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Sammanfattning Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie med 

fenomenologisk ansats. Problemområdet som ligger till grund för 

studien är att tidigare forskning visar att språkliga strategier är 

komplexa att utveckla och observera hos elever. Problematiken kan 

innebära svårigheter för lärare att skapa förutsättningar för elever att 

utveckla språkliga strategier. Syftet med studien var att undersöka 

hur lärare upplever och beskriver sitt arbete med språkliga 

strategier. Slutsatsen är att lärarna i studien talar om utveckling av 

språkliga strategier som socio-affektiva. De språkliga strategier som 

beskrivs av lärarna är konkreta och innebär till största del att göra sig 

förstådd genom att kunna omformulera sig vid problem, samt att 

förstå genom att lyssna till helheten och de ord som är bekanta. 

Ytterligare fördjupning skulle kunna ske inom de olika kategorierna 

av språkliga strategier och vidare forskning kring metakognitiva 

strategier och kognitiva strategier upplevs som nödvändigt. 

 

Förord Intresset för engelskundervisning och dess komplexitet när det 

kommer till språkliga strategier, grundar sig i en problematik vi 

själva fått uppleva. Uppdraget som lärare har är brett och 

komplicerat, vilket gör att lärares engagemang för elevers lärande 

imponerar. Vi vill tacka samtliga lärare som ställt upp och deltagit i 

vår studie. Att beskriva sitt dagliga arbete för elevers utveckling är 

svårt, men givande! Intervjuerna har utförts med oss båda som 

intervjuare. Vi har författat studiens samtliga delar tillsammans och 

endast inläsning på tidigare forskning samt korrekturläsning av 

studien har skett individuellt. Vi vill också tacka våra handledare för 

ert stöd under arbetets gång! 
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Inledning och bakgrund 
Föreliggande studie har en inriktning på ämnet engelska i grundskolan, främst i årskurs 4-

6. Studien grundas på en tidigare kartläggning av forskning samt på en tidigare utförd 

aktionsforskning (Jonsson & Kristoffersson, ej publicerad). Ur aktionsforskningen framkom 

det en problematik kring att undersöka elevers språkliga strategier medan de 

kommunicerade på engelska. Ytterligare identifiering har gjorts genom en tidigare studie 

(Jonsson & Kristoffersson, under publicering), där studiens resultat visar att 

engelskundervisning bör ske i en meningsfull kontext och att elever bör utsättas för 

situationer liknande verkligheten för att kunna använda språket och utveckla språkliga 

strategier. Det som främst identifierats som komplext att synliggöra och undervisa i är 

strategier i samband med att elever ska förstå engelska samt att göra sig förstådda på 

engelska. Med dessa studier som bakgrund skapades ett intresse att undersöka hur lärare 

upplever sitt arbete med elevers utveckling av språkliga strategier vid lärande av engelska 

som andraspråk. För att undersöka lärares upplevelser utifrån deras perspektiv och 

beskrivningar har studien en fenomenologisk ansats. 

 

En bidragande faktor till valet av område för denna studie är att språkliga 

inlärningsstrategier, enligt Griffiths (2004), är komplexa och svåra att definiera. Författaren 

beskriver strategier som svåra att observera samt svåra att synliggöra för eleverna ur både 

forskares och lärares perspektiv. Vidare menar Griffiths (2004) att språkliga strategier 

fungerar som verktyg vid användandet av ett språk, vilket är en vanligt förekommande 

beskrivning av begreppet bland forskare. Börjessons (2012) beskrivning av språkliga 

strategier är former av olika metoder och handlingssätt när det kommer till att lära samt att 

använda språk, vilket kan liknas med Griffiths (2004) beskrivning.   

 

Börjesson (2012) menar att språkliga strategier används vid kommunikation. Författaren 

nämner exempel på strategier som elever bör lära sig att använda för att förstå, samt att 

göra sig förstådd på engelska. En strategi är förmågan att omformulera sig när språket inte 

räcker till, vilket Börjesson (2012) menar är effektivt att träna i undervisningen genom par- 

eller gruppövningar. Ett annat exempel som tas upp är att elever bör lära sig fraser som är 

passande i olika autentiska situationer för att kunna föra ett samtal vidare, eller för att be 

om ett klargörande. Till dessa muntliga strategier belyser författaren att elever bör lära sig 

att använda sitt kroppsspråk, miner och gester för att kunna visa sin förståelse fysiskt i ett 

samtal.  

 

I styrdokumentet Lgr11 (Skolverket, 2011) kan det, under ämnet engelska, utläsas att 

elever ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda språkliga strategier för 

att förstå och göra sig förstådd. Det ligger hos läraren att tolka och forma sin undervisning 

så att dessa förmågor utvecklas. Eftersom förmågorna är breda och svårtolkade kan detta 

innebära en stor variation av uppfattning av begreppen.  
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Sammanfattningsvis kan problemet beskrivas med att språkliga strategier i engelska är 

komplexa att skapa förutsättningar för elever att utveckla, att definiera, att synliggöra och 

att observera. Vidare kan problemet skapa konsekvenser i elevers språkinlärning. En 

konsekvens skulle kunna vara att elever saknar verktyg för att lösa språkliga problem i en 

verklig situation, vilket tas upp senare under rubriken tidigare forskning. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet är att utifrån en fenomenologisk ansats undersöka hur lärare upplever och beskriver 

sitt arbete med språkliga strategier. 

 

Frågeställning 

Hur upplever lärare att elever utvecklar språkliga strategier och hur används dessa i 

engelskundervisningen? 

 

Tidigare forskning  
I följande kapitel ges en kort överblick av tidigare forskning kring språkinlärning samt 

språkliga strategier. Vidare i kapitlet avgränsas forskningen till språkliga strategier med en 

koppling till styrdokumentet Lgr11 (Skolverket, 2011). Detta görs för att skapa en tydlig 

bild av den avgränsning som gjorts i föreliggande studie. 

 

Språklärande genom samspel och kommunikation 

Enligt Börjesson (2012) förflyttades fokus från “att lära ut” till lärande i slutet på 1900-

talet. Forskning kring språkinlärning var intensiv och forskare studerade hur elever tänkte 

och agerade vid språkinlärning. Författaren menar att en del av resultaten bland annat 

påverkade läroplanens utveckling till att fokusera på elevens medvetenhet om och ansvar 

för sitt egna lärande. Börjesson (2012) beskriver detta som en grund till att språkliga 

strategier är en del av språkinlärningen. Dock menar författaren att elevens ansvar och 

medvetenhet om sitt lärande i undervisningen förskjutits något till att vara ett samspel 

mellan lärare och elev. 

 

Krashen (2009) framhåller vikten av att inlärningsteorier (ex. behavioristisk, sociokulturell, 

kognitivistiskt, egen anm.) inte är den enda faktor som styr valet av metod och material i 

språkundervisning. Författaren menar att det finns minst tre olika sätt att hitta rätt metod 

och material och att man bör förhålla sig till dem alla. De olika sätten som diskuteras och 

jämförs är erfarenhet, teori och tillämpad språkforskning. Krashen (2009) menar att de alla 

tre utmynnar i samma slutsats; i framgångsrik undervisning utnyttjas människors 

kommunikation. Lärande sker enligt författaren genom kommunikation och användning av 

språket, det grundläggande syftet med ett språk. 



5 

För att elever ska utveckla goda språkförmågor menar Roessingh (2014) att undervisning i 

engelska som andraspråk bör ge möjlighet för elever att träna olika förmågor, för att 

språkinlärning ska ske. Exempel på förmågor som författaren nämner är förmåga att lösa 

problem, förmåga att hitta strategier, förmåga att tänka kritiskt och förmåga att kunna 

använda språket i verkliga situationer. Även Roessingh (2014) belyser vikten av att 

använda språket vid inlärningen. För att kunna använda språket i verkliga situationer 

menar författaren att det kräver en undervisning som utgår från eleverna och att innehållet 

utformas utifrån tänkbara verkliga situationer, där elever kan behöva använda språket. 

Liknande faktorer beskrivs av Börjesson (2012), som menar vidare att elever vågar 

använda språket då lärare skapar goda lärmiljöer. Dessa beskrivs som trygga, vilket 

författaren menar skapar möjligheter för risktagande där elever vågar göra misstag men 

samtidigt får hjälp med att tro på sin förmåga. 

Språkliga strategier i språkundervisning 

Internationella forskare (bl.a. Griffiths, 2004 & Kuo Lee, 2010) använder begreppet 

language learning strategies, vilket kan översättas till språkliga inlärningsstrategier. Även 

second language learning (andraspråksinlärning) (O´Malley et al., 1985) och second 

language acquisition (att förvärva ett andraspråk) (Krashen, 2009) används i dessa 

forskningssammanhang. Därav används begreppet språkliga strategier som ett 

samlingsbegrepp i föreliggande studie. Detta eftersom både strategier för inlärning av språk 

och strategier för att använda språket diskuteras. 

 

Griffiths (2004) menar att språkliga strategier är komplicerade att undersöka, då dessa inte 

alltid är observerbara. Författaren lyfter undersökningar som gjorts mellan elever med 

effektiv språkinlärning och elever med mindre effektiv språkinlärning, då det studerats hur 

eleverna lär där syftet var att synliggöra språkliga strategier. Resultaten i dessa 

undersökningar visar att en mängd faktorer spelar in för att utveckla goda språkliga 

strategier (exempelvis elevers ålder, sociokulturell bakgrund och lärsituationer). Griffiths 

(2004) menar att elevens sociala förmåga och vilja att kommunicera även är av vikt, då det 

visats att elever med engagemang och intresse för social kommunikation utvecklar goda 

språkkunskaper. 

 

Enligt Griffiths (2004) är ett framgångsrikt sätt för att ge elever möjlighet att utveckla 

språkliga strategier, att instruera dem till att reflektera över sitt eget lärande. Genom att 

undervisa innehåll tillsammans med verktyg för att lära det, menar författaren att 

lärprocesserna synliggörs för eleverna. Detta kan kopplas till syftesdelen i Lgr11 

(Skolverket, 2011) där man kan tydligt kan förstå att eleverna ska vara medvetna om sina 

lärprocesser för att kunna ta ansvar för- och reflektera över sitt lärande. Undervisningen 

ska, enligt läroplanen (Skolverket, 2011), bidra till att elever utvecklar kunskaper i att 

skapa en förståelse i engelska. Vidare kan även utläsas att eleverna ska kunna använda olika 

hjälpmedel för att lära, förstå, skapa och kommunicera. 
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Kuo Lee (2010) har studerat språkliga strategiers utveckling sedan 1970-talet. Även denna 

studie visar att flera faktorer spelar roll för en god språkutveckling. Författaren menar att 

elever tillämpar olika sorters strategier, beroende på vilken miljö de befinner sig i. På grund 

av att förmågan att tillämpa strategier för språkutveckling är individuell och ter sig olika, 

styrker Kuo Lee (2010) det faktum att språkliga strategier är komplexa att undersöka. 

Vidare beskriver författaren arbete med språkliga strategier som olika sätt för elever att bli 

successivt starkare i ett språk. Intressant i Kuo Lees (2010) studie är att andraspråkselever 

med goda språkkunskaper använder sig av samma strategier som elever med mindre goda 

språkkunskaper. Skillnaden i författarens studie visade sig vara att eleverna med goda 

språkkunskaper hade förmågan att välja lämplig strategi passande för specifika situationer. 

Detta till skillnad från eleverna med mindre goda språkkunskaper. Eleverna med goda 

språkkunskaper hade också ett större register av strategier att välja bland. 

 

En studie gjord av O’Malley, Chamot, Stewner-Manzanares, Russo & Küpper (1985) söker 

svar på frekvens på och omfattning av studenters användning av inlärningsstrategier samt 

effekten av träning i dessa. De använde sig av intervjuer för att kartlägga strategier 

studenterna använde sig av samt observationer och intervjuer med lärare. Studenterna fick 

också träna sig på att använda strategier i olika språkaktiviteter. Genom observationer fick 

forskarna ett relativt sparsamt material. I likhet med Kuo Lee (2010) menar författarna att 

strategier är svåra undersöka. Forskarna menar att kartläggning av strategier genom 

observation är problematiskt, eftersom de inte alltid uttrycks på ett synligt sätt. De 

strategier forskarna fick fram kategoriserades genom att dela in dem i metakognitiva-, 

kognitiva- och socioaffektiva strategier.  

 

O´Malley et al. (1985) kom fram till att mer än 50 % av de strategier som studenterna 

använde kunde kategoriseras som kognitiva strategier. Till skillnad från Kuo Lees (2010) 

resultat som visar att samma strategier används oavsett språkkunskaper, framkom en 

skillnad mellan nybörjare och studenter som undervisats i språket en längre tid. Studenter 

som anses vara nybörjare använde sig oftare av översättning och bilder. Däremot kunde 

man inte se en skillnad mellan de båda gruppernas användning av de socio-affektiva 

strategierna, som bland annat innebär att ställa frågor och samarbeta med andra för att 

uttrycka sig. Den strategi studenterna uppgav som mest användbar i sitt språkanvändande 

var strategier för att lära sig ord, följt av uttal och hörförståelse. O’Malley et al. (1985) 

menar att instruktioner kring strategier och användning av ämnesövergripande 

undervisning kan underlätta elevers inlärning. Slutligen lyfter författarna 

andraspråkslärares värdefulla roll när det kommer till studenters tillämpning av strategier i 

nya situationer, både i klassrumsrelaterade situationer och i kontexter där det engelska 

språket krävs. 

 

Även Chamot (2004) har studerat inlärningsstrategiers komplexitet. Författaren definierar 

inlärningsstrategier som medvetna tankar och aktioner som används för att nå ett 

lärandemål. I sin artikel problematiserar författaren befintlig forskning kring 

inlärningsstrategier i andraspråk och hur detta kan påverka läraren och elever. Åtta 
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problem har identifierats, varav tre är intressanta att ta upp i föreliggande studie. Dessa 

områden är: explicita eller integrerade instruktioner, instruktionsspråk och överföring av 

strategier till nya situationer.  

 

Vidare lyfter Chamot (2004) forskning som är enig om att det är viktigt att strategierna är 

explicita i undervisningen (bland annat i tidigare studier av samma författare, se Chamot, 

2004). I författarens studie framkommer att det råder mindre enighet kring huruvida dessa 

ska vara integrerade i läroplanen (i språkämnen) eller om de ska undervisas separat. 

Fördelarna som lyfts med en integrerad undervisning av strategierna är att elever å ena 

sidan använder strategier i autentiska uppgifter. Å andra sidan lyfter författaren att en kurs 

som endast behandlar strategianvändande skulle vara praktisk för lärarna. Dessutom är 

elever mer benägna att överföra sina kunskaper till andra uppgifter, om de lär sig 

strategianvändande explicit i undervisningen. 

 

Chamot (2004) menar att det ideala skulle vara att lärare inom alla ämnen skulle lära ut 

strategier för att lära, vilket har visat sig ge signifikant bättre resultat. Vidare tar författaren 

upp valet av språk för instruktioner och att för lite forskning gjorts inom detta område. 

Elever som är på en nybörjarnivå i andraspråksinlärning har inte ännu tillräckliga 

språkkunskaper för att ta till sig instruktioner kring hur strategier används och varför de 

används, på annat än sitt hemspråk. Däremot menar författaren att det är viktigt att även 

nybörjare får verktyg för att använda och lära sig strategier, eftersom detta ökar deras 

motivation och förbättrar deras språkutveckling. Forskning som diskuteras visar att lärare 

överger sin undervisning kring strategier på målspråket eftersom eleverna inte hade 

tillräckliga kunskaper för att ta till sig dessa.  Författaren menar att en klass som består av 

elever och lärare som alla talar samma språk, kan instruktioner för strategier, å ena sidan, 

med fördel tas på förstaspråket. Å andra sidan förlorar då eleverna tid för kontakt med 

andraspråket. 

 

Ytterligare resultat som Chamot (2004) visar är att elevernas förmåga att överföra 

strategier till nya uppgifter och situationer ökar i förhållande till lärarens arbete med att 

hjälpa eleven att se sin utveckling i ett metakognitivt perspektiv. Författaren lyfter en 

studie där elever fick strategier som de skulle värdera om dessa kunde användas i 

andraspråket, förstaspråket, annat språk eller inte användbara alls. Det visade sig att elever 

som valde att värdera strategier som användbara i högre grad, använde sig oftare av 

metakognitiva strategier (där de kunde överföra strategier mellan sitt förstaspråk och sitt 

andraspråk) än de andra. Vidare tar författaren upp resultat som visar att det är viktigt att 

elever utvecklar en metakognitiv förmåga för användning av strategier. Författaren menar 

strategier bör tränas med utgången att elever automatiskt använder sig av dessa.  

 

Roessingh (2014) lyfter i sin artikel att autentiska sammanhang bör skapas och menar att 

strategier för att lösa problem inte framkommer genom undervisning riktad mot eleverna. 

Detta framför undervisning där eleverna är aktiva deltagare. Vidare menar författaren att 

undervisning i andraspråk bör träna förmågor att lösa problem, att hitta strategier och att 
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tänka kritiskt. Författaren menar att det inte finns möjlighet att lära sig målspråket 

automatiserat i tillräcklig språklig bredd för att kunna använda det i verkliga situationer. 

Vidare anges detta som en anledning till att strategier ska utvecklas och att det krävs för att 

kunna ta sig runt eventuella språkliga problem som elever kan stöta på vid användning av 

språket. 

 

För att elever ska använda målspråket i så hög utsträckning som möjligt menar Börjesson 

(2012) att lärare bör använda målspråket i och kring undervisningen. En vinst av att 

bedriva undervisningen på målspråket är också att det faller sig naturligt att utveckla och 

använda språkliga strategier i samband med kommunikationen i klassrummet. Vidare 

menar författaren att eleverna måste tränas i situationer där strategier, för att förstå 

engelska respektive för att göra sig förstådda på engelska, utvecklas för att faktiskt kunna 

använda dessa i autentiska situationer. Först i dessa sammanhang menar Börjesson (2012) 

att eleverna lär sig strategier för att hantera språkliga problem och kan vidare lära sig att 

handskas med dem, även utanför skolan.  

 

Språkliga strategier i Lgr11 

Eftersom begreppet språkliga strategier är komplext att beskriva har vi valt att beskriva 

dem utifrån Börjessons (2012) kategorisering. Författaren beskriver att strategierna delas 

in i metakognitiva (reflektion över hur man lär), kognitiva (drar slutsatser, associerar med 

tidigare erfarenheter m.m.) och socio-affektiva (språkligt samspelar och samarbetar med 

sin omgivning) strategier. Denna gruppering av strategier är, enligt Börjesson (2012) inte 

generell bland forskare, då det finns delade meningar om vad inlärningstrategier innebär. 

Dock menar författaren att den är vanligt förekommande. Denna kategorisering har även en 

tydlig koppling till styrdokumentet Lgr11 (Skolverket, 2011) och det centrala innehållet för 

ämnet engelska, vilket är relevant för denna studie. Kopplingen framkommer tydligt i 

artikeln, då Börjesson (2012) sammanfattar och beskriver en del forskning som ligger till 

grund för de språkliga formuleringar som finns i styrdokumentet. 

 

De språkliga strategierna undersöks i förhållande till det centrala innehållet och syftesdelen 

under ämnet engelska, med fokus på muntlig kommunikation och samspel med 

omgivningen (Skolverket, 2011). Anledningen till att denna avgränsning gjorts och till att 

en stark koppling till styrdokumentet Lgr11 gjorts, är för att nå så konkreta beskrivningar 

från lärare i ämnet engelska som möjligt, vilket kan bli komplicerat vid för brett 

undersökningsområde. Ytterligare en anledning till avgränsningen är att det är muntlig 

engelska som uppfattas som mest komplex att undervisa i, för att skapa möjlighet för 

eleverna att utveckla språkliga strategier. 

 

Sammanfattningsvis tolkar vi forskningen som att elever ska träna interaktion i 

meningsfulla situationer, där de får möjlighet att utveckla strategier för att göra sig 

förstådda på engelska samt för att förstå engelska. För att utveckla dessa strategier bör 

elever vara medvetna om sina lärprocesser, tänka kritiskt och ta ansvar för sitt lärande. För 

att skapa möjligheter för detta bör läraren använda målspråket i undervisningen och 
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synliggöra strategier för eleverna. Lärare bör också skapa situationer där elever får 

möjlighet att stöta på språkliga problem, vilket kan skapa förutsättningar för eleverna att 

hitta strategier för att lösa dem. 

Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för insamling av empiri till studien. Kapitlet 

behandlar även etiska ställningstagande samt en beskrivning av arbetet som gjorts före 

insamlingen av empirin. 

 

Intervjudesign 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur forskare kan välja att vara öppna med sitt syfte 

eller inte. Forskare kan beskriva syftet och forma sina frågor så att de är direkta. Alternativt 

kan valet falla på att ställa indirekta intervjufrågor kring ett ämne. Föreliggande studie är av 

det senare slaget, vilket i denna studie innebär att frågorna som ställdes inte innehöll 

termen språkliga strategier. Frågor till intervjuerna utformades genom att utgå från de 

förmågor kring strategier som elever ska utveckla under årskurs 4-6, enligt Skolverket 

(2011). Språkliga strategier bröts sedan ner till situationer och uttryck som vi kommit fram 

till genom tidigare forskning och egna erfarenheter. Exempel på uttryck som framkom i 

operationaliseringen är språkanvändning i klassrummet, metakognitivt perspektiv på sitt 

lärande och lärarens roll i elevers utveckling av språk. Efter operationalisering av begreppet 

språkliga strategier formulerades intervjufrågor som testades på en tillgänglig lärare. 

Därefter omformulerades intervjufrågorna utifrån hur väl läraren förstod frågorna och om 

svaren motsvarade studiens syfte. 

 

Intervjufrågorna konstruerades som relativt öppna för informanten att tolka, för att öppna 

för intervjun att kunna röra sig i olika riktningar. Detta gjordes för att generera kunskap om 

vad som för informanten är viktigt och relevant, vilket Bryman (2011) menar blir möjligt. 

Vidare menar författaren att denna form av intervju dessutom tillåter forskaren att avvika 

från förkonstruerat frågeschema. Det ger en möjlighet att ställa eventuella följdfrågor, vilket 

ger en flexibilitet i intervjun och intervjuaren kan styra fokus i intervjun. 

 

Fenomenologisk ansats 

Studiens forskningsfråga söker svar på hur lärare upplever att elever utvecklar språkliga 

strategier och hur dessa används i engelskundervisningen. Tidigare forskning, Griffiths 

(2004), lyfter att inlärningsstrategier både är svåra att definiera och synliggöra. Valet av 

ansats i denna studie grundar sig i intresset att undersöka fenomen, i denna studie lärares 

förhållande till strategier. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det fenomenologiska 

förhållningssättet som en forskningsansats där man är intresserad av att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörers egna perspektiv och beskrivning av världen. Fokus i en 

forskningsintervju med inspiration av fenomenologi, ligger på att fånga intervjupersonens 

upplevelse av aktuellt ämne. Det är viktigt att vara öppensinnad i en sådan intervju och 
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därmed åsidosätta sina tidigare vetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att “ komma 

fram till en förutsättningslös beskrivning” (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

Urval 
Metoden för föreliggande studie är kvalitativa intervjuer. Verksamma lärare som 

undervisar i engelska, med inriktning årskurs 4-6, i sydvästra Sverige är studiens 

begränsade population. Urvalet utgörs av 6 lärare med olika utbildningsbakgrund och 

erfarenhet i yrket. Lärarna är verksamma på 4 olika skolor, vilket var ett val för att få ett 

trovärdigt resultat. Ahrne och Svensson (2011) uppger att inga regler finns för urvalet i en 

kvalitativ studie, de menar däremot att det är viktigt att se till vilka konsekvenser urvalet 

kan få på resultat och trovärdighet. Urvalet i föreliggande studie är, enligt Bryman (2011), 

ett bekvämlighetsurval. Eftersom en ingående analys av empirin skulle ske ansågs inte 

urvalet vara av stor vikt, utan lärare som var tillgängliga och positiva till att medverka 

valdes ut för intervju. 

 

Intervjudeltagare 

Lärare 1: 3,5 års erfarenhet i yrket, undervisar i årskurs 4 och 6, behörig engelsklärare. 

Lärare 2: 19 års erfarenhet i yrket, undervisar för tillfället inte i engelska, har undervisat i 

engelska tidigare, behörig engelsklärare. 

Lärare 3: 10 års erfarenhet i yrket, undervisar årskurs 5 i engelska, behörig engelsklärare. 

Lärare 4: 1 års erfarenhet i yrket, undervisar årskurs 5 i engelska, behörig engelsklärare. 

Lärare 5: 1 års erfarenhet i yrket, undervisar årskurs 5 i engelska, behörig engelsklärare. 

Lärare 6: 2 års erfarenhet i yrket, undervisar årskurs 4 och 6 i engelska, behörig 

engelsklärare. 

 

Datainsamling och dokumentation 

Insamling av det empiriska materialet dokumenterades genom ljudinspelning. Valet att 

enbart spela in ljud framför att använda videoinspelning föll sig naturligt då studien söker 

svar på framställning av ett fenomen (vilket endast kräver ljudupptagning). Bjørndal 

(2005) lyfter att en fördel med ljudinspelning, framför att anteckna under intervjutillfället, 

är att observationen sparas och kan spelas upp flertalet gånger. Därmed blir 

transkriberingen av materialet mer detaljerad och nya tankar kan väckas vid upprepad 

bearbetning. Ljud spelades in med hjälp av mobiltelefon.  

 

Databearbetning 

Efter att intervjuerna färdigställts transkriberades ljudinspelningarna. Empirin som sedan 

bestod av transkription av intervjuerna tolkades med ett öppet sinne och inga värderingar 

av lärarnas upplevelser har gjorts. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2013) menar att när 

olika personers upplevelser beskrivs kan en djupare förståelse för olikheterna nås och 

förbättringar kan göras. Det första steget i analysen var att läsa transkriptionen flertalet 

gånger. Under läsningen var fokus riktat på både mönster och olikheter i empirin. 

Materialet bröts sedan ner från sin helhet till relevanta delar av vad deltagarna talat om 
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under intervjuerna. Den första kategoriseringen gjordes utifrån ett mönster i empirin. När 

detta gjorts kunde delarna kategoriseras och nya helhetsbilder skapades.  

 

Kategorierna som bildades utifrån dessa mönster är strategier för att göra sig förstådd, 

strategier för att förstå och att skapa förutsättningar. Inom de olika kategorierna urskiljde 

vi sedan variationer av lärarnas upplevelser kring ämnet. Utkomsten blev kategorier med 

liknande fenomen som lärare upplever på olika sätt. Dahlberg et al. (2013) beskriver de 

individuella upplevelserna som intersubjektiva och lyfter vikten av att det är upplevelserna 

som kategoriseras, inte personerna. Detta har vi tagit hänsyn till, vilket medför att samma 

persons upplevelser faller inom flera olika kategorier. Vidare har vi valt att inte ge 

deltagarna fiktiva namn, då det inte är relevant för studien att veta vilken deltagare som 

upplever vad. 

 

Etiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (hämtat 14/4 2016) om studiens syfte och vilken betydelse 

deras deltagande har i studien. Deltagarna informerades om att empirin endast kommer att 

användas i föreliggande forskning och deras deltagande är högst frivilligt. Deltagarna 

informerades dessutom om att deras medverkan kunde avbrytas när som helst under deras 

medverkan. Föregående aspekter är enligt informationskravet.  

 

Enligt samtyckeskravet inhämtades samtycke till att medverka i studien av deltagarna, 

innan insamlingen av empiri påbörjades. Vidare informerades deltagarna om att vi agerar 

enligt tystnadsplikt när det kommer till eventuella etiskt känsliga uppgifter om 

identifierbara personer. Alla uppgifter om dessa antecknas, lagras och avrapporteras för att 

ingen utomstående ska kunna identifiera deltagare eller personer som deltagare talat om i 

studien. Det informerades även om att ingen utomstående ska få tillgång till materialet i den 

mån det är möjligt. Detta gjordes enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, hämtat 

14/4 2016). 
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Resultat 
Resultatet beskrivs utifrån de kategorier som skapades under analysen av empirin. Några 

citat från intervjuerna finns med för att göra resultatet mer levande. Citaten är direkta 

utdrag ur transkriptionen och ett citat speglar vad en lärare har sagt. 

 

Strategier för att göra sig förstådd 

Lärarna upplever att många olika faktorer spelar in när elever ska utveckla sin förmåga att 

göra sig förstådda på engelska. Lärarna talar om faktorer som påverkar elevers 

strategiutveckling, bland annat klimatet i klassrummet, ordförrådets betydelse och olika 

sätt att formulera sig på. 

 

Klassrumsklimatets betydelse för strategiutveckling 

För att elever ska kunna göra sig förstådda på engelska talar lärarna om trygghet i 

klassrummet. Lärarna upplever att elever vågar tala engelska i högre utsträckning då 

klassrumsklimatet är accepterande. Ett accepterande klassrumsklimat beskrivs som 

stöttande, bekvämt och där eleverna får positiv bekräftelse från läraren. Lärarna upplever 

sig själva som språkliga förebilder, eftersom de övervägande talar engelska i 

undervisningen. Detta bidrar till att eleverna blir positivt påverkade och det upplevs att 

eleverna vågar försöka göra sig förstådda på engelska, även då det uppstår grammatiska fel 

eller att uttalet inte är korrekt. Lärarna talar om att detta beror på att de själva inte har ett 

korrekt uttal alla gånger och att alla ord i språket inte finns till hands. Eftersom lärarna 

använder språkliga strategier för att själva göra sig förstådda på engelska inför eleverna, 

upplever de att eleverna också börjar använda dessa strategier.  

 

“För det första är det ju automatisk med kroppen att man pekar och håller på. Men också att 

med andra ord ge dem ledtrådar. Om jag ska beskriva en hund, vad är det jag pratar om, så 

kanske man pratar om färgen och hur den ser ut så där. Så som att man ger dem olika 

strategier, så använder man ungefär samma strategier själv om man ska beskriva någonting.” 

 

Flera lärare upplever att elever tycker det är utlämnande och obehagligt att tala engelska. 

För att motarbeta detta arbetar lärare med olika strategier. När det talas om elevers 

självförtroende vid kommunikation på engelska finns en signifikant spridning bland lärares 

upplevelser, dock anser samtliga att det finns en problematik. En lärare berättar att 

eleverna tvingas att tala engelska och detta så småningom blir till en vana och därmed inte 

så obehagligt. Andra lärare talar om att det ges utrymme för att tala svenska, då de upplever 

att det är bättre än att eleven förblir tyst under undervisningen. Några lärare talar om att 

skapa fiktiva figurer eller situationer för att eleverna ska uppleva det engelska talet som 

mer naturligt. Lärarna menar då att eleverna kopplar undervisningen till verkligheten, 

vilket motiverar eleverna till att tala utan att känna obehag. 
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Sammanfattningsvis upplever samtliga lärare att klimatet i klassrummet har en stor 

inverkan på elevernas språkanvändning och i utvecklingen av språkliga strategier. 

Variationen mellan lärarnas arbete med att skapa detta klimat skiljer sig dock åt. Att 

använda sig av fiktiva figurer, tvingas tala och ta till svenska när engelskan inte räcker till är 

några exempel på strategier lärarna talar om. 

 

Kan du förklara det med andra ord? 

Samtliga lärare upplever att omformuleringar och förklaringar med andra ord är nyckeln 

till att kunna göra sig förstådd. En lärare beskriver omformuleringar och förklaringar som 

genvägar för eleverna att lära sig för att kunna göra sig förstådda. Läraren arbetar med 

eleverna ska beskriva eller förklara något på olika sätt i både skrift och muntligt. Läraren 

lyfter dessutom att eleverna får stöttning i samband med detta och att stöttningen är i 

handledningsform och inte “rättande”. En annan lärare menar att eleverna ska klara av att 

göra sig förstådda på egen hand och lyfter inte stöttning i dessa sammanhang.  

 

“Du får inte lov att prata svenska, du måste gå runt det. Precis som att de låtsas som att de 

andra inte förstår. Lite på den planen. Att du måste berätta och så stannar man upp och 

nästan fånglor och lyssnar; jag vill veta hur du tar dig vidare i ditt språk. För tillslut så gör de 

ju det, för de måste använda andra ord eller andra vägar.” 

 

Läraren anser att eleverna själva ska lista ut hur de ska kunna göra sig förstådda, genom att 

förklara det som ska sägas med andra ord vid eventuell problematik i kommunikationen. 

Det talas dessutom om att eleverna inte ska ge upp, utan istället på egen hand söka 

hjälpmedel för att ta sig vidare. 

 

Detta sammanfattas som att förmågan att omformulera sig när elever ska göra sig förstådda 

på engelska är av stor vikt. Detta fenomen har lärare en likvärdig syn på och upplever det 

som en språklig strategi för att kunna göra sig förstådd. 

 

Ordförrådets betydelse för att göra sig förstådd 

Ett hinder för att göra sig förstådda kan vara att eleverna saknar specifika ord. För att ta sig 

förbi dessa hinder i talet talar lärarna mycket om synonymer. Lärarna förklarar att eleverna 

inte bör tala med svenska ord i det engelska språket. Istället vill de att eleverna ska finna 

andra ord än det de söker, för att kunna ta sig vidare i talet. Då menar lärarna att 

synonymer är en viktig del i undervisningen. För att kunna tala runt ett saknat ord talar 

lärarna även om vikten av ett brett ordförråd. När eleverna saknar ett ord ges de verktyg 

för att lära sig det. Lärarna talar då om att eleverna får lära sig strategier för att förklara 

vilket ord de söker, söka upp ordets betydelse eller visa med kroppsspråk. När eleverna ska 

förklara vilket ord de söker, upplever lärarna att de beskriver ordet genom att ange dess 

egenskaper eller beskriver i vilket sammanhang ordet kan förekomma. 
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Det upplevs även att elever försöker kompensera ett bristande ordförråd genom 

kroppsspråk och gestikulation (exempelvis pekar eller ritar). En lärare beskriver 

kommunikation genom att peka eller rita konkret som en användning av konkret material. 

När elever saknar ord upplever lärarna i vissa fall att elever blandar in det svenska språket 

genom att säga ordet på svenska med ett engelskt uttal. Dock menar en lärare att det inte 

får förekomma en blandning av svenska och engelska och motiverar detta med 

bedömningsmaterialet till de nationella proven i ämnet engelska. Lärarna upplever att 

avsaknaden av ord inte alltid behöver bero på att eleven inte vet ordets betydelse. Det kan 

även bero på elevens eventuella brist på fantasi eller att eleven känner sig pressad till att 

prestera. En lärare beskriver hur elever med olika modersmål interagerar med varandra. 

Eftersom eleverna inte talar samma förstaspråk blir engelskan ett gemensamt 

kommunikationsspråk. Läraren menar att eleverna blir motiverade av detta då de vill göra 

sig förstådda i samband med lek, spel och tävlingar. När dessa elever talar engelska ser 

läraren att språkliga strategier som omformuleringar och gester används i högre grad än 

vad de visar under undervisningstillfällen. Läraren menar dock att detta är väl användbart i 

undervisningen och låter eleverna förklara instruktioner och dylikt för varandra istället för 

att själv översätta från svenska till engelska, oavsett vilket ämne som undervisas i. 

 

Lärarna talar också om olika verktyg som finns till hands när eleverna söker specifika ord 

på engelska. Exempel på verktyg som anges är översättningssidor på internet och lexikon. 

Lärarna upplever också att elever ofta ber varandra om hjälp för att hitta rätt ord och även 

att läraren ger eleven ordet. När det kommer till att hjälpa eleven med att finna ord menar 

några lärare att eleven bör ta ansvar för sitt eget lärande genom att söka efter ordet på egen 

hand. Å andra sidan menar några lärare att elevers ordförråd bör byggas upp fort och för att 

eleven ska kunna komma vidare så behövs orden direkt. Läraren hjälper då eleven genom 

att säga ordet. En lärare talar om att elever lär sig ord genom att söka dess betydelse på 

egen hand, men att stavning av ord kan eleven få av läraren. 

 

Ytterligare ett sätt att bygga upp elevers ordförråd beskrivs av en lärare som menar att 

eleverna lär sig ord av varandra. Läraren upplever att eleverna lär sig nya ord i situationer 

där eleverna förklarar talad engelska på ett annat vis, muntligt i klassrummet. Läraren talar 

om att eleven väljer att använda ord som ligger på elevernas nivå och att övriga elever 

förstår den formuleringar bättre än om läraren förklarat vad som sagts med andra ord på 

engelska. 

 

Sammanfattningsvis talar lärarna om att synonymer, kroppsspråk och omformuleringar är 

viktiga delar för att eleverna ska kunna göra sig förstådda. Lärarna beskriver arbetet med 

att ökat ordförråd ofta sker genom att eleven själv söker upp det okända ordet genom olika 

uppslagsverk. Lärarnas beskrivningar visar på olika sätt att se på uppbyggnad av 

ordförrådet. Både eget ansvar för att ta reda på ett ords betydelse och en snabb 

återkoppling till elevers frågor om översättning uppges som alternativ. 
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Stöttning genom stödord, fraser och frågor 

Ett annat sätt lärarna talar om när det kommer till att arbeta för att eleverna ska kunna 

göra sig förstådda är att undervisa kring vanligt förekommande ord och fraser. Lärarna ser 

detta som en form av stöttning för eleverna i deras försök till att göra sig förstådda. Å andra 

sidan menar en lärare att hela fraser och meningar bör brytas ner till enstaka ord för att 

kunna bemöta orden i sin grundform. Läraren beskriver det som ett grundarbete och att de 

aldrig arbetar med hela fraser. Vidare beskriver läraren sitt arbete med att stötta eleverna i 

deras tal likvärdigt. När en elev visar svårigheter att komma vidare i sitt engelska tal stöttar 

läraren genom att ge eleven enstaka ord för att med hjälp av dem komma vidare och 

uttrycka hela meningar.  

 

Ett annat sätt som lärarna använder sig av för att stötta eleverna i deras försök till att göra 

sig förstådda är att ställa frågor. Lärarna upplever att eleverna kommer vidare i sitt tal när 

lärarna ställer frågor kring vad det är eleven försöker tala om. Frågorna som ställs kan 

handla om ett saknat ord och hur eleven kan beskriva ordet på ett annat sätt. En lärare 

upplever också att frågor kan hjälpa eleven vidare i samtal om eleven saknar hela meningar 

eller fraser. En annan lärare lyfter samtalets betydelse genom att jämföra samtal med 

muntlig framställning. Läraren i fråga upplever att eleverna kan lära sig muntliga 

framställanden utantill eller läsa en text innantill, vilket läraren inte anser ger eleven så 

mycket som vid ett samtal. Läraren menar att dessa situationer endast tränar elevens uttal 

och mod. 

 

För att sammanfatta detta fenomen är variationen bred mellan flertalet lärare och den 

lärare som inte förespråkar fraser och meningar som stöttning. Läraren som lyfter 

samtalets betydelse visar tecken på hur viktigt det är att elever utvecklar strategier för att 

sig förstådda i kommunikationssituationer. 

 

Strategier för att förstå 

För att utveckla elever förståelse av det engelska språket talar lärarna bland annat om sin 

egen språkanvändning i klassrummet, olika hörövningar och diverse hjälpmedel. 

 

När läraren talar 

För att stötta elever i deras förståelse av engelska talar en lärare om olika steg i sin egen 

talade engelska som riktas mot eleverna i undervisningen. Läraren beskriver dessa steg och 

menar att när eleven inte förstår bör man börja med att uttrycka sig med samma innebörd, 

fast med andra och enklare ord. Om eleven fortfarande visar brist på förståelse berättar 

läraren att man kan använda sitt kroppsspråk, gestikulera, peka eller rita vad det är som 

uttrycks. Om eleven inte förstår trots dessa försök, menar läraren att det är tillåtet att tala 

svenska. Läraren talar här om en process där målet är att eleven ska förstå talad engelska 

och hur läraren kan stötta eleven i sitt arbete. Det framkommer att läraren nyanserar och 

omformulerar sitt sätt att framföra ett budskap. Hur läraren ger eleven strategier för att ta 

sig an det språkliga hindret framkommer dock inte. Det första steget som handlar om att 
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omformulera sig talar flera lärare om. Lärarna upplever detta som viktigt och talar om detta 

som en språklig strategi. Även i detta sammanhang talar lärare om att de fungerar som 

förebilder till eleverna för att även de ska utveckla förmågan att omformulera sig vid 

språkliga problem. Vidare menar en lärare att det finns fördelar när det kommer till att tala 

engelska som lärare. Fördelarna är att läraren kan bestämma tempot i talet, betoningar och 

använda sitt kroppsspråk för att underlätta för eleverna.  

 

“Det är ju en helt annan grej när jag pratar för då kan ju jag kontrollera tempot och betoning 

själv. Då är det lättare att få dem att förstå. Och jag kan prata direkt till dem lite mer eftersom 

jag vet vad som är svårt.” 

 

Dock talar flera lärare om att elevernas kunskapsnivåer har för stor spridning för att 

läraren enbart ska kunna tala engelska. En lärare menar att försök har gjorts till att tala 

engelska, men att många elever tydligt visar att de inte förstår. Läraren väljer då att 

upprepa det som sagts på svenska. Läraren upplever dessutom att instruktioner till 

eleverna måste ges på svenska. 

 

Sammanfattningsvis synliggörs här lärarnas upplevelse av att de är språkliga förebilder. 

Lärare beskriver hur elever kan ta efter det läraren gör och därmed utveckla sitt språk. 

Många lärare väljer trots det att översätta till svenska då de upplever att eleverna inte 

förstår den talade engelskan. Detta visar på en komplexitet mellan hur lärarna agerar och 

hur de resonerar. 

 

Hörövningar 

När det kommer till hörövningar upplever lärarna att eleverna lär sig strategier för att 

förstå helheter. Lärarna talar om att eleverna ska lyssna efter ord de känner igen och 

försöka bilda ett sammanhang. Det upplevs dessutom att elevernas förståelse ökar om 

uppspelning av hörövningarna görs upprepade gånger. I dessa sammanhang förklarar en 

lärare för eleverna att de ska lyssna färdigt utan att stressa för att förstå helheten. Läraren 

talar om att eleverna måste ha tålamod innan de bestämmer sig för att de inte förstår den 

talade engelskan.  

 

“Jag försöker ge dem strategier för hur de ska kunna förstå den talade engelskan bättre. Det 

handlar om att ha is i magen och lyssna färdigt, leta efter ord de känner igen, inte bli för 

stressade.” 

 

En annan lärare upplever att elevernas förståelse av engelska ökar genom att använda 

läromedel med tillhörande hörövningar. När övningarna utförts samlar läraren in 

materialet för att stämma av elevernas kunskaper. Om läraren upptäcker att elever haft 

svårigheter att klara övningarna hjälper hon de elever enskilt under tillfällen utanför 

ordinarie undervisningstid. Flera lärare upplever att elever gärna vill ge upp när det 

kommer till hörförståelse och försöker arbeta för att de inte ska göra det. Läraren beskriver 

dock inte hur detta arbete kan gå till, vilket kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan har läraren 
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svårt att sätta ord på sin kunskap och sitt arbete. Å andra sidan kan det vara något läraren 

inte ansåg vara av relevant att vidare beskriva. Det första alternativet talar för en 

komplexitet i arbetet med strategier som dock inte kan fastställas. En lärare upplever 

dessutom att elever med god förståelse blir omotiverade av att lyssna på texter eller samtal 

upprepade gånger. Läraren beskriver en problematik i att utmana eleverna med god 

förståelse, samtidigt som eleverna med mindre god förståelse behöver stöttning. 

 

“Men sen är det svårt också för när jag till exempel vill spela hörövningar flera gånger så är 

det alltid så att “amen nu har vi hört det flera gånger, kan vi inte göra något annat nu?” och 

jag försöker förklara för dem att “alla ligger på olika nivåer och det är inte lätt för alla, bara 

för att det är lätt för dig”. Så det är ju svårt när det är sådana ojämna grupper.” 

 

Sammanfattningsvis talar flera lärare om hörövningar tillhörande läromedel. Lärarna 

upplever inte att förståelsen av språket är ett problem hos eleverna, utan snarare deras att 

angripa uppgiften. I dessa fall upplever lärarna att eleverna behöver strategier för att lyssna 

till helheten. 

 

Att skapa förutsättningar 

I samband med kommunikation och interaktion i ämnet engelska upplever lärarna att olika 

förutsättningar och situationer kan skapas i undervisningen för att gynna språkinlärningen 

och elevers strategiutveckling, vilka beskrivs i detta kapitel. 

 

Gruppkonstellationers betydelse för strategiutveckling 

En lärare upplever att elever inte alltid gynnas av att kommunicera på engelska när detta 

sker i helklass. Läraren beskriver en problematik kring detta, då det upplevs att tiden inte 

räcker till för att låta eleverna kommunicera i mindre grupper. Läraren uttrycker en önskan 

om att oftare kunna samtala på engelska med eleverna individuellt, då läraren tror att det 

skulle gynna elevens självkänsla när det kommer till att tala engelska. Dock förklarar 

läraren att begränsad tid för detta skapas under raster. Vidare har läraren tankar kring en 

omstrukturering på schemat för att skapa utrymme för kommunikation i mindre grupper. 

Enligt läraren är syftet då att eleverna ska våga prata mer engelska. 

 

En andra lärare upplever att elever kommunicerar på engelska i högre grad när 

gruppsammansättningarna känns trygga för eleverna. Läraren beskriver olika övningar och 

arbetssätt, samtidigt som det refereras till att allt sker i trygga och mindre grupper. Även en 

tredje lärare upplever att elever hellre talar engelska i grupper där de känner sig bekväma 

med gruppmedlemmarna. Dock anser denna lärare att andra grupper, utifrån 

kunskapsnivån hos eleven, är till fördel att sätta samman för att eleverna ska utvecklas. 

Läraren upplever att eleverna blir vana vid olika konstellationer, vilket medför att 

gruppindelningen kan ske på olika vis.  
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“Men om jag skulle vilja att de skulle ta sig an, kanske en lite svårare uppgift kan man ibland 

nivågruppera en som är lite längre fram och en som är längre bak. Så det är väldigt olika 

skulle jag vilja säga. Beroende på vad de ska göra. Så är det ganska så olika gruppindelning. 

Och några gånger är det bara fri lottning. Ni är i en grupp så här, och prova det. Det ska de ju 

också göra. Så de är vana vid massa olika konstellationer.” 

 

Sammanfattar man lärares uppfattning av vilken betydelse gruppen har för elevens lärande, 

är lärarna överens om att den är av stor betydelse. Lärarna talar om att eleven ska känna 

sig trygg i gruppen om tillfället ska bli givande och utvecklande. Samtidigt som lärare talar 

om att elever gemensamt kan bidra till att andra utvecklas, verkar fokus ligga på att skapa 

grupper där elever känner sig trygga. När lärare talar om grupptrygghet lyfter de att elever 

vågar tala, vilket skapar möjligheter för elever att utveckla språkliga strategier. 

 

Förberedelser och verklighetsanknytning 

För att skapa en naturlig upplevelse för eleverna när de ska kommunicera på engelska 

beskriver en lärare ett arbete med något som kallas “engelska dagar”. Läraren beskriver 

arbetet som verklighetsanknutet och naturligt. Under dessa dagar finns en 

överenskommelse mellan elever och lärare att alla endast kommunicerar på engelska under 

hela dagen. Andra förberedelser ingår, som till exempel måltider med kulturell anknytning 

till engelskspråkiga länder. Läraren menar att detta motiverar eleverna till att tala engelska 

och att det sker i högre utsträckning än under ordinarie engelsklektioner. Läraren upplever 

att många tycker det är roligt, samtidigt som några elever inte talar alls under dessa dagar. 

Vidare förklarar läraren att accent och uttal inte är av stor vikt, utan att en konstlad accent 

från lärarens sida endast upplevs som konstlat ur elevernas perspektiv.  

 

En lärare upplever att elever har nytta av engelska i verkligheten när det arbetats med 

liknande situationer i skolan. Läraren beskriver ett arbete där eleverna får planera och 

“genomföra” en resa till ett engelsktalande land. Läraren upplever att detta motiverar 

eleverna till att använda språket, vilket öppnar för att strategier kan utvecklas. Vidare 

beskrivs behovet av struktur i dessa övningar som individuella och att några elever kräver 

fyrkantiga mallar, medan andra klarar att utföra övningen utan några mallar. I detta arbete 

använder läraren sig av dialoger från situationer som är passande, vilka eleverna får öva på. 

Vidare upplever läraren att variation är viktigt och att det ska kännas “som på riktigt”. 

Läraren har också utfört övningar där elever fått beskriva Sverige för en fiktiv, utländsk 

person. Förberedelserna som gjorts i dessa övningar är att läraren beskrivit den fiktiva 

personen för eleverna och symboliserat den med en docka.  

 

Detta kan sammanfattas med att lärares beskrivningar av verklighetsanknytning är relativt 

lika. De beskrivna situationerna har gemensamt att det som lärarna upplever som 

verklighetsanknutet, kan tolkas som en konstlad situation där syftet är att möta 

verkligheten. Dock är det som eleverna faktiskt möter en fiktiv verklighet. 
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Kommunikation i undervisningen 

Flertalet lärare beskriver specifika undervisningsformer för att skapa 

kommunikationssituationer på engelska. En lärare upplever att eleverna blir motiverade till 

att tala engelska genom tävling. Tävlingarna som läraren beskriver handlar om att eleverna 

är uppdelade i lag. Eleverna ska beskriva föremål eller personer, medan andra ska försöka 

lista ut vad eller vem det är som beskrivs, för att sedan bli tilldelade poäng vid rätt svar. 

Läraren menar att detta är en metod för att utmana elever till att tala, samtidigt som läraren 

kan stötta eleverna genom att flika in med enstaka ord eller meningar. Liknande arbetssätt 

beskrivs av en annan lärare, som benämner situationerna som ett lekfullt sammanhang. 

Läraren upplever att eleverna blir trygga i att kommunicera på engelska genom spel och 

lekar. Dessa spel och lekar utnyttjar läraren sedan för att få eleverna till att återberätta 

något. Andra sätt att skapa lekfulla sammanhang är enligt läraren att använda sig av diverse 

rekvisita. Läraren upplever att det underlättar för eleverna om de får tala “genom” ett 

föremål, exempelvis ett kramdjur. 

 

“Men sen så använder jag också, just när vi ska träna på att kommunicera och prata, dockor 

och sådant där. Gosedjur och så. Det brukar bli väldigt mycket lättare, att låta apan prata 

istället.” 

 

Ett annat arbetssätt som beskrivs av en lärare är att eleverna får agera som “helpers”. Enligt 

läraren innebär detta att eleverna får planera en lite form av redovisning. Innehållet ska 

vara informativt till resterande elever och handla om schemat, vädret, dagens matsedel och 

så vidare. Läraren upplever att detta främjar elevernas talförmåga. Som stöttning får eleven 

stödord för att först kunna planera sin redovisning. Vidare arbetar läraren med dessa 

övningar successivt, då innehållet till en början är enkelt och kort. Läraren talar om 

stöttningen i dessa övningar som strategier. Vidare upplever läraren att olika individer 

använder olika strategier. En annan strategi som läraren upplever att eleverna utvecklar 

genom detta arbetssätt är att inte fastna i sökningen av ord, utan att försöka skapa en röd 

tråd i det som ska berättas. 

 

Sammanfattningsvis är det flera lärare som beskriver situationer där eleverna får tävla och 

leka som bra undervisningstillfällen eftersom eleverna då upplevs tryggare i sin 

kommunikation. Flera av lärarna talar om undervisningsformer där läraren skapar 

situationer och därefter får eleverna agera i dessa. I vissa fall beskriver lärare att 

kommunikationen i dessa situationer kan ske genom en fiktiv figur. Flera lärare upplever 

att dessa kommunikationssituationer skapar möjligheter för elever att utveckla språkliga 

strategier. 
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. Både i metoddiskussion och 

resultatdiskussion sker värderingar och diskussion med ett kritiskt förhållningssätt. 

Resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning, som redovisats tidigare i studien. I 

metoddiskussionen diskuteras metodval, generaliserbarhet, validitet och tillförlitlighet. 

 

Metoddiskussion 

I en fenomenologisk studie bör frågor som ställs till intervjupersonerna vara öppna, 

eftersom man eftersträvar att fånga deras upplevelser och beskrivningar av ett fenomen. 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Sex lärare intervjuades för denna studie, vilket vi anser givit ett 

resultat med bred variation. Det som möjligtvis kunde påverkat resultatet vid fler deltagare 

är kvaliteten av empiri i förhållande till mängden insamlad empiri. Efter hand som lärarna 

intervjuades, utvecklades vår intervjuteknik och följdfrågorna som ställdes gav mer 

utförliga svar i de senare intervjuerna. Dock anser vi att samtlig empiri är av god kvalitet 

och att skillnaden istället blev att de första intervjuerna tog längre tid och inkluderade fler 

följdfrågor för att nå tillräckligt med information. Studiens frågor anses fria från 

värderingar samt öppna för egen tolkning. De intervjufrågor som förberetts inför 

intervjutillfällena användes i olika ordning under de sex intervjuerna, utefter hur de 

passade in i samtalet. Vissa frågor uteslöts av den anledningen att intervjupersonen i fråga 

redan hade svarat på den genom sitt resonemang kring annan fråga. 

 

Vår förståelse av strategier i språkundervisning kan ha påverkat utformning av 

intervjufrågor samt intervjudesignen. Annan struktur och definition av frågor skulle kunna 

ha påverkat studiens utfall. Val som ligger till grund för frågornas utformning är viljan att 

inte lägga ordet strategi i intervjupersonernas mun. Därmed valde vi att ställa öppna frågor 

som är kopplade till elever och lärarens användning av strategier där lärarna själva fick 

definiera och beskriva sitt arbetssätt och sin undervisning. Detta gjorde att vi fick ett brett 

material där lärarnas upplevelser lyfts fram. 

 

Valet av insamlingsmetod anses inte ha påverkat studiens resultat. En mobiltelefon är idag 

något som ofta ligger på bordet. Därför upplevdes inspelningsinstrumentet inte som ett 

störande moment eller något som fick intervjudeltagarna att bli obekväma eller uppträda 

annorlunda vid inspelning. 

 

Ett sätt att svara på frågan om materialets trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009), kan 

vara att låta två oberoende personer skriva ut samma avsnitt från en inspelning, för att 

sedan jämföra dessa. Faktorer som skulle kunna påverka att dessa utdrag inte skulle vara 

ordagrant lika, är bland annat noggrannheten hos personerna i fråga samt kvaliteten på 

ljudinspelningen. Våra sex ljudinspelningar delades lika mellan oss för att sedan 

transkribera tre stycken intervjuer var. För att säkerställa att våra transkriberingar var av 

hög kvalitet lyssnades inspelningarna igenom flertalet gånger efter färdig transkribering. 
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Detta för att redigera eventuella fel. Samma sak gjordes med varandras transkriberingar för 

att säkerställa att de var korrekta.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte finns någon sann, objektiv överföring från 

tal till textform. De menar att man istället bör ställa sig frågan om vilken utskrift som är 

lämplig för studien. Transkriberingarna består av text där det muntliga samtalet har 

överförts still skrift utan att överföra övriga ljud (harklingar, dörrar som öppnas m.m.). 

Dock transkriberades lärarnas tonläge och pauser, då dessa anses beskriva lärarnas 

upplevelser i förhållande till vad som sagts. 

 

Urvalet kan ses som en svaghet för att kunna generalisera resultat. En stor spridning på 

lärarnas ålder, erfarenhets samt skolmiljö gör dock att studiens resultat är varierat och 

intressant. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter frågan kring generaliserbarhet i kvalitativa 

intervjustudier. De beskriver en humanistisk uppfattning av generaliserbarhet; varje 

fenomen är unikt och har sin egen logik och struktur. Författarna menar att man som 

forskare kan ställa sig frågan: varför ska man generalisera? Vår studie söker svar på hur 

lärare upplever sin undervisning, vilket inte kan generaliseras eller överföras till någon 

annan. Däremot kan man genom analys och jämförelser av flera lärares upplevelser se 

liknande uppfattningar och problem. 

 

En svaghet i studien kan anses vara att en deltagande lärare som inte undervisar i engelska 

för tillfället, inte har undervisat inom ramarna för den nya läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 

2011). Denna lärares syn på undervisning i och kring strategier hade kunna vara 

annorlunda om undervisning och fortbildning skett under rådande läroplan. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att lärare talar om språkliga strategier på ett konkret plan. För att förklara 

sitt arbete med språkinlärning ges gärna exempel tagna ur undervisningen och 

beskrivningar av konkreta arbetssätt redovisas. Möjligtvis kan detta bero på att lärarna inte 

talade om att elevernas språkutveckling främjades av att reflektera över sitt eget lärande, 

som Griffiths (2004) lyfter vikten av. Lärarna talade inte om språkliga strategier på kognitiv 

eller metakognitiv nivå hos eleverna. Samtliga lärare talade om innehåll och hur eleverna 

agerade i undervisningen, dock inte i samband med verktyg för att lära det. Dessa verktyg 

framhävdes snarare när eleverna stötte på problem i kommunikationen, eller i lärarens 

eget sätt att kommunicera på engelska. För att förebygga denna problematik menar 

Griffiths (2004) att innehåll och elevers reflektioner över lärande bör ske samstämmigt och 

att läraren kan planera sin undervisning utifrån detta.  

 

Anledningen till denna problematik kan vara att språkliga strategier är komplexa och att 

användandet av strategier är individuellt (Kuo Lee, 2010). Det är socio-affektiva strategier 

som beskrivs av lärarna, vilka innebär att språkligt samspela och samarbeta med sin 

omgivning. Det kan bero på att lyssna, tala och samspela är synligt i högre utsträckning och 

faller naturligt i språkundervisning. För att elever ska reflektera över sitt lärande eller 
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tänka kritiskt krävs det att lärare skapar möjligheter för detta i undervisningen, vilket inte 

framkommer i denna studie. 

 

Intressant är att flertalet lärare i studien relaterade elevernas utveckling av språkliga 

strategier till sitt eget användande av dem. Börjesson (2012) menar att lärare skapar 

förutsättningar för eleverna att utveckla språkliga strategier genom att synliggöra dem. 

Dock menar författaren att detta görs genom att bedriva undervisningen på målspråket, 

vilket flera lärare inte anser är hållbart om alla elever ska främjas i sin språkutveckling.  

 

Roessingh (2014) och Börjesson (2012) lyfter vikten av att eleverna utvecklar språkliga 

strategier i meningsfulla och tänkbara verkliga situationer. Flertalet lärare upplevde det 

positivt att konstruera verkliga situationer och sammanhang i undervisningen. Värt att 

diskutera i detta sammanhang är att lärarna inte talade om att dessa sammanhang främjade 

elevernas strategiutveckling, utan upplevde att dessa sammanhang hade en positiv 

inverkan på elevernas självkänsla när det kommer till att tala. Även detta kan bero på att 

språkliga strategier är komplicerade att observera (Börjesson, 2012; Griffiths, 2004 & 

O´Malley et al., 1985) och att eleverna högst troligt utvecklat sina språkliga strategier i 

samband med att de vågar tala i högre utsträckning. 

 

I samband med detta talar Roessingh (2014) även om att undervisning bör vara 

konstruerad tillsammans med eleverna, istället för riktad mot dem. Dock talar ingen lärare 

om att de anser att elevers inflytande över undervisningen är av betydelse för deras 

utvecklande av språkliga strategier. Undervisningen beskrivs snarare som förplanerad, 

utifrån elevernas förutsättningar. En möjlig förklaring till detta kan vara att lärarna inte ser 

en koppling mellan språkliga strategier och elevinflytande. Dock är det, enligt Roessingh 

(2014), nödvändigt att eleverna är medvetna om och känner ansvar för sitt eget lärande. 

Även här kan en koppling till elevers reflektion göras. Möjligtvis kan språkliga strategier 

synas i elevers reflektioner över sitt lärande och att det är detta som saknas i 

undervisningen för att lärarna ska få syn på dem. Å andra sidan skapar flertalet lärare 

sammanhang och situationer som ska upplevas som trygga för eleverna, vilket flera 

forskare (Börjesson, 2012; Griffiths, 2004 & Roessingh, 2014) anser är av stor betydelse för 

språklig strategiutveckling. 

 

Att flertalet lärare upplevde att eleverna vågade talade mer i verklighetsanknutna 

sammanhang eller situationer, är inte anledningen till att Roessingh (2014) anser att dessa 

bör skapas. Författaren menar att dessa situationer bör skapas för att eleverna ska stöta på 

autentiska kommunikationsproblem för att utveckla strategier för att lösa dessa. Även 

Börjesson (2012) anger strategiutveckling som anledning till att elever bör kommunicera i 

verkliga situationer. Att lärare motiverar verkliga situationer med stärkt självkänsla hos 

eleverna eller talad engelska i större omfattning kan bero på att det är det som syns 

konkret. Det kan möjligtvis också vara att eleverna själva uttrycker att det är “lättare” att 

tala engelska i dessa sammanhang, då de möjligtvis inte själva ser sin utveckling av 

språkliga strategier. Även om lärarnas syfte med dessa undervisningssammanhang inte är 
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att elever ska utveckla språkliga strategier så beskriver lärarna att det sker. Lärarna 

beskriver hur eleverna stöter på språkliga problem och använder sig av strategier för att 

lösa dem. En möjlig anledning till att lärare inte konkretiserar eller synliggör språkliga 

strategier för elever kan vara att de anses utvecklas naturligt i undervisningen. 

 

Värt att diskutera är hur lärare upplever sitt arbete med att elever ska förstå engelska samt 

göra sig förstådda på engelska. Lärares engagemang för att elever ska utveckla förmågan att 

omformulera sig vid kommunikativa problem framkommer tydligt. Även att elever vid 

problem att förstå engelska ska lära sig att lyssna till helheten och ord som de förstår lyfts 

fram. Detta kan bero på att dessa förmågor är de som lyfts fram i läroplanen (Skolverket, 

2011) som exempel i samband med strategier. Lärare ser detta som former av 

problemlösning, vilket kan tyda på att det läggs vikt vid kritiskt tänkande. Det kan också 

tyda på att lärarna är införstådda med att undervisningen i skolan inte kan omfatta alla de 

språkliga situationer som elever kan stöta på i verkligheten, vilket Roessingh (2014) 

betonar. 
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Konklusion och implikation 
Slutsatsen är att lärarna i studien upplever språkliga strategier som socio-affektiva. De 

språkliga strategier som beskrivs av lärarna är konkreta och innebär till största del att göra 

sig förstådd genom att kunna omformulera sig vid problem, samt att förstå genom att lyssna 

till helheten och de ord som är bekanta. Tidigare studier har visat att användning av 

metakognitiva strategier kan hjälpa elever att överföra kunskap mellan olika situationer. 

Därför kan det anses problematiskt att lärarna i studien inte talar om detta. 

 

Föreliggande studie kan nyttjas av lärare för att få en inblick i hur olika språkliga strategier 

kan utvecklas hos elever i undervisningen. Dels kan lärare använda studien för att ta till sig 

välanvända definitioner och kategorier av språkliga strategier via forskningen och dels för 

att få användning av andra lärares sätt att skapa möjligheter för elever att utveckla 

språkliga strategier. Studien har gett oss författare en vidare bild av forskares roll i hur ett 

resultat framställs genom valet av ansats. Studien har dessutom ökat en medvetenhet hos 

oss som författare kring vikten av att synliggöra strategier i undervisningen. Ytterligare en 

viktig lärdom som denna studie bidragit med är att vi insett vikten av att bedriva 

undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Det finns en önskan att utveckla arbetet kring språkliga strategier genom vidare forskning. 

Ytterligare fördjupning skulle kunna ske inom de olika kategorierna av språkliga strategier 

och vidare forskning kring metakognitiva strategier och kognitiva strategier upplevs som 

nödvändigt. Slutligen vore det även intressant att undersöka om elevers reflektion över sitt 

lärande inte implementerats i engelskundervisning, eller om lärare inte upplever att det 

skapar möjlighet för elever att utveckla språkliga strategier. 
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Bilaga 1, Intervjuunderlag 
Observera att intervjufrågorna endast använts som underlag och att följdfrågor 

ställts för att öka variationen. 

 

Frågor: 
 

Talar du engelska under dina lektioner? 

 

Hur gör du när elevernas språk inte räcker till? 

 

Hur gör du när elever inte förstår talad engelska?  
 

Hur gör du när elever har svårt för att göra sig förstådda på engelska? 

 

Hur ser du att eleverna utvecklar sitt språk? 

 

Hur gör du för att utmana elever till att tala engelska? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Louise Jonsson

Sandra Kristoffersson


