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Förord 

 

När vi gick i skolan handlade engelskundervisningen till största delen om den ständiga cirkeln 

av tragglande av dialoger och glosor utifrån läroboken. När vi nu, ett par år senare, studerar 

till lärare i grundskolans tidigare år ser vi oss själva hamna i samma undervisningssituation 

under vår VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) som när vi själva satt i skolbänken. Vårt 

intresse för det verbalt kommunikativa kom under tiden då vi själva läste engelska i vår 

utbildning på högskolan i Halmstad. Vi fick då berättat för oss att den verbala 

kommunikationen på engelska bör stå i centrum och bör ha fokus för ett gynnsamt lärande. Vi 

diskuterade ämnet och bestämde oss för att sätta oss in i ämnet och det visade sig vara mer 

komplext än så. På så vis föddes idén till uppsatsen och början på ett gott samarbete. Eftersom 

vi gemensamt på ett eller annat sätt skrivit ut och diskuterat uppsatsens alla delar tillsammans, 

är det för oss omöjligt att beskriva uppsatsens arbetsfördelning. Uppsatsen har således skapats 

genom en gemensam insats. 

 

Vi vill tacka de lärare som varit med i undersökningen, för den tid vi fått låna av dem och för 

det engagemang de visat i samband med intervjuerna. Tack vår handledare Bo Nurmi, som 

kom in i processen senare, fångade upp oss och gav oss ny inspiration och kraft. Sist men inte 

minst vill vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete i både motgång och medgång. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Anna Larsson och Victoria Strand 

Högskolan i Halmstad 

Examensarbete 15 hp 

AUO 61-90 

Datum: 2014-07-02 

 

Denna uppsats undersöker hur lärare som undervisar i grundskolans tidigare år resonerar 

kring verbal kommunikation i sin undervisning i ämnet engelska. Intervjuade lärare är alla 

situerade på olika skolor i en mellanstor stad i sydvästra Sverige. Studien ämnar synliggöra 

lärares resonemang kring huruvida deras tidigare erfarenheter påverkar den verbala 

kommunikationen i deras engelskundervisning. Undersökningen har utförts utifrån kvalitativ 

metod med hermeneutisk fenomenologisk ansats. Utifrån kvalitativa intervjuer har kunnat 

tolkas hur lärarnas tidigare erfarenheter, förväntningar på eleverna och uppfattning om sin 

undervisning med fokus på den verbala kommunikationen ser ut och hur detta har påverkat 

hur lärarna resonerar. Intervjuerna har analyserats utifrån den hermeneutiska cirkeln med 

inspiration från fenomenologin. Empirin har beskrivits, analyserats och tolkats teoretiskt. 

Analysen visar på att lärarnas erfarenheter på ett eller annat sätt påverkar den undervisning de 

för idag. Lärarna har utifrån det då beskrivit hur detta har påverkat hur de vill, respektive inte 

vill undervisa och hur den engelska de läst på lärarhögskolan påverkat deras undervisning. 

Respondenternas förväntningar är det som framträtt starkast utifrån lärarnas intervjusvar och 

genom dessa har kunnat utläsas vilken inverkan dessa har på eleverna. Utifrån de lärarna, med 

höga förväntningar, ges det i de flesta fall en bild av att lärarna utmanar eleverna. De lärarna 

med lägre förväntningar på eleverna i engelskundervisningen förklarar detta främst med att de 

inte vill utsätta eleverna för något de inte känner sig bekväma med. Lärarna har alla visat en 

vilja för en verbalt kommunikativ undervisning fokuserat på målspråket, men menar att det 

inte är lätt beroende av elevernas ålder, rädsla och kunskap.  

 

Nyckelord: Lärare, engelska, verbal kommunikation, resonemang, erfarenhet, förväntningar, 

målspråk, tolkning. 
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1 Inledning  
Det engelska språket är idag en stor del av det svenska samhället och vi matas jämnt och 

ständigt med språket genom bland annat olika medier som till exempel tv, datorspel och 

musik. Engelska anses idag vara ett lingua franca, det vill säga ett gemensamt språk. Sedan 

1948 har engelska varit ett obligatoriskt kärnämne i skolan, detta till följd av att språket blivit 

allt mer aktuellt. Trots detta blev undervisningsämnet engelska år 1987 enbart ett valbart 

ämne i lärarutbildningen och var därmed inte längre obligatoriskt (Lundberg, 2007), fram till 

år 2011 då ämnet återigen infördes som ett obligatoriskt ämne i den nya lärarutbildningen.  
Lundberg (2007) beskriver att målspråksanvändning, det vill säga när språkundervisningen 

bedrivs på det aktuella språket och i det här fallet engelska, för med sig många fördelar. Dels 

får läraren mer uppmärksamma elever, då de måste lyssna mer koncentrerat, samtidigt som 

det skapas ett klimat där eleverna exponeras för språket i en större utsträckning. En annan 

fördel med målspråksanvändning gäller de elever med svenska som andraspråk. Genom att 

lektionerna bedrivs på engelska behöver inte dessa elever gå via svenskan och det underlättar 

därför deras inlärning avsevärt (Lundberg, 2007). Linnarud (1993) betonar betydelsen av 

lärarens mål att föra en kommunikativ undervisning, där fokus ligger på språkets funktion, 

inte form. Lundberg (2007) beskriver att grammatik, stavning och översättning får ett så pass 

stort utrymme i undervisningen för att lärare tänker i termer som nytta och måsten. Detta på 

bekostnad av att engelskan i mer funktionella sammanhang får mindre eller inget utrymme 

(Lundberg, 2007). Lundberg beskriver vidare att lärarens egen motivation och kunskap inom 

engelskämnet, är aspekter som ligger till grund för dennes undervisning. I motsats till teorier 

om en konsekvent målspråksundervisning visar Pennington (1995) i sin studie att lärare som 

undervisar i ämnet engelska, kan hantera språket och inte har någon bristande kunskap i 

ämnet. Det som leder till brist på motivation bland eleverna, handlar bland annat om lärarnas 

förväntningar på eleverna. Här är det tydligt att forskningen pekar åt olika håll då Lundberg 

och Linnarud båda menar att elevers brist på motivation uppstår för att lärare tänker på form 

snarare än på funktion, medan Pennington (1995) menar att det handlar om lärarnas 

förväntningar på eleverna.  
 
Med utgångspunkt i dessa motstridiga resultat syftar forskningen i studien till att skapa en 

djupare förståelse för lärares resonemang kring sin undervisning, med fokus på verbal 

kommunikation och de val lärarna gör rörande sin undervisning i ämnet engelska. På detta sätt 

åskådliggörs deras resonemang kring vad som kan ställa till problem och vad som kan gynna 

lärandet.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år resonerar kring verbal 

kommunikation i sin engelskundervisning.  
 
För att nå fram till syftet ställs följande frågor: 
 

 Hur resonerar lärare kring vilken inverkan deras tidigare erfarenheter av 

språkinlärning samt språkundervisning har på deras engelskundervisning? 

 
 Vilka förväntningar har lärare på sina elever när det gäller verbal kommunikation på 

engelska? 
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 Hur säger sig lärare använda sig av engelska muntligt i sin undervisning? 

 
 Hur resonerar lärare kring skillnaden mellan hur de vill använda verbal 

kommunikation på engelska, och hur de anser sig göra? 

2 Tidigare forskning 

 

I studien ligger fokus på kommunikation. Begreppet kommunikation i studien syftar till 

verbal, muntlig kommunikation och påvisar det talade ordet mellan lärare och elever och hur 

läraren talar med sina elever i engelskundervisningen. Begreppet kommunikation och 

tydligare koppling behandlas ytterligare i avsnittet 2.2 kommunikation. 
 
Nedan följer en genomgång av tidigare forskning inom det aktuella ämnet. Kapitlet inleds 

med en historisk sammanfattning av hur synen på språk och framförallt det engelska språket 

har förändrats i det svenska samhället och hur det då påverkat språkundervisningen. Avsnittet 

ämnar ge en djupare förståelse för engelskämnets status i svensk utbildningshistoria. Sedan 

följer en kort beskrivning hur forskningen samt synen på undervisning i engelskämnet har 

förändrats. Efterföljande två avsnitt behandlar begreppen kommunikation och förväntningar. 

Fokus ligger på dessa två avsnitt då de anses relevant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställning. 
 

2.1 Engelskundervisning genom historien 

 

Sedan 1940-talet har skolpolitiken genomsyrats av mottot ”språk för alla” och 1948 blev 

engelska ett obligatoriskt ämne i skolan. Det har sedan dess varit det undervisningsämne som 

har ifrågasatts mest (Lundberg, 2007). Lundberg syftar på de meningsskiljaktigheter som 

råder gällande i vilken årskurs eleverna ska börja undervisas i engelska samt hur mycket tid 

och utrymme engelska ska ges i förhållande till timplanen för undervisningsämnena. Än idag 

har debatterna samma innehåll som när de inleddes på 1940-talet och trots att engelskämnet är 

ett kärnämne, tycks ämnet inte ha lika hög status som de andra kärnämnena (Lundberg, 2007). 
På grund av den ökade internationaliseringen och betydelsen av kontakter med andra länder 

började Europarådet i slutet av 1970-talet målmedvetet verka för att utveckla 

språkundervisningen kommunikativt (Tornberg, 2000). Europarådets uppgift var att utarbeta 

ett fungerande, gemensamt språkprogram för språkundervisning i medlemsländerna (Lindberg 

2005). Lindberg beskriver vidare Europarådets genomförande av en utvecklad 

språkundervisning som en förändring från en form- och grammatikfokuserad undervisning till 

en kommunikativ undervisning.  Målet var att undervisningen skulle leda till en 

kommunikativ kompetens och att eleverna skulle kunna använda sig av språket i olika sociala 

sammanhang och situationer. Tornberg (2000) beskriver att efter att ha pendlat mellan 

formalism och aktivism; alltså mellan språkets formella och funktionella egenskaper har 

språkundervisningen sedan slutet av 1970-talet behållit det aktivistiska perspektivet. 

Kommunikation är sen dess det centrala begrepp som genomsyrar en gemensam 

språkundervisning i alla Europarådets medlemsländer.  
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2.1.2 Engelska som undervisningsämne  

 

Språkforskning i engelskämnet har sett olika ut genom tiderna och är ständigt under 

förändring. Från att, på 1980-talet fokusera på hur undervisningen skulle se ut, till 1990-talets 

forskning om hur elevernas lärande såg ut samt vad de använde sig av för strategier till 

dagens forskning som har fokus på syftet med undervisningen samt dess innehåll (Tornberg, 

2009). Tornberg menar vidare att det sedan 1970-talet har skett en kontinuerlig utveckling och 

förändring kring medvetenhet vad gäller undervisningsmetoder som innebär att det idag inte 

finns någon metod gällande undervisningen som anses vara bättre än någon annan. Tornberg 

beskriver vidare att språkundervisning och språkinlärning är två begrepp vars form även har 

förändrats genom tiderna. Språkundervisningen har pendlat från att handla om språkets form, 

regler, grammatik och struktur till att handla om hur man använder sig av och kommunicerar 

språket och sedan tillbaka igen i flera tidevarv. Tornberg (2009) beskriver pendlingen med 

begreppen formalism och aktivism och hänvisar till Kelly (1969) som menar att synen på 

språkundervisningen har tillkommit som en konsekvens av vad språket har haft för social roll 

i samhället under rådande århundrade.  
 
Det som kan tänkas vara nya rön och idéer om språk kan i själva verket ha historiska 

paralleller. Tornberg (2009) föreslår att dagens språklärare bör se på nya metoder med kritiska 

ögon inom språkpedagogik och att en ”sund skepsis och en historisk medvetenhet” (Tornberg, 

2009, s.33) borde genomsyra förhållningssättet till nya metoder.  
 
Trots den ökade internationaliseringen och behovet av att kunskaperna i det engelska språket 

har ökat har engelska enbart varit ett valbart ämne på lärarutbildningen i Sverige sedan 1987 

(Lundberg, 2007). En obligatorisk ämnesutbildning i engelska för alla blivande lärare i 

grundskolan bidrar till en utveckling av både språkligt självförtroende samt de 

kommunikativa språkkunskaper som krävs för att få intresset och lusten till att lära sig ett 

språk (Lundberg, 2007).  

 

2.2 Kommunikation 

 

Att kommunicera är att överföra information från en punkt, eller från en person, till en annan. 

Språket är en ledning som gör överföringen möjlig (Tornberg, 2000) och kommunikationen 

kan ske på olika sätt; muntligt, skriftligt och med kroppsspråk. Den kommunikation den här 

uppsatsen och undersökningen syftar till är den verbala; den muntliga kommunikationen. I en 

klassrumssituation är den verbala kommunikationen en två- eller flervägsprocess där det 

överförs och utbyts tankar, åsikter, budskap och information mellan lärare och elever. Det 

finns alltid en orsak och ett mål med kommunikation (Tornberg, 2000).  
 
Som nämnt i avsnittet kring historik i engelskundervisning har begreppet kommunikativ 

kompetens kommit att spela stor roll för språkforskning och synen på språk, dess funktioner 

samt vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera ett språk (Lindberg, 2005). 

Kommunikativ kompetens kan beskrivas som en kompetens som avser människans förmåga 

att använda språkets form och kunna anpassa det till olika sociala sammanhang och 

situationer. Att kunna kommunicera ett språk innebär inte enbart att kunna hantera ett språks 

strukturer utan även att kunna behärska ett språk i kommunikativa situationer.  Viktigt är att 

understryka att det ena inte är liktydigt det andra (Lindberg, 2005). Även Krashen betonar 

betydelsen av att kunna använda sig av ett språk naturligt och kommunikativt och lyfter 
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begreppet tillägnande (acquisition) som centralt i sin forskning och som det viktigaste sättet 

att lära sig ett språk (Krashen & Terrell, 1983). Krashen beskriver att när man tillägnat sig ett 

språk har man utvecklat kunskaper i hur man kan använda språket i kommunikativa 

situationer. Krashen menar att det är det naturliga sätt som människan lärt sig språk under 

tusentals år, långt före människan fick tillgång till skriftspråket och innan grammatiken 

utvecklades. Språket tillägnas när innehållet i språkundervisningen är engagerande och 

begripligt och inte är fokuserat på språkets form. I undersökningen Engelska i åtta europeiska 

länder (Skolverket, 2004) synliggörs hur svenska ungdomars kunskap och resonemang ser ut 

kring ämnet engelska.  
 
Det redogörs för att svenska elever omges av så pass mycket engelska, framförallt genom 

tidningar, TV, böcker och datorer att det finns stora möjligheter till ett informellt lärande 

utanför skolan. Studien visar dock att svenska elevers kontakt med det engelska språket 

främst sker i skolan och då framförallt under engelsklektionerna. Eleverna uppger att 

lektionerna innefattar att läraren ofta pratar på engelska, men även att grupparbete på engelska 

är vanligt förekommande. I jämförelse med de 7 andra europeiska länderna som medverkade i 

studien så ligger lärarna i Sverige runt medelvärdet när det gäller hur mycket de pratar i 

klassrummet. Om det gäller i all språkundervisning eller om det enbart gäller 

engelskundervisningen, anges inte i rapporten (Skolverket, 2004).  
 
I Engelska i åtta europeiska länder (Skolverket, 2004) menar lärarna att de försöker se till att 

eleverna använder och hör språket så mycket som möjligt, på en passande nivå. Det beskrivs 

även att lärarna försöker använda engelska så mycket som möjligt när de kommunicerar med 

eleverna. I rapporten NU03 (Skolverket, 2003) anges att 45 % av eleverna i årskurs 9 menar 

att engelska är arbetsspråket och 15% att det är svenska som är arbetsspråket. Lärarna för 

årskurs 5 i samma undersökning menar att engelska som arbetsspråk idag används i mindre 

utsträckning än för 20 år sedan.  
 
De svenska lärarna i rapporten Engelska i åtta europeiska länder (Skolverket, 2004) menar att 

de även är uppmuntrande mot eleverna att använda engelska både i och utanför klassrummet. 

Eleverna i samma undersökning uppger liksom lärarna att undervisningen främst bedrivs på 

engelska och även att lärarna stöttar och uppmuntrar dem att använda engelska i klassrummet. 

Användningen av engelska utanför klassrummet var dock något eleverna inte höll med lärarna 

om. Eleverna tyckte inte att de uppmuntrades till att använda det engelska språket utanför 

klassrummet i lika stor utsträckning. Motsättningarna kring lärarnas och elevernas 

resonemang leder forskarna till frågan om lärarna tror för mycket om sin undervisning? 

Stämmer det faktum att de uppmuntrar sina elever tillräckligt eller kräver eleverna mer?  
 
Rapporten Engelska i åtta europeiska länder (Skolverket, 2004) visar att elever och lärare inte 

är överens om hur eleverna uppmuntras till engelska utanför klassrummet och studien visar att 

svenska elevers kontakt med det engelska språket främst sker i skolan och då framförallt 

under engelsklektionerna. Trots detta visar rapporten att det fortfarande anses vara utanför 

klassrummet som eleverna främst möter det engelska språket. Cameron (2011) skriver att 

engelskundervisning som främst bedrivs på engelska endast är nödvändig om eleverna inte 

möter det engelska språket utanför klassrummet. När dessa motstridiga resultat synliggörs i 

förhållande till Lundbergs (2007) påstående att engelskan inte har lika hög status som 

matematik och svenska, de två andra kärnämnena, tydliggörs en eventuell problematik. Är det 

på grund av att det anses att svenska elever utsätts för så pass mycket engelska utanför 

klassrummet som engelskundervisning inte prioriteras?  
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I samma rapport redogörs det för att Sveriges resultat i studien ligger på en jämn nivå och 

trots att de svenska eleverna med utländsk bakgrund ligger något under övriga från Sverige 

resultatmässigt, ligger eleverna med utländsk bakgrund ändå bra till i jämförelse med de andra 

sju länderna (Skolverket, 2004). Sverige är också det land i studien där både lärare och elever 

använder mest engelska under lektionerna, vilket då kan motsätta sig resultatet i NU03 

(Skolverket, 2003), alternativt att Sveriges lärare är duktiga på att tala engelska i jämförelse 

med andra länder i Europa.  
 
I den nationella utvärderingen (NU03, Skolverket, 2003) uppges att engelska är något 

eleverna i Sverige startar med i årskurs 3, vilket anses sent, i jämförelse med andra europeiska 

länder som startar redan vid 6-7 års ålder. Lundbergs (2007) undersökning stärker påståendet 

då hennes studie visar att en tidig språkstart som är trygg, rolig och kommunikativ kan göra 

stordåd för barns fortsatta språkutveckling. I undersökningen, beskriver Lundberg, råder ett 

enhälligt resultat där lärarna beskriver att deras viktigaste uppgift är att stärka elevernas 

språkliga självförtroende. Då yngre elever sällan känner någon rädsla eller osäkerhet inför 

varken sina klasskamrater eller ett nytt språk menar lärarna att det är viktigt att börja det 

arbetet så tidigt som möjligt. Yngre elever verkar i själva verket modiga och ivriga inför det 

nya språket.    
 
I NU03 redogörs det att 75 % av de deltagande lärarna i undersökningen är utbildade lärare 

som har läst ämnet engelska i sin utbildning, vilket skiljer sig från NU-92 (Skolverket, 1993), 

då 90 % av lärarna var utbildade i ämnet engelska. Lundbergs (2007) undersökning visar att 

tre av fem lärare i de skolor hennes studie omfattar visar sig sakna utbildning i engelskämnet 

och de som har utbildning, börjar närma sig pensionsåldern. Lundberg beskriver att de flesta 

av lärarna på de skolor som studien omfattar har inte läst engelska i sin lärarutbildning. De 

som ändå undervisar i ämnet känner osäkerhet inför hur och vad de ska undervisa. Skolorna 

som medverkat i Lundbergs studie beskriver hur de genom att lösa problemen med 

undervisningen i engelska i grundskolans tidigare år, använt sig av lärare utbildade i 

grundskolans senare år och i vissa fall till och med i gymnasiet. Resultatet visar sig ha 

metodiska problem då de lärarna tycks ha svårt att finna den nivå på undervisningen som 

anses vara lämplig för eleverna. Lundbergs studie (2007) beskriver att lärarna känner ett 

missnöje för avsaknaden av möjligheter till fortbildning i engelska för lärare i de tidigare åren. 

Alla lärare i studien menar att det behövs en ”nytändning” och mer fortbildning i engelska”. 

(Lundberg, 2007, s.88)  

 

2.2.1 Målspråksundervisning  
 

Lundberg (2007) menar att, för att eleven ska kunna utveckla en kommunikativ kompetens i 

engelskämnet krävs av läraren att hon eller han skapar ett kommunikativt klassrum för denne. 

Lundberg har med sin forskning syfte att lyfta fram engelska i de tidigare åren samt utveckla 

engelskundervisningen kommunikativt och utifrån det genomfört 5 stycken 

kompetensutvecklingskurser där fokus har legat på hur lärare arbetar och utvecklar 

engelskundervisningen. I sin undersökning beskriver Lundberg (2007) hur detta kan ske 

genom att läraren utnyttjar det engelska språket så mycket som möjligt i klassrummet. Då är 

chansen stor att det kommunikativa klassrummet bidrar till att eleverna vågar använda sig av 

engelskan och att de har roligt. Genom att läraren konsekvent använder sig av det engelska 

språket i klassrummet bidrar detta till att eleverna känner trygghet samt att engelskämnet får 

högre status.  
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Samtidigt som det då också bidrar till att elevernas intresse för språket ökar då det blir mer 

angeläget för dem. En annan fördel med det kontinuerliga användandet av det engelska 

språket är att koncentrationen ökar hos eleverna då de måste skärpa lyssnandet (Lundberg, 

2007). Den ökade koncentrationen kan i sin tur leda till att språkinlärningen främjas då 

eleverna utsätts för språket än mer intensivt.  
 
Cameron (2001) menar att konsekvent målspråksundervisning på engelska, alternativt en 

undervisning som bedrivs på engelska i största möjliga mån enbart är av betydelse om 

eleverna inte möter det främmande språket utanför klassrummet. Cameron (2001) hänvisar till 

en studie av Pennington (1995) där det framgick att det istället är lärarens förväntningar på 

eleverna som är en påverkande faktor (se avsnitt 2.3 förväntningar). Cameron menar vidare att 

förhållandet mellan att exponeras för språket och att lära sig det är helt beroende av elevernas 

förutsättningar. Ett liknande påstående kan vi också återfinna i Sampson, (2011), en artikel 

om de översättningsstrategier som används i språkundervisning. Artikeln redogör för en 

undersökning där en grupp människor med engelska som andraspråk inte har översättningen 

till sin nackdel, då de till största delen använder de olika översättningsstrategierna för att 

skapa en sammanhållning och ett kommunikativt klimat i klassrummet.  
 
Lundberg (2007) menar att läraren spelar en central roll för eleverna i deras språkutveckling 

och att det är viktigt och självklart, att läraren skapar en miljö samt aktiviteter som är 

stimulerande för elevernas språkutveckling. Eleverna lär sig språket genom att lyssna på det 

och på läraren. Därför är det viktigt att läraren använder sig av språket på ett naturligt och 

kommunikativt sätt i klassrummet och helt enkelt är en språklig förebild för eleverna. Krashen 

understryker betydelsen av ett språkligt självförtroende och menar att trygghet ökar 

tillägnandet av språket (Krashen & Terrell, 1983). Språklärarens viktigaste uppgifter är att 

skapa en trygg och tillåtande lärmiljö åt eleverna, men också att utforma en undervisning med 

ett för eleverna begripligt och engagerande innehåll. Lundberg (2007) beskriver vidare 

betydelsen av att läraren upprätthåller en positiv, naturlig och lekfull inställning till språket då 

enbart lust och engagemang kan bidra till storverk för elevernas språkliga självkänsla, intresse 

och motivation.  
 
Lundberg beskriver att det är viktigt att läraren ”vågar prata på” och inte hakar upp sig på 

mindre misstag utan, också för att öka det egna språkliga självförtroendet, struntar i hur det 

låter och bara ser glad ut och pratar på. Om läraren dessutom visar att det är okej att säga fel 

och att inte kunna alla ord och om hon/han dessutom inte visar sig rädd att göra det inför 

eleverna skapas det ett tillåtande klassrumsklimat. Eleverna kan då komma att våga prova och 

våga göra fel och till slut till och med inse att de lär sig genom att försöka och att språkfel är 

en väg till lärande (Lundberg, 2007). Linnarud (1993) betonar också betydelsen av lärarens 

mål att föra en kommunikativ undervisning, där fokus ligger på språkets funktion, inte form.  
 

2.2.2 Översättning  

 

I sin undersökning berör Lundberg (2007) även huruvida översättningsstrategier påverkar 

undervisningen och elevernas kommunikativa kompetens och menar att en konsekvent 

användning av målspråket bidrar till snabba resultat och motiverade elever. Med hjälp av 

kroppsspråk och förtydligande vänjer sig eleverna snabbt vid en konsekvent verbal 

målspråksundervisning, vilket bidrar till att de får ökat självförtroende. Läraren blir också mer 

avslappnad och säker på sin kommunikation i undervisningen. Ibland kan det dock vara lätt 

för läraren att ”falla tillbaka” på svenskan i ord och uttryck för att ”kompensera” för de elever 
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läraren anser inte förstår. Vanligt är också att läraren på ett eller annat sätt till stor del 

översätter både fraser, dialoger och instruktioner direkt kopplat till sin talade engelska. Detta 

för att som ovan nämnt, kompensera. Lundberg (2007) beskriver att det som kan ligga till 

grund är lärarens förväntningar på elevernas kunskaper samt deras tro att de gör väl för 

eleverna genom att översätta, men även elevens rädsla inför att inte förstå allt. Lundberg 

menar att det då är viktigt att eleverna har kunskap om att de varken ska eller bör förstå och 

kunna allt, då undervisningen ska ligga på en högre nivå än deras förmåga för att vara 

utmanande och utvecklande. Krashen (Krashen & Terrell, 1983) understryker vikten av att 

innehållet i undervisningen måste ligga på en högre språklig nivå än elevernas egen samtidigt 

som nivån ändå måste vara förståelig.  
 
Lindberg (2005) redogör för att Krashen även betonar vikten av att eleverna lär sig förmågan 

att se sammanhangets betydelse för att försöka förstå språket. Lundberg (2007) beskriver att 

det, beroende på hur mycket svenska läraren har använt i sin engelskundervisning kan ta olika 

lång tid, men när eleverna väl avvänjs översättningen utvecklar de förmågan att gissa, så 

kallat guessing competence. Eleverna lär sig att se helheter samt förmågan att omformulera 

sig när de inte kan göra sig förstådda. Guessing competence är ett begrepp som förklarar 

elevernas förmåga att lära sig att gissa sig till engelskans budskap med hjälp av bilder, 

kroppsspråk och att förstå sammanhanget istället för att blockeras i det de inte förstår.  
 
Genom att använda sig av översättning i undervisningen kan just detta hända; eleven utmanas 

inte och kan då blockeras i sitt tänkande, sin utveckling samt sitt självförtroende av sin 

förmåga att kommunicera på engelska (Lundberg, 2007). Lundberg (2007) hänvisar också till 

både de nationella som internationella styrdokumenten gällande att undervisningen i så stor 

utsträckning som möjligt ska genomföras på målspråket då även elever med svenska som 

andraspråk gynnas. Lundberg beskriver också att ett flertal forskare, bland andra Tornberg 

(1997) hänvisar till att alla former av verbal översättning i klassrummet från målspråket till 

svenska språket bör ersättas med kroppsspråk, gester, minspel och bilder. Något som även 

Krashen bekräftar och förklarar att språkliga anpassningar som kroppsspråk, upprepningar 

och förklaringar är att föredra och nödvändigt om det språkliga innehållet ligger på en högre 

nivå än elevernas språkliga nivå (Lindberg, 2005). 

2.2.3 Förväntningar 

 

Cameron (2001) beskriver en studie gjord av Pennington (1995) som visar på variationen i 

användandet av målspråket i en språkundervisning hos åtta lärare. Då alla lärare kunde 

hantera målspråket flytande konstaterades det att variationen inte berodde på lärarnas brist på 

kunskap utan på deras förväntningar på eleverna samt skolans socioekonomiska status.  
 
På skolor med hög status och högt presterande elever använde sig lärarna mindre av 

översättning. Vid lågstatus-skolor där också motivationen och ”uppförandet” var lägre, var det 

kompensatoriska användandet av förstaspråket högre. Resultatet av studien visar hur de 

förväntningar lärarna har på eleverna påverkar elevernas resultat och också hur hela skolan 

och hela samhället har olika förväntningar på olika skolor. Med Penningtons undersökning 

(1995) i åtanke kopplat till föreliggande studie förefaller det relevant att undersöka lärarnas 

resonemang kring de förväntningar de har på sina elever.  
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Hattie (2012) beskriver hur lärarens förhållningssätt till eleverna påverkar elevens motivation 

att lära och hänvisar till sin egen forskning (Hattie, 2009). Hattie (2012) påpekar dock att hans 

forskning inte ämnar påvisa någon ny metod, inte heller någon ny sanning utan ”ett sätt att 

tänka” (Hattie, 2012, s.39) Hans forskning fokuserar på synligt lärande och understryker 

genom undersökningen och som ett resultat av den, vikten av att läraren blir medveten om hur 

mycket hon eller han faktiskt påverkar sina elever. Denna medvetenhet måste göras synlig för 

att läraren på så sätt ska kunna förstå och också kunna hantera sin påverkan.  
 

Hattie (2012) lyfter också fram två stora undersökningar av Smith (2009) och Bishop (2003) 

där fokus ligger på lärarens förhållningssätt och attityder. Smiths (2009) forskning är inriktad 

på måluppfyllelse och Hattie (2012) lyfter att lärarna i studien hade starka åsikter och yrkade 

på att de inte hade något ansvar om deras elever inte nådde målen när de påverkande 

faktorerna var hög frånvaro eller om eleverna inte slutgjort sina uppgifter. Bishops (2003) 

undersökning är fokuserad på lärares uppfattningar om sina elever. En undersökning av 

minoritetsskolor resulterar i att lärare redan har teorier och föreställningar om sina elevers 

prestationer, inlärning och utveckling med sig in i klassrummet. Studien visar att dessa teorier 

och föreställningar påverkar undervisningen då lärarens förväntningar påverkas av ras, kultur, 

inlärning och utveckling. Hattie (2012) beskriver vidare att de teorier lärarna har om sina 

elever oftast inte stämmer överens med eleverna. Hattie (2012) lyfter vidare sin egen 

forskning och en undersökning där lärare och andra forskare fick kommentera litteratur kring 

vad som utgör en professionell lärare. Studien resulterade i att en inspirerad och passionerad 

lärare, förutom goda ämneskunskaper, ska tro och ha målsättningen att alla elever kan nå 

kriterierna för en måluppfyllelse. Lärarna ska dessutom påverka elevens resultat både på ytan 

samt på djupet. Med detta menar Hattie att för att eleven ska uppnå goda resultat, räcker det 

inte bara att läraren har respekt för sina elever eller sätter ”gör-ditt-bästa-mål” (Hattie, 2012, 

s.48). Istället ska läraren sätta utmanande mål samt ha höga förväntningar och 

förhållningssättet att varje elev kan nå sina egna individuella bästa resultat. I en rapport av en 

kvalitetsgranskning av lektionsobservationer av undervisningen i engelska i grundskolan i 

årskurs 5 och 9 (Skolverket, 2010:17) konstaterades det att majoriteten av lektionstillfällena 

var trygga och stödjande för eleverna förutom på en punkt; lärarnas uppmuntran till eleverna. 

Lärarnas brist på att uppmuntra eleverna till att göra sitt bästa resulterade i att 4 av 10 

lektioner värderades negativt. Lärarnas svar på efterföljande enkätfrågor visar att de visst har 

en positiv bild av elevernas förmåga men studien synliggör att om så är fallet, syns det inte i 

undervisningen. Skolverket (2010:17) beskriver vikten av att skolorna och lärarna måste 

utveckla arbetet med detta då lärarnas förväntningar har stor betydelse och påverkan på 

elevernas resultat.  
 
Hatties forskning (2012) bekräftar hur viktiga lärare är för sina elever och han menar att 

”lärare är de viktigaste aktörerna i utbildningsprocessen” (Hattie, 2012, s.42).  

3 Metod  
 

Här presenteras den vetenskapliga metod och den ansats som uppsatsen samt studien vilar på. 

Synsätt, föreställningar och strategier kring urval, forskningsetik, genomförande, 

transkribering och analys presenteras även här. 
 

 



9 
 

 

3.1 Hermeneutik och fenomenologi 

 

Uppsatsen samt undersökningen vilar på hermeneutisk tolkning och fenomenologisk 

beskrivning; vilket i en kombination heter hermeneutisk fenomenologi. Nedan följer en 

genomgång av de båda ansatserna, samt koppling mellan dem och deras förhållande till 

studien.  

3.1.1 Vad är hermeneutik?  

 

Hermeneutik står för kvalitativ förståelse och tolkning (Patel & Davidsson, 2003). Patel och 

Davidson menar att hermeneutiken handlar om att förstå sin egen och andra människors 

livssituation. Den förståelsen kan skapas genom tolkning av hur den mänskliga existensen 

yttrar sig i det verbala och skrivna språket, samt i människors handlingar och livsyttringar. 

Patel och Davidson (2003) beskriver att det genom hermeneutiker är möjligt att tolka och 

förstå människors avsikter i deras språk och handling. Då syftet med studien är just detta är 

kopplingen till hermeneutiken tydlig.   
 
I hermeneutisk forskning utgör forskarens intryck, tankar, känslor och kunskap en tillgång för 

förståelse av forskningsobjektet och forskaren närmar sig objektet utifrån egen förförståelse, 

alltså subjektivt (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Patel och Davidson och Wallén (1996) beskriver att man vid tolkande av forskningsobjektet, 

pendlar mellan del och helhet och ställer dessa i relation till varandra. Det innebär i 

genomförd studie att forskarna tolkat alla intervjuer tillsammans som en helhet, men även 

varje intervju som en del. I växelspelet som sker mellan del och helhet uppmärksammas även 

motsättningar och Wallén (1996) menar att genom denna växling mellan den del som man 

arbetar med och helheten som växer fram, framskrider tolkandet. Så sker också i studien då 

den individuella tolkningen av de fem intervjuerna pendlat mellan förståelsen av den 

generella helheten som i sin tur också påverkar tolkningen. Patel och Davidson (2003) 

beskriver att forskaren i detta tolkande använder sig av sin förförståelse. Den hermeneutiska 

forskarens avsikt är i de flesta fall att inte komma fram till någon teori eller heltäckande lag, 

utan det är det unika i varje tolkning och berikandet av mångfalden av tolkningar som 

poängteras ”Forskaren är dock fri att argumentera för vilken tolkning som uppfattas som den 

bästa” (Patel & Davidsson, 2003, s.30). 
 
Tolkningsakten inom hermeneutiken saknar utgångspunkt och slutpunkt. Eftersom forskaren 

reviderar sin tidigare förståelse och föreställningar med nya erfarenheter, är kunskapen aldrig 

fast, utan ändras efter de nya erfarenheter man fått (Thurén, 1991 och Patel & Davidson, 

2003). Denna tolkningsakt beskriver Thurén (1991) och Patel och Davidson (2003) som den 

hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen och i genomförd forskning kan 

begreppet även kopplas till lärarnas erfarenheter och att det i sin tur ständigt påverkar deras 

förhållningssätt till undervisningen i ämnet.  
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3.1.2 Fenomenologi 
 

Fenomenologi är en filosofisk riktning som enligt Haglund brukar kallas den nya tidens 

filosofi (Husserl, 1995) och har sedan utvecklats som en existensfilosofi av Heidegger (Kvale, 

1997). Begreppet intentionalitet är ett centralt begrepp inom fenomenologin och Wallén 

(1996) förklarar det som medvetande om något och det är än idag det centrala inom 

fenomenologin.  
 
Husserl (1995) beskrivs som fenomenologins grundare och det är främst genom honom 

fenomenologin förklaras samt kommer till uttryck. Husserls drivkraft var att så ingående som 

möjligt och utan förutfattade meningar kunna förklara olika företeelser och fenomen och dess 

uppkomst. Ett begrepp som Husserl lyfter i samband med fenomenologi är immanent, vilket 

innebär att fenomenen tillhör det egna medvetandet (Haglund, 1995) som även Wallén (1996) 

nämner. Det är viktigt att ha detta i åtanke som forskare och ha förståelse för att upplevelsen 

av ett fenomen är individuell och samma fenomen kan då tolkas olika av de fem lärarna under 

intervjuerna. Wallén (1996) sammanfattar begreppet fenomenologi som en filosofi om ens 

eget medvetande samt om fenomen; det vi direkt uppfattar och upplever. Att upplevelsen av 

ett fenomen är direkt är viktig att forskarna har kunskap om då det enbart är den direkta 

upplevelsen av fenomenet som forskarna kan tolka och förstå. I genomförd studie anses 

fenomenologin relevant och Kvale (1997) bekräftar det då fenomenologin ämnar ”klargöra 

förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale, 1997, s.54)  
 
Husserl (Haglund, 1995) beskriver den fenomenologiska filosofin och lyfter betydelsen av ett 

objektivt synsätt och vikten av att göra sig fri från de teorier som påverkar sökandet efter 

kunskap. Husserl beskriver om hur man genom att lyfta bort föreställningar, förutsättningar 

och förutfattade meningar om ett fenomen, då kan upptäcka den riktiga, säkra kunskapen. 

Denscombe (2004) talar också om vikten av objektivitet och menar att, för att forskarna ska 

kunna se forskningen objektivt, så krävs opartiskhet, som innebär att forskarna måste kunna 

se olika förhållningssätt utan att blanda in egna känslor och åsikter. Vidare menar Denscombe 

att forskaren inte slutar vara en social person med föreställningar, erfarenheter och känslor, 

men kan, genom att han eller hon intar en annan position, skapa en viss grad av opartiskhet.  
 
Denscombe (2004) menar att forskaren bör se på ”fenomenet” med nya ögon, istället för att 

stirra sig blind på det som är självklart. Det förklarar också Wallén (1996) och sammanfattar 

det, som även nämns i problemformuleringen, att forskaren arbetar induktivt; vilket innebär 

att forskarna ska närma sig sitt problemområde med både så öppna ögon och sinne som 

möjligt.  
 
Wallén (1996) beskriver vidare det som Husserl (Haglund, 1995) förklarar; att det centrala 

inom fenomenologin är upplevelsen och att upplevelsen är omedelbar och direkt. Wallén 

(1996) beskriver då att ett problem inom fenomenologin kan vara svårigheten i att förklara sin 

(direkta) upplevelse för andra och att det kan påverka hur man blir förstådd. Denna aspekt är 

viktig att ha i åtanke som forskare för studien för att få en djupare förståelse för de 

resonemang som förs i samband med undersökningen samt en förståelse att även 

resonemangen är direkta.  
 
Allra vanligast inom fenomenologin är att som forskare utgå från och arbeta med empiriska 

studier, både av människors upplevelser samt föreställningar (Wallén, 1996) och den 

vanligaste metoden och så också i genomförd studie, är djupintervjuer.  
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3.1.3 Hermeneutisk fenomenologi 

 

Sammanfattningsvis handlar fenomenologin om att objektivt förstå och kartlägga människors 

upplevelser samt fenomen och hermeneutik handlar om att subjektivt tolka både del och 

helhet (Kvale & Brinkmann, 2009). Skott (2004) hänvisar till Heidegger som menar att då 

människor ständigt kommunicerar både med andra människor och med omvärlden innebär det 

att hon alltid reflekterar och ifrågasätter både sin förståelse samt sin tolkning. Detta lägger 

grunden för hela människans tillvaro. Heidegger menar då att ”fenomenologin i själva verket 

måste vara en hermeneutik” (Skott, 2004, s.65).  
 
Undersökningen vilar på både fenomenologi och hermeneutik och en kombination av dessa 

kallas för hermeneutisk fenomenologi (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 
 
I genomförd undersökning finns det en slags förförståelse innan intervjuer genomförts, genom 

de teorier som beskrivits. Genom att intervjua lärare har det försökts skapas en ny förståelse 

genom lärarnas resonemangs vilka sedan tolkats del för del, för att skapa en helhet för hur 

lärare i allmänhet resonerar kring sin undervisning. Undersökningen berör och behandlar på 

detta sätt det begrepp som tidigare nämnts; den hermeneutiska spiralen. Vilket innebär att det 

i genomförd studie skapas en förståelse för hur lärarna resonerar, som sedan tolkas, för att 

komma åt kärnan för vad som påverkat varför deras resonemang ser ut som de gör. Den nya 

förståelsen och de nya tolkningarna är delar i en ständigt utvecklande helhet som ”är uttryck 

för det genuint mänskliga” (Patel & Davidsson, 2003, s.31).  

 
3.2 Intervjuer  
 

Ejvegård (2003) presenterar intervjun som en muntlig kommunikation och menar att det är ett 

verktyg som kan användas inom vilket område som helst. Även Patel och Davidsson (2003) 

förklarar intervjun som en teknik för att lagra data byggda på frågor och 

problemformuleringar. En intervju kan se ut på flera olika sätt; det sätt som är bäst lämpat för 

genomförd studie och som också är det vanligaste sättet är ett personligt möte mellan 

intervjuare och respondent. Intervjuaren ställer då helt enkelt frågor till respondenten som han 

eller hon svarar på (Ejvegård, 2003). I studien förefaller sig respondenterna vara lärare. För 

intervjuaren, eller intervjuarna, finns det en hel del att beakta och ha i åtanke före, under tiden 

och efter intervjuerna är utförda. Patel och Davidsson (2003) och Ejvegård (2003) beskriver 

processen för att forskarna ska kunna genomföra intervjuerna på bästa sätt; allt från hur 

informationen ska förmedlas till hur viktig ögonkontakten är. Patel och Davidsson (2003) 

lyfter bland annat hur viktigt det är med information; att intervjuarna informerar syftet för 

läraren, ur ett forskningsetiskt perspektiv. I undersökningen gavs lärarna information i flera 

steg; från första kontakten via mail till den mer utförliga vid själva mötet, vilket också  

författarna lyfter fram som en rekommendation.  
 

Det är viktigt att intervjuarna tänker på att visa läraren hänsyn, förståelse och intresse (Patel & 

Davidsson, 2003). Det är av yttersta vikt att intervjuarna håller en neutral inställning till 

läraren och en objektiv inställning till svaren som ges (Ejvegård, 2003), då det i annat fall kan 

påverka både undersökningen och resultatet och målet är en undersökning med så hög 

trovärdighet, reliabilitet som möjligt. Krag Jacobsen (1993) berättar om intervjun sedd ur ett 

forskarperspektiv och beskriver sju olika kategorier av frågor intervjuarna kan använda sig av 

i ett vetenskapligt syfte för att systematiskt planera intervjuerna och undersökningen berörde 

några av dem. Under intervjuerna ställdes det demografiska frågor om respondentens 
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härkomst, det vill säga hur engelskundervisningen såg ut under lärarens skolgång samt det 

som anses vara lämpligt för undersökningens syfte, till exempel lärarens 

utbildning.  Beteendefrågor berördes för att belysa beskrivningar kring ett ämne, frågor om 

åsikter för att ta reda på hur läraren förklarar samband mellan orsak-verkan och frågor om 

känslor. Den senare kategorin av frågor är viktig att skilja åt från frågor om åsikter. Slutligen 

berördes frågor som rör upplevelser för att få reda på hur läraren upplever och har påverkats 

av vissa händelser och i det aktuella fallet då av tidigare engelskundervisning. 

Sammanfattande frågor ställdes kontinuerligt för att försäkras att intervjuaren har förstått 

läraren (Krag Jacobsen, 1993). Sammanfattande frågor är också ett bra sätt att avsluta 

intervjun på och var relevant även för föreliggande undersökning då intervjuerna avslutades 

med att läraren lämnades utrymme att tillägga det hon tyckte sig vara relevant för stunden.  

 

3.3 Kvalitativa intervjuer 

 

Eftersom syftet med studien är att få reda på så mycket information som möjligt om lärares 

föreställningar om verbal kommunikation på engelska i ämnet engelska är kvalitativa 

intervjuer, djupintervjuer bäst lämpat för undersökningen. Patel och Davidsson (2003) menar 

att syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka respondentens resonemang och 

formuleringar och därför finns det aldrig ett givet svar på frågorna som ställs, vilket det kan 

finnas i kvantitativa intervjuer. Trost (2005) stärker Patel och Davidssons (2003) påstående 

om att intervjuaren får en djupare förståelse för hur läraren resonerar och menar att genom 

kvalitativa intervjuer sätter intervjuaren sig in i lärarens erfarenheter och förhållningssätt och 

försöker förstå dem. Trost (2005) förklarar vidare att utmärkande för kvalitativa intervjuer är 

att man ställer enkla och raka frågor, vilka man kan få utförliga och innehållsrika svar på. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver även att intervjuare och intervjuperson tillsammans 

skapar ett samtal sinsemellan i en kvalitativ intervju. Wallén (1996) lyfter betydelsen av att 

intervjuarna, i möjligast mån, får intervjuerna till att likna vid ett vanligt samtal så 

respondenten då ger ”riktiga svar” (Wallén, 1996, s.76). Samtalsliknande intervjuer var något 

undertecknade forskare strävade efter vid tillfället.  
 
Wallén (1996) beskriver kvalitativt inriktade intervjuer och förklarar även han dem som 

djupintervjuer. Det innebär att det under intervjun ställdes lågt standardiserade, ostrukturerade 

frågor till läraren (Patel & Davidsson, 2003, Trost, 2005). Standardiserade frågor innebär 

noga i förväg konstruerade frågor som ställs i samma ordning till alla respondenter. Då graden 

av standardisering medvetet kommer vara låg, gav det intervjuarna utrymme att ställa 

följdfrågor anpassade efter lärarnas individuella svar. Att frågorna är ostrukturerade innebär 

att respondenten ges så stort utrymme som möjligt att svara på frågorna. Detta skriver även 

Wallén (1996) om och förklarar att intervjuarna måste kunna följa lärarnas individuella svar 

med lika individuella fördjupningsfrågor, vilket förekom vid ett flertal tillfällen under de fem 

intervjuerna. Anledningen till valet av frågor vilar på den grund att försöka tydliggöra lärarnas 

föreställningar och som både Trost (2005) samt Patel och Davidsson (2003) nämner, försöka 

nå en djupare förståelse och på det sättet även kunna sätta det i samband med och knyta det 

både till tidigare samt egen forskning.  
 
Alla fem intervjuer närvarades av båda intervjuare, vilket var en självklarhet för 

undersökningens forskare men är ur forskningssyfte en fördel att forskningsledarna själva 

utför de kvalitativa intervjuerna (Trost, 2005). Genom att båda forskarna medverkade under 

intervjuerna påverkas trovärdigheten och bidrar till att forskningen håller högre trovärdighet, 

reliabilitet.  
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3.4 Intervjuverktyg 

 

För att forskningen ska hålla så hög tillförlitlighet; reliabilitet som möjligt gjordes 

ljudinspelningar med bandspelare av alla intervjuerna om samtycke gavs (Vetenskapsrådet, 

2002). Ejvegård (2003) beskriver hur detta praktiskt kan vara till en fördel då man som 

intervjuare vid obegränsat antal gånger kan gå tillbaka i intervjun och använda det som är 

passande för undersökningens syfte. Ejvegård lyfter även aspekter hur en bandspelare kan 

påverka intervjun negativt som då är viktigt för intervjuarna att ha i åtanke. Till exempel kan 

en bandspelare påverka en person eller dennes svar och läraren kan bli mer eftertänksam och 

medveten om svaren han eller hon ger på de frågor som ställs. Trost (2005) stärker Ejvegårds 

(2003) påstående att det finns både fördelar och nackdelar med att använda bandspelare och 

menar att det är upp till var och en forskare att välja huruvida man vill använda bandspelare 

eller inte. En fördel som Trost (2005) lyfter är att forskarna kan gå tillbaka och lyssna på både 

respondentens samt intervjuarnas tonfall och hur det i så fall påverkar resultatet. I 

föreliggande studie valdes ljudinspelningar som observationsverktyg då det ansågs lämpligt. 

Två ljudinspelningar gjordes av alla intervjuer efter samtycke givits, en av var forskare. 

Forskarna kunde sedan komplettera varandras inspelningar och det bidrar till att studiens 

reliabilitet ökar. Forskarna kunde under hela intervjuerna vara aktiva lyssnare utan att fokus 

flyttades till att anteckna det som sades. (Trost, 2005). En annan fördel som Ejvegård (2003) 

lyfter är att utskrifter kan göras av intervjuerna vid transkribering till analys och då kan 

anteckningar och noteringar föras. En nackdel kan vara mängden utskrift man har till sitt 

förfogande och precis som Ejvegård också nämner, respondenten kan bli obekväm inför 

bandspelaren.  
 
Det är viktigt att forskare och intervjuare har dessa aspekter i åtanke när intervjuerna utförs 

men det innebär också att graden av validitet kan kontrolleras under transkriberingen. 

Forskaren kan då kontrollera om det verkligen undersökts det undersökningen ämnar 

undersöka (Thurén, 1991).  

 

3.5 Procedur och urval 

 
Undersökningen omfattar intervjuer med fem olika lärare vilka alla är verksamma i en 

mellanstor kommun i sydvästra Sverige och som undervisar i ämnet engelska i grundskolans 

tidigare år. Trost (2005) menar att forskare bör begränsa sig i sitt urval vid kvalitativa 

intervjuer. Han redogör för att fyra eller fem stycken är att föredra, då materialet inte blir 

hanterbart och man inte får en klar överblick vid fler. Trost menar vidare att kvaliteten alltid 

ska gå först och att det är viktigare att ett fåtal genomarbetade intervjuer är mer värda än fler 

sämre utförda. Genom att intervjua fem personer kom undersökningen att visa på variationen i 

intervjupersonernas föreställningar om kommunikation i ämnet engelska, men fortfarande 

med en hög kvalitet. Urvalsprocessen var grundad på ett bekvämlighetsurval och via mail 

tillfrågades fem personer som studiens forskare på ett eller annat sätt mött under 

lärarutbildningen; antingen under VFU eller som föreläsare på högskolan. Gemensamt för 

dem alla fem är att de är verksamma i undervisning i engelska i grundskolans tidigare år 

under vårterminen 2013. Intervjupersonerna tillfrågades oberoende av kön, ålder och vilken 

typ av utbildning de har i ämnet engelska i grundskolans tidigare år. Urvalet bestod av fem 

kvinnor i åldrarna 26-61. Berörda parter är oberoende av varandra och de fem tillfrågade 

lärarna valdes från olika delar av kommunen. Detta för att skapa en så stor variation som 

möjligt. Trost (2005) beskriver att många vill att urvalet i kvalitativa intervjuer bör ha stor 
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variation och inom vissa ramar heterogent. Trost menar att det ska finnas variation hos 

intervjupersonerna, men att det bara ska finnas någon eller några som är avvikande. Trost 

beskriver vidare att ”urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogenititen” (Trost, 

J. 2005. s. 117) vilket innebär att mångfalden ska variera så mycket som möjligt inom samma 

område.  
 

3.6 Forskningsetik 

 

Trost (2005) lyfter betydelsen av att sätta etiska frågor i fokus i samband med forskning och 

att undersöka, problematisera och diskutera är något som med största respekt är i åtanke från 

den första till den sista kontakten med respondenten samt vid hanteringen av materialet. 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter de forskningsetiska principer som är viktiga att beakta och det 

ansvar forskarna har för sin forskning och gentemot lärarna. Vetenskapsrådet lyfter fyra krav 

för forskningsetik och genomförd forskning förhöll sig till dessa fyra krav med yttersta 

respekt. Från den första skriftliga kontakten till själva mötet och den muntliga kontakten, till 

den sista, återigen skriftliga, kontakten med respondenterna, behandlades informationskravet. 

Så utförligt som möjligt informerades lärarna syftet med forskningen och med intervjuerna. 

De informerades även om den forskningsetik som råder samt återigen att det ämnades göra 

ljudinspelningar av intervjuerna med bandspelare om samtycke gavs. Samtyckeskravet 

hänvisar då till att respondenten själv bestämmer på vilka villkor hon deltar och också när 

som helst kan avbryta intervjun. Gällande ljudinspelningarna var det viktigt att informera om 

konfidentialitetskravet och att intervjuarna har tystnadsplikt och hanterar materialet anonymt 

och konfidentiellt. Det innebär att ingen annan kommer att kunna identifiera 

ljudinspelningarna. Materialet kommer inte heller att användas på annat sätt än för 

forskningen och varken materialet eller transkriberingen av materialet kommer att föras vidare 

utanför forskningen eller för privat bruk utan enbart i syfte för forskningen. Genom detta 

behandlas också nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 ). 
 
Samtycke är viktigt i forskning och eftersom det skulle användas ljudinspelning var det viktigt 

att forskare och intervjuare respekterade de av respondenterna som eventuellt inte ville att 

intervjuerna skulle spelas in. (Ejvegård, 2003). Det var viktigt att respondenten kände sig 

trygg med intervjuarna, så att hon kände sig bekväm med att svara på de frågor som ställdes, 

samtidigt som det var viktigt att respondenten vågar säga ifrån om hon inte ville eller kunde 

svara på en fråga. 

 

3.7 Genomförande 

 

I undersökningen har, som nämnts, fem lärare från olika skolor i en mellanstor kommun i 

sydvästra Sverige intervjuats. Lärarna är alla personer intervjuarna mött vid olika tillfällen 

under sin utbildning. Den första kontakten med respondenterna skedde via mail. Ett mail 

skickades ut med en kort beskrivning av arbetet och dess syfte.  
 
När tid hade avtalats med respondenterna och det praktiska kring intervjuerna bestämts, 

skickades det ut ytterligare ett mail till berörda parter med en mer ingående förklaring av 

undersökningen samt kring forskningsetik (bilaga 1).  
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Lärarna besöktes på respektive arbetsplats, på en tid som passade in i deras schema. 

Intervjuerna genomfördes i olika sorters avgränsade rum på de olika skolorna som till 

exempel; klassrum, grupprum och arbetsrum. Respondenterna fick varannan fråga ställd från 

respektive forskare. Detta för att eliminera det maktövertag som respondenten kan känna när 

hon är en och forskarna är två (Trost, 2005). Upplägget av intervjuerna skulle ha känslan av 

att det fördes ett samtal. Därför hölls det ett samtal innan intervjun, där respondenten återigen 

delgavs information om arbetet. Även under detta samtal framhölls information kring 

forskningsetik och med fokus på anonymitet och att ljudupptagningarna skulle komma att 

raderas vid arbetets slut, vilket så också gjordes när transkriberingen var klar. Det framhölls 

även under det inledande samtalet att intervjuerna inte hölls för att framhäva rätt eller fel svar 

på frågorna, utan att det var resonemanget kring ämnet som var i fokus. Intervjuerna hölls vid 

bord där respektive parter satt mitt emot varandra, så att på detta sätt ögonkontakt hela tiden 

hölls. Därmed skapades känslan av ett samtal och fokus togs bort från att de faktiskt blev 

inspelade.  

 

3.8 Analysverktyg 

 

När intervjuer är genomförda, ska de bearbetas, analyseras och tolkas (Trost, 2005). 

Intervjuerna bestod av cirka 150 minuter inspelat material vilka lyssnades på innan och under 

transkriberingen. Det inspelade materialet transkriberades och uppkom till cirka 40 sidor 

skriven text, som nu finns arkiverade hos forskarna. Transkriberingarna skrevs ner ordagrant 

efter vad som sades i inspelningen. Detta tar mycket tid, men Trost (2005) menar att detta 

både ger en rättvis bild till vad respondenterna säger och trots att forskare inte ser vissa 

resonemang som relevanta vid första anblick, så kan dessa vara till användning vid 

djupanalysen. När materialet transkriberats lästes det igenom ett antal gånger.  
 
Trost (2005) redogör för att vid kvalitativa intervjuer skrivs materialet ut och på så vis ges det 

tillfälle att reflektera över på vad som sagts och observeras. 
 
Trost (2005) menar att det inte finns några speciella regler för hur analysen i en kvalitativ 

studie ska gå till, men eftersom denna studie har en hermeneutisk fenomenologisk ansats, så 

är analysen uppbyggd utifrån inslag av detta. Resultatet kommer alltså ta avstamp i både 

hermeneutiken och fenomenologin och kommer ha sin grund i den hermeneutiska tolkningen 

men med en fenomenologisk beskrivning. I hermeneutisk tolkning blir det muntligt talade om 

människans livsvärld i intervjun till tolkningsbara texter (Kvale, 1997). Hermeneutiken är 

därför extra relevant i frågan om intervjuforskningen, då den både tolkas då intervjun 

genomförs och när intervjun analyseras, eftersom det uppstår ett slags samtal eller dialog 

kring denna. Den hermeneutiska spiralen, eller den hermeneutiska cirkeln, vilken Kvale 

(1997) redogör för är central i den hermeneutiska tolkningen och analysen av intervjuer. 

Genom denna skapas en helhetlig mening av delarna i texten och på så sätt kan en ny mening 

av helheten skapas. Tidigare kunskap och erfarenheter revideras därmed allteftersom nya 

erfarenheter uppkommer och tolkas (Thurén, 1999, Patel & Davidson, 2003). Inom 

hermeneutiken tittar forskaren på fenomenet subjektivt och har med sig erfarenheter sedan 

tidigare, till skillnad från fenomenologin, där objektiviteten är i fokus. I fenomenologisk 

beskrivning studeras perspektivet på individens värld, det görs den i försök att beskriva 

struktur och innehåll hos individerna i detalj (Kvale, 1997).  
Analysen är uppdelad i olika teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. I dessa teman 

redogörs det för olika delar från empirin. Dessa beskrivs, tolkas och analyseras.  
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4 Resultat och Analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat som analyseras och tolkas i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar.  
 

4.1 Erfarenhetens betydelse 

 

Lärarna i studien fick beskriva hur deras engelskundervisning såg ut när de själv gick i 

grundskolan: 
 

Lärare 5: - Jag hade inte engelska förrän i sexan och då hade vi en bandspelare och 

då sattes den på, sen var vi som ekon. upprepade, upprepade, upprepade, alltså så 

/…/ Men alltså, man pratade inte lika mycket engelska på lektionerna, alltså med 

varandra. Som man gör idag, alltså man hade en annan syn på engelskan. Det var 

mycket det här upprepa och skriva och lära sig glosor och grammatiska regler och 

allt det här /…/ Jag vet att vi använde inte språket och pratade inte språket /…/ 

engelskan har ju blivit var mans språk liksom. 
 

Lärare 4: - Men vi satt och så läste vi i boken och så sa vi efter… på bandet. 
 

Lärare 2: Men jag kommer ihåg i alla fall att på engelskundervisningen att vi 

började läsa i femman på den tiden och då fick vi en bok då ”I have a dog” och jag 

kommer ihåg att jag var så lycklig så jag rusade hem till min mamma, och jag kan se 

mig själv stå i hallen och så sa jag ”mamma, mamma vi har fått en engelskbok och 

jag tror att det betyder i havet jag dog”. Så lite kunde jag av i engelskan när jag 

början av femman och det här var på 60-talet, i mitten på 60-talet och det säger ju 

lite hur det har utvecklas då, hur mycket eleverna kan idag och hur lite vi kunde. 
 

Lärare 2 började läsa engelska i årskurs 5 och lärare 5 i årskurs 6. Det framkom även från 

övriga lärare att undervisningen startat som tidigast i årskurs 4. Deras undervisning handlade 

främst om upprepning av vad som sades på ett band. Lärarna resonerar kring den engelska de 

hade i skolan och jämför den med hur det ser ut idag, de menar att engelska har en större plats 

i skolan idag. Samma utveckling som skett för engelska i samhället, uppvisas alltså även i 

respondenternas svar i ämnet engelska.  
En möjlig tolkning utifrån lärarnas utsagor är att de själv inte var nöjda med den undervisning 

som de fick i ämnet för att det handlade om ämnets form snarare än funktion. Tornberg (2009) 

menar att det sedan 1970-talet skett en kontinuerlig utveckling och förändring kring 

medvetenhet vad gäller undervisningsmetoder. Lärarna i ovanstående citat är födda på tidigt 

50-tal, en tolkning som kan göras utifrån detta i förhållande till vad Tornberg beskriver är att 

engelska än inte hade den stora plats i samhället som det har idag och framförallt inte när det 

gäller respondenternas egna lärare. Eftersom engelska inte hade så stort inflytande i landet, 

hade det heller inte det i skolan. Ämnet engelska blev 1948 ett obligatoriskt kärnämne i 

grundskolan (Lundberg, 2007) och engelska i svenska skolan skedde heller inte långt innan 

detta och forskningen och undervisningsmetoder var möjligen därför inte särskilt utvecklad.  

4.1.2 Tidigare undervisning 

 

Lärarna har studerat på lärarutbildningen under olika tidsperioder och har därmed olika 

utbildning i engelska. Alla respondenter är utbildade lärare och behöriga att undervisa i ämnet 

engelska 
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Lärare 5: - Då skulle man ju ha kunskaperna själv /…/ ja, det var ju mer den 

pedagogiska biten /…/ vi pratade med varandra mer, just på lärarlinjen, då var det 

mer att man fick använda språket och ha små konversationer i klassrummet /…/ Men 

jag hade alltså inte det när jag var på min praktikskola, för det var inte obligatoriskt, 

för då hade dem skalat bort det. För man tog engelska från svenskan, det var så man 

gjorde, för att få engelska på timplanen och dem hade skalat bort det, så jag hade 

aldrig det. 
 

Lärare 1: - Jag läste ju inte engelskan i lärarutbildningen, så jag läste ju bara 

grammatik och då var det ju… Alltså, då var det ju ren grammatik som jag har läst 

liksom i engelska /…/ Jag läste det för att det var bra att ha i examen. 
 
Lärare 2: - Jag kommer ihåg att vi satt vid ett fyrkantigt bord och satt mycket och 

samtalade med vår engelsklärare och det var en väldig fördel då och hon var så 

engagerad då /…/ jag kommer ihåg att hon pratade mycket engelska med oss hela 

tiden /…/så jag känner att jag fick med mig det jag behövde där.  
 

Lärare 3: - bara jätte lite poäng, jag tror det är 5 p eller något sånt.. så vi har inte 

läst det /…/ För vi valde ju inriktning, ehhhh.. bild, idrott, engelska, eller. Men jag 

valde bild. Men man hade ju ändå en lite baskurs i engelska om man säger så /…/ jag 

är ju egentligen ingen språkmänniska. 
 

Lärare 5 beskriver att de erfarenheter hon har från engelskan under sin utbildning enbart var 

situerat på högskola. Vilket således betyder att hon inte beprövat de erfarenheter hon fått när 

hon studerat, förrän hon kom ut och började arbeta. Hon var dock nöjd med den undervisning 

hon fick på högskolan. Lärare 2 menar liksom lärare 5 att hon är nöjd med den 

engelskundervisning hon hade när hon läste till lärare. Lärare 2 och 5 har läst engelska under 

den period då engelska var obligatoriskt i lärarutbildningen. Lärare 1 som är relativt 

nyutexaminerad och som läst engelska utanför lärarutbildningen, då engelska inte varit 

obligatoriskt, beskriver att hon läst en grammatikkurs i engelska. Detta har hon enligt utsaga 

gjort för att det är bra att ha i lärarutbildningen. Lärare 3 har läst en baskurs i engelska och 

valde bild istället för engelska. Hon berättar sedan att hon inte är någon språkmänniska.  
 
Lärare 2 och 5 läste engelska i lärarutbildningen på 70-talet då Europarådets stora 

förändringar kring en kommunikativ språkundervisning trädde i kraft (Tornberg, 2000). Det 

kan skönjas en förändring kring hur man såg på engelskundervisningen under när de 

studerade på lärarutbildningen i jämförelse med när de själv gick i skolan, då det främst 

handlade om att lyssna på ett band. Alla tre lärare är som nämnt behöriga att undervisa i 

ämnet. Lundberg (2007) beskriver att de flesta av medverkande lärare i hennes studie inte har 

läst engelska i sin lärarutbildning och de som ändå undervisar i ämnet känner osäkerhet inför 

hur och vad de ska undervisa.  
 
Engelska har enbart varit ett valbart ämne sedan 1987. Idag är engelska återigen infört som 

obligatoriskt på lärarutbildningen och inom en snar framtid kommer alla nyutexaminerade 

lärare vara behöriga att undervisa i ämnet, det krävs dessutom idag behörighet att undervisa i 

ämnet.  En obligatorisk ämnesutbildning i engelska för alla blivande lärare i grundskolan 

bidrar till en utveckling av både språkligt självförtroende samt de kommunikativa 

språkkunskaper som krävs för att få intresset och lusten till att lära sig ett språk (Lundberg, 

2007). Därav kommer problematiken med att alla undervisande lärare inte är utbildade i 

ämnet försvinna. Däremot kvarstår problematiken att examinerade lärares utbildning och 

motivation till ämnet ändå är olika.  
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4.1.3 Tidigare utbildning 
 

Respondenterna fortsätter resonera kring vilka effekter deras utbildning haft för hur de 

undervisar idag:  
Lärare 1: Jag tror att, eh, jag har inte haft svårt för engelska tidigare liksom. Så jag 

antar att det påverkar lite att man undervisar kanske på ett visst sätt, men, jag kan 

säga att jag lägger ganska mycket fokus på grammatik /…/ för att få till ett bra språk, 

kräver en del grammatik också, så det är kanske så grammatiken har påverkat.  
 

Lärare 5: Framförallt så har jag ju förstått att, det är klart att det är bra att kunna 

glosor och det är bra att kunna grammatiska regler, men alltså använda språket är ju 

A och O. Jag vill ju inte att de ska hamna i samma fälla som jag.  
 

Lärare 3: Jag tycker att man ska köra mycket muntligt och jag gör ju det 

jättemycket.  
 

Lärare 1 som enbart hade grammatik i sin utbildning lade stor vikt vid grammatiken i sin egen 

undervisning. Hon menade att detta var en viktig del av engelskundervisningen och att detta 

betyder mycket för elevernas utveckling av språket.  
 

Tornberg (2009) menar att det inte finns någon metod gällande undervisningen som anses 

vara bättre än någon annan. Linnarud (1993) betonar dock betydelsen av lärarens mål att föra 

en kommunikativ undervisning, där fokus ligger på språkets funktion, inte form, vilket lärare 

5 och 3 lägger stor vikt vid. De vill att eleverna ska kunna använda språket i sociala 

sammanhang, vilket Lindberg (2005) beskriver som kommunikativ kompetens. 
 

4.2 Förväntningar  

 
Under intervjuerna ombads lärarna beskriva de förväntningar de hade på eleverna i ämnet 

engelska:  
Lärare 2: - Engagemanget från lärarens sida då, det här med att man visar att det är 

lustfyllt att lära sig ett nytt språk tycker jag är jätteviktigt och att man har faktiskt 

nytta av det också /…/ Jag tycker mycket av det här som står där att barnen ska 

känna tilltro till sin egen förmåga, tycker jag är så viktig. Jag är där för att hjälpa 

dem, för att vara ett verktyg för att dem ska känna tilltro till sin egen förmåga /…/ att 

du tror på deras förmåga att lära sig /…/ Att man förväntar sig mycket av eleverna, 

att jag förväntar mig att tillsammans ska vi ordna det här va. 
 

Lärare 5: - Jag förväntar mig att dem ska tycka att det är roligt att lära sig ett nytt 

språk, att lära sig engelska. Och jag har… förväntar och förväntar… men jag har ju 

en önskan om att dem ska lära sig, naturligtvis lära mer och mer och det beror både 

på dem och mig alltså.  
 

Lärare 1: - Oh, gud vilken svår fråga… Att dem ska vara delaktiga, det är ju i 

princip det som jag begär, det är inte mycket mer. 
 

Lärare 4: - Ja, att de pratar mycket och alltså, det här är ju lågstadiet ju /…/ Det är 

ju svårare när man har den här sortens engelska ju.  
 

Lärare 2 och 5 framhåller lusten i att lära sig ett nytt språk och menar att både eleven och 

läraren har en stor del i det. Lärare 2 lägger stor vikt vid att höja elevernas självförtroende i 

ämnet och att läraren ska agera som ett verktyg för att eleverna ska ta sig dit dem vill. Vidare 

menar hon även att hon har höga förväntningar på sina elever. Lärare 1 svarar på frågan kring 

vilka förväntningar hon har på sina elever i årskurs 4 och menar att det är en svår fråga att 
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svara på, det som hon lägger tonvikt på är elevernas delaktighet. Lärare 4 menar att det är 

viktigt att eleverna pratar engelska, men följer upp sitt svar med att tillägga att hon undervisar 

i årskurs 1. Vidare beskriver två hur eleverna upplever det är att tala engelska inför klassen: 

 
Lärare 1: - Jag har eh… en hel del elever som tycker att det är jättejobbigt att prata 

inför klassen 
 

Lärare 2: - Ja, alltså, det låter kanske konstigt. Men jag har aldrig haft det problemet 

att dem har haft problem med det så att säga, som inte vill.  
 

Lärare 1 menar att en del av hennes elever tycker att det är jobbigt att tala inför klassen på 

engelskundervisningen.   Lärare 2 som har höga förväntningar på sina elever beskriver att 

hennes elever inte har problem med att göra sin röst hörd i klassrummet och att tala inför 

gruppen. Lundberg (2007) menar att det är av stor betydelse för elevernas fortsatta utveckling, 

att läraren upprätthåller en positiv, naturlig och lekfull inställning till språket, då enbart lust 

och engagemang kan bidra till storverk för elevernas språkliga förmåga. Hattie (2012) menar 

att för att eleven ska uppnå goda resultat, krävs det inte bara att läraren har respekt för sina 

elever eller sätter ”gör-ditt-bästa-mål”. Istället ska läraren sätta utmanande mål samt ha höga 

förväntningar och förhållningssättet att varje elev kan nå sina egna individuella bästa resultat 

(Hattie, 2012). Utifrån tidigare citat i förhållande till dessa kan tolkningen göras att lärarens 

förväntningar är av stor vikt i engelskundervisningen. 

 

4.3  Kommunikation  
 

4.3.1 Eleverna 
 

Följande citat synliggör lärarnas resonemang samt syn på elevernas verbala kommunikation 

under lektionerna: 
 

Lärare 3: - Ja, ja jag tycker det är viktigt att man pratar och att man vågar prata. 

Och, som sagt, det gör ingenting om det blir lite fel, man kan ju vifta och rita och 

sånt. Men, våga, våga prata. Ehm, så blir man förstådd /…/ Aa, liksom 

kommunikation jag tycker att det är, att dem lär sig prata… bara att dem vågar. 
 

Lärare 2: - Det är ju väldigt viktigt att dem vågar, att dem vågar öppna munnen och 

att dem vågar pratar. Man kan börja med att, ja dem har ju läst lite engelska i ettan, 

tvåan, trean också, så dem har ju lite vana nu när dem kommer upp till fyran då. 
 

Lärare 5: - Och framförallt så har jag väl förstått att, det är klart att det är bra att 

kunna glosor och det är bra att kunna grammatiska regler, men alltså använda 

språket är ju A och O /…/ Men det absolut viktigaste är att dem ska våga använda 

språket. Då kan man bygga på det och det har med klimatet att göra i klassrummet, 

jag tror det har det, om man har ett tillåtande klimat och att man får säga fel och 

ingen får skratta. Det är jag jättesträng med. En blev utvisad, ’E’ blev utvisad en dag. 

Så sa jag, nu får du gå ut i grupprummet och sätta dig, så får du tänka över vad du 

gjorde mot ’N’ nu när hon blev så ledsen. Och då sa hon fel och det gör ju inget, för 

att det är så man lär sig och det är det jag också vill tala om för barnen. Att, bara 

våga, bara säg det /…/ Nej, så alltså där av och det har jag berättat för barnen att det 

gör ingenting om man inte kan alldeles rätt. Därför att det lär man sig av, sen rättar 

vi till det, sen var det väl inte mer med det. Det var ingen som blev skadad, världen 

rasade inte och taket rasade inte in och dörrarna slog inte. Alltså förstår ni, så att de 

förstår det. 
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De tre lärarna framhåller vikten av att prata under lektionen och framförallt att eleverna vågar 

prata. Lärarna menar att genom att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet, där ingen får 

skratta kan eleverna utveckla sin kommunikativa kompetens. Lärare som använder det 

engelska språket så mycket som möjligt i klassrummet, har stora chanser att få ett 

kommunikativt klassrum där eleverna vågar använda engelskan och där de har roligt 

(Lundberg, 2007). Genom att konsekvent använda sig av det engelska språket i klassrummet 

menar Lundberg (2007) att eleverna känner trygghet, ett ökat intresse för språket och det blir 

mer angeläget för dem.  

Lärare 5 framhåller detta extra noga, då hon berättar om när hon utvisat en elev under en 

lektion där han skrattat åt en klasskamrat som sagt fel. Detta för att markera att det verkligen 

inte är okej i hennes klassrum.  
 

Lärare 1: - Ibland är det lite tvång, man måste prata man måste våga. Jag har eh… 

en hel del elever som tycker att det är jättejobbigt att prata inför klassen/…/ oavsett 

om det är på svenska eller engelska /…/ man försöker locka med roliga övningar och 

så där, men ibland är det lite tvång, alla måste göra det här /…/ ganska lätta 

talövningar, så att dem verkligen har en chans att lyckas.  
 

Lärare 4: - Det som vi, jag tycker är viktigaste det är ju att man pratar /…/ De 

pratar… det går ju inte med ettorna. Men man tycker om det är roligt om de kommer 

och kan någonting eller de säger något på engelska. 
 

Övervägande del av lärarna menar att det stora problemet är att våga prata inför klassen. 

Lärare 1 menar att hon ibland måste tvinga eleverna i sin klass att tala, men för att göra det 

lättare för dem väljer hon enklare uppgifter för att alla ska vilja och lyckas. Denna lärare 

nämner inget om hur hon pratat med eleverna om det kommunikativa språkanvändandet. I 

lärare 4 resonemang framgår att läraren tycker att det viktigaste är att det pratas i 

klassrummet, samtidigt som hon beskriver att det inte fungerar i en så låg årskurs.  
 
Hattie (2012) menar att lärarna är de viktigaste aktörerna i inlärningsprocessen. Lundberg 

(2007) beskriver att läraren spelar en viktig central roll för eleverna i deras språkutveckling 

och det är viktigt och självklart att läraren skapar en miljö samt aktiviteter som är 

stimulerande för elevernas språkutveckling. Alla lärare i studien menar att det är viktigt att 

eleverna vågar prata. En tolkning utifrån det är att viljan finns hos läraren, men att de inte vill 

utsätta eleverna för att känna sig uttittade och skam för att de inte kan.  
 

4.3.2 Lärarna 

 

I detta avsnitt beskrivs hur lärarna använder sig av det engelska språket i sin undervisning: 
 

Lärare 5: - Testa att prata engelska hela tiden. Det har vi nog aldrig gjort. Utan då 

har det varit svengelska, eller svenska och sen engelska. Det kanske man skulle göra 

och se vad som händer, det kanske går riktigt bra! 
 

Lärare 4: - Ja säger det på engelska först och sen så, eh, tittar dom och undrar ju 

”vad är detta för nåt?” eller dom kan ju inte det, då säger man det ju på svenska ju. 

Man vill ju… en del förstår ju det första man säger.  
 

Lärare 1: - Eh, alltså, på engelsklektionerna, försöker jag prata så mycket engelska 

som möjligt med eleverna, för att dem ska alltså höra språket också, men sen får man 

översätta för jag har ju ganska många elever som inte hänger med när jag bara pratar 
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engelska med dem /…/ Men, när dem är såhär små fortfarande, så, då är det inte lätt 

att göra det. Men… jag tror också om man själv pratar mycket engelska och också 

säger fel saker ibland och gör det ganska lättsamt så är det lättare för dem att också 

våga liksom, tror jag.  
 

Lärare 2: - Nej, det tycker jag inte. Inte så mycket. Utan då försöker jag, ibland gör 

jag det, men ibland försöker jag då förklara på ett annat sätt på engelska då det gör 

jag då va. Men när man träffar dem i början får man göra det då, så för att någon inte 

ska bli jätteledsen och ”jag förstår inte vad ’lärare 1’ säger” för då kan det vara så i 

början när man är ny för barnen /…/ för då uttrycker jag mig kanske, eh, ja jag 

förutsätter kanske, alltså jag får lyssna in, så att jag får alla med på tåget i början, då 

får jag ju översätta litegranna /…/ så kan man försöka hitta då, jobba med strategier 

då ”ja, vad kan det vara för någonting?”. En zebra till exempel, det vet dem inte vad 

det är för någonting. Då är det en randig häst. Då försöker man då visa för dem, med 

vilka strategier och så kan man använda sitt kroppsspråk för att visa vad det betyder 

och sådär. 
 

Lärarna har resonerat kring elevernas verbala kommunikation i ämnet engelska. I deras 

resonemang kring den egna kommunikationen ser även här deras resonemang och metoder 

olika ut. Under intervjuerna framgår att lärarna för årskurs 1 använder både engelska och 

svenska under lektionerna och de menar att eleverna är för unga för att lektionen ska kunna 

fungera med enbart målspråksanvändning. Detta beskriver även lärare 1, som undervisar i 

årskurs 4, krävs för att eleverna ska hänga med på lektionen, för att de är för små för att 

uppfatta vad som sägs om lektionerna bedrivs på endast engelska. Lärare 2 beskriver att det är 

viktigt att känna av situationen och menar att det kan bli en del översättning när lärare och 

elev inte känner varandra, men att detta inte är något hon fortsätter med sedan. Hon beskriver 

att hon hellre använder andra språkliga strategier än att översätta till svenska för att förklara 

vad hon säger på engelska. Hon vill i första hand använda sig av engelska och kroppsspråket 

istället för att övergå till svenska när hon ska förklara ett ord.  
 
Trots att lärarna förväntar sig att eleverna ska prata så mycket som möjligt, är en trolig 

tolkning att lärarna inte använder målspråket att det handlar om både deras egen rädsla att 

släppa på kontrollen och vad de förväntar sig av eleverna. Lundberg (2007) beskriver att det 

ibland kan vara lätt för läraren att ”falla tillbaka” på svenskan i ord och uttryck för att 

”kompensera” för de elever läraren anser inte förstår.  
 
Vanligt är också att läraren på ett eller annat sätt till stor del översätter både fraser, dialoger 

och instruktioner direkt kopplat till sin talade engelska. Detta för att, som ovan nämnt, 

kompensera (Lundberg, 2007). Lundberg beskriver vidare att det som kan ligga till grund är 

lärarens förväntningar på elevernas kunskaper samt deras tro att de gör väl för eleverna 

genom att översätta, men även elevens rädsla inför att inte förstå allt. En möjlig tolkning av 

dessa lärares resonemang är att det i första hand handlar om rädslan att eleverna inte ska 

förstå och att det i sin tur skapar att undervisningen går till på detta sätt. Lundberg (2007) 

menar även att det då är viktigt att eleverna har kunskap om att de varken ska eller bör förstå 

och kunna allt, då undervisningen ska ligga på en högre nivå än deras förmåga för att vara 

utmanande och utvecklande. Beroende på hur mycket svenska läraren har använt i sin 

engelskundervisning kan det ta olika lång tid, men när eleverna väl avvänjs de olika 

översättningsstrategierna utvecklar de förmågorna att gissa, så kallat guessing competence, se 

helheter samt förmågan att omformulera sig när de inte kan göra sig förstådda. Genom att 

använda sig av översättning i undervisningen kan just detta hända; eleven utmanas inte och 

kan då blockeras i sitt tänk, sin utveckling samt sitt självförtroende av sin kommunikativa 

förmåga att kommunicera på engelska (Lundberg, 2007). Lärarna i undersökningen har alla en 
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vilja om att tala målspråket i klassrummet och en vidare tolkning utifrån detta är att de inte 

har den kunskap eller tålamod som krävs för målspråksundervisning. Utifrån lärarnas 

resonemang tolkas även att de vill eleverna väl och känner att de förstör för eleverna när de 

enbart talar engelska. I motsats till Lundberg menar Cameron (2001) dock att konsekvent 

målspråksundervisning på engelska, alternativt en undervisning som bedrivs på engelska i 

största möjliga mån enbart är av betydelse om eleverna inte möter det främmande språket 

utanför klassrummet. Tornberg (1997) menar att alla former av översättning i klassrummet 

från målspråket till svenska bör ersättas med kroppsspråk, gester, minspel och bilder och 

Lundberg (2007) beskriver även vidare att målspråksundervisning inte bara gynnar elever 

med svenska som modersmål, utan även de eleverna med ett annat modersmål. Lundbergs 

undersökning visar att de elever med svenska som andraspråk lär sig engelska bäst om de får 

”gå” raka vägen direkt från sitt första språk till engelskan.  
 

4.4 Sammanfattning  
 

Lärarna resonerar utifrån våra frågor om hur deras egen skolgång, både i grundskolan och när 

de läst på lärarutbildningen har påverkat den engelskundervisning de har idag. Lärarna menar 

att deras egen skolgång har påverkat dem på olika sätt, främst har de lärt sig hur de inte vill 

undervisa. Under deras tid på lärarutbildningen har lärarnas undervisning sett annorlunda ut 

och detta kan till viss del härledas till hur deras undervisning ser ut idag. Lärarnas 

förväntningar på eleverna ser även de olika ut. Utifrån deras resonemang kan vi se att den 

undervisning bland lärarna vars förväntningar på eleverna är höga, ser annorlunda ut än de 

lärare som inte förväntar sig lika mycket. Lärarna i studien resonerar i de flesta fall mycket 

om sin undervisning och det märks även att ytterligare tankar väcks under intervjuns gång. 

Lärarna vet vad de vill göra, de vill till exempel prata mer engelska under lektionerna, men 

gör inte det i de flesta fall. Detta av anledningar som ålder på eleverna eller hur mycket de 

anser eleverna kan, vilket även detta kan kopplas till deras förväntningar på eleverna. Lärarna 

menar att de förväntar sig och vill att eleverna talar engelska under lektionerna, men menar, 

som nämnt, att de inte alltid gör det själva. Lärarna använder då olika strategier för att 

kommunicera verbalt under engelsklektionerna så som; översättning från engelska till svenska 

och vice versa, kroppsspråk/gester och förklarar ordet eller meningen med andra ord, på 

engelska. Lärarna i studien besitter mycket didaktiska kunskaper om ämnet och de för många 

resonemang om hur de vill respektive inte vill att lektionerna ska se ut och hur deras egna 

lektioner ser ut i förhållande till detta. 

5 Diskussion och slutsats 

 

5.1 Kritisk granskning av metod 
 

Undersökningen genomfördes utifrån kvalitativ metod med hermeneutisk fenomenologisk 

ansats. Metoden för intervjuerna bestämdes utifrån hur intervjuerna skulle hållas. Lärarna som 

intervjuades verkade på olika skolor i en mellanstor stad i sydvästra Sverige. Alla 5 lärare 

undervisade i grundskolans tidigare år, dock i olika årskurser, från årskurs 1-5. Detta kan ses 

som problematiskt då respondenternas svar möjligen varierade beroende på vilken årskurs 

inom spannet de undervisade. Dock gjordes det medvetna valet att ha en årskursvariation 

bland intervjupersoner då gruppen representerade grundskolans tidigare år. Hade de alla 

undervisat i samma årskurs, hade således syftet varit ett annat. Lärarnas individuella svar kan 
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även kopplas till fenomenologins centrala begrepp, immanent. Det innebär att samma 

fenomen kan ha upplevts och tolkats olika av alla fem lärarna och det i sin tur påverkar 

undersökningens resultat. Då fenomenologins filosofi är att fenomen som upplevs är direkta 

kan i förhållande till genomförd undersökning en problematik uppstå. Undersökningens 

resultat är baserade på lärarnas direkta svar på de frågor som ställdes. I förhållande till 

fenomenologins filosofi att fenomen som upplevs är direkta kan det då påverka resultatet då 

det är den direkta upplevelsen som resultatet visar. I förhållande till genomförd studie innebär 

det att resultatet hade kunnat vara annorlunda om lärarna hade fått frågorna i förväg för att 

förbereda sig inför intervjun alternativt om studien hade genomförts vid annan tidpunkt. Detta 

är något som dock kan bli ett problem i flertalet undersökningar. I utformningen av frågorna, 

utvecklades dessa på så sätt att tolkningen skulle bli densamma, detta visade sig även i svaren. 

Genom studiens metodval och ansats har studiens frågeställningar besvarats. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur undervisande lärare i grundskolans tidigare år 

resonerar kring den verbala kommunikationen i sin undervisning i ämnet engelska. Avsikten 

med studien har utifrån detta varit att besvara följande frågeställningar:  

 

 Hur resonerar lärarna kring vilken inverkan tidigare erfarenheter har på deras 

engelskundervisning? 

 Vilka förväntningar har lärarna på sina elever när det gäller verbal kommunikation på 

engelska? 

 Hur säger sig lärarna använda sig av engelska muntligt i sin undervisning? 

 Hur resonerar lärarna kring skillnaden mellan hur de vill använda verbal 

kommunikation på engelska, och hur de anser sig göra? 
 
Den litteratur som valts för att undersöka studiens frågeställningar berör verbal 

kommunikation, målspråksundervisning, översättning och förväntningar.  

 
Lärarnas tidigare erfarenheter är inget som implicit finns med i undersökningens tidigare 

forskning och teorier eftersom det inte setts ta upp, det är något som dock explicit finns med i 

forskningens olika delar. I forskningens inledande skede sågs delarna i den tidigare 

forskningen och teorin som relevanta i förhållande till forskningens syfte. Forskningen kring 

ämnet har avgränsats efter vad som setts relevant i förhållande till undersökningen syfte och 

frågeställningar.  

 

Genom forskningen har studien haft en stabil grund att stå på inför fortsatt arbete att uppnå 

undersökningens syfte. Empirin har analyserats med inspiration från hermeneutisk 

fenomenlogi, då det var lärarnas resonemang som skulle tolkas för att sedan skapa en ny 

förståelse utifrån de nya insikterna. Analysmetoden har passat studien, hade det däremot 

undersökt hur lärarnas egentliga undervisning ser ut hade annan typ av ansats passat bättre. 

Utifrån resultat och en teoretiskt tolkande analys har en diskussion kring resultatet 

uppkommit.  
 
Svaren på intervjufrågorna har varit av varierande karaktär. Det har både kunnat urskiljas 

likheter och skillnader, det har dock funnits en personlig prägel på alla svar. Resultaten visar 
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att lärarnas egna erfarenheter och förväntningar har inverkan på hur deras resonemang kring 

den verbala kommunikationen ser ut.  
 
Det utläses mönster från intervjusvaren att ett par av respondenterna lägger mycket tid på 

formen i lektionerna. Undervisningen bedrivs då likt Lundberg (2007) beskriver det, med 

fokus på form framför funktion. Vilket kan ha sin grund i den undervisning lärarna själv fått, 

framförallt när de läst engelska i lärarutbildningen. Det kan finnas risk med att bygga 

engelsklektionerna på att till exempel enkom ha läst grammatik då det finns fler mål för 

eleverna att uppnå. Läraren ifråga hade visserligen fler moment i sin undervisning, men med 

grammatiken som stort fokus. Frågan är om lärare har den kunskap i ämnet som krävs. Har 

läraren inte kunskapen om undervisningens alla aspekter i ämnet engelska, så vet hon inte 

heller hur undervisningen alla delar ska bedrivas, vilket i sin tur leder till att eleverna inte får 

den kunskap de ska.  Som Krashen (1984) beskriver det, så har språk lärts ut i hundratals år, 

långt innan skriftspråk och grammatiken utvecklades.  Det är en aspekt som är viktig att tänka 

på, när det handlar om att undervisa i språk. Andra resultat som kan ses problematiskt rörande 

lärarnas tidigare erfarenheter kring engelskämnet, kan vara när de studerat eller varför de 

studerat. När de har studerat kan ses relevant, då engelska i samhället, likväl i skolan har varit 

under stor förändring under tiden lärarna i undersökningen studerat och därmed har även 

undervisningen i ämnet. Lärare i undersökningen beskrev även att de läst engelska för att det 

var bra att ha i sin examen eller att de egentligen inte gillar språk, vilket kan härledas till om 

lärarna läst och undervisar i ämnet för att det är något de vill eller för att det är något det anses 

att de ska göra. Lundberg (2007) beskriver att lärarens motivation och kunskap inom 

engelskämnet är det som ligger till grund för hur undervisningen ser ut och menar vidare i 

liksom Linnarud (1993) att detta beror på att läraren tänker på form snarare än funktion i 

ämnet. Pennington (1995) å andra sidan menar att det inte är något fel på lärares kunskap i 

ämnet, utan att det är förväntningar på eleverna som ligger till grund för elevers brist på till 

ämnet. 
 
Om grundstenar, så som kunskap, motivation och engagemang för ett ämne inte finns, kan 

frågan om förväntningar problematiseras, lärares förväntningar på sin egen undervisning och 

förväntningarna på sina elever. Utifrån detta kan antas att lärarnas förväntningar styr en stor 

del av hur och vad eleverna lär sig. Detta kan ses problematiskt om lärarnas förväntningar inte 

är höga. Det fanns en uppenbar vilja och förväntning bland lärarna, att eleverna skulle känna 

sig så trygga som möjligt i undervisningen. De ville gärna att eleverna skulle våga tala 

engelska i klassrummet. De hade även själv en uttalad vilja om att tala målspråket i 

undervisningen. Vilket tillslut bottnar i deras förväntningar igen, då detta inte blev aktuellt 

eftersom alla inte hade tilltro på eleverna att de skulle kunna hantera förändringen. Lärarna i 

studien använde, med ett undantag, sig av svenskan till stor del i engelskundervisningen, trots 

att de själv som tidigare nämnts visade en uttalad vilja om målspråksanvändning. Engelska 

finns visserligen runt omkring eleverna hela tiden, men det borde vara något lärarna tar 

tillvara på och utvecklar ännu mer, istället för att förvänta sig att eleverna inte kan. Krashen 

(1984) liksom Lundberg (2007) beskriver att det språkliga innehållet bör ligga på en högre 

nivå än det egna språkkunnandet och att då språkinlärningen utnyttjas maximalt. Lärarna i 

detta fall gjorde istället allt för att eleverna inte skulle känna sig utlämnade eller inte förstå. 

Genom översättning i undervisningen finns således en risk med att eleverna känner sig allt för 

bekväma med detta och istället försöka förstå, vänta på att någon ska berätta vad det betyder, 

vilket i sin tur kan ställa till problematik i både i den nuvarande undervisningen och i 

framtiden. Utifrån Cameron (2001) beskrivs dock att konsekvent målspråksanvändning eller 

engelska i största möjliga mån, enbart är av betydelse om eleverna inte möter språket utanför 

klassrummet. Trots att lärarna i studien inte direkt uttalade några förväntningar eller knep för 
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hur de motivera eleverna utanför skolan liksom eleverna i studien Engelska i åtta europeiska 

länder menade att lärarna inte uppmanade dem (Skolverket, 2004) är engelska som nämnt ett 

språk som finns runt omkring eleverna hela tiden. En tolkning av Camerons (2001) slutsats 

blir då att svenska elever aldrig behöver målspråksundervisning eller engelska i största 

möjliga mån. Utifrån detta kan också nämnas att ingen av lärarna stärkte argumenten för sin 

undervisningsmetod gällande översättningen i att faktiskt tycka att det var ett lyckat koncept, 

utan att det var för elevernas skull, för att de inte kunde förstå.  

 
Intressant att notera och att ta med utifrån intervjusvaren, är att den lärare som sa sig använda 

sig av målspråket i undervisningen, hade höga förväntningar, både på sig själv och på sina 

elever. Hon beskrev sina elever som nöjda med undervisningen och att de faktiskt inte har 

några problem med att tala i engelska klassrummet. Lundberg (2007) konstaterar att; det 

viktigaste är inte om läraren är behörig i engelska för grundskolans tidigare år eller om läraren 

håller en konsekvent målspråksundervisning. Det som är allra viktigast som lärare, är att se 

hur viktigt sambandet är mellan den lust och engagemang som läraren visar för ämnet med 

elevernas motivation till att lära. Lust och engagemang är två viktiga beståndsdelar, dock har 

det varit synligt att lärares kunskap i ämnet liksom förväntningar på eleverna är minst lika 

viktigt. Det ena utesluter inte det andra, utan alla delar bör finnas med.  
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

I genomförd undersökning har fokus legat på att undersöka resonemang kring 

engelskundervisningen utifrån lärares perspektiv. Med studiens resultat och analys i färskt 

minne, finner undersökningens forskare det intressant att även genomföra en liknande studie 

ur ett elevperspektiv. Undersökningen kan förslagsvis då omfatta elever som undervisas i 

engelska i grundskolans tidigare år med samma syfte. För att kunna jämföra de båda 

studiernas resultat är det relevant att som forskare då eventuellt använda sig av samma 

teoretiska bakgrund, metod och ansats. Givetvis måste viss hänsyn tas till att undersökningen 

då syftar till barn istället för vuxna, bland annat till tidigare forskning samt före, under och 

efter arbetet med intervjuerna. Intressant vore att ta del av jämförelsen och analysen av de 

både studierna för att på detta sätt kunna utveckla sitt arbete och förhållningssätt som lärare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Litteraturförteckning 

 
Barbosa da Silva, A. & Wahlberg, V. (1994). Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ metod. I B. 

Starrin & P-G Svensson (Red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori (s 41-72). 

Lund: Studentlitteratur. 
 
Bishop, R. (2003). Changing power relations in education: Kaupapa Maori messages for 

“mainstream” education in Aotearoa/New Zealand. Comparative Education, 39 (2), 

221-38. 
 
Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
 
Cohen, L. Manion, L & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. London: 

Routledge. 
 
Denscombe, M. (2004). Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i tio punkter. 

Lund: Studentlitteratur. 
 
Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Husserl, E. (1995). Fenomenologins idé. (2. uppl.) Göteborg: Daidalos. 

 
Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Krashen, S.D. & Terrell, T.D. (1983). The natural approach: language acquisition in the 

classroom. (1. ed.) Oxford: Pergamon. 
 
Linnarud, M. (1993) Språkforskning för språklärare. Lund: Studentlitteratur  
 
Lindberg, I. (2005). Språka samman: om samtal och samarbete i språkundervisning. (2., [rev. och 

omarb.] uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 
 
Lundberg, G. (2007). Teachers in action: att förändra och utveckla undervisning och lärande i 

engelska i de tidigare skolåren. Licentiatavhandling Umeå : Umeå universitet, 

2007. Umeå. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Pennington, M. 1995. Pattern and variation in use of two languages in the Hong Kong secondary 

English class. RELC Journal, 26, 2, 80-105 
 



27 
 

Sampson, A. (2011). Learner code switching versus English only. http://eltj.oxfordjournals.org/ 

[Elektronisk resurs, hämtad 2013-03-21] 
 
Skott, C. (2004c). Innebörd och mening – det hermeneutiska perspektivet. I C. Skott (Red.), 

Berättelsens praktik och teori – narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv (s 

65-71). Lund: Studentlitteratur. 
 
Smith, S.L. (2009). Academic target setting: formative use of achievement data. Unpublished 

doctoral dissertation, University of Auckland.   
 
Sverige. Skolverket (1993). Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Vad kan vi 

lära av nu: exempel på hur man kan länka erfarenheterna från den Nationella 

utvärderingen till lokal skolutveckling. Stockholm: Statens skolverk. 
 
Sverige. Skolverket (2004). Engelska i åtta europeiska länder: en undersökning av ungdomars 

kunskaper och uppfattningar. Stockholm: Skolverket. 
 
Sverige. Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: huvudrapport - 

svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och undersökningen i 

årskurs 5. Stockholm: Skolverket. 
 
Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 
 
Sverige. Skolinspektionen (2010). Undervisningen i engelska i grundskolan [Elektronisk resurs, 

hämtad 2013-04-11]. Stockholm: Skolinspektionen. 
 
Thurén, T. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. (1. uppl.) Stockholm: Runa. 
 
Tornberg, U. (2009). Språkdidaktik. (4. uppl.) Malmö: Gleerup. 

 
Tornberg, U. (2000). Om språkundervisning i mellanrummet - och talet om "kommunikation" och 

"kultur" i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000. Diss. Uppsala : Univ.. 

Uppsala.  
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

[Elektronisk resurs, hämtad 2013-03-14] 
 
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Bilaga 1 

 
Informationsbrev 
 
Hej!  

 
Stort tack för att du vill vara med och hjälpa oss med vår undersökning! Vi skriver om 

engelskundervisning, med fokus på kommunikation och främst den verbala. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på hur du som lärare resonerar kring detta. 

 
Intervjun består av ett antal frågor och beräknas ta mellan 30-60 minuter. Vi kommer, med ditt 

samtycke, att göra ljudinspelningar av intervjuerna för att underlätta vårt fortsatta arbete med 

dem.  Intervjuerna behandlas konfidentiellt och ditt namn samt var du arbetar kommer inte framgå 

på något sätt. Det kommer inte heller vara möjligt att identifiera ljudinspelningarna. Intervjuerna 

kommer enbart användas i forskningssyfte och vi kommer efter avslutat arbete att radera och 

förstöra allt intervjumaterial. Du har när som helst under intervjun möjlighet att avbryta den. 
 
Hälsningar Victoria Strand och Anna Larsson 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 

 
1. Beskriv hur engelskundervisningen såg ut när du gick i skolan. 

2. Hur såg det ut när du läste engelska i din lärarutbildning? Likheter? Skillnader?  

3. Hur har dessa erfarenheter påverkat din nutida engelskundervisning? 

4. Beskriv hur en typisk engelsklektion ser ut i ditt klassrum. 

5. Hur resonerar du kring din egen undervisning?  

6. Vad förväntar du dig av eleverna i engelskundervisningen?  

7. Hur tror du att dina förväntningar på eleverna återspeglas i din undervisning? 

8. Hur ser du på den verbala kommunikationen i din undervisning? 

9. Vad gör du för att utveckla eleverna i att tala engelska i och utanför klassrummet? 

10. Hur gör du för att motivera de elever som inte vill kommunicera muntligt (på engelska) 

under lektionerna? 

11. Hur ser översättningen från engelska till svenska ut i din undervisning?  

12. Reflekterar du över hur du kommunicerar med dina elever på engelska? 

13. Om du skulle ändra på något gällande den verbala kommunikationen på engelska, vad 

skulle du då ändra på? 

14. Nu när vi kommer ut som lärare och ska undervisa i engelska, vilket råd vill du ge oss? 

 
Exempel på följdfrågor:  

 

 Hur mycket engelska har du läst i din lärarutbildning? 

 Hur mycket engelska har ni i veckan?  

 I vilken årskurs börjar de läsa engelska på den här skolan?  

 Finns det någon elev med svenska som andraspråk i klassen? 
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