien har 

fingerats från start. På så sätt har konfidentialitetskravet tagits i beaktande. Slutligen har allt 

material som samlats in enbart använts till forskning och därmed har även nyttjandekravet 

tillgodosetts.  

Metoddiskussion 

Stukát (2005, s 44) menar att man genom semistrukturerade intervjuer kommer mer på djupet 

inom ett ämne eftersom man har möjlighet att ställa anpassade följdfrågor och formulera 

frågan på det sätt som passar situationen. Att använda sig av semistrukturerad intervju som 

metod var därför ett givet val med tanke på studiens syfte. I samband med semistrukturerade 

intervjuer finns svårigheten i att jämföra deltagarnas svar och om de olika följdfrågorna eller 

friheten tagit intervjuerna i olika riktningar. Detta i kombination med att intervjuerna i studien 

dessutom har genomförts av två olika forskare kan ses som problematiskt eftersom 

följdfrågorna och riktningarna på intervjuerna riskerar att skilja sig åt. En annan kritisk aspekt 

som går att se är att ingen av forskarna hade tidigare erfarenhet av att intervjua. I och med 

detta blev troligtvis den första intervjun som genomfördes inte av samma karaktär som den 

sista, eftersom forskarna då hade hunnit samlat på sig erfarenheter från att åtminstone ha gjort 

några intervjuer. Enligt Stukát (2005, s. 43) kan även intervjuarens förmåga att snappa upp 

svar och prata om känslor göra att intervjuer ter sig olika. Även den personliga kontakten till 

intervjupersonen kan påverka resultatet eftersom den vetenskapliga distansen är svårare att 

hålla till någon som intervjuaren har en relation till. Därför hade intervjuerna mest troligen 

påverkats även om en av forskarna genomfört samtliga intervjuer eftersom forskaren då hade 

haft en personlig relation till vissa respondenter men aldrig tidigare träffat andra respondenter. 

Efter överväganden ansågs därför den mest optimala lösningen vara att den forskare som hade 

en relation till respondenten skulle genomföra intervjun för att med hjälp av den personliga 

kontakten skapa en trygg miljö för respondenten som på så sätt ger mer välutvecklade svar. 

Under själva studien uppfattades det dock av forskarna att den personliga kontakten faktiskt 

var gynnsam då deltagarna upplevdes bekväma och frispråkiga i intervjusituationen.  
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Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.53) menar att en svaghet med att endast använda sig 

av intervjuer som insamlingsmetod är att det inte går lita fullt på att det respondenten säger 

faktiskt stämmer överens med verkligheten. Exempelvis skulle respondenterna i studien 

kunna ha en egen bild av att de pratar mer engelska på sina lektioner än vad de faktiskt gör. 

En annan orsak till att deltagarnas ord och handlingar eventuellt inte stämmer överens kan 

vara att de påverkas av intervjuareffekten vilket innebär att respondenten blir påverkad av 

intervjuarens kroppsspråk och sätt att vara (Stukát, 2005, s.43). Därmed finns en risk att 

respondenten medvetet eller omedvetet svarar så som den tror att intervjuaren vill, även om 

det inte är helt sant (Stukát, 2005, s.43). Studien hade därför möjligtvis gynnats av att 

kompletteras med observationer av undervisning för att få en mer valid bild av den 

undervisning lärarna beskriver.  

Resultat 

 

I följande kapitel presenteras studiens resultat vilket har delats upp i tre kategorier, benämnda 

som motverka elevers rädsla för att prata engelska, lärarens engelska i klassrummet och 

undervisning. Varje kategori är uppdelad i en eller flera underkategorier. Vid varje rubrik görs 

en beskrivning av lärarnas svar med hjälp av citat som utmynnar i en analys utifrån det 

sociokulturella begreppet stöttning. Hela resultatkapitlet avslutas sedan med en 

sammanfattande analys.   

Motverka elevers rädsla för att prata engelska  

Samtliga lärare beskriver elevers osäkerhet kring att prata engelska och de alla belyser 

behovet av trygghet på ett eller annat sätt i engelskundervisningen. Kategorin är uppdelad i de 

tre rubrikerna klassrumsklimat, mindre grupper och elever som inte pratar.  

Klassrumsklimat 

Samtliga intervjuade lärare betonar hur vitalt det är för eleverna att känna sig trygga för att de 

ska våga prata engelska. Flertalet lärare menar att det är ett tillåtande klimat i klassrummet 

som är nyckeln till att elever ska våga prata.  
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Filippa: För här handlar det egentligen inte om engelska, här handlar det ju om att man har en 

grupp där man känner sig trygg i. Så att har man skapat ett klimat i gruppen som är tillåtande, då 

får man också elever som vågar prata. 

 

Frida: Ja det är ju absolut gruppdynamiken och det här att man har ett tillåtande klimat i 

klassrummet och att man skrattar med varandra och inte åt varandra och att man vågar bjuda på 

sig själv och man får göra fel och att det är acceptabelt liksom. Att man får upp den 

medvetenheten, att det viktigaste inte är att det är perfekt utan att man pratar.  

 

Genomgående i intervjuerna belyser lärarna klassrumsklimatets påverkan på elevers 

utveckling av muntlig engelska. Några av lärarna menar att det är de personliga relationerna 

eleverna emellan som avgör om ett gott klassrumsklimat uppstår. Flera lärare menar också att 

ett tillåtande klassrumsklimat är nödvändigt för att vissa elever ens ska börja prata. Filip 

hävdar dock att klassrumsklimatet spelar mindre roll om eleven har ett bristande ordförråd, då 

detta kommer hämma talet oavsett klassrumsklimatet. Maria betonar också vikten av 

ordförråd då hon menar att hennes undervisning redan sker i ett tillåtande klassrumsklimat 

men att det är det bristande ordförrådet som är orsaken till elevens rädsla för att prata. Filippa 

anser de motsatta, då hon menar att en elev med ett mindre utvecklat ordförråd kommer att 

känna sig trygg om klassrumsklimatet är tillåtande, då eleven trots ett bristande ordförråd 

ändå kommer att våga prata engelska. 

 

Analys 

 

Utifrån de svar som några av lärarna angett är klassrumsklimatet bärande för att lärarna ska 

kunna ge stöttning och utveckla elevers muntliga förmåga i engelska. Lärarna menar alltså att 

ett gott klassrumsklimat måste finnas för att vissa elever ska våga prata, vilket försvårar 

lärarens jobb i de klasser där klimatet inte är tillåtande. Om eleverna inte vågar prata och 

därmed inte ens testar sin förmåga, blir det oerhört svårt för läraren att ge stöttning som 

utvecklar de muntliga kunskaperna. Dock kan det tolkas utifrån Filip och Marias svar att de 

stöttar eleverna genom utveckling av ordförråd för att på så sätt få eleverna att bli mer 

självsäkra och därmed våga prata. Tvärtemot detta menar Filippa att ordförrådet inte spelar 

någon roll, utan att tryggheten är det som påverkar och där kan vi också se hur Filippas fokus 

ligger på gruppdynamiken för att få elever att våga prata.  
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Mindre grupper 

Samtliga lärare som intervjuats uttrycker att arbete i mindre grupper och hur dessa sätts 

samman är en stor bidragande faktor till hur mycket eleverna pratar engelska. Mattias lyfter 

en orsak till att arbeta med mindre grupper när eleverna ska prata engelska, nämligen att 

eleverna med rätt indelning känner en större trygghet. Mattias anser att de eleverna som inte 

känner tryggheten i att prata engelska inför hela klassen känner sig mer trygga i en mindre 

grupp och Fredrik resonerar på liknande sätt. 

 

Fredrik: Ibland är det bra att prata i lite mindre grupper och att liksom just den här 

helklassundervisningen gör ju klart att en del känner sig hämmade för att dom liksom inte vågar 

prata men om man är i en lite mindre grupp så är det ju fler som vågar. 

 

Maria anser också att press och otrygghet kan hejdas genom att arbeta i mindre grupper. Hon 

menar att det finns elever som känner sig otrygga att prata inför många människor oavsett om 

det är svenska eller engelska och att otryggheten på så sätt kan förebyggas genom att arbeta 

och prata i en grupp med andra de är trygga med. Några av lärarna menar att 

gruppindelningen ska ske på ett annorlunda sätt än vad som vanligtvis kan ske i andra ämnen 

med tanke på att eleverna ska känna en trygghet när de talar engelska, 

 

Frida: …tänka till själv på hur man sätter ihop grupper och så att dom är, kanske, jag vet att man 

pratar jättemycket om att alltid ha ett lok och så, fast i engelska kan jag tycka att det kan vara 

motiverat att vara tre lite krattigare. För att då gör det ingenting. Det är ingen som ska känna sig 

dum. 

 

Flertalet lärare utrycker också att det är viktigt att eleverna allt som oftast arbetar med elever 

som ligger på samma nivå gällande den muntliga förmågan, främst då de inte behöver känna 

sig pressade av de andra elevernas kunskaper utan också för att de kan utveckla varandras 

kunskaper om de ligger på samma nivå. 

 

Filippa: Och sen också tänker jag på hur man sätter ihop, för där kan ju engelskan bli att, ibland, 

ibland gör vi ju så kan jag tänka i skolan att vi ska ha det här Vygotskij, att man ska ha en stark 

och en svag. Men i engelskan tänker jag, det kan inte alltid vara så, utan vi måste också ibland 

vara så att två som är på samma jämbördig måste för annars utmanas dom inte. Så där tänker jag 

att man måste tänka till, så att man varierar hur man kombinerar ihop dom. 
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Analys 

 

Flera lärare belyser hur mindre grupper gör att pressen minskar, men även att vilka elever som 

paras ihop har en påverkan. Det går alltså att tolka från lärarnas svar att det inte räcker att dela 

in eleverna i små grupper, utan att dynamiken i grupperna också är betydande. Två av de 

tillfrågade lärarna angav att de delar in eleverna utefter vilken kunskapsnivå de befinner sig 

på, vilket går emot det sociokulturella perspektivets syn på att lärande bygger på ojämlikhet. 

De två lärarna menar att de upplever att eleverna vågar mer när de är med någon jämbördig. I 

den gruppindelningen kan det ses som att stöttning i form av en mer kunnig och en mindre 

kunnig försvåras eftersom båda ligger på samma nivå.  

Elever som inte pratar 

Flera av lärarna menar att det viktigaste inte är att eleverna pratar grammatiskt rätt eller med 

korrekt uttal, utan att de faktiskt pratar engelska. Monica menar att om syftet med lektionen är 

att prata så får eleverna också prata så mycket de vill och utefter de egna förutsättningarna, 

även om det blir högljutt.  

 

Filip: alltså det viktigaste är ju att man pratar, det är det som är såhär catch 22 eller vad man 

säger, det är ju krocken då att man får dom inte att prata men det enda sättet att bli bättre på det 

är ju att prata. 

 

Några av lärarna menar däremot att uttal och grammatik är av stor vikt då svengelska inte är 

engelska och betonar dessa delarna av språket istället för mängden tal. Alla lärare uttrycker 

dock att det finns elever som är motvilliga till att prata engelska. Majoriteten av lärarna anser 

att det därför är extra viktigt att pusha på dessa elever och uppmuntra dem när de väl pratar. 

Mattias uttrycker vikten av att bekräfta de elever som inte vanligtvis pratar när de väl gör det, 

för att på så sätt skapa ett självförtroende för att våga prata mer engelska. Monica menar 

istället att det är de personliga relationerna mellan lärare och elev som får en elev som inte 

vill prata engelska att börja prata, då det är i dessa relationer som även intresset för engelskan 

kan väckas. Några av lärarna menar att ett skäl till att elever inte pratar engelska är att 

eleverna själva känner att de inte har tillräcklig kunskap eller ordförråd för att klara av att 

prata en bra engelska.  
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Mattias: Främst är det nog kunskapsbristen som stoppar dom, tillexempel att de inte vet vad 

orden är på engelska eller uttalet. Sen är det ett tufft klimat i klassen så är det ju såklart tuffare 

att göra fel. 

Analys 

 

Utifrån lärarnas svar går det att tolka att stöttning sker på olika sätt från lärarna. Dels genom 

en differentierande undervisning som utgår från elevernas egen nivå men också genom att 

läraren bekräftar och uppmuntrar eleverna när de väl pratar engelska. De flesta lärarna anser 

att det viktigaste är att eleverna pratar engelska, inte att det sker på ett grammatiskt korrekt 

sätt. Utifrån detta kan det tolkas att stöttning sker från lärarens håll genom uppmuntran då alla 

elever oavsett kunskapsnivå stimuleras till att prata engelska utan att bli bedömda.  Dock 

menar flera lärare att ett bristande ordförråd kan hämma elever när de ska prata engelska. 

Lärarens egna användande av det engelska språket  

Denna kategori berör lärarens egna användande av det engelska språket i sin undervisning. 

Kategorin innehåller rubriken fördelning mellan språken. 

Fördelning mellan språken  

Samtliga lärare nämnde att det är viktigt att prata så mycket engelska som möjligt med 

eleverna i sin undervisning. Dock finns det stora variationer mellan hur mycket engelska 

lärarna sedan sa att de faktiskt pratar med sina elever. Flertalet lärare menar att anledningen 

till att de talar svenska eller blandar svenska och engelska under engelsklektionerna är att de 

vill att alla elever ska förstå och hänga med på vilka uppgifter som ska göras och att det är 

kunskapsskillnaderna eleverna emellan som är skälet till att lärarna använder sig av svenska. 

Stora skillnader går även att utläsa i svaren angående hur mycket engelska som pratas beroende 

på årskurs. 

 

Monica: Det jag har insett det här året är att det blir mycket svenska eftersom speciellt fyrorna 

inte fattar vad jag pratar om annars. Jag försöker blanda svenska med engelska men det blir i 

ärlighetens namn mycket svenska för att få med alla. Det man märker på dom annars är att 

koncentrationen försvinner helt om jag pratar engelska eftersom de inte förstår. Däremot så äldre 

de blir ju mer engelska blir det. Det märker man bara från fyran till femman. 

 

Filip: Jag pratar ju jättemycket engelska under mina lektioner. Jag har ju fått med mig att man 

ska göra det. Så ja, *kollegas namn* brukar säga att jag är mycket hårdare med det. Att jag 
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pratar mycket mer engelska, så jag skulle säga 75–80 % engelska.  

Intervjuaren: spelar det någon roll om dom går i fyran, femman eller sexan?  

Filip: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte det spelar så stor roll alltså.  

 

Här syns en tydlig skillnad i resonemang mellan Monica och Filip då Monica anser att 

eleverna tappar fokus om hon pratar för mycket engelska eftersom de då inte förstår, i 

synnerhet när eleverna går i fyran. Filip däremot kör hårdare på att prata engelska i princip 

hela tiden och han menar till skillnad från Monica att årskursen inte påverkar.  

Frida hävdar i samstämmighet med Filip att man som lärare verkligen ska prata engelska med 

eleverna även om de tycker att det är jobbigt och svårt med exempelvis instruktioner då 

eleverna ändå blir vana med det engelska språket och på så sätt lär sig det.  

 

Frida: jag har ju haft elever flera gånger som har gråtit i fyran för att jag pratar engelska haha. 

Och föräldrar som har hört av sig för att dom är ledsna hemma och det är jätteförfärligt. Så att, 

jag brukar köra det rakt igenom, men det kan ju naturligtvis hända i fyran att man får till 

exempel försöka be någon annan elev kan man ju säga på engelska ”kan du berätta på svenska 

vad ni ska göra?” 

Analys 

 

Alla lärare säger att det är viktigt att man som lärare pratar så mycket engelska som möjligt 

med eleverna. Det varierar stort mellan hur mycket de olika lärarna sedan uttrycker att de 

faktiskt pratar engelska med sina elever. När Frida exempelvis säger att hon ger instruktioner 

på engelska och sedan ber en elev återberätta på svenska skapar hon en situation där de elever 

som inte förstått får stöttning av elever som faktiskt har förstått genom att de får återberätta 

instruktionen. På så sätt kan det tolkas som att elevernas olika nivåer används för att stötta 

varandra i undervisningen. Monica och de andra lärarna som menade att de pratade svenska 

för att alla skulle förstå stöttar som lärare istället alla elever genom att välja svenska framför 

engelska. Däremot kan man se det som att de elever som hade förstått på engelska inte blir 

utmanade att ta sig till nästa nivå kunskapsmässigt och kanske därmed får mer stöttning än de 

behöver.  
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Undervisning 

Följande kategori behandlar lärares syn på undervisningen och vilka olika undervisningssätt 

de föredrar. Kategorin är uppdelad i rubrikerna undervisningssätt och inställning. 

Undervisningssätt 

Vilka övningar som lärarna använder sig av för att främja den muntliga engelskan hos 

eleverna varierar men majoriteten av dem är präglade av att uppgifterna är av en mer fri 

karaktär. 

Filip: Då säger jag, ni får använda charader om ni vill, ni får göra vad ni vill men prata, prata 

liksom.  

 

Frida: kommunikationskort med olika teman, och det är rätt så mycket. Ja det är ju likt det som 

du gjorde när du gjorde, speed dating.  

 

Filip: Men liksom där man tvingar, eller tvingar är ju hemskt, men där dom inte behöver följa så 

mycket mallar där dom bara ska överleva på sin engelska. 

 

Generellt uttrycker de intervjuade lärarna att de muntliga uppgifterna inte är reglerade utan att 

de kan utformas till viss del av eleverna under tiden som de arbetar med uppgifterna. Flera 

lärare menade att det viktiga är att uppgifterna uppmuntrar eleverna till att prata, inte att de 

utförs på precis samma sätt av eleverna. Flera lärare menar dock att eleverna måste ha 

förkunskaper och kontinuerligt arbeta med utvecklandet av ordförråd. 

 

Mattias: I mellanstadiet är det viktigt med läxor så att man verkligen tränar ord. Oftast så lär sig 

barnen glosor ganska lätt men när man ska sätta in dom i en mening eller sammanhang så blir 

det mycket svårare. Jag har haft elever som har haft alla rätt på alla glos förhör men de har ingen 

aning om hur de ska använda orden. Därför är det väldigt viktigt som lärare tycker jag att lära 

eleverna att sätta orden i sammanhang så att de vet hur de ska användas. 

 

Maria: Vi arbetar mycket med att utöka ordförrådet. … Men jag driver på ganska hårt med nya 

ord och många ord. Kanske mer än att prata.  

  

Uppfattningarna kring hur elever bäst lär sig den muntliga engelskan skiljer sig åt där några 

menar att det viktigt att eleverna arbetar med att utöka sitt ordförråd för att på så sätt utveckla 

sin muntliga engelska.  Andra menar att det viktiga istället är att eleverna pratar i så stor 
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utsträckning som möjligt, oberoende av ordförråd då de menar att det kommer att utvecklas 

när de väl pratar.  

 

Analys 

 

Utifrån lärarnas svar kan det utläsas att stöttningen generellt sker på två sätt. Antingen i i form 

av att eleverna får utföra varierande övningar där fokus är att endast prata. Här kan det tolkas 

som att stöttningen innebär att eliminera pressen på eleverna när fokus inte ligger på korrekt 

uttal eller grammatik. Den andra formen av stöttning som kan tolkas från lärarnas svar är att 

lägga vikt vid just uttal och ordförråd och ge eleverna stöttning i utvecklingen av dessa 

faktorer för att på så sätt utveckla kvalitén på den muntliga kommunikationen. 

Inställning 

Lärarna har i stora drag samma inställning till hur engelskundervisningen skall bedrivas i 

utvecklandet av den muntliga kommunikationen i engelska. En aspekt som många lärare 

lyfter är den att ämnet engelska är annorlunda i jämförelse med andra ämnen då det är många 

elever som upplever en rädsla för att prata engelska men även att de lätt kan tappa 

motivationen om undervisningen upplevs som tråkig. Skälet till detta tror många lärare beror 

på att elever som inte gillar att prata inför flera personer känner sig ännu mer utsatta då de 

dessutom behöver prata på ett annat språk än svenska. De flesta lärarna är därför noga med att 

ha ett öppet förhållningssätt där alla eleverna ska få arbeta och utvecklas utefter sin nivå. 

Monica och Filippa trycker båda på ett lustfyllt lärande inom engelskan. 

 

Monica: Men tyvärr verkar det finnas en tanke om att språkundervisning ska vara tyst och 

fyrkantigt. Jag tycker att det ska vara livligt. Prata så mycket ni vill om det är tanken! Man 

måste vara flexibel som lärare när det gäller det muntliga. Sen måste man pusha eleverna. Vissa 

måste man ta varsamt med men de får inte gräva ner sig i sin trygghet och då är det viktigt att 

man är flexibel och att eleverna får prata utefter sina förutsättningar. 

 

Filippa: det ska vara ett lustfyllt lärande, jag tycker att det är viktigt att engelskan ska vara kul. 

Att man får gå upp och röra på sig, spela lite teater ibland eller dialoga, göra något kul.  
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Analys 

 

Här kan det tolkas att lärarna strävar efter att ge eleverna uppgifter som avdramatiserar och 

motiverar till att prata engelska. En annan tolkning som görs utifrån resultatet är att lärarna 

uttrycker vikten av att ha ett öppet och flexibelt förhållningssätt i sin engelskundervisning och 

att stöttningen ska ske mer individuellt, utifrån elevernas olika nivåer och behov.  

Resultatsammanfattning 

Utifrån analys av empirin kan det utläsas två generella sätt hur lärarna stöttar elevers muntliga 

kommunikation i engelska, där det ena innebär att läraren själv ger stöttningen genom att 

fokusera sin undervisning mycket på uttal och grammatik. Genom att eleverna utvecklar 

kvalitén och förkunskapen i sin engelska menar lärarna att självförtroendet ökar och eleverna 

då blir tryggare i och med kunskapen. Genom stöttningen de får av lärarna kommer eleverna 

därmed också att prestera en mer korrekt engelska. I det andra sättet som går att tolka lägger 

lärarna istället fokus på att elever ska stötta varandra sinsemellan, där ett tillåtande 

klassrumsklimat är viktigt. Här arbetar man med olika övningar och undervisningssätt där 

eleverna får tala mycket fritt och försöka göra sig förstådda. Här stöttar lärarna genom 

nivåanpassning och ger extra uppmärksamhet och stöttning främst till de som är rädda för att 

prata. Det uppmuntras till att prata så mycket engelska som möjligt snarare än att den ska vara 

korrekt.  

 

Vad gäller lärarnas egna användande av engelska i klassrummet går det också se två tydliga 

synsätt. Några av lärarna ger eleverna stöttning genom att prata svenska för att alla ska förstå 

medan andra lärare pratar så mycket engelska som möjligt för att vänja eleverna att förstå på 

engelska. Även gällande elevernas ålder skiljer sig lärarna åt där några anser att ju yngre 

eleverna är desto mer svenska pratar man som lärare, medan resterande lärare anger att de 

pratar lika mycket engelska oavsett elevernas ålder.  
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Diskussion 

 

Följande kapitel innehåller en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i förhållande 

till tidigare forskning. Därefter presenteras en konklusion där slutsatser och didaktiska 

implikationer presenteras och kapitlet avslutas med forskarnas egna lärdomar. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att trygghet är elementärt för att eleverna ska prata engelska. Detta 

går i linje med resultaten i Marenco-Dominguez (2017, s.280-290), Sun et. al (2017, s.11-13) 

och Galante och Thomsons (2016, s.14-17) studier. Marenco-Dominguez (2017, s.280-290) 

menar att oron inför att prata engelska hos eleverna grundar sig i rädslan att uttala fel och då 

framstå som sämre än sina klasskamrater. Vår studie visar att vissa lärare arbetar med 

stöttning i form av att stärka elevernas uttal och grammatik. När eleverna utvecklar dessa 

kunskaper i sin muntliga engelska menar lärarna att självförtroendet ökar och eleverna då blir 

tryggare i att prata engelska. Resultatet i Marenco-Dominguez (2017, s.280-290) visar dock 

på motsatsen, nämligen att det var först när eleverna släppte fokus på att uttala rätt som de 

fick ett självförtroende att prata engelska vilket också gynnande en ökad språkproduktion. 

Eftersom resultatet av vår studie tudelades i hur lärarna arbetar med elevers trygghet, går 

studiens resultat även till viss del i linje med Marenco-Dominguez angående att prata utan 

fokus på korrekthet. En tydlig faktor som nämns från samtliga håll är rädslan för att göra fel. 

Intressant är hur denna rädsla uppträder tydligare just inom ämnet engelska än i andra ämnen, 

vilket skulle kunna bero på det faktum att tryggheten i att uttrycka sig på sitt modersmål 

försvinner vilket förstorar rädslan för att säga fel jämfört med andra ämnen. 

 

Galante och Thomsons (2016, s.14-17) resultat visade att en dramabaserad undervisning där 

eleverna fick prata mer fritt hade en positiv inverkan för eleverna när de skulle prata engelska. 

Detta är något som resultatet i denna studie också visar då majoriteten av de intervjuade 

lärarna sade att det viktiga är att eleverna pratar engelska, inte att de pratar en helt korrekt 

engelska. Resultatet visar också på att ett tillåtande klassrumsklimat är viktigt för att minska 

oron eleverna känner inför att prata engelska. Sun et. al (2017, s.11-13) kom fram till ett 

resultat som säger att om elever får arbeta med sin muntliga engelska utefter sin egen takt och 

förmåga utvecklades deras färdighet. Ett resultat som kan förknippas med ett tillåtande 

klassrumsklimat då det i ett sådant rymmer en förståelse för att alla inte nödvändigtvis 
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behöver göra samma sak och att detta accepteras av eleverna. Att yttre omständigheter som 

klassrumsklimatet kan påverka elevers utveckling och prestation inom ett ämne så pass 

mycket både i positiv som negativ bemärkelse är oroväckande då skolgången kan påverkas 

starkt av vilken klass och skola man går på. Huruvida ett tillåtande klassrumsklimat råder 

eller inte är dock också subjektivt eftersom det måste sättas i jämförelse med något.  

 

Spada och Lightbows (1989, s.23-24) studie visar att de elever som får tillgång till en intensiv 

engelskundervisning där språket talas hela tiden utvecklar den muntliga förmågan mer än de 

som fick en vanlig engelskundervisning. I vår studies resultat går läsa att flertalet lärare stöttar 

eleverna under engelskundervisningen genom att prata svenska, för att alla elever ska förstå 

instruktionerna. Resultatet visar motsägelsefullt nog på att samtliga lärare anser att det är 

viktigt att tala så mycket engelska som möjligt på lektionerna, även om det går se en variation 

kring hur mycket engelska de uttrycker att de i praktiken pratar med sina elever. Här finns en 

differens i vad lärarna säger och vad de gör eftersom studiens resultat visar att de i enlighet 

med Spada och Lightbows (1989, s.23-24) menar att elever gynnas av att läraren pratar 

engelska i största möjliga mån, men samtidigt visar resultatet att lärarna pratar en stor del 

svenska. Zhangs (2009, s.98) resultat visar också att engelskundervisning som påbörjas i tidig 

ålder har en positiv påverkan på elevernas utveckling av muntlig engelska då yngre elever är 

mer mottagliga för att utveckla ett främmande språk än i senare åldrar. I motsats till detta 

resultat visar vår studie på att flertalet lärare pratar mer svenska och mindre engelska ju yngre 

eleverna är.  

 

Den aktuella studien visar att lärarna låter eleverna arbeta i mindre grupper för att på så sätt ta 

bort en del av den press som vissa elever känner inför att prata engelska inför många 

personer. Att stöttning mellan elever ger en bra utveckling av den muntliga förmågan visar 

även Marenco-Dominguez (2009, s 280-290) studie där eleverna arbetat med ”peer tutoring” 

vilket visade att stressen inför att säga fel avtog när de istället kunde prata inför ett mindre 

antal personer. I vår studie lyfter emellertid två av lärarna att gruppindelningen sker genom att 

eleverna paras ihop med någon som är jämbördig kunskapsmässigt, då de menar att eleverna 

vågar prata mer när de inte behöver jämföra sig med en elev som ligger på en högre 

kunskapsnivå. 

Sample och Michaels (2014, s.30-33) menar att en elev inte kan fokusera på att utveckla både 

ordförråd och att prata på engelska med flyt samtidigt eftersom det då uppstår en konkurrens 
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angående vilken del som tar elevens fokus. Sample och Michaels (2014, s.30–33) menar alltså 

att eleven enbart kan fokusera på en av faktorerna i taget. I studiens resultat råder en 

meningsskiljaktighet då majoriteten av lärarna menar att man inte ska fokusera på grammatik 

utan låta eleverna tala fritt, medan den andra sidan menar att genom att utöka elevernas 

ordförråd kan de prata mer engelska.  

Resultatet i studien visar att de flesta av lärarna har en fri inställning till undervisning av 

muntlig engelska där uppgifterna inte behöver vara reglerade utan kan anpassas av eleverna. 

Studien visar också på vikten av att uppgifterna uppmuntrar eleverna till att prata engelska. 

De Wolf et. al (2017, s.345–347) menar att det är den engelska eleverna exponeras för utanför 

skolan som utvecklar elevernas muntliga förmåga bäst, alltså engelska som de kan sätta i ett 

sammanhang eller ha ett intresse för.  

Konklusion 

Studiens syfte är att belysa lärares erfarenheter av undervisning inom muntlig kommunikation 

i ämnet engelska. Resultatet i studien visar på att lärarna ger stöttning på flera olika sätt. 

Lärarna anser att elevers utveckling av muntlig engelska främst sker genom att skapa trygghet 

hos eleverna. Denna trygghet skapas dock även den på varierade sätt då en del av lärarna 

fokuserar på korrekthet medan de andra försöker främja att eleverna ska prata fritt. Resultatet 

visar även att samtliga lärare menar att elever vågar mer när de får prata i mindre grupp.  

Ett konstaterande är att undervisning av muntlig engelska kan se ut på många olika sätt. En 

slutsats som dras är att det är tryggheten som är grunden till att eleven vågar prata engelska 

överhuvudtaget, och att det är först när den tryggheten har infunnit som de andra delarna ger 

mest verkan för utvecklingen av elevens muntliga engelska. En annan slutsats som kan dras är 

att stöttning kan ske både från läraren och andra elever, det är därför viktigt att som lärare 

identifiera och använda den stöttningen som fungerar bäst i det specifika 

undervisningsmomentet.  

Denna studie kan bidra med kunskap kring hur lärare kan förmå elever att våga prata på 

engelska och hur undervisningen skapar möjligheter att utveckla alla elevers muntliga 

förmåga oavsett kunskapsnivå. När elever känner sig trygga, antingen kunskapsmässigt eller i 

gruppen, vågar de prata mer och kan då utveckla sin muntliga förmåga vidare. Det faktum att 

gruppsammanhållningen och klassrumsklimatet påverkar elevers resultat i muntlig engelska 
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och dessutom är förhållandevis outforskad, skulle en fråga för ytterligare forskning kunna 

vara i vilken mån klassrumsklimatet påverkar elevers betyg i den muntliga delen av ämnet 

engelska. 

Lärdomar 

 

Utifrån tidigare erfarenheter kombinerat med denna studie har vi fått en inblick och förståelse 

för hur komplext det kan vara att genomföra en forskningsprocess. Speciellt en aspekt har vi 

fått extra stor förståelse för när det gäller att skriva en forskningsstudie, nämligen hur 

avgörande det är att man som författare och forskare verkligen tänker igenom noga vilken väg 

man ska ta och angripa framställandet av studien. Vilket tillvägagångssätt visar det mest säkra 

resultatet och hur tar vi oss bäst fram dit? Vi har även under arbetets gång fått insikt i hur 

många olika tankar och angreppssätt som finns bland lärare för att främja en viss färdighet 

hos eleverna, en tanke vi kommer att bära med oss i vår framtida yrkesroll i alla ämnen vi 

kommer att vara verksamma inom. Skyldigheten vi har i vår framtida yrkesroll är att inte låsa 

oss vid vår egen uppfattning om vad som är bäst för eleverna, utan att alltid vara flexibla och 

öppna för andra infallsvinklar och tankar. Slutligen har vi förhoppning om att denna studie 

ska uppskattas och hjälpa andra som är verksamma inom samma skrå och i slutändan också 

gynna elevernas muntliga förmåga i engelska.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 Intervjufrågor:  

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare?  

Vilket år tog du lärarexamen? 

2. Hur länge har du undervisat i engelska?  

3. Hur fördelas tiden mellan svenska och engelska under dina lektioner?  

Varför fördelas tiden så? 

4. Vilken kompetens har du att tala engelska? Hur känner du inför att prata engelska 

inför/med elever?  

5. Hur brukar elever som du undervisat/undervisar ställa sig till att prata engelska i 

klassrummet?  

Vad tror du det beror på?  

6. Vad tycker du är de viktigaste generella förutsättningarna som krävs för att utveckla 

elevers muntliga engelska?  

7. Vilka undervisningsmetoder eller undervisningssätt tycker du fungerar bäst för att 

utveckla den muntliga engelskan?  

8. Hur arbetar du med elever som inte vill prata på engelska?  

9. Finns det något/några arbetssätt du prövat där du tycker att eleverna pratar mer på 

engelska? 

 Finns det några där de väljer att prata mindre? 

10. Är det något du vill tillägga?  
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