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ABSTRACT 

The purpose of this study is to chart and describe which content and different models that 

teachers use when teaching English as a foreign language at upper secondary school in 

Sweden. The study was performed through a phenomenonographic point of view, where the 

aim is to present and compare different understandings within a certain area. Our study 

emanates in Lars-Göran Malmberg’s theories about different teaching models used when 

teaching Swedish, which have been transferred and modified by Bo Lundahl into teaching 

English as foreign language. On the basis of this theory, six individual interviews with 

different teachers at upper secondary school were carried out with concern of discussing the 

content and aim of English teaching. Since the idea of communication is frequently used in 

the teaching plan for the Swedish school system, focus in this study has also been to 

understand and compare what meaning different teachers put in this term.  

     Conclusions were that all of the teachers have different conceptions of the subject, and also 

that they focus on different parts and content within their teaching. As far as the term 

communication is concerned, this also had a very different meaning to the teachers in the 

study. A consequence of this, and the fact that the subject itself is considered to be very 

diverse, could be that students leave school with different knowledge. 
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FÖRORD 

Denna undersökning har inneburit många och långa timmar framför datorn, men arbetet har 

lyckligtvis givit oss en värdefull och djupare insikt om engelskämnets innehåll och 

undervisning. Vi vill tacka alla som gjort det möjligt att färdigställa denna uppsats, och då inte 

minst våra handledare och de sex gymnasielärare som varit vänliga att ställa upp på intervju. 

Allt arbete med denna uppsats har genomförts tillsammans ända från litteratursökningens 

första timme, genom intervjuer, transkriptioner, kategorisering, författning av text till 

sammanställning och bearbetning. Vi blickar tillbaka på vårt samarbete med belåtenhet och 

ser fram emot nästa utmaning i livet; examensarbetet är det sista moment som vi genomför 

innan vi ska ta klivet ut som gymnasielärare i svenska och engelska. 

 

 

Smålandsstenar & Ängelsbäck, 2012-05-23 

Sandra Fritzon 

Evelina Larsson 
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1. INLEDNING 

Sedan 1900-talets början har det engelska språket fått en allt större och mer betydande roll i 

det svenska samhället. I maj 2009 föreslogs i en rapport från Globaliseringsrådet att ämnet 

engelska ska införas som obligatoriskt redan i grundskolans årskurs ett, bland annat för att ge 

Sverige ökade möjligheter att förbli och utvecklas som ett välfärdssamhälle (s.17). Detta 

förslag har väckt debatt bland flera språkvetare (Engdahl, Englund, Josephson, Käll & 

Lindblom, 2009), som menar att engelska språkets roll i världen är överskattad. Enligt 

ämnesplanen för engelska på gymnasiet (Skolverket, 2011), är det engelska språket dock inte 

längre något vi bara stöter på i exempelvis utländska filmer och musik, utan används i såväl 

vardagliga situationer som inom områdena kultur, politik, utbildning och ekonomi (s 53).   

     Bo Lundahl, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot engelska, menar 

att antalet människor som använder engelska idag avsevärt överstiger de som har engelska 

som modersmål (s. 72). Lundahl menar vidare att det engelska språket på många platser 

fungerar som ett kommunikationsredskap mellan olika språkgrupper och som medel för 

framgång såväl socialt som ekonomiskt. Framstegen som det engelska språket har gjort kan 

enligt Lundahl förklaras genom att det behövs ett språk som fungerar som kontaktspråk 

mellan människor med olika förstaspråk i en globaliserad värld (2009, s. 72). Att kunna 

engelska hävdas till och med enligt Kenneth Hyltenstam i en publikation från regeringen 

(2002) inte längre vara ett alternativ som kan väljas bort, utan är något som varje invånare 

måste behärska för att klara den dagliga kommunikationen (s. 47).  

 

1.1. Bakgrund 

Samhället ändras ständigt och som ovan nämnts har kraven på goda kunskaper i engelska 

språket aldrig varit större. I och med det engelska språkets starka ställning är det relevant att 

fråga sig vilket innehåll som presenteras och förmedlas i engelskämnet i den svenska skolan. 

Om man ser till ämnet svenska har det sedan länge förts en diskussion kring hur synen på 

ämnet har förändrats genom tiderna, hur splittrat det framstår än idag och att man kan se på 

och undervisa i svenskämnet utifrån olika förutsättningar (se bland annat Malmgren, 1988, 

och Thavenius, 1999). Engelskämnet innefattar liksom svenskämnet många olika moment och 

kunskapsområden, vilket gör att splittringen av ämnesinnehåll även kan gälla 

engelskundervisningen, och att engelsklärare därmed kan bedriva sin undervisning med fokus 

på sinsemellan olika delar av ämnet. Att splittringen finns även inom engelskämnet stöds av 

Arthur Applebee (1992), som menar att olika influenser både utifrån och inifrån professionen 
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har bidragit till att engelskämnet i USA sedan 70-talet har fått flera konkurrerande upplägg 

och modeller (s. 2). Dessa faktorer väckte intresset för vilken ämnessyn och vilka traditioner 

som används i Sverige och hur engelskämnet förmedlas till de svenska eleverna. Eleverna är 

medvetna om det engelska språkets ökade ställning och användning i världen. Utbildningen i 

engelska blir således väldigt viktig för dem eftersom kommunikationen på engelska, både den 

muntliga och den skriftliga, måste fungera för att de ska kunna ingå och delta i ett globaliserat 

samhälle. Vi skribenter upplever själva att kommunikationsdelen av ämnesundervisningen i 

engelska, alltså att kunna använda språket i både skrift och tal i olika sammanhang, är mycket 

viktig. Detta betonas även i bland annat läroplanen, där det i syftet för engelska på gymnasiet 

står uttalat att ”[e]leven ska ges möjlighet att genom språkanvändning i funktionella och 

meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga” (Skolverket, 2011, s 

53). Denna syftesformulering kommer hädanefter att refereras till som det kommunikativa 

syftet för engelskundervisningen. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det primära syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer ta reda på vilket 

innehåll sex gymnasielärare på tre kommunala gymnasieskolor i södra Sverige lägger i 

engelskämnet och hur detta innehåll förmedlas till eleverna. Eftersom kommunikation i form 

av både muntlig och skriftlig produktion, reception och interaktion betonas starkt i 

engelskämnets syfte i den nya läroplanen (Skolverket, 2011, s. 53), kommer fokus även att 

ligga på att undersöka hur de sex respondenterna menar att det kommunikativa syftet 

framkommer i deras undervisning. Ambitionen är sedan att utifrån egna tolkningar och 

kategoriseringar ställa lärarnas uppfattningar i förhållande till resonemang kring både 

svenskans och engelskans ämnestraditioner samt aktuella styrdokument. De frågeställningar 

som denna undersökning kommer att utgå från är därmed följande:  

 Utifrån vilket innehåll anser sex engelsklärare på tre gymnasieskolor i södra Sverige 

att de bedriver sin engelskundervisning? 

 Hur uppfattar ovanstående lärare att engelskämnets kommunikativa syfte kommer 

fram i deras val av ämnesinnehåll och/eller arbetssätt? 
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2. LITTERATUR, TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt kommer att presentera de utgångspunkter med avseende på teori och tidigare 

forskning som anses relevanta för denna undersökning. Inledningsvis tar uppsatsen avstamp i 

engelskans roll i den svenska skolan och går sedan vidare in på Malmgrens (1988) 

resonemang kring svenskans ämnessyner där ett försök gjorts av Bo Lundahl (2009) att 

överföra dessa på engelskämnet. Uppsatsen kommer sedan att gå djupare in på 

ämnesuppfattningarna inom engelskämnet, både som första- och andra- eller 

främmandespråk. Slutligen kommer resonemanget att cirkulera kring kommunikationens 

betydelse för engelskämnet och vad kommunikationen egentligen ska innehålla. 

 

2.1. Engelskans roll i skolan 

År 1922 föreslog skolkommissionen att engelska skulle bli obligatoriskt som skolämne och 

ses som det första främmande språket i alla skolformer (Johansson, 2004 s. 3). Man beskrev 

engelska som ett världsspråk och menade att svenskarna hade ett stort behov av att kunna 

engelska, eftersom språket tog en allt större plats i världen. Man menade att engelska hade 

blivit ”var mans språk” (s. 3), inte minst eftersom Sverige hade blivit så drabbat av 

emigrationen under mitten av 1800-talet. Under 1920-talet hade en stor del av de emigrerade 

människorna börjat komma tillbaka, medan en hel del av befolkningen fortfarande hade 

många släktingar i Amerika, vilket enligt skolkommissionen var en bidragande orsak till 

varför språket behövdes (s. 3). Dock låg så mycket fokus på grammatik i engelskämnet så att 

det analytiska språkresultatet var mycket dåligt, medan innehållet och att kunna hantera 

språket i ett sammanhang kom i skymundan (s. 3).   

     Det tog drygt tjugo år till innan engelska accepterades som det första främmande språket i 

alla skolformer (Johansson, 2004, s. 1) och vid detta lag hade engelskan fått en stor spridning 

via film, radio och andra nöjesmedel. Det engelska språket uppfattades därför som ett folkligt 

kommunikationsmedel och som det språk man hade mest nytta av i det praktiska livet (s. 1). 

Under 60- och 70-talet handlade mycket i engelskundervisningen om att befästa, utveckla och 

vidga elevernas språkfärdigheter. Fokus låg inte på ett enat språkämne, utan istället på de 

olika delmomenten höra, läsa, tala och skriva (Malmberg, 2000, s. 27). Grammatiken 

betonades och skulle ha en framträdande och funktionell roll i undervisningen där 

grammatiska kunskaper skulle ställas i den praktiska språkfärdighetens tjänst (s. 27).  Mycket 

i läroplanerna från 1965 och 1970 handlar enligt Malmberg om att den enskilde eleven ska 
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vara aktiv och själv ”skaffa sig” kunskaper i bland annat det främmande språkets kultur och 

realia (s. 28).  

      I dagens Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 (Skolverket, 2011), är engelska i samspel med andra människor centralt och det betonas 

att eleverna ska kunna ”sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper” (s. 53). 

Precis som i Hyltenstams publikation från regeringen (2002, s. 47), framgår det även i 

läroplanen (Skolverket, 2011) att engelska som språk är nödvändigt för eleverna att kunna, 

och att det ”ökar elevernas möjlighet att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang” (s. 

53). I kunskapskraven kan man läsa att eleven i någon mån ska kunna anpassa sitt språk efter 

mottagare och syfte (s.54), och det betonas att undervisningen i huvudsak ska bedrivas på 

engelska (s. 53). Innehållet i undervisningen handlar till stor del om engelskans utberedning i 

världen och realia, det vill säga sociala, kulturella och politiska levnadsförhållanden i de delar 

av världen där engelskan används. Vidare betonas arbetet med engelskspråkiga texter samt 

både formella och icke formella situationer där eleven kan använda språket och lära sig att 

uttrycka sig på ett korrekt sätt (s. 55). Mycket fokus på engelskämnet i dagens läroplan ligger 

alltså på att använda språket som ett kommunikativt medel, vilket skolkommissionen hävdade 

att syftet skulle vara redan på 40-talet (Johansson, 2004, s.1).  

 

2.2. Ämnesuppfattningar 

Som nämndes i inledningen har uppfattningen om vad som är centralt i svenskämnet länge 

varit under diskussion. Under 1970-talet startades Pedagogiska gruppen, en forskargrupp vid 

Lunds universitet där bland andra Jan Thavenius och Lars-Göran Malmgren, idag erkända 

forskare inom litteraturvetenskap och didaktik, ingick. En av avsikterna hos den pedagogiska 

gruppen var att försöka klargöra svenskämnets identitet och de presenterade skrifter som 

diskuterade detta flitigt. Pedagogiska gruppen lade enligt Vetenskapsrådet (Arfwedsson, 

2006) ner ett mycket ambitiöst och noggrant arbete på att utreda och diskutera 

ämnesinnehållet i svenska, vilket ligger till grund för många idéer inom den didaktik och 

ämnesuppfattning vi har idag (s.7).  

     En del av de tankar och idéer som framfördes av Pedagogiska gruppen om svenskans 

ämnesidentitet vidareutvecklar både Jan Thavenius och Lars-Göran Malmgren i 

Svenskämnets historia (Thavenius, 1999) och Svenskundervisningen i skolan (Malmgren 

1988), böcker som idag används som läromedel för blivande svensklärare. Enligt en 

läromedelsanalys som Malmgren genomfört kan man urskilja olika modersmålsämnen, och 
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att ämnet kan ha ett varierande utseende (s. 86), vilket resulterar i en ämnesindelning som 

följaktligen torde gälla även för andra språkämnen. Denna uppfattning om att det skulle 

finnas olika språkämnen inom ett och samma språk menar Thavenius (1999) bygger på en 

historisk insikt att det faktiskt inte finns ett enhetligt ämne och att lärare måste känna till olika 

uppfattningar som kan finnas inom ämnet och ta ställning till dessa (s. 18). Malmgrens (1988) 

ämnesindelning är den som ligger till grund för all liknande kategorisering i Sverige och 

utvecklande av hans indelning har gjorts av många andra, bland vilka kan nämnas Bo 

Lundahl (2009), Jan Thavenius (1999), Gunilla Molloy (2007) och Gun Malmgren (1999, 

2007). 

      I skriften från 1988 menar Malmgren att svenskämnet kunde ses ha tre olika 

ämnesuppfattningar i såväl praktiken som i kursplaner, läromedel och i ämnesdebatten (s. 87). 

Den första ämnesuppfattning som Malmgren presenterar är svenska som ett färdighetsämne 

(s. 87). Undervisningen fokuserar då på formalisering av färdighetsträningen, där olika 

delmoment tränas isolerade från innehåll och äkta kommunikation (s. 54). Litteraturläsningen 

är sparsam och innehållet blir i denna ämnessyn inte särskilt viktigt, då det är övningar som 

ska vara till praktisk nytta för eleverna som står i centrum. Detta gör enligt Malmgren att även 

de mänskliga värderingsfrågorna blir frånvarande (s.87). Thavenius (1999) påpekar dessutom 

att ämnet enligt denna syn överhuvudtaget inte har något sammanhängande innehåll utan 

istället försöker definiera sig genom den praktiska nytta eleverna förmodas ha av 

språkträningen (s. 19). 

     Svenskan kan även ses som ett litteraturhistoriskt bildningsämne (Malmgren, 1988, s. 88). 

Undervisningen i svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne utgår från traditionella 

litterära verk och syftet med denna ämnesuppfattning är att eleverna ska få en gemensam 

kulturell referensram genom att undervisningen inriktar sig på förmedlingen av en bestämd 

kanon av litterära verk och författare (s. 88). Ett argument för denna ämnessyn är enligt 

förespråkarna uppfattningen om att en sådan litteratur skulle ha en personlighetsutvecklande 

effekt på eleverna. Dessutom finns vid sidan av litteraturen även språkläran med de 

grammatiska och språkhistoriska inslagen (s. 88). 

     Den tredje ämnessynen särskiljer sig från de tidigare två uppfattningarna genom att den 

utgår från elevernas tidigare erfarenheter och förutsättningar. Färdighetsträningen får genom 

svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne en funktion genom att sammanhanget och 

innehållet är viktigt, och att elevernas egna erfarenheter står i centrum (Malmgren, 1988, s. 

89). Det finns här en strävan att ta upp teman kring mänskliga erfarenheter, där 

litteraturläsningen får sin roll. Elevernas nyfikenhet och kunskapssökande fokuseras i denna 
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ämnessyn, liksom äkta kommunikativa sammanhang (s. 89).  Utvecklingen av språket ska ske 

genom funktionell användning i realistiska situationer, istället för i form av övningar av olika 

delfärdigheter (Thavenius, 1999, s. 19). 

     Ett försök att överföra Malmgrens (1988) begrepp på engelskämnet har gjorts av Bo 

Lundahl, som skrivit en rapport om autentiska engelskspråkiga barn- och ungdomsböcker 

(1994), vilket han sedan utvecklade i boken Läsa på främmande språk (1998). Vid en 

revidering av denna utökade Lundahl texten med två kapitel om kommunikation, 

kommunikativ förmåga och språkutveckling, vilket resulterade i versionen Engelsk 

språkdidaktik (2009). I Engelsk språkdidaktik skriver Lundahl att engelska ofta har betraktats 

som ett färdighetsämne (s. 98). Målet i sig var kommunikativ förmåga, men detta inskränktes 

och tolkades under 1960- och 70-talen till en utpräglad språkträning, där moment övades var 

för sig och grammatik och språkriktighet stod i centrum. Innehållet i texterna som användes 

betraktades inte som lika viktigt, eftersom det var en teoretisk språkträning som stod i fokus 

och skulle övas.  

     Under 80- och 90-talen slog ett kommunikativt ideal igenom och Lundahl (2009) talar 

förutom Malmgrens (1988) tre ämnestraditioner om en fjärde; engelska som ett 

kommunikationsämne (s. 98), där tanken var att språket skulle användas i verklighetsnära 

situationer. Dock handlade fortfarande undervisningen i engelska mest om övningar där 

innehållet hade ett underordnat intresse, och det var först med utgångspunkt i 

språkinlärningsforskaren Stephen Krashens (1982) idéer om att språk borde ses som bärare av 

innehåll som många lärare började arbeta med innehållet genom att använda sig av autentiska, 

i det här fallet, engelska texter. I och med denna utveckling kunde engelskämnet enligt 

Lundahl börja ses som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, där elevernas vardagserfarenheter, 

men även samtal om samhällskritiska texter, skulle vara utgångspunkten för undervisningen 

(s. 99). 

 

2.2.1 Ämnesuppfattningar inom engelska som förstaspråk 

I och med det ökade användandet av engelska i Sverige har det i denna undersökning också 

ansetts relevant att titta närmare på hur engelskämnet har sett ut i de delar av världen där 

engelska undervisas som ett förstaspråk. Som redan har presenterats finns det sedan 70-talet 

en splittring i svenskämnet och dess innehåll. Detta är inte unikt för svenskan, utan precis 

samma splittring har funnits inom modersmålsundervisningen av engelska i USA, där en 

kommission på uppdrag av National Council of Teachers of English [NCTE] år 1980 lade 
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fram en rapport (Mandel, 1980), där de presenterar en ämnesdidaktisk analys liknande den 

som Malmgren (1988) gjort i svenskämnet (Applebee, 1992, s. 2). Under 70-talets USA 

oroade sig många för att kunskaperna i engelska inte räckte till ute på arbetsmarknaden, vilket 

ledde till att ämnet fick en färdighetsinriktning (s. 2). Efter ett decennium fick denna 

ämnessyn kritik och ersattes med en mer kulturellt och akademiskt inriktad undervisning (s. 

2). Dessa influenser kom från professionens utsida, men även på insidan arbetade de ledande 

inom området med att hitta en ny bas för ämnet, något som visade sig vara svårt. Istället för 

att sammanföra de olika synerna presenterade NCTE i sin rapport (Mandel, 1980) tre olika 

syner eller modeller som speglade traditionerna inom ämnet som Applebee definierar med 

orden:  

 

one was student centered, emphasizing “personal growth"; one was content centered, 

emphasizing the preservation of a cultural heritage; and one was skill centered, 

emphasizing the development of language competencies (Applebee, 1992, s. 2). 

 

Dessa tre ämnessyner liknar till mycket stor del de som Malmgren (1988) presenterar för 

svenskämnet. The student centered model går enkelt att koppla samman med Malmgrens 

erfarenhetspedagogiska syn medan den som fokuserar på the preservation of a cultural 

heritage stämmer väl överens med det litteraturhistoriska bildningsämnet, förutom att den 

amerikanska ämnessynen lutar mer åt kultur i en bredare bemärkelse än vad det svenska 

begreppet gör. Slutligen kan the skill centered model ses som samma sak som den 

färdighetsinriktade ämnessynen. Dessa tre syner var de första som presenterades om 

engelskämnets olika delar i USA och ligger, liksom Malmgrens (1988) ämnessyner gör i 

Sverige, till grund för senare forskning och utvecklingar av ämnessynerna kring engelska som 

förstaspråk (se till exempel Langer & Applebee, 1986, Rosenthal, 2000). 

     När Applebee skrev sin rapport 1992 följde, efter en tid där lärandeprocessen snarare än 

innehållet stått i centrum, det konstruktivistiska synsättet. Detta synsätt utgår från eleven och 

undervisningen fokuseras på att eleven själv ska tolka och tillägna sig sin egen kunskap (s. 3). 

I stället för att inrikta sig på innehållet stod nu förståelseprocessen i centrum och lärarens roll 

blev att hjälpa eleven att tolka och ta del av sin sociala omvärld (s. 3). Applebee fastslår också 

att litteraturen sedan dess inträde i engelskämnet fram till tiden för hans undersökning har 

utgjort kärnan av modersmålsundervisningen (s. 17), precis som den enligt Malmgren under 

en lång tid gjorde även i undervisningen av svenska som modersmål (1988, s. 58).  
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2.2.2. Ämnesuppfattningar inom engelska som andraspråk      

Förutom Lundahls (2009) försök att överföra och utveckla Malmgrens (1988) 

ämnesuppfattningar inom svenskämnet till engelskämnet, har även Kumaravadivelu (2003) 

gjort ett försök att hitta en ämnestradition som skulle kunna passa in på att undervisa engelska 

som ett andraspråk. Kumaravadivelu kom fram till att det inte finns en given tradition att följa 

när man ska lära ut ett andra- eller främmandespråk, och i diskussionen om vilken metod som 

skulle vara bäst hävdar han att ”[t]here is no best method out there ready and waiting to be 

discovered” (s.1). Istället menar Kumaravadivelu att en lärare i engelska som andraspråk eller 

främmande språk hela tiden systematiskt måste observera sitt klassrum, bli en strategisk 

tänkare, utföra sitt lärande strategiskt praktiskt och anpassa sitt lärande efter just den grupp 

som finns framför läraren just för stunden (s. 2). 

     Kumaravadivelu lägger fram ett förslag om engelska som ett makrostrategiskt ämne (s. 3) 

där han menar att man på engelskämnet och övriga andraspråksämnen inte kan applicera en 

metod eller tradition, utan att varje lärare måste skapa sina egna makrostrategier för att 

hantera individuella klassrumssituationer. Fokus hos Kumaravadivelu ligger alltså inte på att 

lära ut engelska som ett specifikt litteraturhistoriskt, färdighets-, erfarenhets-, eller 

kommunikationsämne utan att läraren ska skapa en egen personlig strategi för att så bra som 

möjligt kunna lära sina elever så mycket som möjligt (s. 4).  

 

2.3. Det kommunikativa engelskämnet 

Enligt Lundahl (2009) är kommunikation ett ständigt pågående fenomen som förekommer i 

en rad former; i allt från kroppsligt och bildligt, till skriftligt, verbalt och kognitivt samspel (s. 

110). Kommunikationen mellan individer är enligt Säljö (2005) ett gemensamt ansvar, där 

mening skapas i det att deltagarna förhandlar om innehållet genom att koordinera sin 

förståelse (s. 84-85). Språket och kommunikationen blir då en social handling som bygger på 

samarbete, deltagande och interaktion där vi kan formulera vår uppfattning om verkligheten 

(Lundahl, s 112). Vidare menar Säljö (2004) att lärandet måste vara en intellektuell och 

kommunikativ process där människan aktivt tillägnar sig samhällets erfarenheter och där 

kommunikationen ska stå som lärandets källa (s. 74). Säljö (2005) beskriver även 

kommunikationens framträdande betydelse för förmedling av kunskap och mänskliga 

erfarenheter (s. 33). Människan kan få tidigare erfarenheter berättade för sig av föregående 

generation, och behöver på det viset inte själv uppleva allt. Samtalet, menar Säljö, är därför 

och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande (s. 33). Lundahl (2009) menar att 
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engelska länge har använts som ett globalt handels- och vetenskapsspråk, men att det numera 

även är ett redskap för att kommunicera och undervisa i hela världen (s. 14). I och med denna 

uppfattning bidrar Lundahl till diskussionen om att det engelska språket inte längre är ett 

alternativ i samhället.  

     Men vad innebär då egentligen kommunikation just i engelskämnet? Som nämndes 

tidigare kan man i introduktionen till ämnesplanen i engelska för gymnasiet (Skolverket, 

2011) bland annat läsa att språket ökar elevernas möjligheter att ingå i olika sociala och 

kulturella sammanhang (s. 53). Språket, menar läroplanen, hjälper även eleven att delta i ett 

globaliserat studie- och arbetsliv och att kunskaper i engelska språket kan ge nya perspektiv 

på omvärlden. Språket ska även ge eleven en ökad möjlighet till kontakter och större 

förståelse för olika levnadssätt (s. 53). Vidare står det att eleverna ska ges en möjlighet att 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och strategier för att stödja kommunikation (s. 

53). Hela ämnesplanen genomsyras av att man ska se engelska som ett kommunikativt medel 

där delarna reception, produktion och interaktion i både talat och skrivet språk, ska ingå som 

en del av undervisningen (s. 53, 55). Man ska alltså inte i första hand bara lära sig om språket, 

utan istället fokusera på hur man använder det i sitt sociala sammanhang. Lundahl (2009) 

sammanfattar utvecklingen av språkanvändningen i skolan genom följande citat: 

 

Sedan Lgr 80 har språkanvändningen placerats främst. Kommunikativ kompetens – 

förmågan att använda språket på ett funktionellt sätt i olika sammanhang – har sedan dess 

varit vägledande för språkundervisningen. Språklig kompetens – ordförrådet och de 

grundläggande språkreglerna – är en del av den kommunikativa kompetensen, men målet är 

att kunna kommunicera, och någon deklarativ kunskap krävs inte för att kursplanemålen 

ska uppnås. Idealet är i stället procedurkunskap (s. 40). 

 

Med deklarativ kunskap menar Lundahl (2009) en kännedom om språket, dess struktur och 

uppbyggnad. Den som besitter en deklarativ kunskap kan beskriva språket och dess 

grammatik och användningsområden medan procedurkunskap istället innefattar förmågan att 

kunna använda språket i ett kommunikativt syfte (s.39-40).  

     Breen och Candlin (2003) menar även de att man ska se på kommunikationen som 

språkinlärningens huvudsyfte (s. 9) men uttrycker att uppmärksamheten i 

språkundervisningen måste ligga både på användandet och på strukturen. Breen och Candlin 

(2003) har sedan tagit resonemanget ett steg vidare och skapat en egen variant av en läroplan 

som de kallar the Communicative Curriculum, där de definierar språkinlärning som ett sätt att 

lära sig att kommunicera som en del i en särskild socio-kulturell grupp (s. 10). De menar då 
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att gruppens särskilda sätt att använda språket blir centralt i lärandeprocessen där elevernas 

tidigare erfarenheter, kunskaper och uppträdande blir betydande för det språk som används 

och lärs. Enligt Breen och Candlin handlar varje kommunikativt tillfälle om egna erfarenheter 

som blir delade och utlåtna, och i den kommunikativa läroplanen och undervisandet handlar 

det mycket om att ta till vara på de kunskaper som eleverna själva har och låta dem använda 

dessa (s. 10). Även i ämnesplanen (Skolverket, 2011) kan vi hitta stöd för detta då det också 

här fokuseras på elevernas egna erfarenheter och kunskaper i interaktion i tal och skrift, både 

på egen hand och tillsammans med andra (s. 53).  

 

2.4. Kommunikationens innehåll 

Att eleverna ska kommunicera i klassrummet kommer tydligt fram i läroplanen (Skolverket, 

2011), men vad ska eleverna kommunicera om och på vilket sätt? Enligt läroplanen för 

engelska kan man under ämnesbeskrivningen och ämnets syfte läsa att den kommunikativa 

förmågan inte bara innefattar reception, utan även produktion och interaktion, och att 

kommunikation definieras i termer av såväl talat som skriftligt språk (s. 53). Under ämnets 

syfte står det också att eleven ska ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används” (s. 54).  Eleverna ska även anpassa sin engelska så att den passar in i olika 

situationer och till skilda syften och mottagare (s. 53).  

     I läroplanen (Skolverket, 2011) finns det en underrubrik till punkten centralt innehåll som 

kallas kommunikationens innehåll och som tar upp vad kommunikationen ska innehålla i tre 

punkter. Den första punkten talar för att undervisningen ska behandla ”[ä]mnesområden med 

anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser 

och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor, relationer och etiska 

frågor.” (s. 53) där det är eleven och det samtida samhället som står i fokus. I punkt två menar 

Skolverket att ”innehåll och form i olika typer av fiktion” (s. 53) ska behandlas i 

undervisningen. Denna punkt blir något svårtolkad eftersom det inte någonstans i läroplanen 

finns definierat vad fiktion innebär. Om man tittar på vad definitionen av ordet fiktion betyder 

i Svenska Akademiens ordlista, förklaras det där som ”inbillning; påhitt” (Svenska 

Akademiens ordlista, 2011). Längre fram i läroplanen kan man läsa att receptionen ska 

innehålla bland annat ”skönlitteratur och annan fiktion” (Skolverket, 2011, s.54), varpå 

tolkningen i kommunikationens innehåll därmed skulle kunna innebära att undervisningen ska 

behandla olika medier som till exempel litteratur och film. Enligt den tredje och sista punkten 



15 

 

ska undervisningen behandla ”[l]evnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt 

sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där 

engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen” (s 54), vilket betyder 

att eleverna ska få ta del av material och information från engelskspråkiga länder. Detta skulle 

till exempel kunna innebära engelska dagstidningar eller realia. 

    I the Communicative Curriculum, den kommunikativa läroplanen som Breen och Candlin 

(2003) presenterar, läggs mycket vikt vid den första av ovanstående punkter; att ta hänsyn till 

elevernas tidigare erfarenheter och åsikter. Breen och Candlin lägger fram ett metodologiskt 

sätt som kommunikativ förmåga ska läras ut på och sätter upp sju punkter på vad utlärandet 

av kommunikativ förmåga måste ta hänsyn till: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Utlärandet av kommunikativ förmåga (Breen & Candlin, 2003, s. 9) 

 

I dessa punkter behandlas till exempel kommunikationen som ett allmänt syfte och de 

underliggande kraven hos eleven som ett sådant syfte måste rätta sig efter, där man som lärare 

enligt Breen och Candlin (2003) ska ta hänsyn till vad eleverna ska kunna använda sitt språk 

till (s. 9). Läraren måste också anpassa undervisningen till den individuella eleven och dennes 

förkunskaper för att undervisningens innehåll ska bli så betydelsefullt som möjligt för eleven, 

och för att hon eller han ska kunna grunda sina nya kunskaper på det som hon eller han redan 

vet. Dessutom måste undervisningen ta hänsyn till de olika roller som både läraren och 

eleverna har och sätta detta i förhållande till det som ska läras ut. Slutligen måste kunskapen 

hos eleverna enligt Breen och Candlin också utvärderas för att läraren ska kunna se att 

undervisningen har nått fram och därmed veta att hon eller han är på rätt spår (s. 9). Alla 

dessa delar menar Breen och Candlin spelar stor roll för att man ska få ut en betydande 

kommunikativ kunskap till eleverna som de faktiskt kan ha nytta av, och även de betonar att 

kommunikation inte bara innefattar ett talat språk utan även att lyssna, läsa och skriva (s. 10). 

Syftet med ett kommunikativt lärande handlar enligt Breen och Candlin mycket om att lära 

känna, ifrågasätta och motivera sitt eget tänkande (s. 11) vilket är orsaken till att det språkliga 

1. Kommunikationen som ett allmänt syfte 

2. De underliggande kraven hos eleven som ett sådant syfte måste rätta sig efter 

3. De förkunskaper som eleven har med sig till lärandesituationen 

4. Lärprocessen hos den individuella eleven 

5. Läraren och elevernas roller 

6. Rollen hos innehållet i det som ska läras 

7. Utvärdering av kunskaper 
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lärandet måste ses som en utveckling av den kommunikativa kunskapen i sitt sammanhang, 

både på det psykiska och på det sociala planet (s. 18).  

     Breen och Candlins (2003) sjätte punkt på listan diskuteras närmare genom ett arbetssätt 

inom engelska som andraspråk eller engelska som främmande språk som förespråkas av bland 

andra Marguerite Ann Snow (2001) och benämns som det innehållsbaserade arbetssättet; 

content-based learning. I denna arbetsform är språkinlärning huvudmålet, men inlärningen 

baseras på och utgår från ett innehåll: “[t]his approach assumes that language is best learned 

when it is used as a medium of instruction for learning something else, such as academic 

content” (s. 301). Till skillnad från ämnen där man ska lära sig ett stoffbaserat innehåll så lärs 

innehållet i engelskämnet, exempelvis grammatik, genom språket, som alltså är det primära. 

Läraren får här en viktig roll i det att välja ut det innehåll som bäst lämpar sig för 

språkinlärning (s. 316).   

 

2.5. Sammanfattning 

Malmgren (1998) och NCTE (Mandel, 1980) presenterar innehåll för engelskämnet som 

inriktar sig på litteratur, kultur, färdighetsövningar och elevens eget val, medan 

Kumaravadivelu (2003) anser att innehållet ska anpassas till elevgruppen (s. 4). Efter att ha 

studerat styrdokumenten angående vad ämnet engelska ska inrikta sig på går det dock att 

konstatera att Skolverket (2011) menar att en stor del av innehållet bör kretsa kring olika 

former av kommunikation (s. 53-55). Detta synsätt anammas av Breen och Candlin (2003, s. 

18) såväl som av Snow (2001, s. 301), vilka betonar att språkinlärningens huvudsyfte är just 

kommunikation och användning av språket i sig. Uppfattningarna om vad engelskämnet ska 

uppnå och ha som huvudsyfte skiljer sig alltså tydligt åt, men för den som väljer att sluta sig 

till Skolverkets (2011) linje med kommunikation som centralt innehåll, så betonar både 

Skolverket (s. 53), Lundahl (2009, s. 98) och Breen och Candlin (2003, s. 9) att 

kommunikationens innehåll ska vara meningsfullt och av relevans för eleverna. 
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3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I denna undersökning kommer kvalitativa intervjuer att tillämpas för att kunna besvara de två 

frågeställningarna. Genomförandet av denna undersökning kommer att ske genom en 

fenomenografisk metod, vars kännetecknande karaktär kommer att inleda detta avsnitt. 

Därefter kommer urvalet att behandlas, följt av den procedur som används vid denna 

fenomenografiskt kvalitativa studie. Slutligen kommer de etiska aspekterna samt 

undersökningens sex respondenter att presenteras. 

 

3.1. Fenomenografi 

I boken Learning and awareness (1997) beskriver Ference Marton fenomenografi med orden:  

 

The unit of phenomenographic research is a way of experiencing something, […] and the 

object of the research is the variation in ways of experiencing phenomena. At the root of 

phenomenography lies an interest in describing the phenomena in the world as others see 

them, and in revealing and describing the variation therein, especially in an educational 

context  (s. 111). 

 

Fenomenografi är alltså en metodansats som försöker bidra till en djupare förståelse av det 

mänskliga lärandet genom att inrikta sig på hur människor uppfattar och förstår fenomen i sin 

omvärld (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 122), med betoning enligt Marton (1997) på 

undervisningskontexter (s. 111). Fenomenografin utgår från att människor uppfattar och 

förstår världen på olika sätt och det är detta som fokuseras snarare än likheterna. Det finns 

dessutom inom fenomenografin en uppfattning om att företeelser och fenomen endast kan 

uppfattas på ett begränsat antal sätt (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 122). Dock menar 

Dahlgren och Johansson att man aldrig kan vara säker på att ha fått fram alla möjliga 

variationer av åsikter och uppfattningar som finns, eftersom alla möjliga människor som har 

en uppfattning om fenomenet inte tillfrågas (s.123). 

     Marton (1997) menar att fenomenografi egentligen inte är en metod eller en teori, även 

om den förknippas med en hel del metodiska och teoretiska element, utan hävdar istället att 

fenomenografi snarare ska ses som ett sätt eller en ansats för att identifiera, formulera och 

hantera en viss sorts forskningsfrågor (s. 111). Fenomenografi är dessutom speciellt 

formulerad för att hantera forskningsfrågor som är relevanta för lärande och förståelse i en 

pedagogisk miljö (s. 111), varför den lämpar sig väldigt bra till denna undersökning.  
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3.2. Urval 

Kvalitativa forskare kan enligt Martyn Denscombe (2010) ta ett genomtänkt beslut att välja 

endast ett fåtal undersökningspersoner för att på det viset få ett större djup och förståelse för 

ett enskilt exempel (s. 186). Eftersom fenomenografin inriktar sig på hur människor uppfattar 

och förstår fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 122) beslutades därför att denna 

undersökning skulle ha ett urval bestående av endast ett fåtal undersökningspersoner. 

Denscombe (2010) menar vidare att djupet i undersökningen erhålls på bekostnad av den 

bredd och generalisering som skulle ha kunnat uppnås med hjälp av ett större antal 

undersökningspersoner och att valet av respondenter istället görs beroende på deras särskilda 

kännetecken och egenskaper (s. 186). Detta är fallet i denna undersökning, där respondenterna 

valts ut med visst fokus på att de ska representera olika åldrar, kön och skolor eftersom det 

kan vara av visst intresse att kunna se vilka förutsättningar som ligger bakom de olika 

uppfattningarna och uttalandena. Respondenterna för denna undersökning kontaktades och 

valdes ut via mail. 

 

3.3. Procedur 

När man arbetat med andras texter eller, som i detta fall, med en intervju är det enligt 

Davidson och Patel (1991) ett exempel på en kvalitativ bearbetning (s. 100). Målet med detta 

är att hitta mönster, teman och kategorier i det insamlade materialet (s. 101). Steinar Kvale 

skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun från 1997, vilken Lendahls Rosendahl använder 

sig av i sin avhandling Examensarbetets innebörder från 1998, att intervjun är lämplig för att 

utveckla människors eget perspektiv på sin livsvärld (s. 100). Efter att ha genomfört 

intervjuerna, transkriberat dem och noggrant både lyssnat på inspelningarna och läst 

transkriptionerna gjordes i denna undersökning en sammanställning av de olika lärarnas 

ämnessyner och åsikter. Denna kategorisering var resultatet av en tolkning som vi skribenter 

själva gjorde av lärarnas personliga uppfattningar, och där vi utgick från mönster som kunde 

urskiljas i lärarnas svar (se bilaga 1, 2). Enligt Lendahls Rosendahl (1998) finns det ingen 

speciell metodik för att tolka företeelser, utan ”[f]orskaren är subjekt i forskningsprocessen 

och med den positionen är forskarens självförståelse central” (s. 55), vilket innebär att en 

tolkning av materialet alltid i viss mån är färgad av de forskandes förförståelse. Intentionen i 

denna undersökning är dock att försöka sträva mot en objektiv nivå genom att validera data 

och förklaringar mot tidigare forskning. Tolkningarna och kategoriseringarna som uppstår 

kommer även att verifieras genom citat från intervjupersonerna. 
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Att dialogen mellan intervjuarna och respondenten utvecklas beroende på respondentens svar 

är enligt Dahlgren och Johansson (2009) kännetecknande för fenomenografiska intervjuer, 

vilka de ser som halvstrukturerade och tematiska (s. 126). Intervjufrågorna är i den 

fenomenografiska intervjun är inte så många, och de ordnas tematiskt, precis som var fallet i 

denna undersökning. Dahlgren och Johansson menar också att det är särskilt viktigt i den 

fenomenografiska intervjun att svaren blir så utvecklade som möjligt, vilket kräver att 

intervjuaren ger samtalsstöd och ställer följdfrågor (s. 126). Samtalsstöden var betydande för 

de genomförda intervjuerna i denna undersökning, men de har medvetet utelämnats från 

transkriptionerna. Under intervjuerna ställdes även en del följdfrågor till respondenterna, men 

de fick också möjlighet att relativt fritt uttrycka sig om engelskämnet och utvidgade gärna 

sina svar till att beröra även andra punkter än de frågorna gällde. Det fanns alltså en stor 

öppenhet och en möjlighet för respondenterna att prata om det som de själva ansåg var 

relevant utifrån den ställda frågan. Detta kallar Davidson och Patel (1991) för en låg grad av 

strukturering, eftersom det inte finns några fasta svarsalternativ (s. 61), utan mer handlar om 

att respondenterna i fråga ska ge sin personliga uppfattning om ett fenomen.  

         Fenomenografin är inriktad på att få fram människors personliga uppfattningar och i 

frågeställningarna för denna undersökning framkommer detta i det att frågorna betonar orden 

anser och upplever. Ett problem med att istället ställa frågor som till exempel ”vilket 

ämnesinnehåll bör engelskan ha?”, utan att betona intervjupersonens personliga uppfattning, 

är att intervjupersonen sannolikt ger ett oreflekterat svar från exempelvis den offentliga 

debatten (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 125). Detta visade sig även i denna undersökning, 

då en av intervjupersonerna, Bengt, ville ha läroplanen framför sig. Han blev då än tydligare 

informerad om att det var just hans personliga uppfattning och variationen av åsikter som var 

intressant för undersökningen, varpå läroplanen lades åt sidan. 

     Alla respondenter förutom Adam och Robert intervjuades i 25 till 40 minuter av båda 

skribenterna i enrum med respondenterna. Under intervjun med Adam, som också var den 

första som genomfördes, kunde inte Sandra medverka, så denna utfördes ensam av Evelina. 

Roberts intervju skedde vid två tillfällen samma dag med paus emellan och vid det första 

intervjutillfället satt Maria med i rummet eftersom intervjun med henne nyss hade 

genomförts. Hon gör då ett uttalande som är refererat till som (M2.1). Under andra intervjun, 

som kallas Robert 2, var Robert ensam med skribenterna i rummet.  Respondenterna fick 

själva välja en tid som passade in i deras schema, och en plats där de kände sig bekväma. För 

någon lärare blev detta deras eget arbetsrum, medan det för några andra blev ett grupprum på 

skolan där de undervisar. 
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3.4. Etiska överväganden  

I Kvales uppdaterade version av Den kvalitativa forskningsintervjun som han skrivit 

tillsammans med Svend Brinkmann (2009) talar de om vikten av att informera 

intervjupersonen om syftet med forskningsprojektet (s. 87). I vissa intervjuundersökningar, 

som är fallet i denna, undanhålls dock intervjupersonerna syftet med undersökningen i 

förhoppning om att de ska uttrycka sina spontana åsikter och inte styras mot något specifikt 

svar. I dessa fall bör full information ges respondenten i efterhand (s. 87-88). Denna 

undersökning ville få fram de personliga uppfattningarna hos olika lärare, och därför var 

informationen som lärarna fick att undersökningen skulle handla om olika 

ämnesuppfattningar inom engelskämnet och att det var vad de själva ansåg viktigt som var 

intressant för undersökningen. Adam, Göran och Lena fick även information i förväg om att 

fundera kring hur den kommunikativa aspekten kom fram i deras undervisning, medan denna 

information framkom först vid intervjutillfället för de andra tre. Då respondenterna fått uttala 

sig klart och vi som intervjuare fått en bild av deras ämnesuppfattning utan att denna blivit 

färgad och influerad av tidigare kategoriseringar, fick respondenterna vid slutet av intervjun ta 

del av Malmgrens (1988) tre ämneskategorier och själva uttala sig om vilken kategori deras 

egen undervisning och uppfattning stämmer bäst överens med.  

     Alla intervjuer spelades med respondenternas samtycke in av båda skribenter, men 

inspelningarna användes enbart i syfte för denna undersökning och raderades efter att 

undersökningen avslutats och uppsatsen lämnats in. För att kunna hantera respondenterna 

konfidentiellt har de, liksom skolorna och eventuella orter, fått fingerade namn. Samtliga 

respondenter har muntligt medgivit till att medverka i denna uppsats med dessa fingerade 

namn.  

 

3.5. Presentation av respondenterna 

För att få insikt i engelsklärarnas ämnesuppfattning och därigenom besvara frågeställningarna 

för denna uppsats har kvalitativa intervjuer genomförts med sex lärare som undervisar i 

engelska på gymnasiet. Först vid intervjutillfället framkom att Robert faktiskt inte undervisar i 

kursen Engelska 5, som är den kurs som denna undersökning primärt intresserar sig för och 

baserar sig på, men hans ämnesuppfattningar är likväl lika intressanta som de övriga 

respondenternas. Lärarna i undersökningen är anställda på tre olika gymnasieskolor i 

sydvästra Sverige och har sinsemellan olika egenskaper vad gäller kön, ålder, utbildning och 

yrkeserfarenhet. Fyra män och två kvinnor deltog i undersökningen. 
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På Backfältskolan arbetar Adam, Göran och Lena. Adam är 27 år gammal och efter fem år på 

Karlstads universitet har han snart arbetat sitt allra första läsår. Adams ämnen är engelska och 

psykologi och han arbetar förutom på ungdomsgymnasiet även på Komvux och på 

introduktionsprogrammet. Göran har undervisat på Backfältskolan under alla sina drygt tjugo 

år i yrket. Göran är dessutom själv gammal elev där, vilket gör att han känner sig väldigt 

lokalt förankrad, och han tror dessutom att han är en av dem som undervisat längst på skolan. 

Engelska och svenska är de ämnen som Göran undervisar i, och sedan tio år tillbaka har 

Göran varit både specialfunktionär och huvudlärare i engelska, vilket är det ämne han tycker 

är roligast. Göran studerade fem år i Växjö, Lund och Malmö och gick på sin tid ut som 

adjunkt. Lena har även hon arbetat på Backfältskolan hela sin tid i yrket som lärare, som hon 

omskolade sig till på senare år. Yrkesvalet har hon aldrig ångrat, och Lena har nu undervisat i 

svenska och engelska i åtta år. Lena studerade i Göteborg och Borås och är drygt femtio år 

gammal.  

     Bengt har arbetat som lärare i 35 år, varav de senaste 12 åren på Hamnskolan. Förutom att 

undervisa i svenska och engelska på gymnasiet, undervisar och fungerar han även som mentor 

på lärarutbildningen. Sin egen utbildning genomförde han i Lund och Malmö. På ett tredje 

gymnasium arbetar Robert och Maria. Robert är 39 år och kommer ursprungligen från 

England där han arbetat inom polisen i många år. I slutet av nittiotalet flyttade han till 

Sverige, gifte sig med en svensk kvinna och läste in en lärarbehörighet på högskolan i staden 

där han bor. Sedan åtta år arbetar han på ett gymnasium i samma stad och undervisar i de mer 

avancerade kurserna inom engelskan. Eftersom Roberts modersmål är engelska och detta är 

en undersökning om engelskämnet, skedde intervjun på engelska. Maria är en yngre kvinna 

med spanska som modersmål, som flyttade från Mexico City till Sverige för åtta år sedan. 

Lärarutbildningen som Maria genomförde i Mexico var trots de sju åren i yrket inte giltig i 

Sverige och hon fick komplettera sin utbildning. Efter att ha haft sina praktikperioder på ett 

gymnasium i Västsverige arbetar hon nu där som vikarie.  

 

 

 

 

 

 



22 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer resultatet från de genomförda undersökningarna att redovisas med 

utgångspunkt i vad lärarna själva har berättat om sina uppfattningar om ämnet. Till att börja 

med kommer de intervjuade lärarnas uppfattning om ämnets status och användning att 

redovisas. Därefter kommer lärarnas undervisningssätt att beskrivas, följt av respondenternas 

förhållningssätt till engelskans kommunikativa syfte och kommunikationens innehåll. Utifrån 

intervjuerna kommer sedan en kategorisering att göras kring vilket innehåll och vilka 

uppfattningar de undersökta lärarna har om engelskämnet, vilka kommer att ställas i relation 

till de ämneskategorier som presenterats under tidigare forskning. Avslutningsvis skildras de 

svar som respondenterna själva gav på frågan om vilken av Malmgrens (1988) tre 

ämnesuppfattningar de ansåg stämmer bäst in på deras syn av engelskämnet. Respondenterna 

kommer hädanefter att refereras till enligt ett system där respondentens initial av det fingerade 

namnet, följt av numret på uttalandet står inom parentes. 

 

4.1. Engelska språkets status och användning 

Att engelska är ett viktigt språk i världen är tankar som har presenterats tidigare i denna 

uppsats (Skolverket, 2011, s. 53, Hyltenstam, 2002, s. 47), och dessa tankar stödjs till hundra 

procent av Adam. Adam menar att engelska är ett språk som alla måste kunna i och med 

globaliseringen (A6). Han framför att engelska är det största språket i världen just nu och att 

”om en elev får underkänt i psykologi så vore det ju förstås tråkigt, men det känns nästan som, 

på nåt vis en tragedi i engelskan” (A6). Maria nämner att engelska är ett internationellt språk 

och att ”[n]ästan alla i hela världen kan lite engelska. (…), även om det finns 307 miljoner 

personer som pratar spanska i hela världen, jag kan inte åka till Indien och försöka prata 

spanska, utan det är engelska som gäller.” (M1.27). Lena håller med om detta då hon säger att 

svenskan är ett litet språk och att ”vi behöver ett världsspråk så vi kan hävda oss” (L18). 

Dessa uttalanden kan stödjas av läroplanens formulering om att det engelska språket hjälper 

eleverna att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv (Skolverket, 2011, s. 53). Även Bengt 

är inne på samma spår, då han säger att ”[e]ngelska är det viktigaste ämnet” (B50), och 

betonar att eleverna måste bli så bra som möjligt på det engelska språket (B50, B35). Göran 

gör inget direkt uttalande om engelskans status eller roll, men det framkommer ändå att ämnet 

är av stor vikt för honom personligen; han är specialfunktionär och huvudlärare i engelska och 

det är även det ämne han tycker är roligast (G3, G2).  
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Robert, som har engelska som modersmål, är mycket imponerad av svenska elevers engelska; 

både deras vilja att använda engelska men också deras kunskap i fråga om ord och intonation 

(R2.16). Dock menar Robert att undervisningen i engelska skulle börja långt tidigare i 

elevernas utbildning än vad den gör idag (R1.7), precis som Globaliseringsrådet föreslår 

(2009, s.17). Engelska är för Robert ett viktigt ämne och han säger att:  

 

”As an English teacher I think it’s very important but as an individual… because of the way 

it’s widely used… and because of the way that English is used worldwide. And because of 

globalization And… text that is used in higher academia… You could say, movies and so 

on… Then a good… or excellent command of English is necessary. For a lot of students.” 

(R2.18). 

 

Robert menar här, precis som de andra lärarna och i enlighet med både Hyltenstam (2002, s. 

47) och läroplanen (Skolverket, 2011, s. 53), att engelska har blivit ett så stort språk att det är 

nödvändigt att kunna det, och att till och med kunna det bra.  

    När det kommer till vilket användningsområde som det engelska språket ska ha pekar 

mycket av innehållet i läroplanen på att språket ska anpassas och anknytas till elevernas 

utbildnings- och arbetsliv (Skolverket, 2011, s. 53). Denna aspekt kom aldrig på tal i intervjun 

med Adam, men är något som både Bengt, Göran, Lena, Maria och Robert är överens om i 

den bemärkelsen att de alla anser att den engelska de lär ut ska vara till hjälp för elevernas 

framtida studier och yrkesval, och att de ska kunna tillgodogöra sig en högre stilnivå (B15, 

G14, L18, M1.20, R2.19). Lena och Robert menar också att ett av deras mål är att eleverna 

ska kunna klara av att föra ett samtal eller kommunicera på annat sätt med en person som har 

engelska som modersmål (L18, R1.3), där Lena uttrycker att det ska kunna ske utan att 

”engelsmännen lägger sig på golvet och skrattar och vrider sig i kramper” (L18). Detta 

benämner Göran som en sorts ”medborgarengelska”, som det är meningen att alla elever ska 

kunna klara av (G35), vilket även Robert håller med om i det att han säger att ”[n]ot all of the 

students are going to reach MVG. Not all of the students are going to get godkänd. But… 

everyone can pass.” (R1.6). Även Maria betonar ordet medborgare och menar att hennes syfte 

med engelskundervisningen är att eleverna ska bli goda medborgare genom att de ska kunna 

tillämpa ett kritiskt tänkande och tänka ur ett jämlikhetsperspektiv (M1.20, M1.21).  

     Säljö (2005) menar att språk bör ses som en uppsättning redskap (s. 32), vilket även Maria 

pekar på i sitt uttalande om att kunna ge eleverna verktyg för att själva kunna lära sig vidare 

när de gått ut gymnasiet (M1.11, M1.21). Detta är en uppfattning som också Adam har. I 

stället för att som i övriga ämnen förmedla kunskap förklarar Adam att det i 
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engelskundervisningen handlar mer om att ge eleverna redskap; en möjlighet att lära sig på 

egen hand (A6), som kommer väl till pass i det att Adam vill att eleverna ska lära sig att inte 

se inlärningen av engelska som en del av skolan, utan som en del av vardagen (A8).  Att ge 

eleverna redskap hellre än en kännedom om språket innebär att Maria och Adam fokuserar 

mer på procedurkunskap, som inriktar sig på att använda språket i kommunikation, än på 

deklarativ kunskap (Lundahl, 2009, s. 39-40). Robert anser inte heller att hans uppgift är att 

stå och förmedla kunskap till eleverna, utan ser sig själv mer som en guide. Han menar att 

lärarens roll är att visa eleverna i rätt riktning, att hjälpa dem att se sin egen nivå och klara ett 

bra betyg, istället för att mata dem med kunskap (R1.6). 

 

4.2. Uppfattningar om den kommunikativa kompetensen 

Vad gäller definitionen av kommunikation varierar denna mellan de olika lärarna. Precis som 

läroplanen betonar samspel med andra människor så är Roberts inställning att istället för att 

stå och predika för eleverna, låta samtalet stå i fokus i klassrummet (R1.3). Robert säger sig 

själv undervisa mycket efter Vygotskijs socio-kulturella perspektiv, där samtal och samspel 

med andra är den viktigaste kunskapskällan (R1.3). Precis som Breen & Candlin (2003, s. 9) 

menar Robert att man måste ta tillvara på elevernas kunskaper och erfarenheter (R2.17) och få 

eleverna att våga använda språket i klassrummet för att de ska lära sig det (R2.19).  

     Liksom Lundahl (2009) betonar att kommunikation är ständigt pågående fenomen (s.110), 

är kommunikation för Maria något som sker hela tiden, både muntlig och skriftligt, och det är 

inget moment man behöver lägga extra krut på: ”jag tycker det [kommunikation] är självklart. 

(…) Varför ska man lära sig ett språk om man inte kan prata? Det [kommunikation] är 

ingenting som är speciellt, jag har alltid haft det” (M1.24). Även Adam har denna inställning: 

 

”Det är ju egentligen det som, språk handlar ju om kommunikation naturligtvis, och det är 

det vi håller på med hela tiden. (…) Om man rättar uppgifter så är det ju ofta det man 

tänker på, kommunikationsbiten (…) Så naturligtvis så är det kommunikationen som står i 

centrum på så vis. (…) alltså, språk är ju kommunikation, så det sker ju per automatik att 

det är det man undervisar” (A12).  

 

Adam avser här att den viktigaste aspekten vid bedömning är att kommunikationen går fram, 

en åsikt som han delar med Robert, då Robert menar att det spelar ingen roll om språket inte 

är perfekt, så länge som eleverna får sagt vad de vill säga (R2.20).  
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För Lena och Göran finns en uppfattning om att målet med engelskundervisningen inte är att 

eleverna ska kunna kommunicera på semestern (L18, G14), utan Lena vill att eleverna ska 

kunna ”skriva på ett sätt som är tillräckligt korrekt för att det ska vara okej” och att de ska 

”kunna prata så pass att dom inte känner sig hämmade” (L18). Göran och Bengt utvecklar 

detta genom att säga att kommunikativ förmåga för dem är att det engelska språket ska kunna 

användas i och anpassas till olika situationer (G7, B35), vilket de får stöd av i läroplanen i det 

att ”eleven i någon mån ska kunna anpassa sitt språk efter mottagare och syfte” (Skolverket, 

2011, s. 54) och att eleven ska ges möjlighet att utveckla ”strategier för att stödja 

kommunikation” (s. 53). Bengt betonar att det gäller att bli så bra som möjligt på denna 

anpassning och säger att ”[d]et är inte kommunikativ kompetens att bara ’du förstår vad jag 

menar’” (B35), vilket även Breen & Candlin (2003) påpekar när de definierar 

språkinlärningen som ett sätt att lära sig att anpassa sin kommunikation efter gruppens 

uppbyggnad (s.10). Samtliga lärare menar, precis som Skolverket framhåller i kursplanen för 

engelska (2011), att kommunikation både är skriftligt och muntligt språk, även om Lena 

främst utgår från att kommunikation är muntlig:  

 

E13: (…) Vad är kommunikation i din engelska? 

L21: Det ska ju då betyda, antar jag, att jag ska lägga mer vikt vid att dom ska våga prata än 

att dom ska prata korrekt. Väldigt förenklat men… 

E14: Våga prata… är kommunikation… för dig?  

L22: Ja… antar jag… (…) 

 

Även om hon uttrycker en viss tveksamhet går det i detta uttalande att utläsa hur Lena främst 

definierar kommunikation utifrån talat språk, eftersom hon inte heller vid något annat tillfälle 

betonar att kommunikation är såväl produktion som reception och interaktion, så som 

Skolverket menar att det ska vara. (2011, s. 53, 55). 

     Precis som Säljö (2005, s. 33) betonar både Bengt och Robert att kommunikation är något 

som sker mellan människor (B11, R1.3) och Bengt uttrycker att kommunikation inte är något 

nytt, utan något som han stridit för under hela sin yrkestid (B34). Bengt säger också att han 

alltid försöker låta eleverna arbeta i par, och att engelska då är det enda språket som 

accepteras i klassrummet (B9), vilket stämmer överens med uppmaningen i läroplanen 

(Skolverket, 2011) om att undervisningen i allt väsentligt ska bedrivas på engelska (s. 53). 

Även Maria och Robert använder bara engelska i klassrummet för att eleverna verkligen ska 

få en chans att vistas i en engelsktalande miljö (M1.11, M2.1, R2.9), något som Lena och 

Adam upplever är svårare (L16, A15). Göran menar att ”det är ju målsättningen naturligtvis” 
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(G18) men att ”det håller inte hela vägen, det funkar inte riktigt om man ska nå en del av dom 

svaga eleverna” (G18). Maria påpekar att andra lärare gärna använder svenska när de 

undervisar i grammatik och menar att ”det innebär mycket problem, framför allt för elever 

som har en annan bakgrund än svenska” (M1.11). I intervjun med Robert där Maria närvarar 

inflikar hon dessutom att:  

 

You should teach English in English… You are not going to teach English through 

Swedish. Because otherwise they’re thinking in Swedish and translating everything into 

English – They are working double, and in my experience, if you learn a language and you 

listen to the language all the time, you are there, you are... totally there, so maybe the first 

month, you’re going to have a headache, because you are just tired of listening to that, and 

it takes a lot of time and effort for you to understand the language. But then you get used to 

it, and then it’s much easier to learn the language, because then you are there, you are 

thinking in the language. Even if it’s not your language. (M2:1). 

 

Maria uttrycker här att engelskundervisningen ska vara på engelska, med engelska som 

utgångspunkt och inte en översättning från svenskan, för att i slutändan göra det tydligare och 

lättare för eleverna.  

   

4.3. Kommunikationens innehåll 

Om man ska se till de tre punkter som läroplanen lägger fram om kommunikationens innehåll 

(Skolverket, 2011, s. 54), är den första punkten som ska anknyta till elevernas utbildning samt 

samhälls- och arbetsliv en av de saker som betonas av lärarna under intervjun, vilket har 

presenterats tidigare i denna uppsats. Vidare menar Skolverket att detta innebär att 

undervisningen ska innehålla ämnesområden som bland annat knyter an till elevernas 

erfarenheter, tankar, idéer och åsikter (s. 53, 54), något som Adam och Robert lägger stor vikt 

vid. För Adam är det angeläget att eleverna uppfattar undervisningen som rolig, vilket de 

enligt honom tycker när han använder egenproducerat arbetsmaterial (A3). Adam menar att 

han tror att eleverna tycker att det är väldigt känsligt att exempelvis prata inför grupp eller låta 

klasskamrater ta del av deras arbeten (A5, A13, A14) och han arbetar därför mycket 

individuellt (A5). Detta skiljer honom från de andra lärarna i undersökningen, som är noga 

med att arbeta i par eller grupper i enlighet med Säljös (2004) uppfattning om att lärande 

måste vara en kommunikativ process där lärande ska ske i samspel med andra (s.74).  Adam 

menar att eleverna har ganska stort inflytande över undervisningen och att han ofta frågar 

eleverna ”[h]ur vill ni ha det sen?” (A16), men att det är han som bestämmer även om han 
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gärna lyssnar. Att han söker så mycket bekräftelse hos sina elever, menar Adam själv kan 

bero på att han är ganska ny på fältet och därmed gärna vill att undervisningen utformas på ett 

sätt som eleverna tycker om att arbeta på (A16).  

    Även om Robert också tar stor hänsyn till sina elevers intressen och åsikter sker det inte 

riktigt på samma plan som hos Adam. Robert uttrycker en större säkerhet i det att han lägger 

fram en planering som eleverna sedan får uttala sig om: ”I listen to what the students have to 

say and act accordingly” (R2.12), och menar att han aldrig gör en planering som är skriven i 

sten, utan ger eleverna utrymme att fokusera på det som de själva känner att de behöver och 

vill göra (R2.14). Marias arbetssätt liknar Roberts och är väldigt målfokuserat, medan vägen 

dit bestäms av eleverna: ”jag vet vilka mål ni måste uppnå nu. Så vi har tre alternativ: 

antingen använder vi boken eller så jobbar vi med ett projekt eller (...) så jobbar vi med olika 

övningar” (M1.30). Maria menar också att hon anknyter till elevernas erfarenhetsvärld genom 

att hon använder Internet mycket, exempelvis YouTube eller för att läsa tidningar (M1.31).   

     För Görans del handlar mycket om att ta till vara på elevernas egna erfarenheter och 

intressen om att Göran sätter upp ett mål, som eleverna sedan får arbeta fritt utifrån:  

 

Sen är jag ju ganska mycket för att… Att man får nån slags frihet, man får givna ramar men 

man ska ändå inte ge för mycket utan eleverna ska få tänka lite själva. Man får ett antal 

frågor, sen får man tänka till. Så att det ska inte va liksom, för… beskrivet i detalj vad det 

är man ska göra, det ska finnas vissa… såhär mycket ungefär förväntar jag mig, ni ska ha 

med, den här frågeställningen ska finnas med… Go for it! (G9) 

 

Detta arbetssätt innebär att eleverna har ganska stort inflytande över undervisningen, och att 

eleverna ofta får vara med och bestämma hur arbetet ska läggas upp och vilken 

redovisningsform de ska ha (G25). Genom att arbeta så här menar Göran att alla elever kan 

lösa uppgiften utifrån sina egna förutsättningar (G36). Dock påpekar han att man inte kan 

släppa eleverna hur fritt som helst men att det ”är ju viktigt på Engelska 5 att man utgår från 

deras intresseområden” (G24), vilket han gör genom att använda till exempel musik, film och 

PowerPoints som inriktar sig på elevernas egna upplevelser och intressen (G24).   

     Vid intervjun med Lena blev hon inte direkt tillfrågad om hur hon förhåller sig till att 

arbeta med material och metoder tagna från elevernas erfarenhetsvärld och vardag, och hon 

berättar inte heller på egen uppmaning om detta. På frågan om huruvida eleverna har något 

inflytande över undervisningen svarar hon däremot att hon hela tiden förhör sig om eleverna 

gillar upplägget och ”jag säger aldrig att då och då ska vi ha test på det här, utan jag brukar 
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höra med dom” (L28). Bengt menar å sin sida att eleverna inte alls har något intresse för att 

planera undervisningen (B31, B32), och att om han någon gång skulle ställa frågan så blir 

svaret oftast ”gör det du” (B32) eller ”se på film” (B31), vilket han tycker hör till fritiden 

(B18). Inte heller kopplar Bengt undervisningen till elevernas intressen i fråga om datorspel 

eller liknande, och motiverar detta med att språket de möter där inte sällan är inkorrekt och 

har sitt ursprung i annat än en engelsktalande person (B45, B46). Han menar också att om 

man skulle låta eleverna bestämma för mycket så blir det inte ”sådär himla demokratiskt” 

(B32) eftersom det är lätt att de som tar lite större plats i en klass får sin vilja igenom och att 

den stora massan inte håller med (B32).  

   Den andra punkten under kommunikationens innehåll i läroplanen (Skolverket, 2011, s. 54) 

behandlar innehåll och form i olika typer av fiktion. Som redan nämnts använder Bengt inte 

gärna film i sin undervisning, men på frågan om litteratur och böcker är en stor del av hans 

undervisning svarar han ja, och att ”man ska ägna sig åt litteratur, men det står inte att man 

ska läsa en roman (…) inte tydligt uttryckt på det sättet, som ett måste-krav. (…) Det hade 

varit bra om det hade funnits nåt liknande nu tycker jag” (B27). Litteraturen är alltså viktig för 

Bengt, och hans ambition är att höja den litterära nivån hos eleverna under de år som han har 

dem, vilket han menar står uttalat i det att ”man ska förmedla kultur” (B30) i läroplanen. 

Även Lena ser litteratur som en viktig del av undervisningen och hon försöker läsa ungefär 

två romaner per termin. Hon menar att ”är det något som lyfter ens engelska så är det att läsa, 

och läsa mycket” (L24), och att den stora poängen med att läsa samma böcker i en grupp är att 

man sedan kan sitta och prata om dem (L26).  

     Lena har det gemensamt med Maria att de båda använder film i undervisningen (L29, 

M1.31), och även Maria betonar att eleverna måste läsa ett par böcker per år (M1.22). I 

arbetet med litteratur menar Maria att man ska utnyttja litteraturen så mycket som möjligt, 

bland annat genom att använda den som en källa till andra arbetsformer som till exempel 

uppsatser och muntliga framställningar (M1.23). Detta är ett exempel på det som Snow (2001) 

kallar content-based learning, en term som även Maria använder (M1.18) och som enligt 

henne innebär att ”man lär sig om nånting genom språket och inte språket för sig själv” 

(M1.18).  

     Adam, däremot, tycker att litteraturen tar för stor plats, och frågar sig hur väsentligt det 

egentligen är för språkinlärning (A9). ”jag tänker ju att musik kanske skulle vara viktigt och 

film skulle ta lika stor plats på ett universitet. (…) Sen läsning är ju förstås ett väldigt bra 

verktyg. Frågan är om det är bättre än film, till exempel” (A9). Adams uppfattning är att film 

är något som ligger närmare elevernas verklighet och att ”viss typ av litteratur är lite för 
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komplicerad för vissa elever” (A10). Litteratur och övrig fiktion tar inte heller någon större 

plats i Roberts undervisning. Han använder det gärna men tycker det är svårt att kontrollera 

hur mycket eleverna kan (R2.3), och när han väl använder litteratur, föredrar han att använda 

böcker som eleverna kanske inte har hört talas om tidigare, men som ändå kan fånga deras 

intresse rent innehållsmässigt (R1.4). Även när det gäller litteraturen poängterar Robert vikten 

att läsa av elevernas uppfattningar och intressen, och att det inte får vara för ansträngande för 

dem: ”[i]f you pitch it too high, then you can fall fowl that you’ll lose the motivation within 

the classroom” (R1.4).  

     Göran använder fiktion både i form av film och skönlitteratur. Efter att ha sett en film gör 

klassen oftast någon form av skrivuppgift eftersom de då också får öva på olika texttyper 

(G12). Litteraturen är även viktig för att lära sig nya ord och utveckla språket (G16). I arbetet 

med litteratur känner Göran att det i Engelska 5 främst handlar om att läsa ungdomslitteratur, 

eftersom det i denna finns mycket att hämta kring problem och relationer som kopplar till 

elevernas erfarenhetsvärld, medan det kommer mycket mer och även klassisk litteratur i 

Engelska 7 (G17). 

     I punkt tre under kommunikationens innehåll i läroplanen (Skolverket 2011) kan man läsa 

att undervisningen ska ta hänsyn till ”levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner 

samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen 

där engelska används. Engelska språkets utberedning och ställning i världen” (s. 54). Förutom 

en undran över om eleverna borde utveckla någon sorts målspråksdialekt var innehållet i 

denna punkt inget som det specifikt frågades om under intervjun. Dock kom alla respondenter 

utom Adam att beröra något i detta innehåll. Göran nämner inte något direkt om att använda 

sig av kultur och olika levnadsvillkor i sin undervisning, mer än att han säger att de någon 

gång tittar på film (G12), och använder sig av litteratur från olika delar av världen där 

engelska används (G30). Dock anser han att eleverna bör sträva efter att hitta ”sin” dialekt 

(G31), och därmed försöka få bort den ”svenska touchen” (G31) i det talade språket, något 

som han säger att eleverna själva tycker är roligt att sträva efter (G33).  

     Maria är den som starkast betonar kultur och levnadsvillkor och menar på att hon gärna 

arbetar med detta (M1.18). För att lära eleverna kultur så försöker Maria även med detta 

arbeta content-based. Exempelvis lät hon en mindre studiemotiverad klass läsa Shakespeare 

och titta på den smutsiga sidan av hans liv och därigenom lära sig grammatik och preteritum 

(M1.18). En annan gång utgick Maria från en artikel, där eleverna sedan skulle diskutera 

kritiskt tänkande:  
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Om personen var kille eller tjej eller om den var svart eller vit eller latino eller… hur 

gammal den här personen var och så. Och bara genom att läsa den där texten så var det lite 

realia. Kunde man ha en stor diskussion om olika tankar och kring vad som händer i USA 

och vad är det och med att det är så viktigt att tänka på var du kommer ifrån (M1.21). 

 

Maria betonar också att språket i sig är kultur (M1.34) och att hon tycker att eleverna bör 

välja en dialekt som de håller sig till eftersom hon menar att det är viktigt när man kommer 

till en högre nivå, men att det inte spelar någon roll vilken dialekt eleverna väljer (M1.28).  

    Även Bengt var en av de lärare som valde att kommentera kultur och levnadsvillkor i 

undervisningen. Bengt anser att läroboken i och för sig är ganska bra (B13), men att han ofta 

väljer att plocka in artiklar från engelskspråkiga tidningar som behandlar aktuella ämnen i det 

landet (B57), vilket är ett arbetssätt som stämmer väl överens med Lundahls idéer om att 

använda sig av autentiska texter i undervisningen (2009, s.99). Genom dessa texter kan han 

lära eleverna om USA, Storbritannien och Australien och får en utgångspunkt till att diskutera 

exempelvis rättssystem (B56). Bengt betonar arbetet med realia och menar att kunskap om 

kulturer är viktig och att han hela tiden försöker flika in detta i sin undervisning (B15). Precis 

som Maria tycker också Bengt att eleverna ska sträva efter att hålla sig till en dialekt; det 

behövs ett målspråk för att man ska kunna bli bra på ett språk och kunna kommunicera med 

andra, men även han tycker inte det spelar någon större roll vilken de väljer ”så länge det är 

native” (B42). 

     Lena betonar också att det är viktigt med kultur, då framför allt i form av böcker och film 

med förhållande till engelskspråkiga länder (L29). Dock menar hon att det här med dialekt 

och målspråk är för svårt för eleverna och att de till och med har svårt att ta till sig innehållet i 

filmer med dialekt. Att eleverna därför ska hålla sig till en dialekt i sitt tal tycker hon är 

”urtöntigt” (L31), och menar att inte ens de som har engelska som modersmål håller sig till en 

dialekt numera (L31). Robert, som ju har engelska som modersmål, är inne på samma spår 

som Lena och anser inte att hans elever behöver följa en speciell dialekt. Han menar att ett 

mål visserligen alltid är bra, men att han inte förväntar sina elever att bli ”perfect speakers” 

(R2.20). När det gäller kultur och samhällsliv menar Robert att det är omöjligt att någonstans i 

engelskundervisningen inte komma in på och arbeta med till exempel Shakespeare (R2.26), 

där det finns sarkasm som äldre elever kan uppskatta. Robert påpekar vidare att den 

engelskspråkiga världen erbjuder ett stort antal texter att välja mellan, och att därför litteratur 

ofta blir en viktig del av ämnet (R2.26).  Även så kallade idioms, metaphors och similes; 

talesätt, metaforer och liknelser, är något Robert lägger stor vikt vid eftersom de används 
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dagligen (R2.8). När eleverna använder och lär sig dessa talesätt får de dessutom lära sig om 

historia och kultur, vilket Robert menar att eleverna verkligen uppskattar (R2.8) 

     Om anspråk skulle göras på att koppla lärarnas arbetssätt till de punkter som Breen och 

Candlin (2003) pratar om i det att kunna få ut en betydande kommunikativ kunskap till 

eleverna (s. 9), kan det inte i lärarintervjuerna utläsas att en enda följer alla dessa punkter. 

Alla lärare är som tidigare nämnts ovan införstådda med att kommunikationen innebär både 

tala, lyssna, skriva och läsa, men att få fram ett individuellt undervisningssyfte samtidigt som 

de tar hänsyn till att språket ska utbytas i grupp verkar för många lärare vara något som är 

svårt att få ihop. När det gäller att ta hänsyn till elevernas individuella lärprocesser och 

rollerna i klassrummet, menar Bengt till exempel att det ofta blir en del av klassen som tar 

över, får sin vilja fram och därmed kör över de andra eleverna, varpå det är lika bra att han 

som lärare sköter planeringen och att eleverna sedan får anpassa sig efter denna (B31, 32). 

Utvärdering, som är den sista punkten i Breen och Candlins lista, är inte något som en enda 

lärare pratar om. Däremot nämner Maria det i förbifarten att läraren hon tagit över efter hade 

gjort en utvärdering av sina elever i samband med bedömning och att detta inte stämde 

överens med den uppfattning Maria hade fått om elevernas kunskap (M1.8). Hon nämner 

också att det är viktigt att vara insatt i var eleverna står för att veta vad man ska sträva efter i 

nästa moment (M1.30). Kommunikationen som ett allmänt syfte verkar vara väl befäst hos 

lärarna i intervjun och något de alla tycker är viktigt, medan rollen hos innehållet i det som 

ska läras främst reflekteras kring av Maria, Adam och Robert i det att de ser den engelska 

språkkompetensen som ett mål i sig, överordnat innehållet (M1.11, M2.1, A6, R1.6). 

 

4.4. Lärarnas ämnesuppfattningar 

Enligt ett fenomenografiskt synsätt letar forskaren efter variationer i uppfattningar hos 

intervjupersonerna (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 122). Detta är något som tydligt kommit 

att visa sig i denna undersökning eftersom samtliga undersökningspersoner funnits ha 

sinsemellan olika uppfattningar kring engelskämnets innehåll. Eftersom lärarna i 

undersökningen arbetar så olika har det visat sig svårt att kategorisera deras ämnessyner. Det 

mest sanningsenliga skulle vara att namnge en kategori för varje respondent, men efter 

noggrann jämförelse har fyra kategorier kunnat urskiljas: engelska som receptionsämne, som 

språkämne, som kommunikativt funktionsämne och som elevanpassat samtidsämne (se även 

bilaga 1, 2).  Respondenterna passar in under fler än en kategori, vilket representeras av de 
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mindre kryssen i tabellen. Den kategori som respondenterna stämmer bäst överens med 

markeras med stort kryss. 

 

Lärare/uppfattning Kommunikativt  

funktionsämne 

Elevanpassat  

samtidsämne 

 

Språkämne Receptionsämne 

Adam x X x  

Bengt X  x x 

Göran X x   

Lena x  x X 

Maria x x X  

Robert X x   

 

Lena får stå som representant för kategorin engelska som receptionsämne. Lenas 

ämnesuppfattning avviker mest från de övrigas i undersökningen i det att hon är den som 

lägger mest vikt vid litteratur, och hennes klasser läser en hel, skönlitterär bok för vartannat 

kapitel de avverkar i läroboken (L24). Hennes uppfattning är att ”är det nåt som lyfter ens 

engelska så är det att läsa och att läsa mycket.” (L24). Förutom inslagen av litteratur inriktar 

sig Lenas undervisning mer på förståelse och reception än på produktion, vilket bland annat 

kan ses i att hon förutom läsning lägger väldigt stor vikt vid hörförståelse och betonar att 

eleverna måste öva mer på detta (L11, L29). Lena uttrycker att hon tycker det är svårt att 

individanpassa undervisningen (L23), och berättar inte heller någon gång under intervjun att 

hon utgår från elevernas egna erfarenheter och intressen i sin undervisning.    

     Ämnesuppfattningen som Lena har påminner om det som Malmgren (1988) uppfattar som 

ett litteraturhistoriskt bildningsämne, där fokus ligger på litteratur och läsning (s. 88). I det 

litteraturhistoriska bildningsämnet finns en tanke om en gemensam kulturell referensram och 

en litteraturhistorisk kanon som man däremot inte finner uttalat hos Lena. I det 

litteraturhistoriska bildningsämnet ser man dock grammatiken som ett självständigt och stort 

område (s. 88), och grammatik är något som Lena lägger stor vikt vid (L22). Engelska som 

receptionsämne sammanfaller egentligen till stor del med engelska som funktionsämne, men 

eftersom Lenas uppfattning inte inriktar sig på produktion eller på att engelska ska fungera i 

samspel med andra, utan betonar att det viktiga är att den enskilda eleven förstår engelska så 

placeras hon därför i en egen kategori. 
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Marias ämnesuppfattning betecknas i denna undersökning som engelska som språkämne. 

Maria betonar att alla fyra färdigheter läsa, skriva, tala och lyssna är lika viktiga (M1.25), och 

hon använder dem under varje lektion i samband med litteratur och kommunikation (M1.18, 

M1.23, M1.24). Marias arbetssätt är innehållsbaserat med språkinlärning som huvudmål 

(M1.18). Det är även viktigt för Maria att varje lektion ska innebära något meningsfullt för 

eleverna (M1.19) och hon är också noga med att påpeka att undervisningen såklart ska ske på 

engelska. Maria tycker inte att engelskundervisningen ska ses som en översättning av 

svenskan utan ska ta plats som ett eget språk med utgångspunkt i just engelska (M1.11). Hon 

menar också att samarbetet mellan lärare måste bli bättre, så att inte varje lärare går in och gör 

sina egna grejer (M1.36).  

     Kultur är ledord i Marias undervisning och på frågan om vad innehållet i engelskämnet är 

för henne säger hon att ”[d]et… det är allt. Det är som vilket språk som helst, du ska inte bara 

lära dig grammatik, utan du ska lära dig om kultur. Och genom kultur…” (M1.18) och hon 

återkommer till denna uppfattning (M1.34). Tidigare nämndes Applebees (1992) diskussion 

kring ämnesuppfattningen av engelskämnet i USA och en koppling gjordes att de 

amerikanska ämnesuppfattningarna är överensstämmande med Malmgrens (1988) tre svenska. 

I detta fall kan det dock vara på sin plats att urskilja Applebees uppfattning av ämnet som 

preservation of a cultural heritage (1992, s. 2) från Malmgrens litteraturhistoriska 

bildningsämne (1988, s. 88), då Applebees (1992) term inriktar sig mer på just kultur. Det går 

då att se att Applebees kulturämne stämmer väl överens med Marias ämnesuppfattning. Maria 

utgår även mycket från elevernas åsikter, vardag och intressen (M1.30, M1.31, M1.18, 

M1.35), vilket gör att hennes undervisning också lätt går att koppla till Malmgrens (1988) 

erfarenhetspedagogiska ämne (s. 89). 

     Bengt, Göran och Robert betonar vikten av att kunna använda det engelska språket och 

kategoriseras därför under engelska som ett kommunikativt funktionsämne. Enligt Bengts 

erfarenhet har han stött på alldeles för många duktiga elever som har gjort fel på enkel 

grammatik, just eftersom de har fått ”[h]ålla på att prata, lyssna helt obehindrat och ingen 

har… strukturerat upp det” (B46). Bengts huvudprincip är att, så som läroplanen förespråkar 

(Skolverket, 2011, s. 53), få eleverna att kunna anpassa sitt språk till olika personer och 

situationer (B15, B35, B36, B39). Utövandet av denna förmåga innebär att eleverna tränar 

mycket på uttal och ofta arbetar två och två (B40, B11). När eleverna inte tränar uttal arbetar 

de exempelvis med skrivande (B18), att utöka ordförrådet (B19), översättningsövningar 

(B11), att öva hälsningsfraser (B36) eller läser en roman vid sidan om (B27). Målet med 

Bengts undervisning är alltså att eleverna ska kunna använda språket i sitt sammanhang, 
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medan arbetsprocessen däremot uppfattas som relativt momentindelad, vilket för tankarna till 

Malmgrens (1988) färdighetsinriktade ämnessyn (s. 87). Bengt låter inte eleverna eller deras 

intressen få särskilt stort utrymme (B31, B45) så som Malmgrens erfarenhetspedagogiska 

uppfattning förespråkar (1988, s.88), men arbetar däremot mycket med verklighetsanknuten 

samtidsengelska (B56). Reception, det vill säga att kunna läsa, lyssna och förstå, är också 

något som Bengt tycker är viktigt (B38, B39). Han uttrycker dock att eleverna ofta redan är 

ganska duktiga på detta sedan tidigare, vilket gör att han tvärtemot Lena inte använder särskilt 

mycket hörövningar (B18). 

     För Görans del beror ämnesuppfattningen och innehållet lite på vilken engelskkurs han har 

just för tillfället. Göran tycker att det i de lägre kurserna handlar mer om att få en vana i att 

höra och använda språket, medan det i de övre kurserna fokuseras mer på litteratur och ett mer 

avancerat språk som kan förbereda eleverna för vidare studier (G35, G36). Göran ger eleverna 

ramar att arbeta fritt inom och de tilldelas därigenom ett stort eget ansvar (G9, G25), vilket 

han menar gör att alla elever kan få göra arbetet på sin egen nivå och därigenom lyckas utifrån 

sina egna förutsättningar (G36). Detta gör även att eleverna kan anpassa innehållet till det de 

själva tycker om, men Göran arbetar också på annat sätt med elevernas erfarenhetsvärld 

genom exempelvis artister och musik (G24) eller använder texter som är relevanta för 

tonåringar (G17), vilket gör att han delvis har en ämnesuppfattning som liknar Malmgrens 

(1988) erfarenhetspedagogiska. Görans ämnesuppfattning stämmer dessutom bra överens med 

Kumaravadivelus (2003) föreställning om ett makrostrategiskt ämne. Göran, liksom 

Kumaravadivelus makrostrategiska ämnesuppfattning, menar att det inte finns något som 

fungerar i alla klasser, och att ”det går liksom inte bara gå in och köra på, det funkar inte 

riktigt så utan… (…) Du måste vara nån människa med (…) och sen kan man börja” (G18).  

Göran använder väldigt mycket tid till att låta eleverna kommunicera i smågrupper och ”hela 

tiden är det nånting på gång… som just har med det kommunikativa att göra” (G7). Görans 

syn som engelska som ett kommunikativt funktionsämne ses också i det att han betonar en 

”medborgarengelska” som alla elever ska klara av (G35). 

     Robert faller under kategorin engelska som ett kommunikativt funktionsämne i det att han 

önskar att eleverna ska lita på sin förmåga och våga använda språket (R2.19). Att få ett 

underkänt betyg på ett arbete som man som elev har lämnat in, eller att få höra att man gör fel 

tror Robert är fel metod för att få eleverna att utvecklas. Istället använder han begreppet 

”areas of improvement” som han menar inte låter lika negativt (R1.6). Istället för IG talar 

Robert om komplettering, vilket ska få eleverna att inte ska tappa modet, utan på något sätt se 

att de ändå kan klara av att få ett betyg (R2.5). Robert arbetar mycket utifrån elevernas egna 
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intressen och har en tät elevkontakt (R2.12) där han ofta låter elevernas åsikter och 

erfarenheter färga den planering han har lagt fram (R2.12). Han är därför den lärare som 

arbetar mest utifrån en erfarenhetspedagogisk ämnessyn, om man ser till Malmgrens 

forskning kring ämnessyner (1988, s. 89). Robert noterar ofta vad eleverna har på sig för 

kläder eller sysslar med för ny teknik och startar diskussioner utifrån detta där eleverna får 

använda språket muntligt i ett äkta kommunikativt sammanhang (R2.17), vilket Lundahl 

kallar för engelska som ett kommunikationsämne (2009, s. 98). Samspel och samtal är också 

uttryck som stämmer bra överens med engelska som kommunikativt funktionsämne och är 

ord som Robert flera gånger betonar (R1.3, R1.6, R2.17, R2.20, R2.21).  

    Adam å sin sida lägger mycket energi på att ta reda på vad eleverna vill, vad de tycker är 

intressant och vad som fungerar för dem (A16), och arbetar därför också mycket individuellt 

med eleverna (A5). Adams ämnessyn namnges i denna undersökning som engelska som 

elevanpassat samtidsämne och Adam använder gärna medier och material som eleverna 

känner sig trygga med (A20). Att elevernas intressen och nyfikenhet styr undervisningen gör 

det lätt att tro att även Adam förhåller sig till något som liknar Malmgrens (1988) 

erfarenhetspedagogiska ämne (s. 89). Det man glömmer då är att litteraturen måste få en stor 

plats som förmedlare av mänskliga erfarenheter i denna ämnessyn, och Adams uppfattning är 

att film, musik och Internet många gånger kan och borde ta litteraturens plats (A9, A20). 

Adams syn på det engelska språket är att det är ett redskap (A6) och bör ses som en del av 

vardagen (A8), men det är även viktigt för honom att grammatiken är korrekt för att de övriga 

färdigheterna inom språket ska fungera (A9).  

 

4.5. Lärarnas självupplevda ämnesuppfattningar 

Avslutningsvis i intervjun, när respondenterna ombads att själva tala om i vilken av 

Malmgrens (1988) ämnesuppfattningar de ville placera sin egen ämnessyn, blev svaret från 

Bengt, Maria och Robert att det var svårt att bestämma sig och att de helst ville att alla tre 

ämnesuppfattningarna skulle få en lika stor plats i undervisningen (B56, M1.33, R2.28). 

Robert var dessutom den enda att påpeka att det var svårt att kunna uttala sig utan att veta mer 

om de olika kategorierna och att få dem förklarade för sig (R2.28). Göran och Adam var eniga 

och svarade utan vidare eftertanke att engelska är ett färdighetsämne (G37, A24). Lena fick 

inte möjlighet att besvara denna fråga, då den tyvärr glömdes bort. 
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5. DISKUSSION  

I detta sista avslutande avsnitt sker en diskussion kring uppsatsens resultat, analys och metod. 

Inledningsvis utgår diskussionen från frågeställningarna för uppsatsen och problematiserar 

resultatet. Därefter går diskussionen in på den metod som använts för undersökningen och vad 

som eventuellt kan ha påverkat resultatet. Vidare leds resonemanget in på didaktiska 

implikationer för att slutligen ge förslag på vad vidare forskning skulle kunna inrikta sig på.    

 

5.1. Resultat- och analysdiskussion 

För att svara på frågeställningarna för denna undersökning kan vi nu konstatera att det 

innehåll som de sex undersökningspersonerna (hädanefter refererade till som lärarna) lägger i 

engelskämnet är väldigt individuellt. I den kategorisering som vi har gjort går det att utläsa att 

alla lärare har flera olika ämnesuppfattningar (se bilaga 2, 3), och att renodlat placera lärarna i 

våra egna eller tidigare forskares ämneskategorier är egentligen inte möjligt. Detta konstaterar 

även Malmgren (1988) och säger att många lärare gör lite av varje och att det är svårt att finna 

ämnestraditionerna i renodlad form, även om varje lärare ofta strävar åt något håll (s. 89). 

Kanske är det så att Malmgrens ämnesuppfattningar inte går att applicera på engelskämnet 

eftersom de faktiskt är konstruerade för svenskämnet. Malmgren själv konstaterar däremot att 

hans ämnesuppfattningar inte är helt applicerbara på svenskan heller och dessutom har även 

NCTE (Mandel, 1980) gjort samma indelning med utgångspunkt i engelskan. Vi har också 

själva haft svårigheter med att begränsa lärarnas ämnesuppfattningar vilket gör att 

problematiken med engelskans splittrade ämnesuppfattning och innehåll kvarstår och kanske 

till och med intensifieras. 

    Vad gäller svaren på hur lärarna själva ville placera sig enligt Malmgrens 

ämnesuppfattningar bör dessa tas med en nypa salt. Endast Robert bad, som tidigare nämnts, 

att få de olika ämnestraditionerna förklarade för sig och därmed kan vi inte vara säkra på att 

lärarnas egna tolkningar av termerna är desamma som Malmgrens intentioner. Detta kan 

utläsas i Göran och Adams svar då de förklarar att de vill placera ämnet under 

färdighetskategorin (G37, A24) och mer vill se hela språket som en färdighet i den 

bemärkelsen att ordet färdighet likställs med procedurkunskap (Lundahl, 2009, s. 39-40). 

Malmgrens (1988) ursprungliga tanke med begreppet färdighetsämne är dock inte att språket 

ses som en enda färdighet eller skicklighet, utan istället att olika delfärdigheter som till 

exempel läsa eller grammatik tränas var för sig utan att sättas i sitt sammanhang (s. 87). 
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Svaret på den andra frågeställningen i denna uppsats är även det väldigt individuellt från 

lärare till lärare. Vad gäller kommunikationens innehåll, det vill säga vad eleverna ska prata, 

skriva och läsa om som det betonas i läroplanen (Skolverket, 2011, s. 54), går det dock att 

fastställa att lärarna väljer sitt innehåll utifrån alla dessa tre områden, även om de betonas 

olika mycket lärarna emellan. Däremot tar inte lärarnas undervisning hänsyn till alla de 

aspekter som Breen och Candlin (2003, s. 9) lägger fram, vilket enligt dem är nödvändigt för 

att uppfylla ett kommunikativt syfte, som i läroplanen (Skolverket 2011) definieras genom att 

engelskämnet ska ge eleverna möjlighet att kunna kommunicera på olika sätt och i olika 

sammanhang (s. 53-54). Eftersom det i den här uppsatsen inte varit relevant att se på hur 

lärarnas arbete faktiskt når fram till eleverna, kan vi dock bara konstatera att så är fallet. Vi 

kan däremot fastställa att om lärarna hade varit mer trogna mot läroplanens definition av 

kommunikation och fokuserat så mycket på kommunikationens alla aspekter som läroplanen 

faktiskt förespråkar, hade vi kunnat sammanfatta alla lärare under en enda, enad ämnessyn: 

engelska som kommunikationsämne. Men så ser ju bevisligen inte verkligheten ut. 

 

5.2. Metoddiskussion 

Inför intervjuerna till denna undersökning skickade vi ut sammanlagt 25 mail, men endast fem 

personer besvarade vårt mail och berättade att de inte hade möjlighet att delta. Att vi 

dessutom endast fick sex villiga respondenter innebar att vi inte kunde vara särskilt selektiva. 

Lyckosamt nog hade ändå dessa personer, precis som vi önskade, sinsemellan olika 

egenskaper. Sex personer är dock inte ett tillräckligt utfall för att fenomenografiskt kunna ge 

en mättad bild av olika uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009, s. 122), men särskilt 

många fler undersökningspersoner hade i detta fall inte varit möjligt på grund av den 

begränsade omfattning i tid som undersökningen skulle genomföras på. Enligt Dahlgren och 

Johansson kan man ändå aldrig vara säker på när det inte finns fler uppfattningar (s.123) och 

det går inte heller att generalisera ett resultat förrän man är säker på att man har undersökt alla 

olika uppfattningar inom ett ämne. För att kunna generalisera från en kvalitativ undersökning 

måste objektet för undersökningen enligt Denscombe (2010) inte på något sätt vara speciell 

utan tvärtom typisk, och det man fann hos denna person kommer troligtvis att finnas även hos 

andra (s. 186). I vårt fall är undersökningspersonernas unika egenskaper dock det viktiga och 

de är inte på något vis typiska, vilket innebär att det inte går att göra någon generalisering av 

resultaten i denna undersökning. 

    Arbetssätten som lärarna uttalade sig om under intervjuerna kan egentligen inte verifieras 

på något sätt i den här undersökningen. För att kunna göra detta hade observationer och 
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kanske även intervjuer med elever behövt genomföras. Å andra sidan är inte intentionen med 

denna fenomenografiska studie att ta reda på hur det faktiskt ligger till, utan har istället som 

intresse att resonera kring olika uppfattningar från de lärare som undervisar i engelska. 

Därmed kan vi konstatera att vi ändå har fått fram ett resultat, eftersom vi tidigare i uppsatsen 

framhållit att vi vill ta reda på om det finns olika uppfattningar inom ämnet, och hur dessa 

uppfattningar kan tänkas se ut. Tanken var alltså inte att komma fram till alla de uppfattningar 

som kan tänkas finnas i ämnet utan snarare att det kan finnas olika uppfattningar. 

     Eftersom Göran, Lena och Adam, som var de första tre vi intervjuade, i förväg fick 

information om att tänka kring hur de arbetade med kommunikativ kompetens så blev en följd 

av det att deras intervjuer kom att kretsa mer kring kommunikation än de övrigas. I de övrigas 

intervjuer togs detta ämne upp under intervjuns gång, vilket ledde till att de lärarna inte hela 

tiden under intervjun återkom till det kommunikativa, vilket speciellt Göran tenderade att 

göra, och att vi då fick ett mer spontant svar som inte var lika influerat av läroplanen. Vi 

valde, som tidigare nämnts, att vid slutet av intervjun fråga hur läraren själv uppfattade 

engelskämnet utifrån Malmgrens (1988) tre kategorier, eftersom Adam vid första intervjun 

frågade efter detta och ville uttala sig om det. Dock glömdes denna fråga tyvärr bort vid Lenas 

intervju. Vi var däremot väldigt noga med att inte ställa denna fråga förrän allra sist, då vi 

ville kunna tolka hela intervjun först utan att den var färgad av några redan tidigare 

formulerade kategorier.  

 

5.3. Didaktiska implikationer 

Det som vi har kommit fram till i denna uppsats och som kan vara viktigt för lärare att vara 

medvetna om, är just det att lärare verkar ha sinsemellan väldigt olika sätt att undervisa. 

Liksom Malmgren (1988) konstaterar med svenskämnet, finns det även i engelskämnet en stor 

variation gällande vad innehållet i undervisningen ska handla om. Eftersom engelska har så 

stor betydelse för elevernas framtid och deltagande i ett globaliserat samhälle, vilket 

läroplanen faktiskt lyfter fram (Skolverket, 2011, s.53), menar vi att ämnesdebatten om 

engelska därför behöver belysas lika mycket som den om svenskämnet. Olikheterna mellan 

lärarnas ämnesinnehåll och undervisningsfokus behöver åskådliggöras och reflekteras över, 

och för att på något sätt kunna säkerställa en likvärdig utbildning i engelska för alla elever 

anser vi, precis som Maria uttrycker (M1. 36), att det behövs mer samarbete lärare emellan. 

     Vi finner det även angeläget att belysa vikten av att lärare är väl insatta i de begrepp som 

finns i läroplanen och vad som faktiskt står utskrivet där, och i denna undersökning då särskilt 



39 

 

begreppet kommunikation. Vad gäller ordet kommunikation så uttrycker speciellt Lena inte 

någon medvetenhet om att kommunikation skulle vara något annat än att tala (L21, L22), 

medan det i läroplanen (Skolverket, 2011) står uttalat att kommunikation är både talat och 

skrivet språk i alla dess former (s. 53-54). Om man ser till vad läroplanen säger att 

kommunikationens innehåll ska vara (s.54) så tror vi att det kan finnas en fara i att bara se 

kommunikation som muntlig, eftersom man då kan riskera att missa vissa arbetssätt med de 

punkter som Skolverket uppmanar till att undervisningen ska behandla, som kanske hade 

inneburit en djupare förståelse än enbart samtal. 

 

5.4. Vidare forskning 

Precis som att de samhälls- och naturorienterade ämnena idag är indelade i olika delar, har vi i 

denna undersökning kommit fram till att det kan finnas en liknande indelning i engelskämnet, 

och kanske därmed i alla språkämnen. En vidare forskning inom detta område skulle kunna 

fördjupa sig i ytterligare fler uppfattningar av lärare och kanske också inkludera även 

observationer och läromedelsundersökningar för att ta reda på mer exakt vilka eventuella 

ämnesindelningar man skulle kunna göra. Finns det ett behov för att göra denna indelning i 

språkämnena? Ska vi dela upp ämnet i skolan och undervisa det redan på tidigare nivåer så 

som det idag görs på högskolenivå, med en kurs med inriktning på realia, en annan på uttal, 

en tredje på engelskspråkig litteratur och så vidare, eller ska allt sammanföras i så stor 

utsträckning som möjligt för att likna samhället och livet i verkligheten? Genom att så som 

gjorts i denna undersökning visa på olika lärares uppfattningar av engelskämnet tror vi att vår 

och liknande forskning kan komma att ha ett emancipatoriskt syfte, i det att lärare som tar del 

av den kan se hur andra lärare undervisar och kanske själva utvärdera sin egen undervisning 

och ämnesuppfattning. En aspekt till varför en sådan undersökning skulle kunna behövas är 

att språkämnena faktiskt omfattar väldigt mycket, och att vi någonstans måste ha som mål att 

våra elever får ta del av en likvärdig utbildning i språkämnena. För enligt Maria är det just 

detta eleverna själva tycker: ”[v]arför gör den här läraren så här och du gör så här och nån 

annan gör så här, kan ni inte göra nånting så att det blir ungefär samma sak?” (M1.36). I 

slutändan är det ju ändå eleverna som på lika villkor enligt läroplanen (Skolverket, 2011, s. 

53) i framtiden måste få en möjlighet att ta del av världssamhället.   

 

 

 



40 

 

6. REFERENSER 

6.1. Tryckta referenser 

Applebee, A. (1992), The Background for Reform. In: J. Langer (Ed.), Literature Instruction: 

     A Focus on Student Response (pp. 1-18). New York: National Council for Teacher of 

     English.  

Arfwedsson, G. (2006). Litteraturdidaktik från gymnasium till förskola (Vetenskapsrådets 

     rapportserie, nr 11). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

     Studentlitteratur. 

Breen, M. & Candlin, C. (2003). The Essentials of a Communicative Curriculum in Language 

     Teaching. In D. Hall & A. Hewings (Eds.), Innovation in English Teaching: a 

     Reader (pp. 9-26). London: Routledge. 

Dahlgren, L-O. & Johansson, K. (2009). 6. Fenomenografi. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), 

     Handbok i kvalitativ analys (ss. 122-135). Stockholm: Liber. 

Davidson, B. & Patel, R. (1991). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

     rapportera en undersökning (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Denscombe, M. (2010). Ground Rules for Social Research: Guidelines for Good Practise 

     (2nd ed.). Berkshire: Open University Press. 

Johansson, H. (2004). När engelskan tog kommandot i skolan. Tvärsnitt 1, 50-59. 

Kumaravadivelu, B. (2003). Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching.  

     London: Yale University Press. 

Lendahls Rosendahl, B. (1998). Examensarbetets innebörder: En studie av blivande lärares 

     utsagor. Diss, Göteborgs Universitet, Göteborg Studies in Educational 

     Sciences 122. 

Lundahl, B. (2009). Engelsk språkdidaktik. Texter, kommunikation, språkutveckling. (2. 

     uppl.). Lund: Studentlitteratur 

Malmgren, L-G. & Malmgren, G. (1988). Svenskundervisning i grundskolan (2. uppl.). Lund: 

     Studentlitteratur.  

Marton, F. & Booth, S. (1997). Learning and awareness. Mahwah: Lawrence Erlbaum  

     Associates. 

Snow, M. A. (2001). Content-Based and Immersion Models for Second and Foreign 

     Language Teaching. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign 

     Language (3rd ed., pp. 301-318). Boston: Heinle & Heinle. 



41 

 

Säljö, R. (2004). Föreställningar om lärande och tidsandan. I S. Selander (Red.), 

     Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (ss.  

     71-90). Stockholm: Liber. 

Säljö, R. (2005). Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 

     Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.  

Thavenius, J. (Red.). (1999). Svenskämnets historia.  Lund: Studentlitteratur. 

 

6.2. Internetreferenser 

Engdahl, H., Englund, P., Josephson, O., Käll, O. & Lindblom, P-Å. (2009, november 20).   

     Övertro på engelskans betydelse. Svenska Dagbladet. Hämtad 2012-05-08 från      

     http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overtro-pa-engelskans-betydelse_3823653.svd  

Globaliseringsrådet. (2009). Bortom krisen: Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala  

     ekonomin. Hämtad 2012-05-08 från http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/68/57/ 

     e04110d0.pdf  

Hyltenstam, K. (2002). Engelskundervisningen i Sverige. Hämtad 2012-05-04 från   

     http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/43/b849a623.pdf  

Malmberg, P. (2000). De moderna språken i grundskolan och gymnasieskolan från 1960 och 

     framåt. Hämtad 2012-05-04 från http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.83613!Menu/ 

     article/attachment/115632_historik.pdf  

Svenska Akademiens ordlista. (2011). Sökord: fiktion. Hämtad 2012-05-10 från www.saol.se    

 

6.3. Övriga referenser  

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes. 

 

6.4. Omnämnd litteratur 

Krashen, S.D. (1982).  Principles and practice in second language acquisition. Oxford:  

     Pergamon.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Langer J. & Applebee, A. (1986). Reading and Writing Instruction: Toward a Theory of  

     Teaching and Learning. In Review of Research in Education (Vol. 13, pp. 171-194).  

     American Educational Research Association.  

Lundahl, B. (1994). Autentiska engelskspråkiga barn- och ungdomsböcker på mellanstadiet: 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overtro-pa-engelskans-betydelse_3823653.svd
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/68/57/%20%20%20%20%20e04110d0.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/68/57/%20%20%20%20%20e04110d0.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/43/b849a623.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.83613!Menu/%20%20%20%20%20article/attachment/115632_historik.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.83613!Menu/%20%20%20%20%20article/attachment/115632_historik.pdf
http://www.saol.se/


42 

 

     ett utvecklingsarbete läsåret 1993-94. (Ämnesdidaktiska studier, nr 1). Malmö: 

     Institutionen för metodik och ämnesteori vid Lunds universitet. 

Lundahl, B. (1998). Läsa på främmande språk: om autentiska texter, kreativ läsning och 

     läsförmågans betydelse för språkinlärningen. Lund: Studentlitteratur. 

Malmgren, G. (1999). Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd. I J.  

    Thavenius (Red.) Svenskämnets historia (ss. 90-118), Lund: Studentlitteratur. 

Malmgren, G. (2003) Svenskämnet som demokrati och ”värdegrundsämne”. Utbildning och 

     demokrati 12(2), 63-76. 

Mandel, B.J. (1980). Three Language-Arts Curriculum Models: Pre-Kindergarten through  

     College. New York: National Council of Teachers of English. 

Molloy, G. (2007). Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Rosenthal, J. W. (2000).  Handbook of Undergraduate Second Language Education.  

     Mahwah: Lawrence Earlbaum Associates, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


