
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Grundlärarprogrammet, 4-6, 240 hp

"Man vill ju inte bli en Ola-Conny"

En kvalitativ intervjustudie om olika faktorers
påverkan på elevers produktion av muntlig
engelska.

Niklas Blomquist och Håkan Petersson

Examensarbete ll, 15 hp

2016-07-04



Titel:  ”Man vill ju inte bli en Ola-Conny” – En kvalitativ intervjustudie 

om olika faktorers påverkan på elevers produktion av muntlig 

engelska. 

Författare:   Niklas Blomquist och Håkan Petersson 

Sektion:   LHS 

Handledare:  Anders Urbas och Ing-Marie Svantesson 

Nyckelord:  Elev, Engelska, Delaktighetsmodellen, Muntligt.  

Abstract:   Att muntligt kunna kommunicera på engelska är en viktig kunskap 

i dagens globala samhälle. Därför behöver alla elever få samma 

möjlighet att aktivt delta i den muntliga undervisningen i skolan. 

Denna kvalitativa intervjustudie som tog utgångspunkt i tidigare 

forskning kring delaktighet och målspråket engelska hade som 

syfte att undersöka hur elever uttrycker sig angående olika 

faktorers påverkan på deras egen muntliga produktion av engelska. 

Via semistrukturerade intervjuer med åtta elever från årskurs fyra 

samlades empiri in. Resultatet synliggör att elever uttrycker en 

påverkan av tre centrala faktorer (lärare, grupp & individ) och på 

vilket sätt de påverkar deras muntliga produktion av engelska. 

Studien kan användas av lärare på fältet för att få syn på 

förutsättningar för öka elevers muntliga deltagande på 

engelskalektionerna. Framtida forskning kan genomföras där en 

jämförelse görs mellan åldrar, kön och olika bakgrund. 
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Förord 
Det har varit både spännande och utmanande att skriva detta arbete. Arbetet avslutar även vår 

utbildning, vilket innebär att vi ser fram emot att använda oss av våra nya kunskaper i 

praktiken.  

Vi vill rikta ett stort tack till eleverna som tog sig tid och deltog i studien. Vi vill även rikta ett 

tack till handledare och lärare på Halmstad Högskola som, inte bara i detta arbete, hjälpt oss 

fram genom utbildningen. Ett stort tack förtjänar även Tina Petersson som varit ett stöd för 

oss genom skrivprocessen.  

Arbetsfördelningen under forskningsprocessen har varit jämbördig. Vi genomförde 

intervjuerna tillsammans, diskuterade materialet i samråd. I skrivprocessen har vi turats om att 

vara en kritisk vän.  

Hoppas du får en trevlig läsning.  

 

Halmstad juni 2016 

Niklas Blomquist & Håkan Petersson  
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1. Inledning 
Engelska är ett språk som används i många olika forum såsom politik, ekonomi, 

underhållning och musik etc. I dagens samhälle är det även enkelt att resa runt i världen vilket 

ökar betydelsen av att kunna kommunicera och då är engelska ett effektivt hjälpmedel. Även i 

skolans värld lyfts fokus på kommunikationen. Yashima (2002) påpekar att 

målspråksundervisningen först och främst ska premiera kommunikation, både som en 

nödvändig process men även som ett mål för lärande av ett nytt språk. Nationalencyklopedin 

(NE) definierar målspråket som ett språk man lär sig som inte är modersmålet. Resultaten från 

det engelska ämnesprovet inom muntlig förmåga från läsåret 14/15 visar att elever i årskurs 

sex fick genomsnittspoängen 14,8 (Skolverket, 2016). Detta motsvarar att i snitt uppnådde 

eleverna ungefär betygskriteriet C. Resultatet visar att svenska elever överlag är skickliga på 

att tala engelska vilket innebär att Sverige kan fungera som en inspirationskälla för andra 

länder med sämre resultat. Dock är resultaten framtagna under en styrd provsituation där alla 

får möjlighet att uttrycka sig. Det resultatet inte visar är hur dessa elevers möjlighet att 

uttrycka sig muntligt under engelskalektioner ser ut. Vårt utvecklingsarbete synliggjorde den 

problematiken då vissa elever knappt yttrade några ord under studiens genomförande. Detta 

utgjorde ett skäl till att denna studie genomfördes. 

 

Blomquist & Petersson (2016) genomförde en litteraturstudie som handlade om vilka faktorer 

som gör att engelsklärare skiftar till modersmålet i sin språkundervisning. Litteraturstudien 

(ibid.) var underlag för utvecklingsarbetet där det undersöktes hur lärare kan få elever att 

producera muntlig engelska. I utvecklingsarbetet synliggjordes hur livlinor så som google 

translate, gester etc. kunde hjälpa eleverna i sin produktion av muntlig engelska. Utifrån 

utvecklingsarbetet visades det även att vissa elever hade lättare för att komma till tals än 

andra. Dessa elever kunde lätt ”ta över” samtalet vilket gjorde att det mestadels var deras 

röster som hördes. MacIntyre (2007) skriver att när personer ges möjlighet att använda 

målspråket så väljer vissa att ta chansen medan andra sitter tysta. Fortsättningsvis menar hen 

(ibid.) att detta val påverkar personens språkliga utveckling. Även om en elev har studerat ett 

språk i flera år behöver det inte betyda att eleven bemästrar den muntliga delen, såvida den 

inte tar vara på möjligheterna den får. Att ta vara på möjligheterna går hand i hand med att ha 

kontrollen över sitt lärande. B. Elizondo & O. Granita (2013) benämner kontrollen över sitt 

lärande "Learner autonomy". Det betyder att individen blir medveten om vart den ska, vad 

den ska göra och hur den ska göra det. Detta menar de (ibid.) är grundstenen i språkinlärning. 

Fortsättningsvis menar de (ibid.) att elevcentrerad undervisning ökar elevens motivation för 

lärande. Lärare idag behöver samtidigt träning i hur de kan hantera elevers stress och oro när 

det kommer till språkinlärning i klassrummet (Hashemi, 2011).  

 

Under sökandet av forskning angående elevers muntliga deltagande på ett målspråk visade det 

sig att majoriteten av forskningen handlar om undersökningar utanför Sverige. Den svenska 

forskningen som framkommit behandlar inte området grundskolan 4-6, vilket denna studie 

utgår ifrån. Det gör denna studie intressant för såväl studenter och aktiva lärare. Att kunna 

kommunicera i tal och att använda strategier för att göra sig förstådd lyfts upp i läroplanens 

syftestext, där lyfts även att elever ska utveckla tilltro till sin egen förmåga att använda sig av 
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engelska språket (Skolverket, 2011), vilket också motiverar denna studie. Genom denna 

studie vill vi bidra till fältet angående hur elever uttrycker sig om deras muntliga deltagande 

på engelska. Detta kan då hjälpa lärare att få en förståelse för hur elever ser på sin egen vilja 

att kommunicera vilket kan möjliggöra för lärare att skapa mer delaktiga elever i 

engelskundervisningen. 

 

I studien återkommer vissa begrepp, såsom modersmål och WTC (willingness to 

communicate). Skutnabb-Kangas (1981) skriver att det finns fyra olika definitioner av 

modersmål. Det kan definieras som det språk hen behärskar bäst, det språk som modern talar, 

det språk man identifierar sig själv med eller det språk man använder mest. Individen kan 

alltså definiera sitt modersmål med antingen en av dessa eller alla. När det kommer till WTC 

menar McCroskey & Baer (1985, ref. i MacIntyre, Dornyei, Clement & A. Noels, 1998) att 

det handlar om troligheten att kommunicera när möjligheten ges. Detta begrepp kommer 

användas i samband med muntlig engelska/målspråk.  

1.1. Problemformulering 

Det är av stor vikt att elever deltar aktivt och muntligt producerar engelska under 

engelskaundervisningen. Utvecklingsarbetet visade att alla elever inte deltog när muntligt 

deltagande i engelska erbjöds. Det är ett problem som i förlängningen kan innebära att 

elevernas målspråksutveckling stagneras och att de därför inte lär sig bemästra språket 

(MacIntyre, 2007). Alla elever ska få samma möjlighet att uttrycka sig muntligt på engelska, 

vilket i sin tur innebär att alla elever får samma möjlighet att utvecklas. Skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag och därför ska klassrummet vara en träningsarena för alla elever, 

inte bara för vissa. 

1.2. Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att med utgångspunkt i ett delaktighetsperspektiv 

undersöka hur elever uttrycker sig angående olika faktorers påverkan på deras produktion av 

muntlig engelska under engelskalektioner i skolan. 

1.3. Forskningsfrågor 

Hur uttrycker sig elever angående lärarens påverkan på den egna muntliga produktionen av 

engelska vid engelsklektionerna? 

 

Hur uttrycker sig elever angående gruppens påverkan på den egna muntliga produktionen av 

engelska vid engelsklektionerna? 

 

Hur uttrycker sig elever i angående individens egen påverkan på den egna muntliga 

produktionen av engelska vid engelsklektionerna? 

2. Tidigare forskning 
Detta kapitel har två underrubriker. Första underrubriken handlar om vad tidigare forskning 

säger om läraren och elevens muntliga produktion av engelska, detta för att ge en 

bakgrundsbeskrivning kring vikten av muntlig produktion av engelska. Den andra 



6 
 

underrubriken riktar sig mot ett delaktighetsperspektiv som utgår från Szönyi & S. Dunkers 

(2015) delaktighetsmodell. Delaktighetsmodellen i sig riktar inte in sig på engelska specifikt, 

och är därför inte perfekt för denna studie när den står ensam. Därför behandlas även annan 

tidigare forskning som riktar sig mer mot studiens forskningsfrågor. Tidigare forskning som 

utgår ifrån elevers muntliga deltagande i engelskaundervisning och vad som kan påverka dem. 

För att förtydliga vilken forskning som används under vilken kategori i delaktighetsmodellen 

har en tabell skapats (se figur 1). 

2.1. Muntlig produktion av engelska 

Skolverket (2002) synliggjorde i en studie att ca 35 av 70 lärare använde sig av engelska mer 

än 75 % (lärarnas egen uppfattning) av tiden medan resterande lärare använde sig av engelska 

mindre än 75 % av tiden. Detta visar att lärare, i olika grad, använder sig av modersmålet i 

målspråksundervisningen. Exakt hur mycket målspråk läraren ska använda finns det inget 

svar på men Ellis (2005) framhäver att om elever inte utsätt för målspråket så försvårar det 

inlärningen. Ellis (2005) argumenterar alltså för att engelskundervisningen ska ske så mycket 

som möjligt på målspråket. Redan för nästan 30 år sedan hävdade både Chaudron (1988) och 

Krashen (1982) att läraren ska använda sig av målspråket så mycket som möjligt, alltså inte 

enbart vid instruktioner och uppgifter utan även vid tillsägelser och vardagliga samtal just för 

att eleverna ska känna kompetens i att förstå målspråket.   

 

Att elever ska vara i ett språkligt sammanhang finns det flera forskare som påpekar 

(Chaurdron, 1988, Krashen, 1982, Crichton, 2009 & Ellis, 2005, Pinter, 2006). Crichton 

(2009) diskuterar att lärarens val av undervisningsspråk har en påverkan på elevernas val av 

språk vid muntlig produktion av engelska. En slutsats Crichton (2009) drar, är att om inte 

läraren producerar yttrande på målspråket så är det inte troligt att eleverna själva gör det. 

Produkten av att eleverna är i ett klimat där målspråket florerar i stor mängd bidrar till ett ökat 

ordförråd och strategikunskaper som gör det möjligt för eleverna att kommunicera. Samtidigt 

finns det forskare som påpekar att det finns en mening med att använda modersmålet i 

målspråksundervisning (Carson & Kashihara, 2012, Schweers, 1999, Swain och Lapkin, 

2000). Swain & Lapkin menar på att modersmålet kan figurera som ett viktigt verktyg i 

målspråkundervisning, men att det samtidigt inte aktivt ska uppmuntras. Jones (2010) skriver 

att avsaknaden av modersmålet påverkar elevers resultat negativt inom alla områden i 

engelskundervisningen. Hen (ibid.) påstår att det kan resultera i försämrat självförtroende hos 

eleverna samt färre möjligheter till att kommunicera.   

 

I förhållande till att det är av stor vikt att eleverna får lyssna på engelska är det också viktigt 

att eleverna arbetar med att producera engelska. Swain (2000) påpekar att det är betydelsefullt 

att eleverna får producera språket, när eleven själv får uttrycka sig muntligt så pressas hen till 

att tänka mer jämfört med att endast lyssna. Det utvecklar även eleven till att skapa en 

språklig form och förståelse, vilket kan skapa möjligheter att utveckla det som Kamil & 

Hiebert (2010) benämner aktivt ordförråd. Det aktiva ordförrådet handlar om välbekanta ord 

och fraser som individen ofta stöter på och kan använda sig av, alltså producera. Kamil & 

Hiebert (2010) lyfter också det passiva ordförrådet vilket handlar om ord och fraser som 
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individen känner till och kan förstå men inte aktivt använda. Det passiva ordförrådet stöter 

individen oftast på i skrift eller när hen lyssnar, exempelvis när läraren pratar.  

2.2. Delaktighetsmodellen 

Delaktighetsmodellen som Szönyi & S. Dunkers (2015) presenterar utgår ifrån sex aspekter 

av delaktighet: Tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, autonomi och 

engagemang. Denna studie kommer dock bara utgå ifrån fem av sex aspekter, de fem som är 

kopplade till studiens forskningsfrågor. Den aspekt som valdes bort är ”tillhörighet”. Detta för 

att den handlar om elevers rätt att gå i en skola och klass, vilket inte är något som behandlar 

studiens forskningsfrågor. 

2.2.1. Tillgänglighet 

Första aspekten är tillgänglighet, med det menar Szönyi & S. Dunkers (2015) att alla elever 

har rätt till en tillgänglig lärmiljö. Szönyi & S. Dunkers (2015) delar upp tillgänglighet i tre 

delar: fysisk tillgänglighet, tillgängligt meningssammanhang och tillgängligt 

sociokommunikativt samspel. För denna studie är det de två sistnämnda delarna som är 

intressanta. Detta grundar sig i att de två delarna fokuserar på kommunikationen och inte på 

materialet eller lokalerna. Materialet och lokalerna är två faktorer som lärare och elever inte 

kan påverka i lika stor omfattning.  

 

Den ena delen som hör till "Tillgänglighet" är tillgängligt meningssammanhang, alltså att 

elever behöver förstå meningen med det som sägs och görs i en aktivitet (Szönyi & S. 

Dunkers, 2015). Fortsättningsvis understryker författarna (ibid.) att skolan bör organisera och 

anpassa aktiveter olika för att alla elever ska ha tillgång till sammanhanget. MacIntyre et al. 

(1998) skriver att det viktigaste en lärare kan göra är att forma elever som har en vilja att 

kommunicera på målspråket. MacIntyre et al. (1998) menar samtidigt att om läraren inte 

utvecklar elever med WTC så har hen då misslyckats. Läraren måste alltså skapa aktiviteter 

som möjliggör elevers muntliga deltagande. Dessa aktiviteter bör fokusera på att eleverna ska 

kommunicera ett innehåll och inte fokusera på språklig korrekthet (Lundberg, 2011). Även 

Hashemi & Abbasi (2013) skriver att ju mer vänskapligt och informellt språket är i 

klassrummet desto mindre risk finns det för elever att få ångest. Fortsättningsvis påstår de 

(ibid.) att det traditionella klassrummet, där elever blir drillade i att upprepa, kan skapa stress 

och oro. Det traditionella klassrummet diskuteras även av Singh & Mohammed (2012). När 

eleverna arbetar utifrån att upprepa redan färdigskriven text, exempelvis en lärobok, 

förminskas möjligheterna till interaktion och spontan produktion av målspråket. För att 

bemästra ett språk krävs det att eleverna har ett ägande av inlärningsaktiviteterna, alltså att de 

via aktivt deltagande, interaktion och användning av målspråket i en realistisk kontext tar 

kontrollen över sitt lärande (Lantolf, 1994, Tabber & de Koeijer, 2010, ref. i Agbatogun, 

2014).  

 

I en kvalitativ studie genomförd av Hashemi (2011) nämner författaren att lärare lyfter 

rollspel och drama som något positivt i målspråksundervisning, detta eftersom eleverna då går 

in i en roll och därför vågar mer. Tsiplakides & Keramida (2009) lyfter liknande 

tillvägagångssätt men benämner det projekt. De (ibid.) framhäver att via projekt får eleven en 
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aktivare roll och därmed lägger mindre vikt vid hur bra de är på målspråket vilket i sin tur kan 

öka deras självförtroende. Ahlquist (2012) gjorde en undersökning där drama/rollspel var en 

stor del, undersökningen handlade om hur “Storyline” påverkar elevers (11-12 år) 

engelskinlärning. ”Storyline” går ut på att klassrummet blir en fiktiv värld där eleverna 

arbetar i grupp och spelar en karaktär. Eleven ”är” denna karaktär genom hela ”storyn", som 

kan hålla på i veckor. I Ahlquist (2012) undersökning spelade eleverna en karaktär två timmar 

per dag, fyra dagar per vecka. Resultatet synliggjorde en intressant aspekt, det visade sig att 

WTC inte behövde ha ett samband med elevers kunskaper i engelska. 

 

Den andra kategorin som tillhör "Tillgänglighet" benämns tillgängligt sociokommunikativt 

samspel, Szönyi & S. Dunkers (2015) definierar detta som att allt som kommuniceras i skolan 

ska vara tillgängligt för alla, varje elev ska har rätt att komma till tals, bli lyssnad till och få 

chans att ha inflytande. Aldergren (2014) gjorde en kvalitativ undersökning i Sverige 

angående gymnasieelevers synpunkter på interaktion i samband med muntlig engelska. En 

faktor som eleverna lyfte som påverkade deras motivation var hur läraren reagerade när de 

talade. Om läraren avbryter eller rättar eleven under tiden denne pratar kan det leda till stress 

hos eleven vilket indirekt leder till osäkerhet att använda målspråket. Även Hashemi (2011) 

påpekar att flera målspråksstudenter upplever att lärares attityd mot dem, specifikt när de gör 

fel, får konsekvenser för deras WTC.   

2.2.2. Samhandling 

Aspekt nummer två i delaktighetsmodellen kallas samhandling, enkelt förklarat syftar Szönyi 

& S. Dunkers (2015) på att detta är när fler än en person deltar i samma handling, alltså att 

man gör någonting tillsammans. En annan aspekt som ingår i samhandling är betydelsen för 

eleven att vara inkluderad i en aktivitet och grupp. I Vygotskijs (2001) teorier är begreppet 

”den närmaste utvecklingszonen” av stor vikt. Författaren (ibid.) menar att elever är i olika 

utvecklingszoner och när elever från olika zoner får möjlighet att lösa uppgifter via samarbete 

gynnas lärandet. Även Säljö (2014) beskriver samlärande som en potentiell källa till ökad 

kunskap, det ger elever förutsättningar att få syn på nya möjligheter. Dock framhäver Carless 

(2007) att grupptryck från klasskamraterna kan vara en orsak till att elever inte vill producera 

muntlig engelska. MacIntyre et al. (1998) framhäver att människan söker sig till människor 

som är lika en själv. De (ibid.) menar på att det finns störst möjlighet för kommunikation på 

målspråket om två personer har en anknytning eller relation till varandra. N. Sandin & Wallhs 

(2008) enkätundersökning som genomfördes i Sverige på 215 gymnasielever angående deras 

syn på att prata engelska visade att majoriteten av de tillfrågade föredrog att arbeta och prata 

med personer som de är vänner med. Samtidigt lyfter författarna (ibid.) risken, på grund av 

denna anknytning, att personerna lätt växlar mellan modersmål och målspråk. Det svåra är 

därför att förutse om modersmålet eller målspråket kommer användas i en specifik situation.  

2.2.3. Erkännande  

Szönyi & S. Dunkers (2015) tredje aspekt benämns ”erkännande” och handlar om hur 

klasskamrater och läraren subjektivt ser på eleven i fråga. Alltså om eleven ses som någon 

som tillför något till aktiviteten eller om det finns ett icke-erkännande från klassen och 

läraren. Szönyi & S. Dunkers (2015) understryker även att det måste finnas en tolerans i 
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gruppen där man accepterar olikheter. MacIntyre et al (1998) påpekar att den personliga 

motivationen och gruppens påverkan på motivationen grundar sig i maktposition och 

tillhörighet. Exempelvis har en doktor en högre maktposition än dennes patienter när de talar 

med varandra. På samma sätt kan en elevs roll i klassen alltså påverka elevens WTC, då 

dennes kommentar antingen kan uppmuntras eller motarbetas av andra deltagare i 

klassrummet. Den personliga motivationen handlar också om viljan att tillhöra en grupp och 

viljan att kommunicera med sina klasskamrater, vilket skiljer sig från en individ till en annan 

(Ehrman, 1990, ref. i MacIntyre et al., 1998). En tolkning av detta är att en elev måste ha 

motivation att delta i gruppens kommunikation samtidigt som gruppen behöver uppmuntra 

deltagande från eleven. Även resultatet i N. Sandin & Wallhs (2008) undersökning visar på 

gruppens betydelse, dock mer inriktat på storleken. 85 % av deltagarna var av åsikten att 

gruppstorleken påverkar deras bekvämlighet att prata. Carless (2007) och MacIntyre et al. 

(1998) lyfter samtidigt elevens eget självförtroende som en påverkan på WTC. 

Självförtroendet grundar sig bland annat i två faktorer. Den ena är bilden eleven har av sig 

själv och dennes kunskaper i målspråket och den andra är oron inför att använda målspråket, 

alltså rädslan att säga fel. Tsiplakides & Keramida (2009) och Jones (2004, ref. Hashemi & 

Abbasi, 2013) framhåller detta i sina undersökningar som visade att ångest kan bottna i 

rädslan för att göra misstag och bli förlöjligad av sina klasskamrater. Det kan också bero på 

att elever inte vill framstå som udda eller inkompetenta. Tsiplakides & Keramida (2009) 

undersökning visade på sex deltagare som upplevde ångest kring att tala engelska inför andra. 

Det resultatet också visade var att ångesten inte berodde på lathet, lågt intresse för språket 

eller betydelsen för att lära sig engelska. Istället visade det sig att det berodde på dålig 

självbild kring sin egen kunskap samt en rädsla för att deras klasskamrater skulle skratta åt 

dem. 

2.2.4. Autonomi 

Den fjärde aspekten som kommer användas ifrån delaktighetsmodellen är ”autonomi”. Szönyi 

& S. Dunkers (2015) förklarar det som den enskildes möjlighet att på egen hand bestämma 

över vad man gör, hur man gör det och tillsammans med vilka man gör det. Denna aspekt 

påminner om det B. Elizondo & O. Granita (2013) benämner ”Learner autonomy”, att 

undervisningen ska vara elevcentrerad.  

 

I N. Sandin & Wallhs (2008) undersökning synliggjordes att situationen spelar stor roll för 

muntligt deltagande, 66 % av de tillfrågade kände sig som mest bekväma att prata engelska i 

fria situationer när de själva fick välja ämne. Att vissa situationer ger mer självförtroende än 

andra styrker också MacIntyre et al. (1998). En persons orolighet inför att prata kan bero på 

flera olika orsaker. Det kan exempelvis vara tidigare upplevelser som spelar in eller att det är 

flera personer som lyssnar etc. Hashemi & Abbasi (2013) nämner att presentationer inför 

klasskamraterna är en situation som framkallar ångest. Samtidigt menar de att elever får 

mindre ångest i miljön där det finns en samverkan mellan lärare och elever. Fortsättningsvis 

skriver MacIntyre et al. (1998) att vissa situationer kan stärka en persons självförtroende. 

Detta kan också bero på tidigare upplevelser, i detta fall positiva upplevelser. 
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2.2.5. Engagemang 

Den sista aspekten i delaktighetsmodellen är personlig och handlar om engagemang. Szönyi 

& S. Dunkers (2015) definierar det som något varje individ själv bestämmer över. Dock lyfter 

Szönyi & S. Dunkers (2015) att engagemang samspelar med erkännande, att det ofta finns ett 

samband mellan högt erkännande och mycket engagemang. En elevs engagemang påverkas 

även av hur tillgänglig aktiviteten är och hur stora möjligheter till samhandling det erbjuds 

(Szönyi & S. Dunkers, 2015). Singh och Mohammed (2012) beskriver engagemang som en av 

de viktigaste faktorerna när det handlar om lärande. De (ibid.) fortsätter med att beskriva det 

som att en barriär byggs upp om elever är ointresserade av att lära sig. Bacon (1993, ref. i 

Söderström, 2006) påpekar att ansvar och motivation hör ihop. Om individen har motivation 

så är denne villig att anta utmaningar. Hens undersökning (ibid.) visade att eleverna inte såg 

skolarbetet som utmanande och den egna kontrollen över undervisningen var inte tillräckligt 

stor för att göra arbetet mer utmanande. 

I Ahlquist (2012) undersökning, som handlade om storyline, visade resultatet på att elever 

som kände att deras muntliga produktion hade ökat menade att orsaker till detta var, ”pratade 

mycket engelska”, ”det var roligt”, ”vågade mer” etc. Det visade sig också över tid att de 

flesta av eleverna blev mer villiga att producera engelska. 

Figur 1. Sammanställning av litteratur som placerats in i delaktighetsmodellen.  

 

2.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns olika omständigheter som påverkar 

elevers muntliga produktion av engelska. Bland annat visar det att läraren har en viktig roll att 

generera möjligheter för eleverna att producera muntlig engelska. Det är även viktigt att 

gruppen har en tolerans till/mot varandra för att klimatet ska möjliggöra kommunikation. Till 

sist är det också viktigt att individen erbjuds möjlighet att påverka och att individen även tar 

ansvar för denna möjlighet.  

 Tillgänglighet Samhandling Erkännande Autonomi Engagemang 

MacIntyre et al (1998) x x x x x 

B. Elizondo & O. Granita    x  

Hashemi & Abbasi x  x x  

Singh & Mohammed x    x 

Ahlquist x    x 

Aldergren x     

Lundberg x     

Tsiplakides & Keramida x  x   

Sandin & Wahlls  x x x  

Carless   x   

Vygotskij  x    

Säljö  x    

Agbatogun x     

Hashemi x     

Söderström     x 
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Ur delaktighetsmodellen och annan tidigare forskning synliggjordes tre centrala faktorer 

(lärare, grupp och individ) som påverkar elevers muntliga produktion av engelska. Utifrån 

dessa faktorer skapades studiens forskningsfrågor, intervjuguiden samt kategorier som 

användes för att presentera resultat och analys. 

 

Figur 2. Hur de tre faktorerna framkom. 

 

3. Metod 
Under denna rubrik går det att utläsa varför intervjuer valts att utföra, hur data samlats in, 

urval av deltagare samt analysmetod. Det går också läsa om studiens etiska ställningstaganden 

och tillförlitlighet. 

För att samla in data användes intervjuer, som är en kvalitativ datainsamlingsmetod. Med 

kvalitativa metoder menar Bryman (2011) att studien bygger på en forskningsstrategi där 

tonvikten oftare ligger på ord än kvantifieringen vid insamling och analys av data. Denna 

kvalitativa intervjustudie genomfördes via en deduktiv undersökning. Vilket innebär att det 

redan på förhand fanns kategorier som studiens empiri analyserades utifrån (Bryman, 2011).  

De kategorierna synliggjordes, som tidigare nämnt, ur delaktighetsmodellen och tidigare 

forskning. Delaktighetsmodellens olika aspekter hör samman och påverkar varandra. I denna 

studie har dock tillgänglighet tolkats till lärare, samhandling och erkännande till grupp samt 

autonomi och engagemang till individ. Tidigare forskning tillsammans med 

delaktighetsmodellen skapade således kategorierna lärare, grupp och individ. Dessa tre 

användes som ett raster på den insamlade empirin för att utläsa hur eleverna uttrycker sig 

kring dessa.   
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Figur 3. Schema över hur empiri samlades in. 

 

Steg 1. 

 

 

Steg 2. 

 

 

Steg 3. 

  

 

Steg 4. 

 

 

3.1. Urval 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) framhåller att man vid intervjuer kan göra ett 

tvåstegsurval. Denna studies första urval var att välja vilken skola vars elever skulle 

involveras i studien. Det andra urvalet var att välja ut vilka elever från utvecklingsarbetet som 

skulle delta i studien. Här nedan redovisas bakgrunden till valet av studiens deltagare. 

 

Utvecklingsarbetet genomfördes på två olika skolor i Sverige. Endast en av dessa skolor och 

genomförandet på den skolan vars klasser deltog i det här arbetet beskrivs. Tid har spenderats 

med klasserna innan och efter utvecklingsarbetets genomförande och då har observationer 

gjorts för att få underlag till bakgrundsbeskrivning av klasserna och skolan. Skolan i fråga är 

en kommunal 4-9 skola där alla elever i de undersökta klasserna tillhör homogena grupper 

eftersom de saknar inslag av mångkulturalitet. Utvecklingsarbetet utfördes tillsammans med 

två av skolans årkurs fyror, vilket innebar ungefär 40 elever sammanlagt. Valet av de här två 

klasserna för den här studien motiveras av att det är den åldersgrupp (årskurs 4) som 

eftersöks, eftersom det saknas forskning på de yngre åldrarna. Eleverna har liknande grund 

och liknande tidigare undervisning, engelskan är ett andraspråk för dem alla. Gruppens 

deltagare passar denna undersökning bra eftersom intresset fokuseras på en specifik aspekt 

(deltagande i muntlig engelska) i deras utbildning och inte skillnader mellan elever, 

exempelvis olika kön.  

 

Som tidigare nämnts grundar sig denna studie i muntligt deltagande bland eleverna som 

deltog i utvecklingsarbetet. I denna studie har ett målinriktat urval använts, vilket innebär att 

Utvecklingsarbete 

Hur använder elever livlinor som stöd för 

kommunikation enbart på engelska i årskurs 

fyra? 

 

Observation – Video 

Utvecklingsarbetet synliggjorde att vissa elever 

deltog mer än andra.  

 

Examensarbete II – Kvalitativ intervjustudie med deduktivt 

angrepssätt 

Ur tidigare forskning synliggjordes tre faktorer. 

Hur uttrycker sig elever angående lärarens, gruppens och 

individens påverkan av muntlig produktion av engelska? 

Intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer med åtta stycken 

elever från en årskurs fyra genomfördes.  
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syftet inte har varit att välja deltagare på ett slumpmässigt sätt (Bryman, 2011). Istället har 

valen av deltagare gjorts på ett strategiskt sätt så att deltagarna är relevanta för 

forskningsfrågorna som formulerats (Bryman, 2011).  Via en analys av filmerna uppstod tre 

olika grupperingar, en grupp där de deltog mycket, alltså pratade nästan hela tiden, en grupp 

av elever som delade på talutrymmet och en sista grupp av elever som knappt deltog alls. De 

två mest representerade grupperna är 1 och 3, alltså att man antingen deltar mycket eller 

knappt deltar. Elever från varje grupp valdes ut (totalt åtta) för att möjliggöra elevers olika 

syn på den muntliga produktionen, alltså inte bara från dem som pratade mycket eller lite, 

vilket också är förknippat med målinriktat urval (Bryman, 2011). Studien undersöker inte 

skillnader mellan kön eller bakgrund så det har inte influerat valet av elever, inte heller 

tidigare kunskap eller roll i klassen har influerat valet av deltagare. 

3.2. Utvecklingsarbete 

I följande del redogörs en kort beskrivning hur utvecklingsarbetet planerades, genomfördes 

och dokumenterades. Detta för att ge läsaren en bild av hur utvecklingsarbetets empiri 

framkom och som sedan la grunden för detta arbetes empiri.  

 

Innan utvecklingsarbetet kontaktades elevernas lärare, där och då informerades läraren om 

idén att inte bryta koden engelska på tjugo minuter tillsammans med eleverna. Motiveringen 

till valet av 20 minuter grundade sig i elevernas ovana att producera muntlig engelska under 

en längre tid. Läraren på den skolan som är intressant för det här arbetet var självkritisk, hon 

ifrågasatte sin egen produktion av engelska och hur den smittat av sig på hennes elever. Hon 

var dock positiv till att låta oss prova med förhoppning att det skulle få hennes elever att 

producera mer muntlig engelska. Eleverna involverades efter ett antal veckor, då 

presenterades konceptet att tala engelska i 20 minuter och gav dem möjlighet att komma med 

förslag på livlinor och uppgift. Syftet med livlinorna var att ge eleverna möjligheten att ta sig 

vidare enbart på engelska när de inte förstod eller när de inte kunde konstruera hela meningar 

själva. De slutgiltiga livlinorna blev google translate, ordlista, ordbok, mini-whiteboards, 

gester och charader. Eleverna själva tryckte på att man inte fick skratta och att det var okej att 

göra fel. Förslagen på uppgiftsinnehåll grundade sig på att eleverna ville jobba med något de 

stött på tidigare i sin engelskaundervisning, valet föll därför på att arbeta med möbler i ett 

rum.  

 

Uppgiften gick ut på att de i par beskrev ett rum för ett annat par.  Det ena paret hade ett rum 

som var inrett med bilder från IKEA-kataloger och det andra paret hade ett rum som enbart 

hade dörr och fönster samt flera lösa utklippta möbler som skulle placeras ut. Alla elever i de 

båda klasserna deltog. Som inspelningsverktyg användes våra datorer samt skolornas iPads. 

Efteråt transkriberades sekvenser selektivt, de som ansågs intressanta (Björndal, 2005). Ur 

den empirin synliggjordes, som tidigare nämnt i inledningen, ett problemområde. Den visade 

på stora skillnader i talutrymme bland eleverna. Det fanns dock svårigheter att via filmerna 

avgöra vad orsakerna var till att eleverna antingen pratade mycket eller lite, därför bestämdes 

det att empirin skulle samlas in via intervjuer med ett antal elever som deltog i 

utvecklingsarbetet. 
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3.3. Intervju 

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med elever. Det beskriver Bryman 

(2011) som en intervju där det på förhand finns bestämda frågor men där ordningen på 

frågorna kan variera, det finns också möjlighet för intervjuaren att ställa nya frågor och 

följdfrågor om den som blir intervjuad säger något av intresse. Frågorna i intervjuguiden (se 

bilaga 1) som eleverna skulle svara på grundar sig på studiens tidigare forskning som 

synliggjorde tre faktorer. De tre faktorerna är lärare, grupp och individ. Intervjuguiden är 

kodad för att synliggöra vilken fråga som hör till vilken faktor. Varje intervju öppnades med 

ett par allmänna frågor kring engelska, syftet med det var att få eleverna att känna sig 

bekväma i situationen. 

 

Empirin samlades in genom videoinspelning och ljudupptagning. Valet att använda 

videoinspelning grundar sig på att studien då både får ljudupptagning samt kan få syn på 

exempelvis nickningar som kan bidra till hur elever uttrycker sig. Det ger också möjlighet att 

titta på samma händelse flera gånger (Rönnerman, 2012). Ljudupptagning vid sidan av 

videoinspelningen gav en reserv ifall det skulle bli något fel med videoinspelningen. Det 

fördes även anteckningar under intervjuerna för att möjliggöra chansen att följa upp 

intressanta spår som intervjupersonen nämnde (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

3.4. Etiska aspekter 

Studien följde de vetenskapliga principerna (Vetenskapsrådet, 2002), som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kvale & 

Brinkmann (2014) och Vetenskapsrådet (2002) skriver att informationskravet innebär att 

forskaren informerar deltagarna om vilka villkor som gäller, att det är frivilligt att delta och 

att de har rätt till att avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet utgår ifrån att 

forskaren ska inskaffa samtycke från deltagarna och deras vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 

2002). Den skola som undersökningen genomfördes på är en skola som inför varje läsår 

meddelar vårdnadshavare att det kommer förekomma dokumentation och forskning under 

läsåret. Vilket betyder att eleverna som deltar i studien redan fått godkänt från vårdnadshavare 

att delta i undersökningar. 

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att information angående deltagarna ska 

avrapporteras så att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (Kvale & 

Brinkmann, 2014 och Vetenskapsrådet, 2002). Detta betyder att personuppgifter har avkodats 

vilket innebär att exempelvis elevers och skolans namn istället har fiktiva namn i forskningen. 

Den informationen som samlats in var endast för forskningens syfte och kommer även att 

raderas när forskningen är avslutad 

3.5. Tillförlitlighet 

Bryman (2011) nämner fyra aspekter som har en inverkan på kvaliteten i en kvalitativ 

forskning. De fyra aspekterna är extern och intern reliabilitet samt extern och intern validitet, 

här nedan kommer begreppen förklaras i förhållande till undersökningen.  
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Extern reliabilitet påverkas i den utsträckning undersökningen kan upprepas (Bryman, 2011). 

Ett problem med extern reliabilitet inom kvalitativ forskning är att det är svårt att återskapa 

den sociala miljön som forskaren befann sig i då forskningen gjordes, i vårt fall intervjuerna. 

Detta betyder att det inte är säkert att svaren blivit liknande om eleverna intervjuats ytterligare 

en gång.  

 

Intern reliabilitet är en faktor som blir betydande ifall det är mer än en forskare. Vid fler än en 

forskare är det viktigt att forskarna kommer överens om hur de ska tolka det de ser eller hör 

(Bryman, 2011). Det har inte varit några svårigheter att komma överens om de tolkningar som 

gjorts då vi haft liknande syn på materialet, det ska dock understrykas att vår syn också 

påverkar den analys som genomförts. Hade en annan forskare gjort undersökningen är det inte 

säkert att de hade tolkat empirin på liknande sätt. Tolkningar som har gjorts kan också ha 

påverkats av att ena forskaren sen tidigare kände till eleverna. 

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan generaliseras till andra 

miljöer och situationer (Bryman, 2011). Eftersom studiens empiri är insamlad från endast en 

skola är det svårt att generalisera den till andra skolor. Samtidigt är det troligt att även andra 

skolor kan ha problem i att få elever delaktiga vid muntlig produktion, inte enbart i 

engelskundervisningen. 

 

Med intern validitet menas det att det ska finnas en överrensstämmelse mellan forskarens 

empiri och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar under processen. Den interna 

validiteten är vanligen en styrka i kvalitativ forskning då en sådan undersökning oftast sker 

över en längre tid. Forskaren får då möjligheten att säkerställa överrensstämmelsen mellan 

empiri och teori (Bryman, 2011). Föreliggande studie har däremot inte genomförts under en 

längre tid eftersom den möjligheten inte fanns. Dock lades grunden för undersökningen redan 

vid utvecklingsarbetet vilket förlänger tidsomfattningen och kan därför anses höja validiteten.  

3.6 Analysmetod 

Rennstam & Wästerfors (2011) skriver om tre punkter när det kommer till att skapa 

samhällsvetenskapliga analyser. Den första punkten är sortering som handlar om att skapa en 

struktur och ordning på det materialet som har samlats in. Efter insamlandet av det empiriska 

materialet (intervjuerna) transkriberades (se bilaga 2) och färgkodades elevsvaren utifrån de 

tre faktorerna (lärare, grupp och individ) som synliggjordes utifrån delaktighetsmodellen och 

annan tidigare forskning. 

 

Den andra punkten är reducering som handlar om att välja och välja bort det insamlade 

materialet. Rennstam & Wästerfors (2011) menar att syftet med reduceringen är att skapa en 

god representation av materialet, alltså att det visas på ett rättvisande sätt.  Vidare framhäver 

de (ibid.) att de exemplen från empirin som forskaren finner särskilt intressanta också är det 

materialet som ska sparas och lyftas fram. Som tidigare nämnt är undersökningen deduktiv 

vilket innebär att det redan på förhand stod klart att studien letade efter lärarens, gruppens och 

individens påverkan på muntligt deltagande. De citat som lyfts fram i resultatet är alltså citat 

som blir intressanta att diskutera i förhållande till forskningsfrågorna. Citat som har reducerats 
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bort kunde handla om att deltagarna nämner saker som inte riktar sig mot undersökningens 

forskningsfrågor. 

 

Den sista punkten handlar om argumentation. Det innebär att forskaren argumenterar med 

stöd av empiri tillsammans med tidigare forskning snarare än att bara redovisa det i 

resultatdiskussionen (Rennstam & Wästerfors, 2011). 

4. Resultat och Analys 
Inledningsvis kommer det här nedan visas vilken grupp varje deltagande elev tillhörde under 

utvecklingsarbetet, detta är något som även kommer behandlas i diskussionen. Värt att nämna 

är också att frågorna till de deltagande skiljde sig lite eftersom det genomfördes 

semistrukturerade intervjuer.  

 

Pratade mycket under u.a* Pratade lite under u.a Delade talutrymme under u.a 

Martin  Lisa  Doris 

Malin  Liam  Didrik  

Mohammed  Loui   u.a= utvecklingsarbete 

 

Forskningsfrågorna i denna studie var hur elever uttrycker sig angående lärarens, gruppens 

och individens påverkan av muntlig produktion av engelska vid engelska lektionerna. 

Resultatet presenteras utifrån de tre faktorerna (lärare, grupp och individ) som synliggjordes 

utifrån tidigare forskning . Under varje kategori redovisas utdrag ur empirin tillsammans med 

analys med syftet att svara på forskningsfrågorna. 

4.1. Lärare 

Den här kategorin handlar om hur läraren påverkar elevers muntliga produktion av engelska. 

Nedanför följer olika elevsvar som exemplifierar hur elever beskriver sin egen 

engelskaundervisning.  

Lisa: Vi gör lite allt möjligt, textbook, workbook, glosor. 

Martin: Vi brukar prata om texten i textbook och läsa med den bredvid och sen prata om 

texten. 

Doris: Ibland läsa texter, och ibland jobba i workbook 

Malin: Går igenom glosor sen brukar vi jobba i workbook, prata lite 

Elevernas svar visar på en liknande bild över hur engelskundervisningen ser ut i skolan, där 

textbook och workbook är en central del i undervisningen. Däremot visar inte svaren till 

vilken grad läraren erbjuder möjligheter till muntlig produktion, vilket är viktigt för att 
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eleverna ska bemästra språket. På frågan om de brukar få chansen att prata engelska fick vi 

följande svar: 

Martin: Det beror på, ibland brukar vi gå runt i klassen och säga typ såhär, läsa kanske tre 

fyra meningar ”hej vad heter du?” typ 

Doris: Hm, ibland sitter vi två och två så läser man texterna typ… vi kan även gå runt och 

intervjua varandra ibland, det är kul 

Liam: Aa ibland intervjuar vi varandra och ibland får vi frågor och sånt och ibland får vi 

diskutera 

Malin: Fråga varandra grejer, gå runt i klassrummet och lite när vi går igenom grejer 

Även om elevsvaren skiljer sig åt så visar de på att eleverna ändå får chansen till att producera 

muntlig engelska. Men bara för att en individ får möjlighet till muntlig produktion betyder det 

inte att individen tar vara chansen den får, vilket synliggjordes i svaren på frågan om hur 

mycket engelska de brukar prata på varje lektion: 

Malin: Det är typ hela engelskalektionen. 

Didrik: För det mesta pratar jag ganska mycket, ibland lite och ibland mycket. 

Doris: Nä jag pratar nog inte varje lektion. 

Loui: Lite i alla fall, kanske någon mening fast det är olika. 

Mohammed: Ja, minst en gång, typ en mening kanske varje lektion. 

Elevsvaren visar att deltagarna producerar olika mängd muntlig engelska. Analysen av svaren 

är att när fokus på engelskalektionen ligger på muntligt deltagande har läraren ett ansvar att 

stötta de elever (Doris, Loui & Mohammed) som uttrycker att de knappt producerar någon 

muntlig engelska. Detta för att eleverna ska utveckla sitt aktiva ordförråd. Problematiken är 

dock samtidigt att inte förminska möjligheterna för de elever (Malin & Didrik) som uttrycker 

att de får tala mycket.  

En annan aspekt som lyfts upp av de elever som intervjuades kring lärarens påverkan var 

lärarens undervisningsspråk. Tidigare forskning visar att det är viktigt att eleverna är i ett 

språkligt sammanhang eftersom det ökar elevernas ordförråd. På frågan om deras lärare talar 

mycket engelska svarade eleverna liknande, här nedan följer några exempel: 

Didrik: mm ibland så översätter hon lite om det är några svåra ord men för det mesta så 

pratar hon engelska. 

Doris: Nä inte hela tiden, ibland brukar hon säga något och sen översätta liksom, typ om 

det är något man ska göra. 

Mohammed: Hon pratar mycket men det är lagom. När det är något svårt kan hon säga 

det på svenska och när hon ska säga till någon.  
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Loui: Ja, fast inte hela tiden, hon byter till svenska när vi inte förstår typ. Ibland ställer 

hon en fråga på engelska sen säger hon den på svenska. 

Det som går att konstatera utifrån vad eleverna uttrycker är att läraren i fråga pratar engelska 

en stor del av tiden och att hon skiftar språk för att förklara svårare information. För att 

komma närmare studiens forskningsfråga frågades eleverna om de tror deras muntliga 

produktion påverkas av vilket språk läraren använder: 

Loui: mm verkligen, man får tänka efter mer liksom, på engelska typ. 

Martin: Det kan göra det ibland. Om hon pratar engelska så börjar hjärnan koppla om till 

engelska istället för svenska. 

Malin: Det påverkar mig knappt. 

Mohammed: Spelar ingen roll, eller om hon pratar svenska så kanske jag pratar svenska 

också så om hon pratar engelska så pratar jag nog också engelska förresten. 

Liam: Jag vet inte riktigt, om hon bara hade pratat svenska hade man inte lärt sig lika 

mycket. 

Svaren visar på vissa skillnader men majoriteten talar för att lärarens undervisningsspråk 

påverkar elevernas produktion av muntlig engelska. Två av eleverna (Martin & Loui) lyfter en 

viktig aspekt. Om läraren pratar mycket engelska påverkar det eleverna till att tänka engelska 

vilket i längden kan leda till mer produktion av engelska. Detta bekräftar Didrik som påstår att 

man influeras av språket läraren använder sig av och att det påverkar ens eget val av språk. 

Malin nämner dock att hon inte direkt blir påverkad av om läraren pratar mycket engelska, det 

är dock värt att nämna att denna elev redan anser sig prata mycket engelska på lektionerna. En 

tolkning är att det kan vara anledningen till att hon inte blir påverkad av lärarens val 

undervisningsspråk. 

Sammanfattningsvis analyseras elevernas svar som att läraren har en påverkan på deras 

muntliga deltagande i engelska. Läraren bör erbjuda möjligheter till muntligt deltagande och 

skapa stöttning så att eleverna tar vara på möjligheterna som erbjuds. Läraren bör också 

fungera som en språklig förebild, detta eftersom eleverna uttrycker så tydligt att det blir 

påverkade och på vilket sätt de blir påverkade av lärarens undervisningsspråk.  

4.2. Grupp 

Här nedan kommer det exemplifieras hur elever uttrycker sig kring sina upplevelser att tala 

engelska i stor/liten grupp samt gruppens påverkan på deras muntliga produktion av engelska. 

Alla elever fick frågan om de var nervösa för att prata engelska, om de kunde ge exempel på 

när de upplever det som nervöst och varför i just den situationen/situationerna. En situation 

som flera elever lyfte fram var när de skulle prata ensamma inför hela klassen: 

Martin: Ibland kan det vara det om man står längst fram, inte jättenervöst men lite. Det är 

lättare att sitta på sin plats än att stå framför klassen. 

Liam: Det kan vara lite läskigt för om man säger fel så känns det liksom lite konstigt. 
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Didrik: Ja men ibland kan det vara lite pirrigt. Ibland när man ska, den där när man skulle 

förklara för sig själv vad man gör, det kan vara pirrigt om man typ ska säga sexton år och 

så vet man inte hur man säger det så kan det vara lite pirrigt när man ska säga det.  

Lisa: Det är lite men ändå kul typ… för om man säger fel är det pinsamt. 

Loui: Bra, eller lite nervöst ibland…det kan vara lite jobbigt att säga fel ibland. 

Elevsvaren tyder på att oberoende om man talar mycket eller lite engelska under en lektion så 

upplevs situationen att tala inför hela klassen som den mest ångestframkallande. Orsaken 

bakom ångesten som lyfts fram av eleverna handlar om att det är pinsamt att göra fel, dock 

uttrycker ingen av eleverna mot vem det är pinsamt. Genom att endast analysera ovanstående 

citat kan man tro att det handlar om att inte ”göra bort sig” inför klasskamraterna. Emellertid 

utrrycker dock nästan alla elever att det finns en kultur i klassen att man inte skrattar när 

någon gör fel: 

Doris: Nä det har jag nog aldrig hört, tror jag inte i alla fall. 

Loui: Dom säger ingenting, eller jag har aldrig hört något. 

Liam: Jag vet inte, jag kan känna det ibland men jag tror inte de gör det ändå.  

Didrik: Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Det brukar inte riktigt skratta, eller 

mina bästisar kan skratta för vi är lite så busiga… men det är lugnt. 

Martin: Nej, asså. Det är typ. Alla kan ju hur man säger ”thanks” och så säger de fel då 

kan man skratta för det ska man ju egentligen kunna nu. 

Eftersom eleverna uttrycker att andra inte skrattar när man gör fel, är en analys att det inom 

gruppen är tillåtet att göra fel. Trots detta kvarstår det ändå en känsla av ångest bland eleverna 

att tala inför helklass. Vad detta beror på är svårt att svara på utifrån intervjuerna. En elev 

berättar dock om en tidigare upplevelse om hur det kändes när klassen skrattade: 

Martin: mm i trean… asså man fick som en klump i magen för alla stod och skratta åt en, 

det var inte så roligt. Om jag säger något fel och alla skrattar känner man att man inte vill 

prata. Då är man hellre tyst.  

Orsaken till rädslan elever känner för att göra fel kan grunda sig i tidigare negativa 

upplevelser. Det Martin uttrycker kan tolkas som ett slags trauma, en negativ spiral som 

innebär att man drar sig för att tala engelska inför helklass på grund av klasskamraternas 

reaktion. Samtidigt kan det som Didrik nämner ovan påverka. Han uttrycker att det finns en 

jargong mellan honom och hans kompisar där det är lugnt att skratta åt varandra eftersom de 

är bästa kompisar. En analys är att även om personen som är inblandad upplever det som 

”lugnt” så kan det bidra till en känsla av oro för resterande av klassen. Alltså att resterande 

klasskompisar tror att även de kommer bli utskrattade om de säger fel. 

Det eleverna relaterar till här ovan handlar oftast om situationer där de är ensamma och ska 

prata inför klassen. Eleverna är däremot mer positiva till att prata om de får göra det i grupp 

vilket synliggörs i följande svar: 
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Loui: Nä eller kanske när jag är ensam liksom inte i grupp. 

Liam: Det är mindre pinsamt att prata i mindre grupp, mycket mindre.  

Doris: Nä då är man ju flera, det är bara jobbigt när man är ensam liksom.  

Mohammed: Nä det är inte jobbigt, då är det ju grupp. 

En analys är att när eleverna är i grupp är det inte lika utpekande att exempelvis göra fel. 

Eleven hamnar då inte i fokus framför hela klassen eftersom de andra eleverna har sin 

inriktning på vad som händer i den egna gruppen. Slutligen nämner alla att gruppens 

produktion av muntlig engelska påverkar dem, nedanför lyfts några exempel på hur de 

uttrycker sig: 

Doris: Aa det tror jag, om alla chansat liksom. 

Martin: Det beror på vilka det är, om alla testar så blir det mycket bättre arbete och alla 

pratar mer engelska. Så desto mer de pratar desto mer pratar man. 

Malin: Jag tror det, om alla pratar så pratar jag också skulle jag tro.  

Lisa: Kanske hade blivit mindre pinsamt att prata… Då chansar alla ju.  

Loui: Om klassen pratar mer så skulle jag också prata mer, eller jag tror det i alla fall. För 

då blir det ju liksom så att alla pratar och alla vill.   

Svaren tyder på en positiv korrelation mellan att om de andra i klassen pratar mer så pratar 

även individen mer. En analys är att gruppen har ett ansvar, eftersom de själva uttrycker att de 

pratar mer om andra pratar engelska, att bidra till ett tolererande klimat. Resultatet pekar, som 

tidigare nämnt, på en möjlig ”snöbollseffekt”, alltså där användning av språket (engelska) blir 

en resurs för lärande istället för något som framkallar ångest. En elev sätter ord på vilka 

fördelar det finns med att våga prata: 

Doris: Jo, men om man gör det, alltså vågar och provar sig fram då får man ju också träna 

mer på att prata liksom. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en rädsla bland eleverna att tala engelska 

inför hela klassen, det visar också på att det blir mer behagligt i mindre grupper.  Det 

framkommer också att de påverkar varandra till att prata mer eller mindre. De flesta eleverna 

uttrycker att de skulle prata mer om deras klasskamrater pratar mer.  

4.3. Individ 

Den sista delen i resultatet fokuserar på hur individen själv kan påverka sitt muntliga 

deltagande i engelskundervisning. Varje intervju började med frågan vad eleverna tyckte om 

ämnet engelska, alla eleverna uttryckte på olika sätt att engelska var roligt: 

Malin: Jag gillar verkligen engelska, det är kul. Man kan prata i andra länder och så 

förstår de flesta en. 

Liam: ah, det är kul att prata engelska. 
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Didrik: ah, läxan gillar jag och sen är det roligt att lyssna på övningar. 

Lisa: Ja det gör jag, gillar det mesta. 

Loui: Det är roligt…man får lära sig ett nytt språk, hur det funkar liksom. 

Eleverna är enstämmiga, deras svar tyder på att de alla tycker om ämnet engelska. Detta kan 

tolkas som att de i grunden är motiverade till att lära sig engelska. De berättar även om nyttan 

de ser med att lära sig engelska: 

Martin: ah för om jag ska åka utomlands vill jag inte bli som typ Ola-Conny eller något 

sånt. 

Malin: Vill bli bättre på engelska för att kunna resa. 

Liam: Om man t.ex. åker till ett land så vill man prata engelska. Man kan inte prata 

svenska där. 

Didrik: Ja för jag har ju som mål att bli handbollsproffs eller fotbollsproffs. För om, jag 

går ju i centern men det kommer man inte så långt på för de är bara i division fyra. Och 

det tar ju typ fyra år att komma upp i allsvenskan men om jag skulle börja i HBK så 

kanske jag skulle kunna bli köpt av något annat och kanske bli köpt av ett engelskt lag 

och då måste man ju kunna engelska.  Man kan ju inte sitta och lära sig hemma i något 

hotell i England.  

Mohammed: hm, aa för då kan jag använda det när jag blir stor liksom. 

En tolkning av elevernas svar, som tidigare nämnt, är att de har motivation för att bli bättre på 

engelska. Elevsvaren tyder på att de ser engelskan i ett större perspektiv och ser nyttan med 

språket när de exempelvis är utomlands. Detta kan påverka deras vilja att öka det muntliga 

deltagandet på engelska lektionen. En intressant analys är att ingen elev lyfter betyg som en 

anledning för att bli bättre på engelska utan lägger all vikt vid sina egna intressen. 

Fortsättningsvis frågades eleverna om vems ansvar det är att de faktiskt ska bli bättre på att 

prata engelska: 

Doris: Mitt…våga mer liksom, eller om jag räcker upp handen får jag chansen att prata 

och träna då ju. 

Loui: Det är mitt egna ansvar ju, om jag försöker mer liksom. 

Mohammed: Det är mitt ansvar, jag borde träna mer hemma.  

Didrik: Både mitt och lärarens, asså det är mitt ansvar att asså lära mig engelska och det 

är hennes ansvar att kunna lära mig engelska så jag blir bra. 

Svaren ovan tyder på att eleverna har en självinsikt, dem är medvetna om att de själva 

påverkar sitt egna muntliga deltagande och vilka positiva konsekvenser det kan få för deras 

kunskaper. En elev, Didrik, uttrycker det som att det är ett delat ansvar mellan lärare och elev, 

han pratar om att det är hans ansvar att ta till sig men lärarens ansvar att erbjuda möjligheter 

till lärdom. Fortsättningsvis frågades eleverna hur de själva upplever att de lär sig engelska 

bäst: 
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Martin: Det beror på vad man gör. Teater är roligt. 

Doris: Teater!! För det är roligt och jag lär mig bäst när jag har roligt samtidigt. 

Mohammed: Jag vet inte, jag tror jag lär mig bäst genom teater, för det är kul och då vill 

man göra det bra och träna mycket typ. 

Liam: Det är nog att läraren läser först sen vi, då lär man sig att uttala rätt samtidigt som 

man lär sig att säga det o så. 

Malin: Gå runt och prata, fråga frågor till andra. 

Eleverna har en insikt i hur de själva lär sig bäst. Det finns flera viljor en lärare måste beakta 

när hen planerar engelskundervisning. En analys av resultatet är dock att om eleverna får 

chansen att påverka planering och undervisning så kan även deras muntliga deltagande att 

öka. Svaren som lyftes ovan blir än mer intressanta när man ställer det emot hur de uttryckte 

sig kring sina chanser att faktiskt påverka undervisningen:  

Martin: Nä det är läraren som har planerat. 

Malin: Det är inte ofta men ibland. När vi typ, nån vill göra en lek eller så. Om man ska 

göra en lek så kan vi få rösta på vilken. Typ ”Simon says”. 

Doris: Ibland typ, rösta fram ”Simon says”…jag vet inte, kanske mer teater typ, eller 

prata mer engelska i skolan eller nått. 

Loui: Nä, men det vill jag inte heller. 

Elevernas svar tyder på att de sällan är med och påverkar planeringen och undervisningen av 

engelska. Att möjligheten till inflytande endast sträcker sig till att rösta på en lek, tycker inte 

vi skapar en känsla av inflytande. Eleverna uttrycker sig även tydligt kring hur de lär sig bäst 

vilket kan erbjuda möjlighet till ett större utbyte mellan elev och lärare. Läraren kan ge 

eleverna ett större ansvar att delta mer aktivt i planeringen, det kan som tidigare nämnt ge 

eleverna en känsla av större inflytande och därigenom möjliggöra ett ökat muntligt 

deltagande. 

 

Sammanfattningsvis är de intervjuade eleverna medvetna om sin egen individuella påverkan 

på sitt muntliga deltagande, de är också väldigt klara med hur de kan lära sig engelska bäst. 

Svaren tyder också på att det finns en motivation till att bli bättre på att tala engelska.  

5. Diskussion och slutsats 
Under denna rubrik kommer det diskuteras om de olika metodvalen som gjorts. En diskussion 

kommer även föras angående resultatet tillsammans med tidigare forskning som sedan 

mynnas ut i en slutsats.  
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5.1. Metoddiskussion 

Valet att intervjua elever och inte lärare berodde på att majoriteten av tidigare forskning hade 

riktat in sig på lärare. Det berodde också på det Stukát (2005) skriver, att lärare kan uttrycka 

svar som är en förskönad bild av sanningen. Alltså att de ger svar som de tror man vill ha.   

Att intervjua elever grundar sig också i att det trots allt är dem undervisningen ska rikta sig 

mot.  

 

En kritisk aspekt är att pilotintervjuer inte genomfördes. Det kunde gynnat denna studie då det 

hade resulterat i mer erfarenhet i att intervjua barn. Vi upplevde att det var svårt att få både 

längre och djupgående svar från eleverna. Pilotintervjuer hade också möjliggjort chansen att 

analysera de frågor som ställdes för att på så sätt kunna korrigera frågorna (Bryman, 2011). 

För att synliggöra hur svårt/enkelt det var för oss själva att svara på dem samt få en större 

förståelse över frågeformen intervjuade vi varandra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Samtidigt hade pilotintervjuer inte garanterat en bättre intervjuguide. 

Valet att inte göra en kvantitativ undersökning med enkäter från eleverna berodde på att 

studiens tyngd låg på intervjupersonernas egna synsätt (Bryman, 2011). Enkäter hade givit 

mer empiri, alltså fler elevsvar, men det hade samtidigt blivit svårare att sätta ord på elevernas 

egna tankar och synsätt eftersom eleverna då inte får chansen att utveckla sina svar. Intervju 

gav också möjligheten att ställa följdfrågor som inte hade varit möjligt vid enkäter (Bryman, 

2011). Samtidigt menar Svensson & Ahrne (2011) att det går att vara kritisk mot användandet 

av endast intervjuer. De (ibid.) påstår att triangulering ger ett mer trovärdigt resultat.  

 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie går att kritiseras utifrån generaliserbarheten (Svensson & 

Ahrne, 2011). Denna studie kan kritiseras eftersom det är svårt att generalisera resultatet då 

studien endast genomförts i två klasser. Samtidigt påpekar Svensson & Ahrne (2011) att 

trovärdigheten ökas genom jämförelse av liknande studier. Både tidigare forskning och 

resultatet av denna studie pekar på att lärare, grupp och individ har en påverkan på elevers 

produktion av muntlig engelska, vilket ökar denna studies trovärdighet.   

5.2. Resultatdiskussion 

Utifrån insamlad empiri framgår det att läraren pratar mycket engelska, vilket är i linje med 

Chaudron (1988), Krashen (1982) och Crichtons (2009) synsätt. Crichton (2009) påpekar att 

om läraren producerar målspråket är det mer troligt att även eleverna kommer göra det. Flera 

av eleverna som intervjuades uttrycker det liknande, att lärarens engelska gör att de tänker på 

engelska och att de därför blir mer motiverade till att själva tala engelska. Macaro (2001) 

lyfter tre begrepp när det kommer till lärarens användning av målspråk/modersmål. Det ena är 

”the virtual position” som innebär att klassrummet är "landet" där språket används. I denna 

studie handlar det om engelska och då ska även klassrummet figurera som landet England, 

språket som används i klassrummet ska alltså vara engelska och inte svenska. De andra två 

begreppen som författaren (ibid) nämner är ”the maximal position” och ”the optimal 

position”. ”The maximal position” utgår från att det inte finns någon mening i att använda 

modersmålet men eftersom det perfekta klassrummet inte existerar blir lärare tvingade att 

använda modersmålet i undervisningen. Det sista begreppet, som är ”the optimal position”, 
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har i jämförelse med de andra två perspektiven en mening med modersmålet, att det t.o.m. kan 

hjälpa inlärningen av målspråket. Utifrån intervjuerna som genomförts tolkar vi att elever 

föredrar ett klassrum där ”the virtual position” förekommer men att läraren använder sig av 

svenska vid ”svåra” tillfällen. Vi påstår att läraren vid dessa tillfällen istället kan använda sig 

av livlinor, precis som eleverna fick göra i vårt utvecklingsarbete, när hen ska förklara vad 

som ska göras. Läraren kan använda bilder, skriva på svenska, låta eleverna hjälpa varandra 

för att på så sätt låta den muntliga kommunikationen ske på engelska. Vilket kan öka 

elevernas ordförråd och i längden hjälpa dem att själva kommunicera på engelska (Crichton, 

2009).  

Av de åtta intervjuade eleverna är det en överväldigande majoritet som lyfter att prata 

engelska inför helklass är det mest nervösa och jobbiga tillfället att prata engelska, något även 

Hashemi & Abbasi (2013) nämner. Denna faktor lyfts oberoende av vilken grupp de tillhörde 

(pratade mycket/lite/delade). Detta är intressant med tanke på att samma elever även påpekar 

att det inte förekommer skratt från klasskompisar om man skulle säga eller göra fel. Hur kan 

då detta komma sig? En tolkning som görs är att det kan grunda sig i att man i helklass 

adresserar läraren, som innehåller det som MacIntyre et al (1998) kallar en maktposition i 

klassrummet. Eftersom eleverna uttrycker det som lättare att prata i grupper med sina 

klasskompisar (samma nivå), där chansen att göra fel är lika stor skulle det kunna vara så att 

det är mot läraren och inte mot klasskompisarna som rädslan finns. Om det är så att eleverna 

känner en rädsla gentemot läraren tror vi att ett sätt att undgå denna rädsla är om läraren 

tydligt visar när läraren gör fel för att på så sätt visa sig mer mänsklig och även förminska 

maktpositionen. Ett annat alternativ för att minska ångesten att prata engelska i helklass skulle 

kunna vara att arbeta via EPA-metoden (Dysthe, 1996). Bokstäverna E, P och A står för 

enskilt, par och alla. Det betyder att eleverna först själva får tänka för att sedan delge tankarna 

för en kompis för att i slutändan lyftas i helklass. Detta möjliggör att elevernas svar inte blir 

lika utpekande eftersom de inte står ensam bakom svaret. Detta skulle också kunna innebära 

att man går från det formella klassrummet till ett mer vänskapligt klassrum där misstag är mer 

accepterat (Hashemi & Abbasi, 2013). Tanveer (2007, ref. i Hashemi, 2011) menar att läraren 

ska uppmuntra elever till att våga göra misstag då man lär sig av sina misstag. Detta går även 

hand i hand med MacIntyre et al. (1998) som framhåller att det bästa en lärare kan göra är att 

forma elever med vilja till WTC.   

Studiens resultat visar att elever kan ha en insikt i hur de bäst lär sig, flera av eleverna som 

intervjuades pratar om hur de upplever att de lär sig engelska bäst. De framhåller även att de 

inte får några direkta möjligheter att påverka sin egen undervisning. I Lgr 11 (Skolverket, 

2011) lyfts det att ”lärare ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och sitt arbete i skolan”. Det kan vara så att läraren i fråga inte anser att eleverna är 

redo för att påverka, då det finns stöd i LGR 11 (Skolverket, 2011) där ett syfte är att 

elevernas inflytande successivt ska öka. Samtidigt menar B. Elizondo & O. Granita (2013) att 

om eleven har kontrollen över sitt lärande finns det större chans till ökad motivation. Detta är 

något som även Bacon (1993, ref. i Söderström, 2006) framhäver, att motivation och 

utmaning går hand i hand. En tolkning är att om eleverna får större inflytande på formen av 

undervisning så genererar det ökad motivation vilket skapar möjlighet till mer muntligt 
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deltagande. Ahlquist (2012), Hashemi (2013) och Tsiplakides & Keramida (2009) diskuterar 

alla elevers inflytande via rollspel och projekt. De menar på att rollspel/projekt avdramatiserar 

fokus på målspråket och istället låter eleverna att antingen fokusera på rollen de personifierar 

eller genomförandet av projektet.  I intervjuerna som genomfördes i denna studie 

synliggjordes elevernas uppskattning för teater/rollspel. Vi påstår inte att all 

engelskundervisning ska ske via teater men eftersom eleverna framhåller drama som något de 

tycker är roligt och som ger utveckling borde läraren bejaka detta då det kan stärka elevernas 

motivation. Det gör också så att undervisningen går ifrån det traditionella klassrummet där 

eleverna upprepar färdigskriven text (Singh & Mohammed, 2012). 

5.3. Slutsats 

Slutsatsen utifrån denna studie är att alla tre faktorer (lärare, grupp och individ) har ett 

samspel där läraren är central. Genom att läraren är en språklig förebild som talar mycket 

engelska och visar att även hen kan göra fel finns möjlighet till att elever vågar testa mer. 

Både lärare och elever har ett gemensamt uppdrag att skapa ett tillåtande klimat. Studien visar 

att eleverna har en påverkan på varandras muntliga produktion. Ju mer gruppen pratar desto 

mer kommer individen prata.  När det kommer till planering av undervisning finns framförallt 

två aspekter som läraren bör förhålla sig till. Det ena är att skapa aktiviteter som möjliggör 

elevers produktion och det andra är att låta eleverna ha inflytande på de aktiviteter som ska 

genomföras. Genom att eleverna får vara med och påverka kan det generera ökad motivation 

hos eleverna, vilket kan bidra till ökad delaktighet vid produktion av muntlig engelska.  

5.4. Implikationer 

Denna studie bidrar till fältet genom att synliggöra förutsättningar för att få elever att 

producera mer muntlig engelska på engelsklektionen. Däremot finns det 

utvecklingsmöjligheter. Ett förslag på vidare forskning är att genomföra en kvantitativ 

undersökning med ett stort antal deltagare för att få en större överblick angående hur elever i 

mellanstadiet uppfattar lärarens, gruppens och individens påverkan på produktion av muntlig 

engelska. Framtida forskning kan även undersöka eventuella skillnader i produktion av 

muntlig engelska beroende av kön eller sociokulturell bakgrund. 

Egna lärdomar 
Efter genomförande av både examensarbete 1 och examensarbete 2 har vi fått en större 

inblick i forskningens genomförande och process. Processen är ingen dans på rosor och det 

kanske är det som gör det hela värt det, när du i slutändan står med resultatet i din hand och är 

medveten om vilka vägar arbetet har tagit. Precis som att vi har tagit del av tidigare forskning 

hoppas vi att denna studie kommer bidra till andras studier och synsätt.   

En viktig del som tas med från denna studie är att eleverna har tankar och förslag angående 

hur de lär sig bäst vilket vi som framtida lärare vill utnyttja, inte bara inom engelska.  

Förhoppningen är även att i framtiden vara språkliga förebilder för eleverna genom att visa att 

även lärare gör fel, det är inga konstigheter i att uttala ett ord fel eller att stavningen blir lite 

knepig. Det är något som händer oss alla och det är viktigt att elever är medvetna om detta för 

att de själva ska våga producera muntlig engelska.   



26 
 

6. Referenslista  
Agbatogun, A. O. (2014). Developing Learners’ Second Language Communicative  

Competence through Active Learning: Clickers or Communicative Approach?  

Educational Technology & Society, 17 (2), 257–269. Hämtad från: 

 http://www.ifets.info/journals/17_2/21.pdf 

 

Ahlquist, S. (2012). 'Storyline': a task-based approach for the young learner classroom. ELT  

Journal, 67 (1), 41-51. doi: 10.1093/elt/ccs052 

 

Aldergren, E. (2014). Att tala är silver, att tiga är guld?: En kvalitativ studie om interaktion i  

samband med talad engelska under engelsklektionerna. Examensarbete, Örebro 

universitet, institution för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. 

Hämtad från:  

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:750517/FULLTEXT01.pdf 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Blomquist, N. & Petersson, H. (2016). En litteraturstudie om modersmålets roll i 

 målspråksundervisningen. Halmstad: Halmstad Högskola. 

 

Carless, D. (2007). Student use of the mother tongue in the task-based classroom.  

   ELT Journal, 62(4), 331–338. doi:10.1093/elt/ccm090 

 

Carson, E. & Kashihara, H. (2012). Using the L1 in the L2 classroom: The students speak.  

The Language Teacher, 36 (4), 41-48. Hämtad från: 

http://jaltpublications.org/tlt/issues/2012-07_36.4 

 

Chaudron, C. (1988). Second language classrooms: research on teaching and learning. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press. 

 

Crichton, H. (2009). Value added’ modern languages teaching in the classroom: an 

investigation into how teachers' use of classroom target language can aid pupils’ 

communication skills, The Language Learning Journal, 37 (1), 19-34. 

doi: 10.1080/09571730902717562 

 

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. Lund:  

Studentlitteratur. 

 

Elizondo, Lena B. & Garita, Cinthya O. (2013) A closer look into Learner Autonomy in the  

EFL Classroom. Revista de Lenguas Modernas, (19), 325-342. Hämtad från: 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/article/viewFile/13926/13229 

 

Ellis, R. (2005). Principles of Instructed Language Learning, Asian EFL journal, 7 (3), 9- 

24. Hämtad från: http://asian-efl-journal.com/sept_05_re.pdf 



27 
 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G & 

 Svensson, P (Red). Handbok i kvalitativa metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Hashemi, M. (2011). Language Stress And Anxiety Among The English Language Learners.  

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 1811-1816.  

doi: 10.1016/j.sbspro.2011.10.349 

 

Hashemi, M., & Abbasi, M. (2013). The Role of the Teacher in Alleviating Anxiety in  

Language Classes. International Research Journal of Applied and Basic Science, 

4 (3): 640-646 Science Explorer Publications. Hämtad från: 

http://irjabs.com/files_site/paperlist/r_726_130328102911.pdf 

 

Jones, H. (2010). First Language Communication in the Second Language: A Valuable or   

Damaging Resource? (Mastersarbete, Memorial University of Newfoundland St. 

John’s Newfoundland and Labrador). Hämtad från: 

http://nativelanguageuse.weebly.com/uploads/4/0/4/5/4045990/roleofnativelang

uage.pdf 

 

Kamil, Michael L. & Hiebert, Elfrieda H. (2010). Teaching and Learning Vocabulary.  

Perspectives and Persistent Issues. I Kamil, Michael L. & Hiebert, Elfrieda H. 

(red.) Teaching and Learning Vocabulary. Bringing Research to Practice (s. 1- 

26). New York: Routledge 

 

Krashen, S.D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. (1. ed.) 

Oxford: Pergamon. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund:  

Studentlitteratur. 

 

Lundberg, G. (2011). De första årens engelska. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Macaro, E. (2001). Analysing Student Teachers’ Codeswitching in Foreign Language  

Classrooms: Theories and Decision Making, The Modern Language Journal, 85 

(iv), 531-548. Hämtad från: 

http://www.unc.edu/courses/2007fall/germ/700/001/downloads/Macaro.pdf 

 

MacIntyre, P. D., Dörnyei, Z., Clément, R., & Noels, K. A. (1998). Conceptualizing  

Willingness to Communicate in a L2: A Situational Model of L2 Confidence 

and Affiliation. The Modern Language Journal, 82(4), 545–562. 

doi:10.1111/j.1540-4781.1998.tb05543.x 

 

MacIntyre, P.D., (2007). Willingness to Communicate in the Second Language:  

Understanding the Decision to Speak as a Volitional Process. The Modern 

Language Journal, 91(4), pp.564–576. Doi: 10.1111/j.1540-4781.2007.00623.x 

 



28 
 

Nationalencyklopedin, målspråk. Hämtad från:  

 http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/målspråk 

 

N. Sandin, E., & Wallh, C. (2008). Elev- och lärarperspektiv på muntlig produktion i  

Engelska A. Examensarbete. Göterborgs universitet. Sociologiska institutionen. 

Hämtad från: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20002/1/gupea_2077_20002_1.pdf 

 

Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press. 

 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G & 

 Svensson, P (Red). Handbok i kvalitativa metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

 

Rönnerman, K. (red.) (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på 

 vetenskaplig grund. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Schweers Jr, C.W. (1999). Using L1 in the L2 Classroom, English teaching forum, 37 (2), 6-  

8, Hämtad från:  

http://dosfan.lib.uic.edu/usia/E-USIA/forum/vols/vol37/no2/p6.htm 

 

Singh, T. K. R., & Mohammed, A. R. (2012). Secondary students’ perspectives on the use of 

the Interactive. Whiteboard for teaching and learning of Science in Malaysia. 

Journal of Education and Practice, 3(7), 9-15. Hämtad från: 

 http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/viewFile/1844/1799 

 

Skutnabb-Kangas, T. (1981). Tvåspråkighet. (1. uppl.) Lund: LiberLäromedel 

 

Skolverket (2004). Engelska i åtta europeiska länder: en undersökning av ungdomars  

kunskaper och uppfattningar. Stockholm: Skolverket. Hämtad från: 

http://docplayer.se/6458104-Engelska-i-atta-europeiska-lander.html 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2016). Grundskolan – resultat per delprov på ämnesprov årskurs 6. Stockholm:  

Skolverket. Hämtad från: 

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&p_verks

amhetsar=2015&report=gr_ap6_delprov_2013&p_lan_kod=&p_kommun_kod=

&p_amne=Engelska&p_list_l=&p_list_k= 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund:  

Studentlitteratur. 

 



29 
 

Swain, M. (2000). The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through 

 collaborative dialogue. In JP Lantolf (ed.) Sociocultural Theory and Second 

 Language Learning (pp. 97-114). Oxford: Oxford University Press.  

Hämtad från: http://eslenglishclassroom.com/Art-02.pdf 

 

Swain, M. & Lapkin, S. (2000). Task-based second language learning: the uses of the first 

language. Language Teaching Research 4, (3), 251–274. 

doi: 10.1177/136216880000400304 

 

Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (2015). Delaktighet: ett arbetssätt i skolan. Härnösand:  

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hämtad från: 

https://www.spsm.se/globalassets/studiepaket/studiepaket-npf/delaktighet---ett-

arbetssatt-i-skolan.pdf 

 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund:  

Studentlitteratur. 

 

Söderström, Å. (2006). Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid": om elevansvar i  

det högmoderna samhället. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006. 

Karlstad. Hämtad från:  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:6520/FULLTEXT01.pdf 

 

Tsiplakides, I., & Keramida, A. (2009). Helping students overcome foreign language speaking  

anxiety in the english classroom: theoretical issues and practical 

recommendations. IES, 2 (4). doi: 10.5539/ies.v2n4p39 

 

Vetenskapsrådet (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

Yashima, T. (2002). Willingness to Communicate in a Second Language: The Japanese EFL  

Context. The Modern Language Journal, 54-56. Doi: 10.1111/1540-4781.00136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Bilaga 1 
Lärares påverkan = Röd 

Gruppens påverkan = Grön 

Individens påverkan = Blå 

Allmäna frågor = Svart 

Obs. Går inte att synliggöra alla frågor eftersom det var semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes, vilket innebär att följdfrågorna har sett olika ut nästan varje gång.  

Intervjuschema: 

1. Tycker du om ämnet engelska?  

Berätta vad det är du tycker om/inte tycker om? 

2. Använder du engelska utanför skolan? (ex: resa, spel, chatt)  

Berätta när och hur du använder engelska? 

Berätta om det finns någon skillnad mellan i och utanför skolan? 

3. Kan du berätta lite om engelskan i skolan?  

Vad gör ni på lektionerna? Hur ser en typisk vecka ut? Vet du varför ni gör det? Hur brukar 

uppgifter se ut? Tränar ni mycket muntligt? Hur gör ni då? Grupper/helklass? Vad trivs du 

bäst i? Vågar du prata engelska med alla? Räcker du ofta upp handen? Brukar du svara på 

engelska då?  

4. Brukar er lärare prata mycket engelska med er? 

Utveckla, alltså berätta när hon pratar och när hon inte pratar? (faktorer från ex1) 

Förstår du när din lärare pratar engelska? Påverkar det din vilja att prata?  

5. Känner du att det är okej att göra fel när man pratar engelska i din klass? Berätta! 

Tror du alla i klassen känner så? Berätta mer! Är det okej att chansa? Kan det bli att folk 

skrattar? Har det hänt dig? Har det hänt någon annan? Hur kände du då? Hur brukar din lärare 

reagera om någon chansar/säger fel? 

6. Hur ofta pratar du engelska under en vecka i skolan?  

Pratar du varje lektion? Hur mycket säger du när du pratar? En mening? Läser efter läraren? 

Fritt tal?  

7. Pratar alla i er klass lika mycket?  

Berätta varför du tror det är så/inte är så 
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8. Vill du bli bättre på engelska?  

Varför/varför inte? Vad är det som driver dig till att vilja bli bättre på engelska? 

9. Tycker du att ni ska prata mer engelska i skolan? Varför/varför inte? 

Får du påverka hur uppgifterna/aktiviteterna ser ut? berätta 

10. I vilka situationer tycker du att det är jobbigt att prata engelska? Varför? 

11. I vilka situationer tycker du att det är kul att prata engelska? Varför? 

12. Vilket sätt är bäst för dig, när du ska lära dig att prata engelska? Varför?  

(Följande tre frågor är våra forskningsfrågor, vi ställde dem inte exakt såhär på plats) 

13. På vilket sätt tror du läraren påverkar din muntliga produktion av engelska? (alltså hur 

mycket engelska du pratar) 

14. På vilket sätt tror du gruppen påverkar din muntliga produktion av engelska? 

15. På vilket sätt tror du att du själv påverkar din muntliga produktion av engelska? 
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Bilaga 2 
Intervju med Doris 

Röd = Lärare 

Grön = Grupp 

Individ = Blå 

N: Tycker du om engelska i skolan? 

D: mmm det gör jag 

N: Vad är det du tycker om? 

D: det är annorlunda, det är liksom ett annat språk så det är liksom roligt 

H: Använder du engelska utanför skolan? 

D: mm vi brukar prata hemma ibland 

N: Hur menar du då? 

D: Vi tränar på det liksom, min syster har mycket engelska så när hon tränar så tränar jag 

också liksom 

H: Va kul, hur brukar ni jobba med engelska i skolan? 

D: Ibland läsa texter, och ibland jobba i workbook 

N: Vad är roligt och vad är tråkigt? 

D: allt är roligt typ, eller nä allt är kul 

H: När ni tränar på att prata då, hur brukar ni göra då? 

D: ibland lyssnar vi på en text, eller lyssnar såhär på något ur boken.  

H: men pratar ni då också? Eller hur tränar ni på att prata? 

D: hm, ibland sitter vi två och två så läser man texterna typ 

H: spelar det någon roll vem du sitter breve? 

D: nä, jag kan läsa med alla 

H: Vad gör ni mer? 

D: Vi kan även gå runt och intervjua varandra ibland, det är kul 

H: Kan du gå till alla då? 

D: jag kan gå till alla, spelar inte mig någon roll 
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H: Pratar ni i helklass något? 

D: aa ibland 

N: Hur känns det? 

D: okej typ, eller innan var jag nervös men nu är jag inte det längre 

N: Vad är det som har förändrats? 

D: Jag är inte så blyg längre, jag var jätteblyg innan 

N: Oavsett vad som händer? 

D: aa 

N: Om du säger fel då? 

D: jag säger inte fel 

H: men om Eva ställer en fråga och vem som vill får svara, brukar du räcka upp handen då? 

D: Om jag kan svaret, asså om jag är 100 på svaret 

H: Om du inte är säker då, chansar du? 

D: nja, det gör jag nog inte 

H: Brukar alla räcka upp handen? 

D: nej det är nog bara några stycken 

H: hur kommer det sig? 

D: vet inte, kanske att de kan mer och vågar chansa mer 

H: Men inte du? 

D: Jo, men om man gör det, alltså vågar och provar sig fram då får man ju också träna mer på 

att prata liksom 

H: Hur kommer det sig att man vågar eller inte vågar tror du? 

D: Jag vet inte, dom kanske inte är så blyga eller rädda för att göra fel 

H: Om någon chansar och säger fel vad gör Eva då? 

D: hon brukar eller det beror på om man tar det seriöst, gör man det så brukar hon hjälpa till 

och rätta dem 

H: Brukar Eva prata mycket engelska? 

D: mmm, det är kul 
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H: Vad är kul? 

D: Jag förstår det mesta liksom och förstår jag inte allt får jag försöka gissa mig fram till vad 

hon sa typ 

N: Smart! Pratar hon engelska hela tiden Eva? 

D: Nä inte hela tiden, ibland brukar hon säga något och sen översätta liksom, typ om det är 

något man ska göra 

H: Om Eva pratat svenska hela tiden hur hade det påverkat dig? 

D: Hur menar du? 

H: men hjälper det dig att prata engelska om Eva pratar? 

D: hm, ja kanske för man tänker liksom på engelska 

H: Hur kan gruppen påverka din vilja då? Om gruppen pratat engelska mycket liksom 

D: aa det tror jag, om alla chansat liksom 

H: Är det någon som skrattar om man gör fel då? 

D: Nä det har jag nog aldrig hört, tror jag inte i alla fall 

H: Är det samma i alla ämnen att du inte chansar om du inte är 100? 

D: det kan va så att jag brukar våga chansa i svenskan och andra ämnen men i engelskan vill 

jag verkligen vara säker 

N: Varför tror du att det är så? 

D: man uttalar ju allt annorlunda så då blir det svårare och lättare att göra fel liksom 

N: Tror du att du pratar engelska varje engelskalektion 

D: Nä jag pratar nog inte varje lektion 

N: Skulle du vilja göra det? 

D: ja under engelskalektionerna, eller aa om vi typ gör roliga grejer 

N: Vill du bli bättre på engelska? 

D: För om man ska resa till ett annat land liksom, då vill man kunna prata med dom som bor 

där typ.  

N: Du nämnde teater, hur var det? Nervöst eller kul eller nått annat? 

D: Kul! Inte nervöst alls, för man är flera liksom, om man varit själv där uppe hade det varit 

sjukt nervöst 
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N: När ni tränade innan då? I gruppen liksom 

D: Nä då är man ju flera, det är bara jobbigt när man är ensam liksom 

N: Även när du sitter på din plats? 

D: ja, för man är ensam typ 

N: Spelar det någon roll vem du pratar med, bra kompis eller någon annan? 

D: Aa om man är bra kompis så vågar man liksom göra fel mer men om man inte känner den 

så väl så blir det lite jobbigare 

N: Hur tror du att du lär dig prata engelska bäst? 

D: teater!! För det är roligt och jag lär mig bäst när jag har roligt samtidigt 

N: Får ni påverka vad ni gör på engelskan? 

D: ibland typ, rösta fram simon says 

N: Skulle du vilja påverka mer? 

D: jag vet inte, kanske mer teater typ, eller prata mer engelska i skolan eller nått 

H: När eva pratar engelska, när byter hon till svenska? 

D: typ instruktioner, eller om vi inte förstår och kanske om hon ska säga till någon som inte 

sköter sig 

H: Vems ansvar är det att du ska bli bättre på att prata engelska? 

D: Mitt! 

H: hur kan du göra det då? 

D: Våga mer liksom, eller om jag räcker upp handen får jag chansen att prata och träna då ju 
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