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Abstract 
This study aims at generating an understanding of today's teaching in English. The study  

seeks to find out in what extent teachers in grade 4-6 speak English during the lessons in 

English and on what occasions the teacher chooses to use the English language. The work 

empiricism consists of two different methods, classroom observations and qualitative 

interviews. In order to get such a broad picture of teacher's English teaching as possible, 

classroom observations were conducted first and then supplemented with an interview. 

Respondents participating in this study work in the municipal sector at four different schools 

in central Sweden. 

 The study shows that English as an teaching language is used at all times during the 

lesson, and that English is the most used teaching language. The teaching language fluctuates 

a lot, and the teachers who participated in this study mainly choose languages according to the 

group and the pupils in the group. All participating teachers used Swedish as a tool to answer 

the students' questions and guide them. The teachers primarily want to create a safe place for 

the students and to make sure everyone understands what´s being said on the lessons.  

 
Keywords: Second language learning, second language teaching, teaching language, code 

switching. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
Denna studie syftar till att generera förståelse för dagens undervisning i engelska. Jag under-

söker i denna studie i vilken utsträckning lärare i 4-6 talar engelska under lektionerna i eng-

elska och vid vilka tillfällen läraren väljer att använda det engelska språket. Arbetets empiri 

utgörs av två olika metoder, klassrumsobservationer och kvalitativa intervjuer. För att få en 

sådan bred bild av lärares engelskundervisning som möjligt så genomfördes klassrumsobser-

vationerna först och kompletterades sedan med en intervju. Respondenterna som deltar i 

denna studie arbetar inom den kommunala sektorn på fyra olika skolor i Mellansverige.  

 Studien visar att engelska som undervisningsspråk används under alla tillfällena under 

lektionens gång och att engelska är också det undervisningsspråk som används mest. Under-

visningsspråket växlar väldigt mycket och lärarna som deltog i denna studie väljer främst att 

välja språk utefter vilken grupp och vilka elever som finns i gruppen. Alla deltagande lärare 

använder svenska som ett verktyg för att besvara elevernas frågor och vägleda dem. Lärarna 

vill i första hand skapa trygghet för eleverna och vill säkerställa att alla ska känna att de för-

står vad som sägs. 

 

Nyckelord: andraspråksinlärning, andraspråksundervisning, undervisningsspråk, kodväx-

ling. 
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1. Inledning 

Människans främsta redskap för att kunna tänka, lära och kommunicera är språket. Genom 

språket kan vi lära oss om omvärlden, få kontakt med andra och få ökad förståelse för hur 

andra människor lever. Det engelska språket är ett globalt språk som används inom alla områ-

den och att besitta kunskap inom språket ökar individens möjligheter i världen (Skolverket, 

2011, s. 30). Den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS, och Lgr 11 base-

ras på en kommunikativ språksyn där nyttjandet av språk i handling står i centrum. Språk ska 

läras in som ett verktyg för interaktion, information och kommunikation och det centrala ska 

vara att som individ kunna göra sig förstådd. Kärnan för den kommunikativa språksynen är 

själva förmedlandet av ett budskap och eleverna ska arbeta för att förstå och kommunicera på 

språket (Lundberg, 2016, s. 24-25). För att eleverna ska kunna utveckla sin språkinlärning och 

motiveras till ett kontinuerligt lärande inom språk så behövs en betydelsefull förebild i en 

språklärare. Lärarens uppdrag blir att ha god förståelse för hur eleverna lär sig språk och ha en 

kommunikativ undervisning där läraren själv använder språket i undervisningen (Lundberg, 

2016, s. 38-39).  

 

I min utbildning har jag fått lära mig att en av de bästa metoderna för att träna elever i det 

engelska språket är att som lärare tala engelska under lektionstid. Av den erfarenhet jag har 

från VFU:n så går undervisningen i engelska till på olika sätt i olika skolor. Denna studie av-

ser att undersöka den muntliga kommunikationen inom ämnet engelska och då fokusera på i 

vilken utsträckning lärarna, i årskurs 4-6, talar engelska under lektionstid. Sker det kodväxling 

mellan svenska och engelska och, i sådana fall, vid vilka tillfällen sker detta?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken omfattning lärare i årskurs 4–6 använder sig 

av målspråket under lektionerna i engelska och vid vilka moment under lektionen läraren väl-

jer att använda målspråket. Undersökningen kommer även att omfatta användandet av det 

svenska språket samt kodväxling. Mina frågeställningar är följande:  
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1. Vid vilka tillfällen väljer lärare att använda sig av målspråket under lektionerna i 

engelska? 

2. Finns det något samband i huruvida lärarna använder engelska respektive svenska? 

2. Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Lärarens attityd 

Lundberg (2016) skriver att många svenska forskningsstudier visar att lärarens roll och 

kompetens när det kommer till andraspråksundervisning har stor påverkan på hur väl eleverna 

lyckas i skolan. Barn lär sig språk mycket genom att lyssna, vilket förutsätter att läraren 

använder sig av sin kommunikativa förmåga på ett betryggande och naturligt sätt i 

klassrummet. Läraren är en nyckelperson i elevernas språkutveckling och ligger till stor del 

bakom det språkliga självförtroende som eleverna bygger upp. Det behövs ett inspirerande 

och lekfullt klimat där elevernas intresse för språk utvecklas och där de känner att det är roligt 

och meningsfullt (Lundberg, 2016, s. 39). Det som spelar störst roll är att läraren själv har ett 

språkligt självförtroende i målspråket och en känsla för vilken typ av undervisning som 

fungerar. Det gör att eleverna känner sig trygga i att själva använda målspråket, vilket medför 

att de också blir bättre på det (Scott & Ytreberg, 1990, s. 10). Forskningsstudien Early 

Language Learning in Europe, ELLiE (2011) som genomfördes under åren 2007-2010 visade 

att lärare som hade intresse för engelska och synliggjorde det i sin undervisning fick med sig 

eleverna på ett väldigt bra sätt. Glädjen för ämnet smittade av sig på eleverna och lärarna 

skapade ett positivt förhållande till barnen genom att ge stöttning eller genom att se till att 

eleverna fick framgångsrika erfarenheter av språkinlärningen (Tragant Mestres & Lundberg, 

2011, s.100). Skolverket (2006) har i en rapport kommit fram till väldigt liknande resultat, 

nämligen att de lärare som engagerar sina elever och skapar intresse för ämnet också får 

elever som engagerar sig och tycker att ämnet är roligt. Eleverna upplever dessutom att de 

lärare som tycker att ämnet är roligt också är bättre på att undervisa och lära ut (Skolverket, 

2006, s. 17).  
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Skolinspektions kvalitetsgranskning från 2011 visar att de flesta lärare uttrycker vikten av att 

få eleverna att utveckla sin kommunikativa förmåga. Granskningen visar på positiva 

lektionsobservationer där lärare och elever samtalar och diskuterar på engelska samt där lärare 

uppmuntrar och stöttar eleverna att prata. Granskningen visar samtidigt på negativa resultat 

som visar att många lärare ger uppgifter gällande språkets form utan att vare sig sätta in 

kunskapen i ett sammanhang eller visa på att det finns en anknytning till funktionell språklig 

kompetens (Skolinspektionen, 2011, s. 13). Vidare visar granskningen att, förutom elevens 

egna förutsättningar när det kommer till språkinlärning, det är läraren och den undervisning 

som bedrivs som har störst inverkan på om eleven kommer att nå kunskapsmålen. Läraren och 

undervisningen kan visserligen inte påverka faktorer som elevens socioekonomiska bakgrund 

eller skolans resurser men betydelsen av sådana faktorer kan minskas och därmed istället ha 

betydelse för faktorer som lärandemiljö, intresse, självförtroende och motivation (ibid., s.10).  

2.1.2 Användning av första- eller andraspråket vid andraspråksundervisning 

När det kommer till användandet av målspråket under lektionerna i engelska så finns det inga 

utskrivna riktlinjer för detta i läroplanen för årskurs ett till nio. Gymnasieskolans kursplan 

innehåller däremot riktlinjer för detta och där ska undervisningen i stor utsträckning ske på 

engelska. Lärare i de yngre årskurserna behöver inte på samma sätt använda engelska som 

undervisningsspråk men däremot framkommer det att ska eleverna utveckla sin förmåga att 

använda målspråket. På vilket sätt det ska genomföras är dock upp till läraren (Skolverket 1a, 

2011, s. 30; Skolverket 1b, s. 53).  

När det gäller användandet av förstaspråket i andraspråksundervisning råder det delade 

meningar. Traditionen säger att användningen av förstaspråket skapar svårigheter i 

klassrummet och den mest extrema uppfattningen är att förbjuda användningen av 

förstaspråket helt (Cook, 2001, s. 404). Cook ger två anledningar till att detta kan bli svårt. 

Den första är att det endast skulle kunna fungera under omständigheter där läraren inte talar 

elevernas förstaspråk eller att eleverna själva har olika förstaspråk. Den andra anledningen är 

användningen av förstaspråket i klassrummet skall minskas medan användandet av 

målspråket skall maximeras. Här betonas användbarheten av målspråket istället för att 

förstaspråket ses som ett hinder för inlärningen av målspråket (ibid., s. 404). Cook menar 

dock på att om man använder sig av förstaspråket och ser det som en resurs i undervisningen 
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så blir det enklare för lärare att t.ex. förklara grammatik och organisera klassen samtidigt som 

eleverna kan använda det som en strategi för sitt lärande (Cook, 2001, s. 402). Risken finns 

också att elever som inte kan målspråket så bra och blir pressade till att använda det kan tappa 

intresset för språket och på så sätt känna sig misslyckade (Cook, 2001, s. 407). Att lärare 

väljer att använda sig av förstaspråket i sin andraspråksundervisning kan ha flera förklaringar. 

Det kan vara så att läraren vill vara säker på att alla elever förstår det som sägs och försäkra 

sig om att alla får samma förutsättningar i sitt lärande. En annan anledning till att läraren 

använder sig av förstaspråket är att det sker helt rutinmässigt, utan någon direkt baktanke eller 

pedagogisk förklaring. Undervisningen kan på så vis inverka negativt på inlärningen då 

läraren använder sig av förstaspråket där det egentligen inte behövs och eleverna kanske 

missar värdefullt stoff (Stoltz, 2009 s. 155).  

 Lundberg (2016) anser att det mest framgångsrika sättet att lära sig ett nytt språk på är 

att prata på målspråket. Eleverna måste redan från början av sin andraspråksinlärning bli 

duschade med andraspråket och både de själva och läraren behöver använda sig av 

målspråket. Att få höra målspråket och att få producera tal själv har starka samband med 

varandra när det kommer till språkinlärning. Eleverna behöver ha en språklig förebild i sin 

lärare och få lyssna till ett rikt och varierat flöde av målspråket (Lundberg, 2016, s. 50). Ellis 

(2005, s. 216) t.ex. anser att eleverna inte kan lära sig målspråket om de inte blir exponerade 

för det i undervisningen. Ju mer exponering de får, desto mer och snabbare kommer de att lära 

sig. Forskningsstudien Early Language Learning in Europe, ELLiE (2011) visade att i klasser 

där läraren talade mycket engelska under lektionerna gjorde även eleverna det och i klasser 

där läraren valde att inte prata engelska så använde sig inte heller eleverna av det engelska 

språket i så hög utsträckning (Lundberg, 2016, s. 40). Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

från 2011 visade att de lärare som har ett brett register av strategier och använder sig av 

varierade arbetsformer tenderar att vara mest framgångsrika. De gör medvetna val av 

strategier utifrån kunskapsmålen och enskilda elevers behov istället för att göra slumpmässiga 

eller vanemässiga val (Skolinspektionen, 2011, s. 10).   

2.1.3 Kodväxling 

En hjälpstrategi för lärare att använda sig av vid engelskundervisning är kodväxling. Det 

innebär att läraren använder engelska i den mån det går men växlar över till svenska vid 
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tillfällen där eleverna inte förstår och känner sig frustrerade (Sandström, 2011, s. 63). 

Begreppet kod i kodväxling hänvisar till alla system för signaler som t.ex. siffror och ord. 

Begreppet är en neutral term till skillnad från termerna dialekt, språk och stil som kan väcka 

känslor. Kod innefattar alla typer av system där två eller fler personer kommunicerar med 

varandra. Det finns ingen anledning att hålla sig till samma kod hela tiden utan människor kan 

och bör byta kod emellanåt (Jingxia, 2010, s. 10). Kodväxling kan delas upp i tre olika 

kategorier (Jingxia, 2014, s. 11): tags, intersentiell kodväxling och intrasentiell kodväxling 

(Hermann & Ståhl, 2014, s. 20). Jingxia (2014) förklarar de olika kategorierna på följande 

sätt: tags är nyttjandet av fraser, som t.ex. hälsnings- och avskedsfraser, från det ena språket 

till det andra mer framträdande språket. Intersentiell kodväxling inträffar vid meningsbyte där 

meningarna, var och en, uttrycks på olika språk. Språkanvändaren måste ha större färdigheter 

i språket när det kommer till intersentiell kodväxling jämfört med användandet av tags. Den 

sista kategorin är intrasentiell kodväxling där språket växlas mitt i en mening och där ett av 

språken är dominerande. Intrasentiell kodväxling är den mest komplexa kategorin av 

kodväxling (Jingxia, 2014, s. 11).  

 Det finns olika åsikter när det gäller effekten av kodväxling på elevernas språkinlärning. 

Levine och Chen Liping (2003 och 2004 se Jingxia 2010, s. 10) menar att det finns vissa 

undervisningssituationer där användandet av modersmålet förbättrar inlärningsprocessen av 

målspråket. Enligt Cook (2000 se Jingxia 2010, s. 10) rör det situationer när läraren ska 

förklara grammatik, organisera uppgifter, genomföra prov eller förhör samt när eleverna 

behöver disciplineras. Cook (2000 se Jingxia 2010, s. 10) anser att det är ett humanistiskt 

synsätt att låta eleverna använda sitt modersmål i inlärningsprocessen och att det på så vis 

tillåter eleverna att uttrycka vad de verkligen vill säga utan att bli hämmande av att använda 

målspråket. Chaudron (1988), Ellis (1985) och Lightbown (2001 se Jingxia, 2010, s. 10-11) 

anser, å andra sidan, att lärarna genom att uteslutande använda sig av målspråket i 

undervisningen blir goda förebilder åt sina elever och språket blir naturligt. De menar att 

kodväxling påverkar inlärningen negativt då eleverna kan bli för vana vid att läraren använder 

modersmålet och på så sätt väljer att ignorera målspråket (Jingxia 2010, s. 10-11). 

Forskningsstudien Early Language Learning in Europe, ELLiE (2011) visade att i svenska 

skolor användes mycket av undervisningstiden i engelska till att prata svenska och att 

elevernas kodväxling ökade från och med årskurs 4. Eleverna i studien arbetade också mycket 
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med att översätta engelska ord och fraser till svenska, vilket ofta skedde som veckovis läxa. 

Översättningen visade sig vara en nackdel för inlärningsprocessen i engelska och skapade 

förvirring i elevernas muntliga produktion. Istället för att bli uppmuntrade att använda 

engelska och öka sin muntliga kommunikation så blev eleverna istället stressade och valde att 

ta till svenska istället för engelska (Enever, 2011, s. 85).   

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Dewey och pragmatismen  

Pragmatismen är en filosofisk tradition som förknippas med flera namn, bl.a. John Dewey 

(Säljö, 2012, s. 175). Dewey var den som formulerade frasen ”learning by doing” och ansåg 

att lärande sker genom ett samband mellan tänkande och handling (Lundahl, 2012, s. 50). 

Dewey menade att skolarbete ska vara mer elevcentrerat och att arbetet ska anpassas efter 

elevernas olika förutsättningar (Säljö, 2012, s. 176). En grundtes i pragmatismen är att 

kunskap är det som människor kan använda sig av när de ska hantera situationer eller lösa 

problem som uppstår. Den filosofiska utgångspunkten är hur människor kan anamma sin 

inlärda kunskap i sin vardag. Tanken är att teori och praktik är integrerade aspekter av 

människors verk som inte kan stå för sig själva utan för att praktiskt kunna utföra någonting 

så behöver människan också besitta den teoretiska kunskapen (ibid., s. 177). Dewey 

resonerade kring hur lärande kan uppstå i relationen mellan individ, kultur och samhälle och 

intresserade sig för hur de erfarenheter barn gör i sin vardag hänger ihop med de erfarenheter 

barnet gör i skolan. Dewey menade att klyftan mellan det som eleverna lär sig i skolan och det 

de har användning för i samhället var för stor. Elevernas lärdomar i skolan ska ge dem 

redskap för att kunna leva ett aktivt liv i ett samhälle som ständigt förändras och nya 

kunskaper blir därför viktiga (ibid., s. 179). Ett av de viktigaste redskapen för att bedriva den 

typen av undervisning som ger eleverna de rätta redskapen är språket. Genom att 

kommunicera med andra så kan elevernas erfarenheter utvidgas och kunskaperna förstärks. 

Dewey ansåg att det centrala i undervisning och skola är att förmedla kunskaper genom språk 

och kommunikation. Språket blir kunskapsbäraren (ibid., s. 181). För Dewey var fakta och 

information och att lära sig något två olika saker. Han menade att ett av skolans stora problem 

är att det är för stort fokus på mekaniskt memorerande och att de fakta som eleverna lär sig 

inte berör dem på djupet. Eleverna utvecklar inte förmågan att kunna omsätta fakta och 
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information till faktiska kunskaper utan att det som de lär sig blir isolerade bitar utan 

sammanhang. Dewey ansåg att skolan nöjer sig med att eleverna kan återge fakta utan att 

egentligen kunna sätta in det i ett sammanhang (ibid., s. 182). Skolan ska utgå från elevens 

utgångsläge i förhållande till den kunskap som ska förvärvas och det som eleven lär sig ska 

upplevas som relevant och meningsfullt (Lundahl, 2012, s. 50-51) 

2.2.2 Krashens monitormodell 

Krashens monitormodell bygger på fem separata hypoteser om hur andraspråket ska läras, 

förvärvas, lagras, utvecklas och till sist används i produktion. Dessa fem separata hypoteser 

är: 

(1) hypotesen om tillägnande och inlärning 

(2) monitorhypotesen 

(3) hypotesen om inlärningsordning 

(4) inflödeshypotesen 

(5) hypotesen och det affektiva filtret  

I detta avsnitt kommer fokus att ligga på hypotesen om tillägnande och inlärning, det som 

Krashen benämner acquisition and learning (Abrahamsson, 2009, s. 116-117). Det är den 

hypotes, av de fem, som enligt mig är den mest intressanta för undersökningen. Krashen och 

Terrell (Krashen & Terrell, 1985, s. 26-27) menar att det finns två sätt att tillgodogöra sig ett 

nytt språk. Den ena sättet, learning, är ett medvetet och formellt lärande av språk där 

individen lär sig språket med hjälp av regler och korrektioner. Det handlar om tydlig kunskap 

och är ofta den form av språkinlärning som bedrivs i skolan. Acquisition, som är den metod 

som Krashen och Terrell (1985, s. 18) själva förespråkar, handlar om en mer naturlig 

inlärningsprocess där lärandet sker omedvetet med hjälp av kommunikation i en språklig 

miljö. På samma sätt som barn lär sig sitt första språk genom att lyssna och tillägna sig 

språket så menar Krashen och Terrell (1985, s. 18) att samma metod ska gälla vid 

andraspråksinlärning (ibid., s. 18). Individen förvärvar språk när den fokuserar på vad som 

sägs istället för hur det sägs. Språkinlärningen underlättas om det som kommuniceras är 

ämnen som individen känner till och kan relatera till. Att få förståelig input av ett språk är 

dock inte tillräckligt för att inlärning ska ske utan individen måste också vara mottaglig för 
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input för att fullt ut kunna utnyttja språket (ibid., s. 19). Krashen och Terrell (1985, s. 18-19) 

säger att acquisition används när eleven påbörjar en mening och learning tas in som en form 

av eftertanke för att göra ändringar och korrigeringar. Användningen av grammatiska regler 

sker när det ska göras ändringar eller korrigeringar och kan ske innan meningen faktiskt talas 

eller skrivs eller så kan det ske efteråt i form av självkorrigering. Krashen och Terrell (1985, s. 

18-19) menar att för att självkorrigeringen ska vara framgångsrik så måste tre krav vara 

uppfyllda: (1) Andraspråksanvändaren måste ha tid att resonera kring sitt uttalande innan det 

sker. (2) Andraspråksanvändaren måste vara angelägen om att uttalandet ska vara korrekt. (3) 

Andraspråksanvändaren måste känna till den grammatiska regeln. I en normal och naturlig 

konversation så uppfylls nästan aldrig dessa tre krav. En normal konversation är ofta snabb 

och talarnas fokus är på vad som sägs och inte hur det sägs. Detta gör att vårt medvetna 

lärande av grammatik har en liten plats i inlärningen av ett språk. En situation där de tre 

förutsättningarna för framgångsrik självkorrigering ska vara uppfyllda är på ett 

grammatikprov, men även där ligger fokus oftast på språkets form och inte på hur det används 

i tal (ibid., s. 18-19). Enligt Krashen och Terrell (1985, s. 20) så förvärvar individen språk och 

utvecklar sin läskunnighet när denne förstår meddelanden, det vill säga när vi förstår vad vi 

hör och vad vi läser. Språkinlärningen ska ske naturligt, något som Krashen och Terrell (1985, 

s. 20) kallar för ”The Natural Approach”. Den första principen för detta är att förståelsen för 

språket föregår produktionen av språket. Den inledande fasen av språkinlärningen är att hjälpa 

språkanvändaren att förstå vad som sägs och Krashen och Terrell (1985, s. 20) pekar på 

följande konsekvenser av den principen: (1) Läraren måste använda sig av målspråket i sin 

undervisning. (2) Kommunikationen ska fokuseras på ett ämne som är intressant eleven. (3) 

Läraren ska hela tiden sträva efter att hjälpa eleven att förstå. En annan princip för ”The 

Natural Approach” är att produktionen av språket får öka gradvis över tid. Det ska inte finnas 

något tvång att börja prata innan eleven känner sig redo och felsägningar som inte stör 

kommunikationen bör inte rättas. Krashen och Terrell (1985, s. 20) anser att det centrala i den 

förvärvade kompetensen kommer från begriplig input även om rättelser av fel också kan bidra 

till lärande. Den tredje principen för ”The Natural Approach” handlar enligt Krashen och 

Terrell (1985, s. 20) om att varje klassrumsaktivitet ska vara organiserad enligt ämne snarare 

än grammatisk struktur (ibid., s. 20). Enligt skolans läroplan ska eleverna ges möjligheter att 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket, 2011, s. 30) och Krashen och Terrell 
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(1985, s. 19-20) menar att ett möjligt mål för en lektion skulle kunna vara att lära sig beställa 

en måltid på en restaurang. Övning av specifika grammatiska strukturer förekommer inte här 

utan grammatiken förväntas kunna förvärvas effektivt om målet för lektionen är 

kommunikativ (Krashen & Terrell, 1985, s. 19-20). 

3. Metod 

3.1 Metod för datainsamling 

I denna studie har jag valt att använda mig av metoderna klassrumsobservation och intervju 

för datainsamlingen. Jag observerade fyra lärare under en av deras engelskalektioner för att 

undersöka deras språkanvändning i klassrummet. Språkanvändning i denna studie avser vilket 

språk lärarna väljer att använda under sina lektioner och vid vilka tillfällen läraren väljer att 

använda engelska respektive svenska. Med observationerna som grund intervjuades sedan 

lärarna för att komplettera den empiri som samlats in. Metoderna valdes för att få en samlad 

bild av lärarnas undervisning i kombination med deras tankar och åsikter.  

3.1.1 Klassrumsobservationer 

Huvuddelen av studien bestod av klassrumsobservationer där fyra lärare observerades under 

en lektion var. Då syftet var att undersöka i vilken utsträckning lärare använder engelska 

respektive svenska i undervisningen passade observationer bra som metod. Direktobservation 

som metod innebär att forskaren finns på plats och gör egna iakttagelser istället för att förlita 

sig på vad andra återberättar. Metoden är särskilt lämplig då man ska studera processer och 

strukturer (Esaiasson, 2012, s. 303), vilket är vad denna studie hade som målsättning. Fokus 

var på autentiska klassrumssituationer och den information som gavs till lärare och elever 

gällande studiens syfte, var begränsad i förhoppningen att interaktionen i klassrummet inte 

skulle påverkas, utan vara så naturlig som möjligt. Under observationerna användes ett 

observationsschema (se bilaga 1) som är hämtat från Linn Hermann och Linda Ståls studie 

”What does drottningen heta?” (2014). Deras studie är ett examensarbete på 

grundlärarprogrammet. Under observationen fördes också anteckningar för att dokumentera 

upptäckter, frågor och reflektioner som var relevanta för studien men som inte ingick i 

observationsschemat. Jag avstod från att göra inspelningar då det kunde bli ett problem att få 
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det obligatoriska samtycket från berörda elever och deras vårdnadshavare. 

Observationsschemat avsåg att notera lärarens muntliga användning av engelska, svenska, 

samt eventuell kodväxling mellan de båda språken. Den kodväxling som avsågs att studeras 

var om lärarna växlande språk mitt i en mening eller sa exakt samma information både på 

svenska och engelska. Observationsschemat utformades utifrån studiens frågeställningar och 

delades upp i olika kategorier. Åtta olika moment ingår i observationsschemat: (1) Lärarens 

inledning av lektionen, (2) eventuell genomgång av grammatiska strukturer, (3) genomgång 

av uppgift eller aktivitet, (4) avses att studera lärarnas språkanvändning under 

uppgiftens/aktivitetens gång, (5) vägledning, där det avses att studera vilket språk läraren 

vägleder eleverna på. T.ex. en upprepning av vad eleven sagt, (6) svar på eventuella frågor 

från eleverna, vilket kan vara skolfrågor och frågor som rör annat, (7) lärarens avslutning av 

lektionen, (8) annan situation, där situationer som inte finns med i det resterande 

observationsschemat avses. Vid bearbetningen av den insamlade empirin låg fokus på att 

undersöka i vilken utsträckning läraren använde engelska respektive svenska samt om, och i 

så fall när, strategin kodväxling användes. 

3.1.2 Intervjuer 

Som komplement till klassrumsobservationerna intervjuades de fyra lärare vars lektioner 

observerats. Intervjuerna gjordes för att få en insikt i deras sätt att se på ämnet engelska och 

deras val av undervisningsspråk. Intervjuerna var strukturerade på så sätt att frågeområdena 

och frågorna var bestämda i förväg men frågorna var öppna och inga fasta svarsalternativ 

fanns att tillgå (Johansson & Svedner, 2010, s. 35). En av anledningarna till valet av intervju 

som metod var möjligheten till uppföljning och eventuella följdfrågor, då intervjuer ger goda 

möjligheter att registrera svar som är oväntade (Esaiasson, 2012, s. 251). Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mobiltelefon och kompletterades med anteckningar. Intervjufrågorna 

(se bilaga 2) delades in i sex olika teman. Det första temat består av bakgrundsfrågor för att få 

information om vem läraren är, vad hon/han har för utbildning, hur länge hon/han har 

undervisat och hur länge hon/han har undervisat i just engelska. Det andra temat består av två 

frågor som handlar om den genomförda klassrumsobservationen. Läraren får berätta om vad 

som hände på lektionen och berätta om det fanns en färdig planering inför lektionen och hur 

den i sådana fall såg ut. Det tredje temat består av frågor gällande lärarens syn på 
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språkinlärning rent allmänt och i vilken årskurs som eleverna på skolan börjar med engelska. 

Det fjärde temat består av frågor om lärarens elever och deras attityd till ämnet engelska samt 

hur läraren hjälper de elever som tycker att engelska är svårt respektive lätt. Det femte temat 

går in på själva ämnet engelska med fokus på lärarens undervisning när det kommer till 

muntlig kommunikation, om läraren använder sig av några strategier när det gäller 

andraspråksinlärning och vilka aktiviteter som används under lektionerna i engelska. Det 

sjätte och sista temat består av frågor gällande vilket språk som läraren använder under sina 

lektioner i engelska, om valet av språk varierar beroende på situation och om hon/han 

använder sig av kodväxling. Bearbetningen av den insamlade empirin gjordes genom 

transkribering varpå en sammanställning av undersökningens resultatdel utformades.  

3.2 Urval 

Fyra lärare som arbetar i årskurs 4-6 observerades och intervjuades. Samtliga lärare arbetar 

inom den kommunala sektorn och är alla verksamma inom samma kommun men arbetar på 

olika skolor. Skolorna ligger i en småstadskommun i Mellansverige. Två av respondenterna i 

studien har jag haft personlig kontakt med tidigare och de andra två kontaktades genom mejl 

med respektive rektor. Totalt kontaktades åtta olika skolor men fyra avböjde att medverka i 

studien. Att respondenterna arbetade på olika skolor var ett medvetet val och urvalet skapade 

förutsättningar för att undersöka eventuella skillnader i undervisning inom kommunen bero-

ende på vilken skola respondenterna arbetade på.  

3.2.1 Presentation av lärarna 

I denna studie kommer respondenterna att benämnas som lärare 1, 2, 3 och 4 för att hållas 

anonyma. Lärare 1 arbetar på en skola belägen på en mindre ort i Mellansverige. Det är den 

största grundskolan inom kommunen med 268 elever och skolan har flera klasser inom varje 

årskurs. Lärare 1 har arbetat som lärare i 12 år och är inne på sitt sjätte arbetsår på skolan. 

Lärare 1 har undervisat i engelska i minst 10 år och uttrycker det som ett favoritämne. Lärare 

1 har en grundlärarutbildning årskurs 1–6 och även en speciallärarutbildning i svenska. 

Engelska ingick inte i lärarens universitetsutbildning utan lärare 1 läste till det efter 

genomförd utbildning. Eleverna börjar med engelska i årskurs 1 och från årkurs 4 har de 120 

minuter engelska i veckan. Lärare 1:s lektion som observerades var en 45 minuter lång lektion 

med årskurs 4 och medverkade gjorde 16 elever. Lärare 2 arbetar på en liten byskola i en 
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kommun i Mellansverige. Skolan har cirka 85 elever med mindre elevgrupper i varje årskurs. 

Läraren är inne på sitt femte arbetsår som utbildad lärare och har arbetat samtliga år på 

samma skola. I ämnet engelska har läraren undervisat i 2 ½ år. Läraren läste 

grundlärarutbildningen svenska och matematik i samspel och ämnet engelska ingick i 

utbildningen. Eleverna börjar med engelska i årskurs 1 och från årkurs 4 har de 120 minuter 

engelska i veckan. Lärare 2:s lektion som observerades var en 75 minuter lång lektion med 

årskurs 6 och medverkade gjorde 7 elever. Lärare 3 arbetar också på en liten byskola i en 

kommun i Mellansverige. Skolan har ca 80 elever med mindre elevgrupper i varje årskurs. 

Läraren har arbetat som lärare i 10 år och på skolan i 4 år. Läraren har undervisat i engelska i 

två år på mellanstadiet och två år på lågstadiet. Lärare 3 har läst grundlärarutbildningen med 

inriktning ”hinder och möjligheter” och har behörighet i svenska och matematik från 

förskolan upp till år 6. Lärare 3 är just nu i fas med att läsa in engelska för att få behörighet i 

ämnet eftersom att det inte ingick i lärarens universitetsutbildning.  Eleverna på skolan börjar 

med engelska i årskurs 1 och från årkurs 4 har de 120 minuter engelska i veckan. Lärare 3:s 

lektion som observerades var en 40 minuter lång lektion med årskurs 5 och medverkade 

gjorde 10 elever. Lärare 4 arbetar på en skola belägen på en mindre ort i Mellansverige. 

Skolan har cirka 230 elever med flera klasser inom samma årskurs. Läraren har arbetat som 

lärare i 20 år och är inne på sitt tredje arbetsår på skolan. Just nu arbetar läraren halvtid och 

undervisar i engelska i två klasser. Läraren har undervisat i engelska i nio år och har 

grundlärarutbildning årskurs 1-7 med inriktning svenska och SO med musik som extraämne. 

Engelska har läraren fått behörighet i genom språklyftet tillsammans med tillgodoräkning. 

Detta på grund av att hon/han har undervisat länge inom ämnet och på så sätt kunde 

tillgodoräkna. Eleverna på skolan börjar med engelska redan i förskoleklass och från årkurs 4 

har de 120 minuter engelska i veckan. Lärare 4:as lektion som observerades var en 45 minuter 

lång lektion med årskurs 6 och medverkade gjorde 18 elever. 

 

3.3 Etiska aspekter 

Inför genomförandet av studien gjordes flera forskningsestetiska överväganden utifrån Veten-

skapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid., s. 6).  
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Vetenskapsrådets informationskrav (2014, s. 7) innebär att respondenterna ska informeras om 

studien och vad som blir deras uppgift samt vilka villkor som gäller. Respondenterna i denna 

studie blev informerade om syftet med studien, vad som skulle komma att undersökas, att 

deltagandet var frivilligt och att insamlade data endast skulle användas i den aktuella studien. 

Vid observation, som är en av studiens två metoder, så kan alternativ förhandsinformation 

övervägas. Detta för att undvika att förhandsinformationen äventyrar undersökningens syfte. 

För att förhandsinformationen inte skulle påverka resultatet, genom att lärarna ändrade sin 

undervisning och sitt språk inför klassrumsobservationen, var förhandsinformationen begrän-

sad. Det var lärarna som var i fokus för observationerna, men elever och vårdnadshavare fick 

också information (se bilaga 3) om studien för att ges möjlighet att besluta om de skulle när-

vara vid observationerna eller ej (ibid., s. 9). Vid kvalitativ intervju, den andra av studiens 

metoder, var det viktigt att respondenterna blev väl informerade om vad som gällde för att de 

skulle känna sig trygga. En kvalitativ intervju innebär att den intervjuade ska lämna ut person-

liga ställningstaganden och god förhandsinformation gör att denne förhoppningsvis får förtro-

ende till intervjuaren och därmed respekterar studiens syfte. Den intervjuade kan begära mer 

information för att känna sig tillfreds men ingen av studiens respondenter gjorde detta (Jo-

hansson & Svedner, 2010, s. 35-36).  

 

I enlighet med Vetenskapsrådets samtyckeskrav blev respondenter, vårdnadshavare och elever 

informerade om att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde välja att avsluta 

den utan att riskera negativa följder. De informerades både skriftligt och muntligt. Om någon 

av respondenterna valde att lämna studien så skulle insamlad data ändå kvarstå och användas. 

För att undvika felaktiga tolkningar av resultatet från intervjuerna så ville jag använda mig av 

ljudinspelning. Inför intervjuerna blev respondenterna skriftligen tillfrågade om huruvida de 

samtyckte till att intervjuerna spelades in. I samband med intervjuerna tillfrågades de än en 

gång muntligen. Ingen av respondenterna avböjde att medverka på grund av detta (Veten-

skapsrådet, 2014, s. 9-10). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla berörda personer ges största möjliga konfidentialitet 

och att all empiri och alla personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. 
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Den huvudsakliga kontakten med respondenterna har varit mejlkontakt där jag har varit den 

enda personen som har haft tillgång till mejlen. I studien har, som tidigare nämnts, de fyra 

respondenterna avidentifierats och istället fått ett nummer som identifikation (se 4.2.1), då det 

var av vikt att de enskilda respondenterna kunde särskiljas för att kunna analysera resultaten 

utifrån likheter och skillnader. Även om respondenterna har avidentifierats så är det också av 

yttersta vikt att de data som publiceras inte avslöjar detaljer som gör att respondenterna går att 

identifiera. Samtlig information förvaras i avidentifierad form och all data och empiri som 

samlas för studien kommer endast att användas i denna studie och kommer varken brukas 

eller lånas ut till andra ändamål (ibid., s. 12-13). Detta tydliggjordes i förhandsinformationen 

till respondenterna. 

 

3.4 Metodkritik 

Att en studie har en hög validitet handlar om hur väl studiens syfte är i enighet med det som 

undersöks, hur giltig studien är. För att öka giltigheten kan en vetenskapligt skolad person 

granska undersökningens metoder och ge förslag på förbättringar, så kallad innehållsvaliditet. 

En studie får också en högre validitet om flera metoder används för att undersöka samma sak, 

så kallad triangulering (Kihlström, 2007, s. 231). I denna studie används två metoder, 

observation och intervju, vilket gör att studien har en hög validitet.   

Reliabilitet handlar om hur trovärdig eller tillförlitlig studien är. Studien ska kunna 

genomföras på nytt på samma sätt och få samma resultat (ibid., s. 231). Denna studie har en 

låg reliabilitet då antalet respondenter i studien var få och varje lärare observerades endast 

under ett tillfälle. Fler respondenter var tillfrågade men valde att tacka nej då de trodde att 

studien endast avsåg undersöka respondenter som endast använder engelska i klassrummet. 

En annan problematik som uppdagades var ifyllandet av observationsschemat vid 

observationerna. Observationsschemat var utformat på så sätt att när ett nytt moment 

inträffade och läraren valde att byta språk så skulle jag sätta ett kryss i berört fält (se bilaga 1). 

Svårigheten var att avgöra när ett nytt moment inträffade och gränsdragningarna mellan de 

olika momenten var subjektiva, det vill säga att det var jag som avgjorde när ett nytt kryss 

skulle göras i schemat. Detta gör att studien har låg tillförlitlighet och låg reliabilitet då det är 

svårt för en annan person att göra precis samma gränsdragningar. Däremot har studien hög 
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reliabilitet då intervjuerna spelades in och bearbetades med transkribering. Detta gjorde det 

möjligt att se att det förekom inga ledande frågor och intervjufrågorna ställdes på samma sätt 

vid varje intervju (Kihlström, 2007, s. 231).  

4. Resultat och analys 

Det här avsnittet kommer att presentera resultaten av klassrumsobservationerna och resultaten 

från lärarintervjuerna.  

4.1 Klassrumsobservationerna 
 
Alla lärare observerades under ett lektionstillfälle och de fyra lärarna hade olika 

förutsättningar gällande lektionstid, antal elever och årskurs (se avsnitt 4.2.1), vilket kan ha 

påverkat resultatet och är bra att ha i beaktning. Resultatet av observationerna visar att språket 

under lektionerna är väldigt växlande och att engelska är det undervisningsspråk som är mest 

förekommande (se diagram 2).  

 

Diagram 1. Lärarnas språkanvänding i klassrummet 
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Vid inledningen av lektionen var engelska det mest förekommande språket men även svenska 

användes (se diagram 1). Lärare 3 hade två typer av inledningar på lektionen där en, på 

engelska, informerade om varför jag som observatör var närvarande i rummet och därefter tog 

en annan inledning vid, på svenska. Av den anledningen registrerades fem inledningar även 

om det var fyra lektioner som observerades. Lärare 1 var väldigt konsekvent i sin användning 

av engelska och började tala engelska redan innan lektionens början för att göra en tydlig 

övergång till att lektionen i engelska snart skulle börja. Lärare 1 beskrev det på följande sätt 

senare i intervjun: 

När jag går in och har engelska då är vi ju i en engelsk bubbla …då är det ju 

engelska vi har så då försöker jag prata engelska …vi är ju i vår engelska bubbla och 

där ska vi vara i 40 minuter, så enkelt är det. 

Lärare 2 valde att använda sig av svenska och fortsatte även att göra det när hon/han gick 

igenom den första aktiviteten för lektionen. Lärare 4 använde sig av engelska under sin 

inledning. 

Vid genomgång av uppgift och de aktiviteter som skulle ske under lektionen så var 

kodväxling den vanligaste formen av språkanvändning (se diagram 1). Tre av fyra lärare 

använde sig av kodväxling genom att först ta instruktionerna på engelska för att sedan ta 

samma instruktion på svenska. Lärare 1 gjorde det på följandet sätt: ”We are going to do 

something new. Någonting nytt.”  Lärare 3 valde att främst använda sig av engelska och 

använde sig av tavlan för att förtydliga instruktionerna, även där på engelska. Lärare 4 valde 

vid genomgången att använda sig av engelska men växlade över till svenska då eleverna 

skulle läsa instruktioner från ett arbetsblad som var skrivet på svenska. Lärare 2 var den enda 

läraren som vid genomgång av aktiviteterna inte använde sig av kodväxling utan valde att 

antingen använda svenska eller engelska.  

Engelska var det mest förekommande språkvalet under aktiviteterna och användes i sju av de 

totalt fjorton aktiviteter som genomfördes (se diagram 1). Alla lärare växlande språk och detta 

skedde oftast vid byte av aktivitet. På grund av den varierande lektionstiden så varierade 

också antalet aktiviteter under observationerna. Antalet aktiviteter kan också ha påverkats av 

den årskurs det gällde.  Lärare 1 genomförde fyra olika aktiviteter där hon/han valde att 

använda sig av engelska vid två tillfällen och kodväxling vid två tillfällen. Lärare 2 
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genomförde också fyra olika aktiviteter där hon/han valde att växla mellan svenska och 

engelska väldigt ofta och vid ett tillfälle valde hon/han också att kodväxla: ”Which country 

should…? Det här är rika, det här är fattiga.” Lärare 3 genomförde två aktiviteter under 

lektionen varav den första var ett glostest som enligt lärare 3 var ett traditionellt glostest där 

hon/han sa det svenska ordet och eleverna skrev ner motsvarande på engelska. Den andra 

aktiviteten genomfördes på engelska men vid ett tillfälle valde lärare 3 att växla över till 

svenska för att förtydliga instruktioner till de elever som var svagare i sin förståelse. Lärare 4 

genomförde endast en aktivitet under sin lektion där hon/han använde sig av kodväxling. 

När det gäller vägledning samt respons vid frågor är resultaten mycket likartade (se diagram 

1) med svenska som det mest förekommande språket. Alla lärare valde att växla språk väldigt 

frekvent. Lärare 1 valde att i huvudsak använda sig av engelska men även koppla in svenska 

och kodväxla. Vid ett tillfälle önskade en elev att lärare 1 skulle använda svenska istället men 

lärare 1 upprepade istället informationen på engelska. Lärare 2 valde att använda mest 

svenska och det skedde även kodväxling vid vägledning till en elev: ”They say dagis here”. 

När lärare 3 svarade på elevernas frågor så valde hon/han att använda svenska och i vissa fall 

kodväxla: ”They were laughing at him, om honom. Han ser rätt rolig ut va?” Lärare 3 berättar 

under sin intervju att hon/han använder svenska och engelska i ungefär lika stor utsträckning 

och att detta främst beror på att meningarna först sägs på engelska och sedan, för att garantera 

att alla förstår, så sägs samma sak på svenska. Lärare 4 valde att använda sig av svenska när 

hon/han skulle ge respons på elevernas frågor. Under intervjun berättar lärare 4 att hon/han 

använder sig av både svenska och engelska för att försäkra sig om att alla eleverna förstår och 

detta är på grund av att elevernas kunskapsnivå skiljer sig kraftigt. 

När lektionerna avslutas så är engelska det mest förekommande språket (se diagram 1) och 

alla lektionerna avslutades ganska kort med fraser som t.ex. ”Now it´s time for a break. Very 

god job today!” Lärare 4 är den enda av de fyra lärarna som under sin avslutning valde 

kodväxling och sa: ”Hör ni, everybody!” 
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Diagram 2. Summa av lärarnas språkanvändning i klassrummet 

Sammanfattningsvis visar klassrumsobservationerna att språket under lektionerna växlades 

väldigt ofta och att svenska och engelska användes i nästan samma usträckning. Kodväxling 

var mindre vanligt än användandet av enbart svenska eller engelska (se diagram 2) men under 

genomgång av uppgift var kodväxling ändå det vanligaste språkvalet (se diagram 1).  

4.2 Intervjuer 

Det här avsnittet redovisar resultatet av de intervjuer med de fyra lärarna vars lektioner 

observerades. Intervjufrågorna (se bilaga 2) som ställdes var indelade i sex olika teman och 

utifrån lärarnas svar så kommer resultatet redovisas utifrån tre ämnen som var gemensamma 

för alla lärare: val av undervisningsspråk, tillåtande klassrum och attityder till ämnet engelska.  

4.2.1 Val av undervisningsspråk 

Vad som avgör valet av undervisningsspråk skiljer sig mellan de fyra lärarna men en 

gemensam strategi som de alla nämner är att de väljer att använda svenska när de vill 

förtydliga någonting eller för att garantera att alla eleverna förstår vad som ska göras. Detta 

överensstämmer med vad Stoltz förespråkar om användningen av förstaspråket i 

andraspråksundervisning (Stoltz, 2009, s. 155). Lärare 1 som var den lärare som var mest 

konsekvent i sin användning av det engelska språket bekräftar sin åsikt i intervjun att engelska 

är det självklara valet av undervisningsspråk. På frågan om vad som avgör vilket 
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undervisningsspråk läraren väljer att använda svarade lärare 1: ”Nu är det engelska så då 

pratar vi engelska, så enkelt är det.” Lärare 1 medger att en viss kodväxling förekommer men 

att målet är att hela tiden tala engelska under lektionerna och att istället för att växla till 

svenska försöka visa och förklara med andra ord. Lärare 1 beskrev under intervjun att det inte 

alltid hjälper eleverna att översätta till svenska utan att det också kan försvåra:  

Jag tror inte riktigt på att man måste översätta allt till svenska hela tiden utan det 

man måste få en förståelse för vad ordet betyder och det räcker. Det är ju inte alltid 

att tänker jag heller som det hjälper med det svenska ordet, vi har ju jobbat med 

cykel nu och så var det ’spokes’ med och det är ju ekrar då men det är ju inte alla 

som vet vad en eker är på ett hjul …inlärandet blir svårare om man tar det svenska 

ordet för de vet ändå inte vad det betyder.  

Lärare 1 är den lärare som har arbetat längst inom ämnet engelska av de fyra lärare som har 

deltagit i studien och skiljer sig på så sätt att hon/han är mest konsekvent i sin användning av 

engelska vilket är intressant eftersom hon/han undervisar i årskurs 4. För lärare 2 och lärare 3 

är det gruppen och vad som undervisas som är avgörande för valet av undervisningsspråk. 

Lärare 2 berättar att valet av undervisningsspråk sker ganska omedvetet och att hon/han 

använder mest svenska under lektionerna. Att valet av undervisningsspråk sker omedvetet är 

något som Stoltz nämner (se även 2.1.2) som en vanlig orsak till att lärare använder sig av 

förstaspråket i sin andraspråksundervisning (Stoltz, 2009, s. 155). Lärare 2 tror själv att det 

ibland kan bero på att lärarens egna språk inte räcker till för att hon/han, precis som eleverna, 

inte är lika bekväm att prata engelska som svenska. Lärare 2 tror att det beror på att 

hennes/hans utbildning mer var inriktad på de yngre åldrarna där fokus låg på att börja med 

engelska som ämne, vilket gör att lärare 2:s kunskaper ibland brister. Lärare 3 talar om att 

vara lyhörd för eleverna och ta in vilka omständigheter som påverkar klassen. Enligt Lärare 3 

så har många lärarbyten påverkat klassens struktur och att många i gruppen i och med detta 

har svårt för engelska. Lärare 3:s tankar och metoder gällande andraspråksundervisning 

handlar mycket om att ”överskölja” eleverna med språket. 

Sen så försöker jag prata så mycket engelska som möjligt bara för att de ska få höra 

den, engelskan. Jag tycker att det är jätteviktigt att de får höra engelska, att de blir 

”duschade” med engelska som jag säger.  
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I detta anser lärare 3 att tack vare att hon/han pratar engelska så lär sig också eleverna mer 

engelska och vågar ta steget till att själva använda sig av språket vilket stämmer överens med 

det som Krashen och Terrell förespråkar (se även 2.2.2) gällande andraspråksundervisning 

(1985, s. 18). Detta är en åsikt som delas med lärare 4 som anser att det som lärare är bra att 

prata så mycket engelska som möjligt i klassrummet: ”Jag tänker att det är bra att prata så 

mycket som möjligt det här man kallar översköljning, att man ska skölja över dem med 

språket.” Lärare 3 och lärare 4 gemensamma tankar gällande andraspråksundervisning och att 

eleverna ska översköljas med språket stämmer överens med det som Lundberg förespråkar 

(Lundberg, 2016, s. 50) (se även 2.1.2). Lärare 3 ser kodväxling som en strategi för att se om 

eleverna verkligen har förstått och att det sker främst vid instruktioner, läxgenomgångar och 

vid svar på elevernas frågor. 

Ställer de frågan till mig på svenska, så blir det att då svarar jag på svenska. Men det 

är ju också sånt jag skulle kunna svara på engelska men för att vara säker på att de 

får det svar de vill ha och förstår svaret de får. Men får jag en fråga på engelska då 

svarar jag ju på engelska. Och ibland är det en, en fråga som jag vet att de förstår när 

jag svarar på engelska så gör jag ju det. 

Enligt Lärare 4 handlar det om att göra medvetna val när det kommer till undervisningsspråk 

för att alla eleverna ska förstå vad som ska göras: ”Det är viktigare att de kan göra uppgiften 

än att de inte förstår och känner sig frustrerade för det, och det är ju en balansgång hela 

tiden.” Under genomgången av lektionens uppgift så valde lärare 4 att växla språk (se avsnitt 

4.1), vilket var ett medvetet val som lärare 4 sedan beskrev på följande sätt i intervjun:  

Uppgiften som vi hade idag så var ju instruktionerna på deras papper var på svenska 

och då tänkte jag egentligen att jag inte skulle läsa dem eller prata med dem om dem 

på engelska för nu var uppgiften för dem att komma på hur …det var medvetet för 

att de skulle öppna upp sig själva och tänka hur kan jag, vilka ord kan jag och sådär. 

Lärare 4 är delad i sina åsikter gällande användningen av kodväxling. Hon/han säger att 

kodväxling inte är någon bra strategi men att den används omedvetet och oplanerat och att det 

ibland är nödvändigt att ta till strategin. ”Men annars så måste man ju växla mellan meningar 

ibland just för att förtydliga, det tycker jag ändå.” Lärare 4 påpekar också vikten av att 

använda sig av både svenska och engelska för att elevkunskaperna kan skilja sig väldigt 
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mycket i en klass och att det just därför kan vara av stor vikt att förtydliga vissa saker på 

svenska. 

4.2.2 Tillåtande klassrum 

Alla fyra lärare påtalar vikten av att ha ett tillåtande klassrumsklimat för att eleverna ska ges 

de bästa förutsättningarna att våga tala engelska. Lärare 1 säger att eleverna oftast besitter 

kunskapen och verktygen för att tala engelska men att de behöver bli uppmuntrade till att 

använda språket. Lärare 1 som är konsekvent i sin användning av engelska under 

observationerna (se avsnitt 4.1) uppmuntrar verkligen sina elever till att tala själva och lärare 

1 översätter inte till svenska. Lärare 3 menar att eleverna kan mer än de tror och att det 

handlar om att motivera dem och pusha dem till att våga. Lärare 2 ser gruppen som en stor 

tillgång och upplever att det bästa sättet att få eleverna att prata engelska är när de pratar med 

varandra, vilket överensstämmer med Deweys åsikt att kunskaperna förstärks vid 

kommunikation med andra (Säljö, 2012, s. 181) (se även 2.2.1). Lärare 2 upplever också att 

eleverna har lättare att prata engelska om det handlar om ett ämne som de känner till, vilket är 

något som Krashen lyfter fram (Krashen & Terell, 1985, s. 19) (se även 2.2.2). För lärare 3 är 

det viktigt att som lärare visa sig sårbar och peka på att hon/han också tycker att engelska kan 

vara svårt men att det är tillåtet att misslyckas.  

Jag tycker också det kan vara svårt med de här uttalen t.ex. eller de här vissa ljuden 

som man ska försöka att få till. Alltså att man påvisar att man som vuxen också 

tycker att det kan vara svårt och att det är okej att misslyckas. Att man får till det här 

tillåtande klimatet i klassrummet det tror jag, för att det ska bli en bra inlärning så 

tror jag att det är väldigt viktigt.  

Lärare 4 pratar om att det i hennes/hans fall är svårt att vara med och påverka klasskulturen 

och klimatet i gruppen på grund av att läraren inte är mentor i klassen. Detta ser lärare 4 som 

en nackdel då många undervisar på olika sätt.  

Det handlar ju om, det tycker jag handlar om klassklimatet faktiskt. Och där är man 

ju lite i lä när man inte är mentor för att det är ju liksom den som har största 

inflytandet på hur klassklimatet är. Sen kan man ju själv bidra med att försöka vara 

jättepositiv och ingen fara och allt det där …men tillsammans med det här som jag 

sa att man ska våga tycker jag ändå att det är det som gör den största skillnaden 

faktiskt.  
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4.2.3 Attityder till ämnet engelska 

Scott och Ytreberg skriver att det som spelar störst roll i elevernas språkliga utveckling är att 

läraren själv har ett språkligt självförtroende som i sin tur smittar sig på eleverna (Scott & 

Ytreberg, 1990, s. 10). Alla fyra lärare i denna studie är själva väldigt positiva till ämnet 

engelska och tycker att det är roligt att undervisa i engelska. Lärare 2 och lärare 3 uttrycker 

båda att det ibland kan vara svårt att undervisa när deras egna kunskaper inte räcker till. 

Lärare 2 uttrycker att hon/han för varje läsår blir mer säker i ämnet och att: ”Det blir bättre 

och bättre och ju säkrare jag känner mig desto roligare blir det ju för mig. Då törs man ju testa 

lite olika sådär. Kul ämne men svårt, det är väl en sammanfattning.” Lärare 3 anser att det 

svåra med engelska som ämne är att sålla bland material och uppgifter då det är många saker 

som hon/han skulle vilja göra i sin undervisning. Svårigheten med att sålla bland material är 

någonting som också lärare 1 tar upp i sin intervju och belyser att svårigheten är att utveckla 

språket på den korta undervisningstid som är tilldelad enligt timplanen: ”Det skulle behövas, 

ja mer tid. Jag tror ju att man lär sig inte ett språk på 3x40 minuter i veckan om du inte möter 

språket någon annanstans.” Lärare 4 tycker att engelska är ett tacksamt ämne att undervisa i 

då undervisningen kan varieras på många olika sätt och att hon/han har lärt sig väldigt mycket 

engelska sen hon/han började undervisa i ämnet.  

Alla fyra lärare uttrycker att deras elever har en positiv attityd till ämnet engelska. Lärare 1 

anser att attityden inte skiljer sig så mycket mellan årskurserna men att det däremot kan 

förekomma en viss skillnad i attityden baserat på om eleven tycker att ämnet är lätt eller svårt. 

Lärare 1 förklarade att inställningen har att göra med att de elever som tycker att engelska är 

svårt aldrig har förstått syftet med vad de ska ha språket till och att det då kan vara svårt att få 

eleverna att tycka om ämnet. För att hjälpa dessa elever anser lärare 1 att det är viktigt att först 

se vart eleverna befinner sig i sin språkkunskap och sedan arbeta vidare utifrån det: ”Jag tror 

att det är väldigt viktigt att hitta den där utvecklingszonen som man kan bygga vidare på 

…och sen försöker jag hitta intresset därifrån.” Lärare 2 anser precis som lärare 1 att 

attityderna skiljer sig beroende på om eleverna tycker att ämnet är lätt eller svårt. Enligt lärare 

2 har dock eleverna förståelse för varför de ska lära sig engelska och förstår syftet med 

språket. Det handlar mer om att de elever som anser att ämnet är svårt, lätt tröttnar på lärarens 

upplägg och vill göra mer ”roliga saker”: 
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De som man har haft under en längre period då tröttnar ju kanske efter ett tag för 

man kör ju lite sina grejer, man har ju sitt upplägg. Sen kan det ju bli att det är 

tråkigt att köra vissa saker …det kan ju vara lite sån attityd. De vill bara göra roliga 

saker. 

Lärare 3 upplever att de elever som tycker att engelska är svårt är de elever som inte möter 

engelska språket i sin vardag. Det finns många elever som spelar dataspel, ser på film och 

lyssnar på engelsk musik vilket gör att de får med sig mycket engelska från sin vardag som de 

kan använda sig av i skolan. Men de elever som inte gör detta i samma utsträckning har 

svårare för engelska enligt lärare 3 och de har svårigheter med att bygga upp sitt ordförråd. 

Lärare 4 anser att elevernas positiva attityd har att göra med att man i ett språk kan låtsas vara 

någon annan och spela en roll: ”På nåt vis så är det ju också det här att i ett språk så kan man 

vara någon annan …man kan med en roll liksom, man kan prata och härmas och det blir ett 

lekfullt sätt att ha undervisning på.”  

5. Diskussion 

Lärarna som observerades och intervjuades i denna studie delade alla uppfattningen att det är 

viktigt att tala målspråket under lektionerna men att det inte är avgörande för en fungerande 

undervisning. Observationerna visar att målspråket är det mest förekommande språket under 

lektionerna och används under alla tillfällen vilket visar att lärarna har ett bra klimat i 

klassrummet som gör att både de och eleverna känner sig trygga i att använda målspråket. 

Lärare 3 och lärare 4 talar om att ”duscha” och ”överskölja” eleverna med språket, något som 

Lundberg (2016, s. 50) anser vara framgångsrikt i undervisningen, nämligen att både eleverna 

och läraren ska använda sig av målspråket och att läraren ska vara en språklig förebild för sina 

elever. I denna studie är lärarna förebilder då de känner till sina elevers starka och svaga sidor 

och anpassar språket till individerna i klassrummet, snarare än att använda sig av någon 

speciell strategi eller metod. Lärarna menade liksom Dewey att skolarbete ska vara 

elevcentrerat och att arbetet ska anpassas efter elevernas olika förutsättningar (Säljö, 2012, s. 

176). Forskningsstudien Early Language Learning in Europe, ELLiE (2011) visade att mycket 

av den svenska undervisningstiden i engelska användes till att prata svenska och att istället för 

att bli uppmuntrade att använda engelska och öka sin muntliga kommunikation så blev 
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eleverna istället stressade och valde att ta till svenska istället för engelska (Enever, 2011, s. 

85). Den här studien är för liten i sin omfattning för att kunna jämföras med ELLiE, men 

enligt sammanställningen av observationerna så talade lärarna mest engelska i klassrummet 

(se diagram 2) vilket i sin tur enligt forskningsstudien Early Language Learning in Europe, 

ELLiE (2011) borde innebära att eleverna också väljer att använda engelska i högre 

utsträckning (Lundberg, 2016, s. 40). Lärare 1 var den som var mest konsekvent i att använda 

målspråket i undervisningen, vilket kan kopplas till Krashens teori om inlärning via 

acquisition där lärandet sker omedvetet med hjälp av kommunikation i en språklig miljö 

(Krashen & Terrell, 1985, s. 18). Genom sin undervisning underlättar lärare 1 för sina elever 

att tillägna sig språket på ett sätt som liknar förstaspråksinlärning, då barn lyssnar till vad som 

sägs och lär sig genom att upprepa och kommunicera med andra. De andra lärarna var inte 

lika konsekventa i sin användning av målspråket men väljer att nivåanpassa språket efter 

eleverna vilket gör det möjligt för acquisition och att eleverna blir på så sätt mer mottagliga 

för språkinlärning (ibid., s. 19). 

Alla fyra lärare delade samma uppfattning om att använda sig av svenska för att förtydliga 

information eller främst för att garantera att alla eleverna förstår och vet vad som ska göras. 

Detta är någonting som tas upp av alla fyra lärare under intervjuerna och det kan också ses i 

observationerna. Lärarna valde främst att använda sig av svenska när de skulle vägleda 

eleverna eller svara på frågor (se diagram 1) vilket visar att när eleverna inte förstår och 

ställer frågor så väljer de flesta lärare att använda sig av svenska för att besvara sina elever. 

För lärarna var det en trygghet att kunna använda svenska i undervisningen och samtidigt 

skapa en trygghet för eleverna och då speciellt de svaga eleverna. Denna åsikt återfinns hos 

Stoltz (2009, s. 155), som menar att förstaspråket är någonting som oftast används i 

andraspråksundervisning just för att vara säker på att alla elever får samma förutsättningar. 

Stoltz anser också att användningen av förstaspråket ibland sker rutinmässigt och utan någon 

baktanke eller pedagogisk förklaring (ibid., s. 155) vilket är någonting som lärare 2 pratar om 

i sin intervju. Lärare 2 medger att svenska används när lärarens egna kunskaper inte räcker till 

och att valet av undervisningsspråk sker omedvetet utan någon vidare baktanke. Stoltz menar 

att omedvetna val kan inverka negativt på inlärningen och att eleverna kanske missar 

värdefullt stoff i ämnet (ibid., s. 155) men i lärare 2:s fall så anser jag att i och med att lärare 2 

verkar vara så trygg med sina elever och eleverna med läraren så kan resultatet snarare bli att 
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språkinlärningen förstärks istället för att saker faller bort. För lärare 4 handlar det om att göra 

medvetna val när det kommer till undervisningsspråk och hon/han ser kodväxling som en 

strategi, vilket är helt i linje med det som Cook anser (2001, s. 402). Förstaspråket ska enligt 

Cook ses som en resurs i undervisningen där eleverna kan använda det som en strategi i sitt 

lärande och så att de inte blir pressade att använda målspråket om de känner sig osäkra. Enligt 

Cook kan onödig press leda till att eleverna tappar intresset för språket vilket gör att de känner 

sig misslyckade (ibid., s. 407). Rädslan för att eleverna ska tappa intresset är någonting som 

återfinns bland de fyra lärarna i denna studie även om de alla ansåg att deras elever hade en 

positiv attityd kring ämnet. Alla fyra lärare delade uppfattningen om att 

andraspråksundervisning måste ske i ett tillåtande klassrum där det är tillåtet att misslyckas 

och göra fel utan att bli dömd för det. Denna uppfattning finner stöd hos Scott och Ytreberg, 

som menar att läraren måste ha en känsla för vilken typ av undervisning som fungerar för att 

eleverna ska känna sig trygga att själva kunna använda sig av målspråket. Vilket i sin tur 

medför att eleverna blir bättre i sin språkinlärning (Scott & Ytreberg, 1990, s. 10). Lärarna i 

denna studie gör det tydligt att det för dem är gruppen och det trygga klimatet i klassrummet 

som är a och o för att undervisningen ska fungera och valet av undervisningsspråk görs utefter 

det.  

 Den kommunikativa språksynen säger att eleverna ska lära sig att förmedla ett budskap 

och använda sitt språk som ett verktyg för information, interaktion och kommunikation. I Lgr 

11 står det inte utskrivet på vilket sätt lärarna ska använda sin språkliga förmåga men på 

samma sätt som eleverna ska lära sig att förmedla ett budskap anser jag att det är också så 

lärarna ska göra i sin undervisning. Enkla budskap där interaktionen är det centrala, vilket för 

lärarna i den här studien innebär att ibland använda sig av svenska och ibland använda sig av 

engelska för att skapa ett tryggt klassrumsklimat där alla kan vara med och kommunicera.   
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6. Slutsats 

Utifrån de resultat som har kommit fram i denna studie så finns det inget givet svar till vilket 

undervisningsspråk som borde användas under lektionerna i engelska. Studien antyder att 

valet av undervisningsspråk utgår från eleverna och klimatet i klassrummet i första hand och 

att språket nivåanpassas till de individer som sitter i klassrummet. Lärarna i denna studie 

använde sig av engelska under alla de olika tillfällena under lektionen och hade också en vilja 

att använda sig av engelska men observationerna visade också att svenska och kodväxling 

förekom. Engelska förekom främst vid inledning, under aktiviteterna och vid avslutning av 

lektionen. Det finns ett mönster i att alla lärare använde svenska som ett verktyg för att 

besvara elevernas frågor och vägleda dem. Lärarna vill skapa trygghet för eleverna och vill 

säkerställa att alla ska känna att de förstår vad som sägs. Studien är utförd i en liten skala med 

få respondenter och få observationstillfällen, vilket innebär att resultaten inte kan ses som 

generella resultat för engelskundervisning i årskurs 4-6. För framtida forskning vore det 

intressant att undersöka i vilken utsträckning det engelska språket används i högre årskurser, 

där läroplanen säger att lärarna ska använda sig av engelska i klassrummet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Observationsschema 

Observationsschema – Del 1 
 

Observationsnummer: Antal elever i klassen/gruppen: 

Datum: Antal närvarande elever: 

Årskurs/-er: Total lektionstid enligt schema (min): 

Observatörens namn:  
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Observationsschema – Del 2 
Det muntliga under-
visningsspråket 

    

 Anv. Svenska Anv. Engelska Anv. Kodväxling ÖVRIGT/KOMMENTAR 
Inledning     

Grammatikgenomgång     

Genomgång av uppgift     

Aktivitet     

Vid hjälp – vägledning     

Respons till eleverna vid 
frågor 

    

Avslut av lektion     

Annan situation     
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

1. Personliga frågor, bakgrund 

• Hur länge har du jobbat som lärare? 

• Hur länge har du jobbat på skolan? 

• Vad har du för uppdrag/tjänst på skolan? 

• Vilka ämnen undervisar du i? 

• Hur länge har du undervisat i just engelska? 

• Vad har du för utbildning? 

 

2. Observationen 

• Berätta vad ni gjorde på lektionen i engelska som du precis genomförde. 

• Fanns det en färdig planering inför lektionen?  

- Om ja, hur såg den i sådana fall ut? 

 

3. Språkinlärning 

• I vilken årskurs börjar eleverna med engelska? 

• Vad tycker du att man som lärare tänka på när man lär ut ett språk? 

• Hur gör du för att få eleverna att utveckla kunskaper inom engelska? 

 

4. Eleverna 

• Vad har eleverna för attityder kring ämnet engelska? 

- Vilken attityd är vanligast bland eleverna? 

• Tycker du att attityderna skiljer sig mellan olika årskurser? 

- Om ja, på vilket sätt? 

• Hur hjälper du dem om de tycker att engelska är svårt? 

• Hur hjälper du dem om de tycker att engelska är för lätt? 

 

5. Engelskämnet 

• Vad tycker du om ämnet engelska? 
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• Hur tänker du som lärare när det kommer till att undervisa i muntlig kommuni-

kation i engelska? 

- Vad anser du är viktigt att tänka på som lärare? 

• Hur utformar du dina lektioner där eleverna får träna på muntlig kommunikat-

ion?  

• Vilka typer av aktiviteter använder du dig av? 

• Har du någon strategi för att få eleverna att prata så mycket engelska som möj-

ligt? 

• Vad tycker du fungerar bäst när det gäller att få eleverna att prata engelska? 

 

6. Språk 

• Vilket språk brukar du använda dig av under engelsklektioner? 

• Finns det några specifika situationer där du väljer att använda engelska? 

• Finns det några specifika situationer där du väljer att använda svenska? 

• Vad anser du om kodväxling (byte mellan språken)? 

• Använder du dig av kodväxling? 

- Om ja, vid vilka tillfällen sker det? 

- Varför väljer du att växla språk? 

• Tycker du att du ibland behöver anpassa språket på något sätt för att eleverna 

ska förstå? 

- Om ja, hur anpassar du språket? (Bilder? Kroppsspråk? Översätter till 

svenska?) 

• Vad är det som avgör vilket undervisningsspråk du väljer att använda? 
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Bilaga 3 – Information/Samtyckesbrev 
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