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Abstract 

This degree project aims to yield new knowledge about oral communication in English classes 

by investigating whether and to what extent students are given opportunities to develop their 

communicative abilities. A socio-cultural and pragmatic perspective was adopted and previous 

research was thoroughly examined. The study rests on the scientific approaches hermeneutics 

and phenomenography, which also influenced the methods used to collect data, that is, 

interviews and observations. This study includes four informants who are teachers in years 3–

6. These teachers were interviewed and observed during one English class each, which means 

that their respective groups of students also participated in the study. 

The results show that English was the language used most frequently in the observed 

classrooms. The teachers in the study describe problems with using English Only in their 

classrooms as the students are on different levels of English proficiency. Furthermore, the 

results show that collegial cooperation is necessary if an expanded and comprehensive view 

of English teaching in years 1–6 is to be achieved. Finally, the participating teachers 

expressed a need to develop their own knowledge in teaching English in order to meet the 

requirements of communicative language teaching expressed in the curriculum. 
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Sammanfattning 

Mitt arbete syftar till att bidra med ny kunskap om muntlig kommunikation under 

engelsklektioner genom att undersöka huruvida elever ges möjlighet till att utveckla sina 

kommunikativa förmågor. Genom ett sociokulturellt och pragmatiskt teoretiskt perspektiv 

samt en genomlysning av tidigare forskning som rör ämnet söker jag förståelse för hur 

muntlig kommunikation ter sig i engelskundervisningen. Vetenskapliga förhållningssätt som 

studien har utgått från är hermeneutik och fenomenografi, vilka även påverkade studiens 

datainsamlingsmetoder nämligen intervjuer och observationer. De fyra informanter som 

deltog i studien är verksamma lärare i årskurserna 3-6. Dessa lärare intervjuades samt 

observerades under en lektion vardera, således deltog även informanternas klasser i 

observationerna. 

Resultaten visar att muntlig engelska får stor plats i de observerade klassrummen. Lärarna 

som deltog i studien beskriver en problematik där en undervisning som huvudsakligen sker på 

målspråket (English Only) inte fungerar när eleverna är på så många olika nivåer. Vidare visar 

resultaten att ett kollegialt samarbete anses nödvändigt, dels för att kunna utveckla och 

strukturera engelskämnet bättre, dels för att skapa en helhetssyn över årskurserna 1–6. 

Slutligen uttrycker lärarna i studien ett behov av kompetensutveckling där de önskar få 

tillgång till verktyg för att kunna undervisa i linje med kursplanens kommunikativa inriktning 

och funktionella språksyn. 
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1. Inledning 

Muntlig kommunikation är högst väsentligt för att kunna ta del i en framtid i ett demokratiskt 

samhälle. Dessutom, med internationalisering och ökad rörlighet i världen, är 

andraspråksinlärning närmast ett krav för att kunna kommunicera och verka i både dagens och 

framtidens yrkes- och fritidsliv. Dagens elever behöver således inte bara få tillgång till, utan 

medverka i att utveckla sin muntliga kommunikation i engelska för att kunna möta framtidens 

utmaningar. 

Med utgångspunkt i kursplanen i engelskas kommunikativa språksyn (Skolverket, 2015) söker 

den här studien att undersöka i vilken utsträckning elever i årskurserna 3 till 6 ges möjlighet 

till att utveckla kommunikativa förmågor med fokus på muntlig kommunikation i 

engelskundervisningen. Enligt Skolinspektionens granskning av engelskundervisning i 

årskurserna 6 till 9 visade det sig att 15 av 22 undersökta skolor visade brister på 

kommunikativ engelskundervisning (Skolinspektionen, 2011, s. 14). Lundberg och Estling 

Vannestål (2010) bekräftar problematiken och menar att engelskundervisningen måste 

förändras för att möta kursplanens krav. 

Dialoger i läroböcker är ett vanligt förekommande sätt att arbeta med muntlig kommunikation 

i engelskundervisningen, men kan vara problematiskt på grund av dess icke-autentiska natur 

(Cameron, 2001, s. 68–70). Undervisning som bygger på mediering, som är ett centralt 

begrepp inom sociokulturell teori (se avsnitt 3.1), kan vara ett lärorikt sätt att arbeta 

kommunikativt i engelskundervisningen där eleverna och lärare i socialt samspel lär av 

varandra (Säljö, 2014, s. 302–303). 

Min förhoppning är att den här studien kan vidga mina egna vyer och hjälpa mig att utveckla 

min egen framtida engelskundervisning för att söka förbereda eleverna för en framtid i en 

värld där muntlig kommunikation på engelska är oumbärlig. Dessutom hoppas jag att min 
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studie kan komma att hjälpa verksamma lärare att vidareutveckla sin undervisning som rör 

muntliga kommunikativa förmågor.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få ny kunskap om muntlig kommunikation under 

engelsklektioner genom att undersöka i hur stor utsträckning och på vilka sätt muntlig 

kommunikation i engelska används i engelskundervisningen. Fokus är på lärare och elever i 

årskurs 3-6. Genom att undersöka detta skapas mer förståelse för i vilken utsträckning elever 

ges möjlighet till muntlig kommunikativ engelskundervisning i enighet med kursplanen för 

engelska (Skolverket, 2015, s. 26–33). 

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

1. Hur ser lärare på att tala målspråket (engelska) i sin egen engelskundervisning? 

2. I vilken utsträckning används muntlig kommunikation på engelska av lärare i 

engelskundervisningen? 

3. På vilka sätt används muntlig kommunikation på engelska av elever och lärare under 

engelsklektioner? 

Min studie ställer även en fjärde fråga, som syftar till metodutveckling: 

4. Vilka för- och nackdelar finns det med att undersöka muntlig kommunikation på 

engelska genom att först observera en lektion och därefter intervjua läraren? Vilka för- 

och nackdelar finns det om man gör tvärtom, det vill säga intervju före observation? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Avsnittet som följer presenterar tidigare forskning som har relevans för min studie. 

2.1 Skolans styrdokument 

Den gällande läroplanen (Skolverket, 2015) skildrar omedelbart i skolans uppdrag vikten av 

kommunikativa förmågor. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga (Skolverket, 2015, s. 9). 

Vidare i Lgr11(2015, s. 9) uttrycks olika perspektiv som skolan har till uppgift att tillämpa, 

där det internationella perspektivet är betydelsefullt i utvecklandet av kommunikativa 

förmågor. Skolverket menar att elever ska ”kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang” (Skolverket, 2015, s. 9). 

Kommunikativa förmågor går som en röd tråd genom kursplanen i engelska (Skolverket, 

2015, s. 26–33). Den första meningen uttrycker det med tydlighet: ”Språk är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2015, s. 26). Vidare i 

syftestexten beskrivs att elever ska kunna göra sig förstådda och förstå talad engelska och få 

möjlighet till att utveckla en språklig säkerhet (2015, s. 26). De fem förmågorna som elever 

ska få möjlighet att utveckla syftar också till kommunikativ användning, där den femte 

återkopplar specifikt till skolans uppdrag där ett internationellt perspektiv ska tillämpas. 

 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. 

 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

 Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av 

världen där engelska används (Skolverket, 2015, s. 26). 

När det gäller det centrala innehållet för årskurs 4-6 finns även här ett kommunikativt innehåll 

som en röd tråd. Elever ska få möjlighet att lyssna till talad engelska, exempelvis genom olika 
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texter, instruktioner, dialoger och samtal (Skolverket, 2015, s. 27). Elever ska också få 

förutsättningarna att använda målspråket engelska vid exempelvis instruktioner, 

beskrivningar och berättelser (Skolverket, 2015, s. 28). Kunskapskraven återspeglar ämnets 

syfte och centrala innehåll där kommunikativa förmågor är starkt framträdande (Skolverket, 

2015, s. 30). 

2.1.1 Tidigare läroplaner och kursplaner i engelska 

Den kommunikativa språksynen i gällande läroplan och kursplan för engelska (Skolverket, 

2015) är tydligare framskriven än tidigare (Lundberg, 2011, s. 13–15). Målspråket, i det här 

fallet engelska, ska kunna användas och tyngden ligger i att göra sig förstådd snarare än att 

tala med korrekt uttal (Lundberg, 2011, s. 14–15). Jag tar upp tidigare kursplaner och 

läroplaner i mitt arbete eftersom de lärare som deltog i min studie till stor del hade börjat sina 

respektive karriärer med Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) som grund. Det är därför av intresse 

att notera skillnader mellan läroplaner och kursplaner då och nu, speciellt med avseende på 

muntlig kommunikation på engelska. 

I Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) står det i skolans mål och riktlinjer att ”Alla elever skall få 

kunskaper i minst ett främmande språk. Kunskaper som är av betydelse för vardagslivet skall 

spela en stor roll” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 15). Vidare i skolans mål och riktlinjer uttrycks 

att elever ska få chansen att utveckla de kommunikativa färdigheterna under hela skolgången 

(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 16). 

Kursplanen för engelska i Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) beskriver syftet med 

engelskundervisning där eleverna bland annat ska få tillgång till ett världsspråk för fortsatta 

studier och yrkesliv. Några av målen för engelska var att förstå och göra sig förstådd på talad 

engelska och att våga använda språket (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 76–81). I ämnesrapporten 

för engelska i den nationella utvärderingen av grundskolan (Skolverket, 2005) beskrivs 

Lgr80:s kursplan i engelska som ett kliv framåt för kommunikativ engelskundervisning, till 

skillnad från tidigare (Skolverket, 2015, s. 19–20). 
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Läroplanen Lpo94 (Skolverket, 1994) beskriver i sin inledande del vikten av ett internationellt 

perspektiv i skolan. Vidare uttrycker Lpo94 att elever ska få bygga tilltro till sin språkliga 

förmåga och utveckla den, bland annat genom att samtala (Skolverket, 1994, s. 5). 

Kursplanen för engelska från Lpo94 reviderades år 2000 (Skolverket, 2008) och beskriver en 

tydlig inriktning mot kommunikativa förmågor samt vikten i att eleverna ska kunna använda 

målspråket i internationella kontakter. Vidare tar kursplanen upp flera kommunikativa 

förmågor som eleverna skulle få utveckla. Lundberg (2011) menar att kursplanen år 2000 

(Skolverket, 2008) är riktad mot Europarådets gemensamma referensram för språk (se avsnitt 

2.1.2), men att Lgr11 har en ännu starkare förbindelse med den (Lundberg, 2011, s. 13–14). 

Även den nationella utvärderingen fastslår att kursplanen för år 2000 är starkt kopplad till den 

europeiska referensramen för språk (Skolverket, 2005, s. 20). 

2.1.2 GERS 

Sverige är anslutet till Europarådet och har till stor del byggt kursplanen för engelska på den 

gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) (Skolverket, 2007). GERS syftar 

till att förmedla en gemensam referensram för språkinlärning, undervisning och bedömning 

för att underlätta kommunikation, mobilitet och samarbete inom Europa (Skolverket, 2007, s. 

1). Kommunikativa förmågor utgör grunden för GERS (Skolverket, 2007) precis som i 

kursplanen i engelska (Skolverket, 2015, s. 26–33). 

Europarådet menar att det finns många sätt för språkinlärning och tar upp olika metoder i 

GERS (Skolverket, 2007, s. 137–149). I de generella metoderna listas autentisk 

språkanvändning, bland annat genom att lyssna på samtal och läsa tidningar eller liknande där 

språket inte är anpassat. En annan metod är att eleven själv kommunicerar muntligen med en 

person som har liknande språklig kompetens (Skolverket, 2007, s. 138–139). 

I GERS (Skolverket, 2007) beskrivs färdighetsnivåer som kan jämföras med stegen i den 

svenska skolan. Stegen är sju stycken från grundskolan till gymnasiet (Skolverket, 2017, s. 5). 

Elever i årskurs 6 ska nå nivån A 2.1 enligt GERS (Skolverket, 2007, s. 23–24), vilket 
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motsvarar steg 2 på den svenska skalan (Skolverket, 2012, s. 5). Nivå A är nybörjarnivå, där 

A1 är mer grundläggande än A2 och A2 i sin tur grenar ut i A 2.1och A 2.2 (Skolverket, 2007, 

s. 23–24). Utgreningen innebär en uppdelning av nivå A 2, där A 2.1 är mer grundläggande än 

A 2.2. Nivå A handlar om att eleven ska kunna kommunicera i sociala situationer, där 

progressionen ligger i att utveckla sitt språk från enkelt tal till lite mer komplicerat kunna 

beskriva exempelvis sin vardag (Skolverket, 2007, s. 34). 

2.2 Kvalitetsgranskning och utvärdering av engelskämnet 

I huvudrapporten från den nationella utvärderingen av grundskolan (Skolverket, 2004) 

förmedlades att cirka 50 procent av eleverna i årskurs 5 känner sig något osäkra på att tala 

engelska på engelsklektionerna. Ungefär 50 procent av eleverna i årskurs 5 svarade att de 

skulle kunna prata lite engelska med en engelsktalande person (Skolverket, 2004, s. 98–99). 

I ämnesrapporten för engelska (Skolverket, 2005) från den nationella utvärderingen av 

grundskolan, beskrivs enkätsvar från elever i årskurs 9 där de rankar sin hörförståelse och 

talförmåga i kommunikativa situationer högt (Skolverket, 2005, s. 51). En av frågorna var 

”Hur skulle du klara av att tala eller förstå engelska i följande situationer?” (Skolverket, 2005, 

s. 66).  På den frågan svarade cirka 90 procent av eleverna i årskurs 9 att de skulle klara av att 

förstå en otextad film. Cirka 85 procent av eleverna i årskurs 9 svarade att de skulle klara av 

språket i en engelsk familj (Skolverket, 2005, s. 66). Av lärare som deltog i utvärderingen, 

ansåg cirka 85 procent att de hade bra ämneskompetens, metodik och didaktisk kompetens. 

Utvärderingen visar dock att tre fjärdedelar av lärarna önskar kompetenshöjande utbildning 

(Skolverket, 2005, s. 74). Vidare beskriver utvärderingen (Skolverket, 2005) att intresset 

bland eleverna att lära sig engelska är stort och lärarna tycker att det är roligt med 

engelskundervisning. Den trygga miljön anses lärarna och eleverna skapa tillsammans, vilket 

skapar förutsättningar för elevers lärande (Skolverket, 2005, s. 86–87). 

Skolinspektionen (2011) granskade undervisning i engelska (åk 6-9) på 22 skolor i Sverige 

och har i sin rapport från 2011 presenterat resultaten. Bland annat visade undersökningen att 
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15 av 22 skolor behöver vidta åtgärder för att utöka de kommunikativa förmågornas utrymme 

under engelsklektioner (Skolinspektionen, 2011, s. 14). Skolinspektionen ser särskilt allvarligt 

på detta då inriktningen mot elevernas kommunikativa förmågor tydligt framgår av 

kursplanen för engelska. Många lärare i undersökningen angav att de vill ha större möjligheter 

till samarbete med kollegor och i granskningen visade det sig att rektorernas ansvar för 

åtgärder på lärarnivå var bristande (Skolinspektionen, 2011, s. 22–23). 

Skickliga lärare i engelska beskrivs som engagerade, trygghetsskapande och tydliga och de 

har en bred repertoar samt förmågan att fokusera på det som är väsentligt i undervisningen 

(Skolinspektionen, 2011, s. 10). Kvalitetsgranskningen har visat på lärare som uppmuntrar 

sina elever att tala engelska genom att själv tala målspråket engelska. En så kallad 

språkdusch, där målspråket är det främsta språket i engelskundervisningen, främjar att både 

elever och lärare använder målspråket från lektionens början till lektionens slut. Dessutom 

visade positiva observationer att läraren lät bli att rätta fel i elevernas muntliga 

kommunikation där hen istället visade alternativ utan att rikta korrigeringen mot särskilda 

elever (Skolinspektionen, 2011, s. 13).  

Den senaste granskningen av engelskämnet är sju år gammalt, vilket gör att en ny granskning 

kan vara på sin plats. Dessutom ingick endast årskurs 6 från grundskolans tidigare årskurser. 

Det är anmärkningsvärt att granskning av engelskämnet i årskurserna 1-5 saknas. I kursplanen 

för engelska finns det ett centralt innehåll även för årskurserna 1-3 (Skolverket, 2015, s. 27), 

vilket innebär att engelskundervisning ska ske och bör därför också granskas. Här fyller min 

studie således visst glapp i forskningen. 

2.3 Muntlig kommunikation 

Svenska Akademiens ordlistas (SAOL) (2018) definition av ordet kommunikation är samtal 

eller överföring av information. Vidare definieras ordet muntlig som uttryckt i talad form. 

Således innebär muntlig kommunikation talad form av informationsöverföring och samtal. 
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Linnarud (1993, s. 77) beskriver muntlig kommunikation som att använda (mål)språket i 

realistiska situationer där det är innehållet som är det viktiga. 

Innehållet kan beskrivas som kontexten och utifrån den ska kommunikation kunna ske 

(Skolverket, 2007, s. 47). GERS (Skolverket, 2007, s. 47) beskriver kontexterna som domäner 

där exempelvis intressen kan samtalas om i sociala situationer. I skolans undervisning gör 

läraren ständigt didaktiska val. Lärare gör exempelvis en avgränsning och väljer domäner som 

elever ska kommunicera utifrån vilket kan skilja sig från elevernas intressen (Skolverket, 

2007, s. 47). Den givna domänen kan vara en begränsning för elever som inte har egen 

erfarenhet av det de förväntas kommunicera om, exempelvis ishockey eller ridning. Tornberg 

(2015) utrycker att strikta ramar för kommunikation går emot det som kommunikation 

handlar om, att det ”är ett öppet och oförutsägbart åtagande där minst två samtalsparter är 

inblandade med ett oförutsägbart meningsskapande som följd” (Tornberg, 2015, s. 56). Även 

Cameron (2001, s. 58) menar att läraren måste anpassa intresseområdena till elevernas 

faktiska intressen, eleverna måste ha någonting att säga om det givna för att kunna delta i 

muntlig kommunikation. 

2.3.1 Typer av muntlig kommunikation 

I detta avsnitt beskrivs två olika typer av muntlig kommunikation, dialoger och samtal. 

2.3.1.1 Dialoger 

Nottingham, Nottingham och Renton (2016, s. 32–33) beskriver dialoger som ett 

undersökande arbetssätt där syftet är att tillsammans skapa förståelse för det som utforskas. 

Dialoger utvecklar elevers språk, vilket i sin tur genererar bearbetning av kunskap 

(Nottingham m.fl., 2016, s. 35). Dialoger som beskrivs i Utmanande dialog – fördjupa dina 

elevers kunskap och förståelse (Nottingham m.fl., 2016) är dock inte riktade mot 

språkinlärning, vilket gör att Nottingham m.fl. (2016) inte tar upp typiska dialoger från 

läromedel som kan användas i muntlig engelskundervisning. Istället handlar det snarare om 

dialoger som arbetas fram genom att undersöka någonting. Undersökande dialoger beskriver 
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även Hattie (2012, s. 102–106). I boken Synligt lärande för lärare menar Hattie, precis som 

Nottingham m.fl. (2016, s. 32–33), att dialoger är ett undersökande sätt att lära och engagera 

eleverna i sitt lärande (Hattie, 2012, s. 102–106). Dysthe (1996, s. 228) lyfter också dialoger 

som en social företeelse. Personerna lär av varandra genom att förklara det de undersöker med 

egna ord och i utbyte får de den andra personens förklaringar och ord (Dysthe, 1996, s. 228). 

Cameron (2001, s. 68–70) beskriver att dialoger i läroböcker för engelskundervisning kan 

vara problematiska. Hon menar att dialogerna snarare uppvisar samtalsmönster istället för ett 

naturligt samtal. Därför är det av vikt för lärare att vara medvetna om hur de väljer att arbeta 

med dialoger. Nedan visas ett exempel på en dialog som finns i en lärobok för 

engelskundervisning i årskurs 6 (Hedencrona, Smed-Gerdin, & Watcyn-Jones, 2010): 

Clare: Would you like to go to the cinema? 

Barry: What night? 

Clare: On Thursday. 

Barry: On Thursday? Yes, OK. What film? 

Clare: How about the new James Bond film? 

Barry: Yes, that sounds good. What time? 

Clare: Well, there’s 5.30 or 7.30. 

Barry: Let’s go at 5.30. 

Clare: Yes, OK. 

Barry: Great! See you on Thursday, then. 

(Hedencrona m.fl., 2010, s. 20). 

I läroboken uppmanas eleverna att läsa dialogen och sedan arbeta vidare i sin arbetsbok. I 

arbetsboken finns samma dialog där eleverna uppmanas att läsa den tillsammans med en 

kamrat. Det anges olika filmer och tider som eleverna ska byta ut i dialogen. I övrigt ska 

eleverna inte frångå den skrivna texten i dialogen (Hedencrona m.fl., 2010). Det är intressant 

att instruktionerna lyder att eleverna endast ska läsa dialogen och sedan byta ut vissa delar. 

Den muntliga delen i övningen är strikt och ger lite utrymme för utsvävningar. Däremot om 

läraren väljer att arbeta med dialogerna på ett undersökande sätt som beskrivet ovan, kan en 

mer naturlig dialog växa fram. 
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Trots problematiken menar Cameron (2001) att skrivna dialoger i läroböcker kan vara en bra 

utgångspunkt för muntliga dialoger. I jämförelse med läroboksdialoger skapar autentiska 

muntliga dialoger en annan press på elever. Eleverna måste hitta orden och svara på kort tid 

när de arbetar med dialoger utan given lärobokstext (Cameron, 2001, s. 68–70). Det i sin tur 

kan öppna upp för en undersökande dialog där eleverna kan hjälpa varandra till förståelse, 

som tidigare beskrivet (Nottingham m.fl., 2016, s. 32–33). 

2.3.1.2 Samtal 

Det är när vi får sätta in orden i sitt sammanhang – i samband med ett samtal där vi menar och 

kommunicerar något till någon annan – som det verkliga lärandet sker (Partanen, 2007, s. 43). 

Citatet ovan kan vara som en röd tråd genom hela språkundervisningen. Det Partanen (2007) 

menar är att det sociala samtalet, där elever och lärare ger och tar genom att fokusera på 

helhetsförståelse, är en framgångsrik väg att gå (Partanen, 2007, s. 44). Dock poängterar 

Partanen (2007) att de egna erfarenheterna påverkar samtalen. Det kan innebära att läraren 

med sin erfarenhet och kunskap hamnar på en annan nivå i samtalet jämfört med eleverna. Att 

läraren är medveten om detta kan öppna upp för utforskande samtal mellan lärare och elev 

samt elev och elev där kunskap och erfarenheter möts i ett socialt sammanhang och lärande 

kan ske (Partanen, 2007, s. 63–65). I engelskundervisningen bland yngre barn kan samtalet 

handla om bilder som eleverna ska beskriva och göra till en berättelse. Läraren har sin 

förförståelse och ett ordförråd som hen kan dela med sig av i samtalet med eleverna. Eleverna 

använder sina ord och genom samtalet med läraren kan eleverna låna lärarens ord och 

utveckla sitt ordförråd ytterligare. Läraren har möjlighet att, genom samtalet med eleverna, få 

syn på elevernas kreativitet och kunskap när eleverna får friheten att berätta om bilderna. 

Även Körling (2012) skriver om helhetsförståelse. Hon beskriver en engelsklektion i årskurs 4 

där eleverna utifrån en engelsk text hade till uppgift att förklara innehållet. Eleverna 

samtalade med varsin klasskamrat, inte genom att läsa innantill i texten, utan genom att 

försöka att förstå helheten i texten. Läraren poängterade att de inte skulle läsa texten ordagrant 

utan de skulle tillsammans komma fram till vad texten ville förmedla (Körling, 2012, s. 171). 
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Både Dysthe (1996) och Partanens (2007) beskrivningar om ord som delas och sätts i 

sammanhang tillsammans med en kamrat eller en lärare kan kopplas till den här situationen. 

Eleverna kommunicerade muntligt med varandra för att skapa sig en helhetsförståelse, vilket 

enligt Partanen är ett framgångsrikt sätt att lära (Partanen, 2007, s. 44). Det som har beskrivits 

ovan kan ses som Vygotskijs mediering (se avsnitt 3.1) där elever och lärare genom ett 

undersökande sätt ställer frågor om texten och skapar en förståelse för helheten (Partanen, 

2007, s. 158–160). Några av dessa elever hade tidigare sagt till läraren att de inte kan läsa på 

engelska, men var stolta efter textövningen där de hade lyckats väl. I och med det, stärktes 

även det språkliga självförtroendet (Körling, 2012, s. 171). Det framgår inte om eleverna 

diskuterade på målspråket engelska eller på svenska, men deras samtal om texten kunde 

hjälpa dem att förstå, kanske mer än om de endast hade läst tyst en och en. 

Lundberg och Estling Vannestål (2010) beskriver arbetet med högläsningsböcker på engelska 

från kompetensutvecklingskurser för lärare i engelska på låg- och mellanstadiet (Lundberg & 

Estling Vannestål, 2010, s. 101–111). Lärarna och eleverna arbetade kommunikativt med 

böckerna, samtalade om dem, pratade om ord som dök upp och arbetade med uppgifter utifrån 

böckerna. Både lärarnas och elevernas kommentarer om arbetet kring böckerna var positiva 

och ett välkommet avbrott från de sedvanliga läroböckerna i engelskundervisningen. Lärarna 

har kunnat se vinster med arbetet så som elevers utökade ordförråd, bättre hörförståelse, bättre 

läsförståelse och bättre uttal (Lundberg & Estling Vannestål, 2010, s. 109–110). 

2.4 Muntlig kommunikation på målspråket i klassrummet 

Det föreligger viss gungning inom forskningen just nu vad gäller språkideologier och 

huruvida målspråket ska användas uteslutande eller huvudsakligen i engelskundervisningen. 

Enligt Källkvist, Gyllstad, Sandlund och Sundqvist (2017) framgår det att språkforskare 

börjar undersöka det ovannämnda, det vill säga English Only eller English Mainly. Källkvist 

med flera (2017) menar att det behövs mer forskning inom området och hänvisar bland annat 

till en studie gjord av Lee och Macaro (2013) där engelskundervisning för 12-åringar med 

modersmålet koreanska undersöktes. Studiens utfall visade att elever med lärare som använde 
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sig av kodväxling, det vill säga blandade koreanska och engelska, svarade bättre på 

undervisningen som syftade till förståelse av ny vokabulär. I jämförelse, visade studien att det 

var mer tidskrävande att använda sig av English Only där undervisningen hade samma syfte 

som ovan. 

Det kan här vara lämpligt att redovisa min egen ställning i frågan om val av 

undervisningsspråk. Jag håller till exempel inte helt med om att målspråket ska användas fullt 

ut under engelsklektioner. Det jag har erfarit när jag själv har arbetat är att eleverna till en 

början har hög koncentration om läraren talar nästintill uteslutande engelska. Dock kan jag 

tycka mig se att många elever slutar att försöka förstå efter en stund, och antingen sluter sig 

eller frågar kompisen. Att fråga kompisen är inget problem då de i samspel undersöker för att 

skapa förståelse för vad som har sagts och vad de förväntas göra. Men de elever som inte 

frågar kompisen och väljer att sluta sig gynnas förmodligen inte av att läraren uteslutande 

talar engelska (jämför Lundberg & Estling Vanneståls (2010) resonemang nedan). Jag tror att 

det handlar om som lärare att hitta en balans samt att känna sina elever och se till att de som 

behöver extra stöd får det, precis som i alla andra ämnen. Däremot tror jag att om målspråket 

engelska används flitigt redan från de tidiga årskurserna, finns det större chans att eleverna 

förstår mer när de kommer upp till mellanstadiet och läraren kan tala nästintill uteslutande 

engelska. Dock räcker det inte idag att som lärare tro, eftersom skollagen slår fast att 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800). 

Lundberg och Estling Vannestål (2010) menar att språkinlärning sker på flera sätt, exempelvis 

genom att målspråket används flitigt och elever ska höra målspråket under en stor del av 

lektionen, redan från första engelsklektionen (2010, s. 23–25). Vidare beskriver Lundberg och 

Estling Vannestål (2010) att för att kunna möta kursplanens (Skolverket, 2015, s. 26–33) krav 

på muntlig kommunikation i engelska, måste det ske en förändring i klassrummen när det 

kommer till engelskundervisning. De uttrycker att elever måste koncentrera sig ytterligare när 

målspråket talas i engelskundervisningen och på det sättet försöka att förstå helheten i 

undervisningen. Det är vanligt att elever vill översätta engelskan ordagrant, men det hämmar 
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snarare förståelsen då de stannar upp vid detaljer istället för att se helheten. Dessutom är det 

ofta så att läraren översätter det som sägs på målspråket till svenska, vilket gör att elever kan 

vänta på översättningen istället för att försöka skapa förståelse själv (Lundberg & Estling 

Vannestål, 2010, s. 23–25). Dock är frågan här på vilka sätt som läraren översätter, om det 

sker fullt ut eller om läraren använder sig av språkideologin English Mainly och kodväxling 

kan det ha positiva effekter på inlärningen, som beskrivet ovan. 

Även Linnarud (1993, s. 100) menar att det är en självklarhet att målspråket ska talas av 

läraren under lektionen. Det är i den undersökande kommunikationen som lärandet är som 

mest effektivt (Linnarud, 1993, s. 100). Lundberg och Estling Vannestål (2010) menar att 

engelskundervisningen till stor del bör ske på målspråket, men det kan vara problematiskt om 

lärare från en dag till en annan byter undervisningsspråk. Eleverna behöver vänjas och 

förklaras för hur förändringen kommer att ske och varför, oavsett vilken ålder eleverna har 

(Lundberg & Estling Vannestål, 2010, s. 23–25). 

Cameron (2001) anser att det ligger en problematik kring uteslutande användande av 

målspråket i engelskundervisningen. Cameron (2001) menar att lärares kommunikation med 

sina elever sker främst på modersmålet som de flesta delar i ett klassrum. Att bryta de 

kommunikativa mönstren gör att det istället blir onaturligt och mödosamt att kommunicera 

muntligen på målspråket i klassrummet (Cameron, 2001, s. 199–200). Det kan dock se väldigt 

olika ut i olika klassrum där det kan finnas många som inte delar modersmål. Vidare beskriver 

Cameron (2001) att det är en fråga om lärares kompetens i muntlig kommunikation på 

engelska som kan vara problematisk. Att endast använda målspråket i engelskundervisningen 

innebär att lärare måste behärska en avancerad nivå engelska för att kunna genomföra en hel 

lektion. Allting som händer i klassrummet under en lektion ska kunna bemötas på målspråket. 

Instruktioner, tillrättavisningar, småprat, feedback och övergripande organisation i 

klassrummet är bara några exempel (Cameron, 2001, s. 199–200). Även Linnarud (1993) 

bekräftar problematiken med målspråksanvändning, men främst när det kommer till hur den 

muntliga kommunikationen vanligtvis används i klassrummet. Hon menar att det kan vara 
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onaturligt för den muntliga kommunikationen att ske på målspråket engelska, men att det är 

ett steg som måste tas för elevernas kommunikativa utveckling (Linnarud, 1993, s. 100–101). 

Det är tydligt att det behövs ytterligare forskning inom området språkideologi med English 

Only och English Mainly som beskrivs av Källkvist med flera (2017), vilket också 

Skolinspektionen bör beakta vid kommande granskningar av engelskundervisning. 

Nikolov (2009) visar, i sin studie med elever i årskurs 6, 9 och 10, på problem vid tidig 

andraspråksinlärning. Nikolov (2009) menar att barn som börjar lära sig ett till språk redan i 

förskolan, inte har någon fördel gentemot sina kamrater som börjar andraspråksinlärning i 

årskurs ett (Nikolov, 2009, s. 98–100). Dessutom beskriver Nikolov (2009) att många elevers 

utveckling inom andraspråksinlärning är långsam, vilket påverkar huruvida det är en fördel att 

börja med andraspråksinlärning tidigt (Nikolov, 2009, s. 98–100). Nikolov (2009) menar att 

eleverna som börjar tidigt med andraspråksinlärning bör ha fördel med sin hörförståelse, men 

så är inte fallet (Nikolov, 2009, s. 98–100). 

Ett problem som bland andra Lundberg (2011, s. 112–113) skriver om, är den engelska 

lärobokens roll i utvecklandet av ett kommunikativt klassrum. I Lundbergs (2011, s. 112–113) 

beskrivning av resultat från studien Early Language Learning in Europe (ELLiE) (2011) som 

undersökte tidig språkinlärning i flera länder i Europa, påpekar hon lärobokens införande. 

Lundberg beskriver en övergång från lågstadiets lekande och kommunikativa 

engelskundervisning till mellanstadiets tysta klasser med enskilt läroboksarbete (Lundberg, 

2011, s. 112–113). Engelskundervisningen blir mer på allvar när eleverna kommer till 

mellanstadiet och kommunikativa lekar kan tyvärr hamna i skymundan. Elever verkar dock 

till en början nöjda över att engelskan, enligt eleverna, tas på allvar på mellanstadiet, men 

bristen på variation som införandet av en lärobok kan innebära, kan betyda att elever upplever 

engelskundervisningen som omotiverande och trist (Lundberg, 2011, s. 112–113). 

2.4.1 Språkligt självförtroende 

Första stycket i kursplanens syftestext för engelska uttrycker vikten av språkligt 

självförtroende. ”Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar […] 
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tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften” 

(Skolverket, 2015, s. 26). 

Lundberg (2011) menar att yngre barn fram till årskurs 3 har ett inbyggt språkligt 

självförtroende. De är inte rädda att säga fel, utan prövar sig gärna fram för att lära sig så 

mycket som möjligt av det spännande språket (Lundberg, 2011, s. 55). Att börja utveckla 

elevers kommunikativa förmåga och stärka deras språkliga självförtroende från och med 

förskoleklass, menar Lundberg är en strategi för att skapa en plattform där elevernas språkliga 

självförtroende kan utvecklas ifrån (Lundberg, 2011, s. 55–56). Lundberg (2011, s. 64) 

skildrar ett förhållningssätt där det framhålls vad elever kan istället för vad de inte kan. Hon 

menar att genom att kontinuerligt arbeta i positiva termer stärks elevers språkliga 

självförtroende, i enlighet med GERS (Skolverket, 2007, s. 139–140). 

Lärares språkliga självförtroende är närmast en förutsättning för att en kommunikativ 

engelskundervisning ska kunna äga rum (Lundberg, 2011, s. 60–61). Genom att läraren själv 

visar att det inte är farligt att prata engelska, är det större chans att eleverna vågar uttrycka sig. 

Lundberg (2011, s. 60–61) menar att läraren är den som grundar elevernas språkliga 

självförtroende och stärker den genom att själv våga prata. Dock kan det vara onaturligt för 

lärare att tala på målspråket till exempel om språket inte används så ofta. 

Lärare kan dock ha svårt att komma över tröskeln och prata målspråket engelska med 

självförtroende. Lundberg (2011, s. 59) beskriver en tid i skolan då lärare strängt rättade all 

muntlig kommunikation som skedde, vilket öppnade upp för klasskamraters retsamma 

kommentarer och liknande. Detta satte press på eleverna och gjorde att flertalet istället valde 

tystnad, vilket kan ha följt med upp i vuxen ålder (Lundberg, 2011, s. 59). 

2.5 Lärarens påverkan på språkinlärning 

Hattie (2012) menar att läraren är den främsta faktorn för framgångsrik inlärning i alla ämnen. 

Lärarens påverkan på elever visar sig i elevers lärande och det är av största vikt att lärare och 

annan personal i skolan är medvetna om detta (Hattie, 2012, s. 16–17). Sundqvist och Sylvén 
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(2016, s. 92) beskriver Chambers (1999) studie där elever i Storbritannien framhöll läraren 

som den absolut viktigaste faktorn i andraspråksinlärning. Även i GERS (2007) påpekas det 

att läraren har en betydande roll i elevernas språkutveckling (Skolverket, 2007, s. 139–140). 

När det kommer till språkinlärning är en lärare som är trygg, positiv och engagerad en bra 

början (Lundberg, 2011, s. 60–61). Läraren har elevers språkinlärning i sina händer och den 

normen läraren sätter i klassrummet påverkar elevers inställning till engelskundervisning. Det 

har visat sig att övergången från engelskundervisningen i årskurs 3 till engelskundervisningen 

i årskurs 4 är ett stort steg (Lundberg, 2011, s. 111–113), vilket gör att det är viktigt att 

engagemanget, lekfullheten och positiviteten även finns hos mellanstadielärare som fångar 

upp elevernas nyfikenhet för språket. 

Som tidigare nämnts, har ibland lärare varit språkpoliser där endast det rätta uttalet eller ordet 

varit godkänt att uttrycka (Lundberg, 2011, s. 59). Konsekvenserna som då uppstår är 

motsatsen till hur ett positivt klassrum med kommunikativt lärande ska vara. Tornberg (2015) 

beskriver ett sätt att hantera elevers felsägningar. Hon menar att genom att rätta eleven och 

därmed stänga möjligheten för elevens fortsatta kommunikation, signalerar läraren att 

innehållet i elevens kommunikation inte spelar någon roll, endast att det är språkligt korrekt 

(Tornberg, 2015, s. 207). Om läraren istället ger signalen att hen intresserar sig för vad som 

sägs, ställer frågor på det för att förstå det som eleven säger och öppnar upp för elevens 

fortsatta berättande, kan eleven fortsätta sin kommunikation (Tornberg, 2015, s. 207–208). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt beskriver studiens teoretiska utgångspunkter. Min studie analyseras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och ett pragmatiskt perspektiv. De båda perspektiven går in i 

varandra och har stor betydelse för lärande såväl som för min studie. 

3.1 Sociokulturell teori - Vygotskij 

Vygotskij menade att människan lär i samspel med andra och utvidgar sitt inre tänkande 

genom kommunikation (Säljö, 2014, s. 301–303). Den sociokulturella teorin beskriver vikten 

av att utforska kunskap tillsammans, att delta i lärande jämfört med överföring av kunskap 

(Säljö, 2014, s. 307). Säljö menar att sedan införandet av läroplanen Lpo94 har den 

sociokulturella teorin haft inflytande i läroplanstexter (2014, s. 306). Den nu gällande 

läroplanen Lgr11 är riktad mot teorin, men är även individinriktad. 

Mediering är ett begrepp inom sociokulturell teori som innebär att man använder redskap för 

att förstå och verka i omvärlden (Säljö, 2014, s. 298–299). Säljö menar att redskapen som vi 

har, exempelvis skrift, tal och bilder, samspelar i tankeutvecklandet och genom mediering kan 

vi vara delaktiga i den kultur vi befinner oss i (Säljö, 2014, s. 302–303). 

Även Partanen (2007, s. 158–160) beskriver mediering och jag kopplar det till 

engelskundervisning. Ett sätt som mediering kan användas under en engelsklektion är genom 

att läraren ställer öppna frågor om den tilldelade uppgiften. Exempelvis om elever har till 

uppgift att två och två läsa en engelsk text och sedan översätta den, kan läraren genom 

mediering hjälpa eleverna att se helheten i texten istället för att översätta ordagrant. På detta 

sätt, utforskar eleven betydelsen i texten tillsammans med sin kamrat och utvecklar ett 

resonerande och frågande förhållningssätt. 

Mediering på sättet som beskrivs ovan kan vara ett sätt för eleven att få tillgång till yttre 

verktyg. Partanen (2007) förklarar Vygotskijs begrepp internalisering som sambandet mellan 

yttre och inre verktyg, där det sociala samspelet spelar stor roll för utvecklandet av inre 

verktyg. Inre verktyg kan exempelvis vara språk och logiskt tänkande som i sin tur kan leda 
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till utvecklandet av förmågor så som analyserande och abstrakt förståelse (Partanen, 2007, s. 

32–33). 

3.2 Pragmatismen - Dewey 

Dewey och pragmatismen beskriver lärande med kommunikation som redskap, där lärandet är 

en process och inte en slutprodukt. Säljö (2014) förklarar Deweys tankar om problematiken i 

skolan, där det menas att fokus ligger i att eleverna ska kunna specifik memorerad kunskap. 

Det beskrivs som motsatsen till undersökande problemlösande arbetssätt (Säljö, 2014, s. 293–

296). 

Vidare beskriver Säljö (2014) Deweys tankar om demokrati och vikten i att eleverna får 

möjlighet att i undervisningen utveckla förmågor som bidrar till en framtid i ett demokratiskt 

samhälle (Säljö, 2014, s. 291). Kommunikation ansåg Dewey vara det främsta verktyget för 

delaktighet i samhället och elever bör vistas i en skola där språket spelar rollen som 

kunskapsbärare genom frågor och analyser (Säljö, 2014, s. 293). Begreppet inquiry är centralt 

i Deweys pedagogik och innebär att man genom språket undersöker ett problem (Säljö, 2014, 

s. 295–296). Problemet sätts i centrum och genom nya infallsvinklar, prövning av idéer och 

resonerande kan man komma till insikt. Ett sådant lärande fortsätter under hela livet, 

människan ställs inför nya problem och själva processen gör att vi går vidare i vår utveckling 

(Säljö, 2014, s. 295–296). 

I engelskundervisningen kan inquiry kopplas till utforskande av bilder. Elever får exempelvis 

bilder från ett textstycke som de i grupp ska prata kring och förklara vad som händer i 

berättelsen. Där måste de tillsammans utforska och resonera utifrån sina tidigare erfarenheter 

och lyssna in kamraternas infallsvinklar för att sedan komma fram till en fungerande 

berättelse. 

Säljö (2014, s. 308–309) menar att lärande sker i samspel i det pragmatiska perspektivet, 

likväl som i det sociokulturella perspektivet. Vidare handlar det om att i en demokratisk anda 

tillsammans skapa förståelse för och vara delaktig i samhället. Överförande av kunskap är inte 
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i enlighet med Dewey och Vygotskijs tankar om lärande och skolan spelar en central roll i 

elevers utvecklande av kunskaper i ett demokratiskt samhälle (Säljö, 2014, s. 308–309). 

Lindqvist (1999) beskriver att både Dewey och Vygotskij ansåg att leken är en stor del i 

lärandet och ett naturligt sätt för eleverna att vara aktiva i sitt eget lärande. I och med leken 

kan elevernas intressen samspela med innehållet som ska läras och både inre och yttre redskap 

utvecklas (Lindqvist, 1999, s. 77). Det pragmatiska perspektivet och det sociokulturella 

perspektivet spelar således stor roll i min studie och påverkar även metodval, som följer i 

nästa avsnitt. 
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4. Metod 

I avsnittet som följer beskrivs mina metodval samt den metodologiska ansats som har föregått 

val av metod. Vidare beskrivs forskningsetiska principer som har reglerat förfarandet av 

studien. Urval och avgränsningar tas också upp i avsnittet. Då min studie utgår från ett 

sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv, påverkar detta även val av metod. 

4.1 Metodologisk ansats samt val av metod 

Det finns en tradition där man inom olika discipliner utgår från specifika förhållningssätt, men 

det finns också förhållningssätt som används inom flera discipliner (Patel & Davidson, 2011, 

s. 26). Forskare bör ha kunskap om olika vetenskapliga förhållningssätt, som forskaren kan 

kritiskt förhålla sig och sin forskning till (Patel & Davidson, 2011, s. 26). 

Min studie utgår från två vetenskapliga förhållningssätt, hermeneutik och fenomenografi. 

Hermeneutiken innebar till en början tolkning av bibeltexter, men har gått mer åt att tolka och 

förstå mänsklig existens (Patel & Davidson, 2011, s. 28). Hermeneutiken kan beskrivas som 

en kvalitativ forskningsmetod där forskaren, utifrån sin förförståelse, empati och tankar, tolkar 

människans språkliga yttrande och på så sätt förstår helheten (Patel & Davidson, 2011, s. 29). 

I sin tolkning pendlar forskaren mellan delarna i exempelvis en intervju, sin egen förförståelse 

och helheten för att skapa en förståelse genom olika synvinklar (Patel & Davidson, 2011, s. 

29–30). 

Fenomenografin räknas som en del i empirinära forskningsansatser där man ser bakom det 

direkt synliga och är ett alternativ till exempelvis hermeneutiken (Patel & Davidson, 2011, s. 

30–31). Att undersöka människans syn på någonting är ett förhållningssätt inom 

fenomenografin, där man genom metoden intervju kan hitta mönster som tydliggör 

intervjupersonens syn på ett fenomen (Patel & Davidson, 2011, s. 33). Det är ett induktivt 

förlopp, vilket betyder att mönster blir synliga efter att forskaren har läst, sorterat och 

analyserat materialet (Patel & Davidson, 2011, s. 33). 
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Jag har valt att använda mig av två metoder i min studie, intervjuer och observationer. 

Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att intervjufrågorna är i en viss ordning och 

indelade i teman, men är öppna för informanten att fritt beskriva sin syn och i viss mån göra 

tillägg (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Kihlström (2007) beskriver vikten i att intervjuaren 

inte styr intervjun med ledande frågor eller egna erfarenheter. Intervjun handlar inte om 

intervjuarens tankar, utan det som ska fram är informantens erfarenheter och föreställningar 

(Kihlström, 2007, s. 48). Vidare menar Kihlström (2007) att eventuella följdfrågor ska komma 

spontant från intervjuaren och drivas av informantens svar (Kihlström, 2007, s. 48–49). 

Intervjuguiden som använts i denna studie ses i sin helhet i bilaga 4. 

Observation som metod menar Patel och Davidson (2011), är användbar för att undersöka 

fenomen i sin naturliga miljö och kan komplettera information som har samlats in genom 

andra metoder (Patel & Davidson, 2011, s. 91). I min studie har observationen en 

kompletteringsfunktion, där jag har möjlighet att undersöka muntlig kommunikation i 

engelska i sin naturliga miljö, under engelsklektioner. Det finns olika sätt att genomföra en 

observation. För att få en strukturerad och bestämd kategorisering av det som undersöks 

(Patel & Davidson, 2011, s. 92–93) använde jag ett observationsschema (se bilaga 2). I ett 

observationsschema är det nödvändigt att kategorierna som är tänkta att undersökas inte är 

möjliga att registrera i flera av observationsschemats kategorier samt att det ska vara 

överskådligt och enkelt för observatören att använda (Patel & Davidson, 2011, s. 97). För att 

vara säker på att observationsschemat som jag hade utformat skulle fungera, genomförde jag 

en pilotobservation, utvärderade denna, reviderade observationsschemat och gjorde slutligen 

ännu en pilotobservation. Patel och Davidson (2011) beskriver att det är av stor vikt att testa 

observationsschemat innan den verkliga observationen genomförs, då det kan visa på brister 

som måste åtgärdas (Patel & Davidson, 2011, s. 97). 

Observationer kan visa sådant som av olika anledningar inte pratas om under en intervju, 

vilket gör att observatören kan analysera utifrån sitt perspektiv och inte endast informantens 

(Fangen, 2005, s. 32–33). Däremot kan observationer ha nackdelar och personerna som 
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observeras kan istället för att vara spontana, i detta fall med den muntliga kommunikationen i 

engelskundervisningen, försöka vara observatören till lags (Patel & Davidson, 2011, s. 92). 

Intervjuer kan påverka pålitligheten i en studie då det som berättas om är inte alltid detsamma 

som görs. Det gör att en kombination av metoder, i detta fall observationer och intervjuer, kan 

vara att föredra. För att minska min påverkan på de observerade lärarna och eleverna försökte 

jag hålla mig så mycket i bakgrunden som möjligt. Dessutom vägde jag in både intervjusvar 

och observation i analysen genom att använda mig av ett hermeneutiskt och fenomenografiskt 

förhållningssätt. 

4.2 Urval och avgränsningar 

I min studie hade jag från början ambitionen att två av informanterna skulle vara verksamma 

inom årskurs 1-3 och två inom årskurs 4-6. Anledningen till att jag ville ha det urvalet var för 

att få en bredare syn på muntlig kommunikation i engelska under båda stadier. Utfallet blev 

tre informanter verksamma inom årskurs 4-6 och en inom årskurs 1-3. Det var inte som jag 

först planerade, men det innebar att jag istället fick en studie där undersökningen skedde i alla 

årskurser från årskurs 3 till och med årskurs 6. Informanterna deltog genom att de lät sig 

intervjuas samt observeras under en engelsklektion. Således deltog även informanternas 

klasser i studien då observationer i helklass genomfördes. 

Alla informanter har gedigen erfarenhet av läraryrket och undervisning i engelskämnet (se 

avsnitt 4.3). Vid genomförande av intervjuer är det av vikt att informanterna är erfarna och får 

möjlighet att under intervjun beskriva verkliga situationer som grundar sig i erfarenhet och 

inte endast tankar. Det ger studien en högre reliabilitet (Kihlström, 2007, s. 49). 

Jag beslutade att begränsa urvalet till en skola där jag redan har upparbetade kontakter då 

examensarbetet ska rymmas inom en termin och datainsamlingen måste således rymmas inom 

ett fåtal veckor. Urvalet är således begränsat till informanter på en skola, belägen i en mindre 

kommun i östra Mellansverige. Studien gör därför inga anspråk på att dess resultat är 

generaliserbara till andra lärare i årskurs 3–6. Eftersom varje skola dessutom har sin specifika 
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kultur är resultaten inte heller generaliserbara mot andra skolor. Kvale och Brinkmann (2009) 

ställer sig frågande till om det är nödvändigt att behöva kunna generalisera en studie som är 

baserad på intervjuer. De menar att kunskapen som en studie kan producera inte behöver vara 

giltig i all evighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280–281). 

Initialt fanns tankar om att genomföra enkäter och elevintervjuer också, men på grund av de 

omständigheter som jag beskrivit ovan beslutade jag att avstå från ytterligare datainsamling. 

Mitt val blev istället att satsa fokuserat på lärarintervjuer och klassrumsobservationer, allt för 

att kunna genomföra studien utifrån dess syfte och inom givna tidsramar. 

4.3 Intervjuundersökningens deltagare 

I det här avsnittet presenteras intervjuundersökningens deltagare. 

Lärare A: Kvinna som har varit verksam lärare sedan 2003. Legitimerad lågstadielärare med 

behörighet i alla ämnen. Innehar även förskollärarexamen. Har undervisat i engelska under alla år som 

lärare. Arbetar nu i årskurs 3 (se Figur 1 för längd på observerad lektion och metodordning). 

Lärare B: Kvinna som har varit verksam lärare sedan 1978. Legitimerad mellanstadielärare med 

behörighet i alla ämnen utom hemkunskap. Har undervisat i engelska under alla år som lärare. Arbetar 

nu i årskurs 4 (se Figur 1 för längd på observerad lektion och metodordning). 

Lärare C: Kvinna som har varit verksam lärare sedan 1989. Legitimerad mellanstadielärare med 

behörighet i alla ämnen utom slöjd. Innehar även fritidsledarexamen. Har undervisat i engelska under 

alla år som lärare. Arbetar nu i årskurs 5 (se Figur 1 för längd på observerad lektion och 

metodordning). 

Lärare D: Kvinna som har varit verksam lärare sedan 1979. Legitimerad mellanstadielärare med 

behörighet i alla ämnen utom slöjd. Har undervisat i engelska under alla år som lärare. Arbetar nu i 

årskurs 6 (se Figur 1 för längd på observerad lektion och metodordning). 
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Figur 1: Lektionstid och metodordning hos respektive lärare. 

4.3.2 Lektionsupplägg 

I det här avsnittet beskriver jag kort lektionsupplägget i de observerade klasserna. Varje 

observerad lektions totala tid kan ses i Figur 1 (avsnitt 4.3). 

4.3.2.1 Årskurs 3 

Läraren (Lärare A) presenterade mig och inledde sedan lektionen. Eleverna hade två och två 

förberett en dockteater utifrån olika dialoger som finns i deras lärobok. Två och två 

presenterade eleverna sig själva och vilken eller vilka dialoger som skulle dramatiseras. När 

alla grupper hade spelat upp sina dialoger tog läraren upp ord som kunde uppfattas som svåra. 

Lektionen avslutades med att eleverna och läraren sjöng en sång på engelska. 

Lektionsupplägget i årskurs 3 gjorde att jag som observatör kunde uppfatta de flesta yttranden 

som gjordes eftersom eleverna och läraren mestadels pratade i tur och ordning. 

4.3.2.2 Årskurs 4 

Den observerade lektionen hos årskurs 4 var morgonens första lektion. Läraren (Lärare B) 

presenterade mig och inledde sedan dagen genom att två elever berättade dagens datum och 

temperatur för sina klasskamrater. Sedan berättade eleverna vad för mat som skulle serveras 

och valde ett ord ur dagens mat som de översatte till engelska med hjälp av Google Translate 

och visade på klassens SmartBoard. Klassen såg ordet och lyssnade tre gånger på uttalet. Till 
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sist sa klassen ordet i kör tre gånger. Engelsklektionen tog vid genom att eleverna läste en 

mening var högt ur läroboken. Sedan ställde läraren frågor på texten och övriga frågor som 

inte hade med texten att göra. Eleverna satt kvar vid sina bänkar och svarade en och en. 

Därefter var det mer rörelse i klassrummet då övningen speed-dating genomfördes. Lektionen 

avslutades med en musiklek. I årskurs 4 kunde jag uppfatta de flesta yttranden som gjordes 

under större delen av lektionen. Under speed-dating kunde jag inte göra streck för varje 

yttrande som gjordes i klassrummet då alla deltog i övningen och övningen gick ut på att 

eleverna och läraren gick runt i klassrummet och pratade med olika personer. 

4.3.2.3 Årskurs 5 

Lektionen i årskurs 5 började med att läraren (Lärare C) presenterade mig. Sedan fortsatte 

lektionen med att eleverna två och två läste högt ur läroboken. Sedan spelade eleverna två och 

två ett spel från övningsboken och till sist lekte eleverna och läraren en muntlig lek i helklass. 

På grund av att det var aktivitet på många platser i klassrummet under större delen av 

lektionen var det inte möjligt för mig som observatör att uppfatta alla yttranden som gjordes, 

vilket påverkar studiens resultat. För att anteckna så många yttranden som möjligt under 

lektionens gång såg jag till att förflytta mig runt i klassrummet. 

4.3.2.4 Årskurs 6 

Lektionen i årskurs 6 började med att läraren (Lärare D) presenterade mig och sedan inleddes 

lektionen med en kort instruktion. Eleverna delades in i grupper där uppgiften var att utifrån 

en text som de hade arbetat med under veckan berätta om sex stycken bilder. Elevgrupperna 

var utspridda i två olika klassrum vilket innebar att jag som observatör fick gå runt och lyssna 

på de olika grupperna. På grund av att det var aktivitet på många platser i klassrummen hade 

jag inte möjlighet att vara överallt samtidigt. Därför var det inte möjligt för mig att fånga upp 

alla yttranden som gjordes under övningen, vilket påverkar studiens resultat. Genom att gå 

runt och lyssna på eleverna och läraren observerades så mycket som var möjligt. Lektionen i 

årskurs 6 var dessutom kortare än övriga observerade lektioner, därför skiljer det sig avsevärt 

vad gäller antal yttranden. 
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4.4 Genomförande av datainsamling 

I följande avsnitt beskriver jag hur jag har genomfört studiens intervjuer och observationer. 

4.4.1 Lärarintervjuer 

Urvalet gjordes utifrån upparbetade kontakter som jag har vilket även nämndes ovan (se 4.2). 

De lärare som deltog i studien fick jag först kontakt med under höstterminen 2017 på skolan 

där jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). När arbetet med min studie 

startade och efter att ha samtalat med min handledare på universitetet skickade jag en e-post 

där jag önskade deras medverkan i min studie. Det som framgick i e-posten var vad min 

studie skulle handla om i stora drag, deras roll i studien samt relevanta etiska förklaranden. 

Även den valda skolans rektor vidtalades och gav klartecken för att studien kunde genomföras 

på skolan. Efter att de tänkta informanterna godkände sin medverkan genom att svara på e-

posten kunde vi bestämma tid för intervju och observation. Eftersom min studie också syftar 

till metodutveckling var det av vikt att två av informanterna intervjuades först (följt av 

klassrumsobservation) medan två observerades först (följt av intervju). Intervjuerna 

genomfördes i varje informants klassrum där vi kunde sitta ostört. Jag använde mig av en 

intervjuguide med bestämda frågor i en bestämd ordning, men tillät mig att ställa följdfrågor 

som inte framgick av intervjuguiden i enlighet med Patel och Davidson (2011, s. 82). Ljudet 

från intervjuerna spelades in genom min mobiltelefon och av den anledningen valde jag att 

inte anteckna, utan hade istället fullt fokus på informanten. Ljudinspelningarna var till stor 

hjälp vid transkriberingen då jag kunde återge informanternas svar ordagrant. 

4.4.2 Genomförande av observationer 

Tid för lektionsobservationer, där jag explicit hade önskat att muntliga övningar skulle ingå i 

undervisningen, bestämdes i samband med att intervjuerna bokades. Ett observationsschema 

(se bilaga 2) gjordes med inspiration av Spada och Fröhlichs Communicative Orientation of 

Language Teaching (COLT) som används flitigt inom andraspråksforskning (Spada & 

Fröhlich, 1995) och Skolinspektionens observationsschema (Skolinspektionen, 2017). Den 
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här studiens observationsschema har bestämda kategorier som svarar till studiens syfte så som 

muntliga övningar och frågor som ställs av elever och lärare. Observationsschemat innehåller 

också kolumner med plats att pricka av både lärare och elevers yttranden. Den här studiens 

syfte är att undersöka i hur stor utsträckning och på vilka sätt elever och lärare använder 

muntlig engelska i engelskundervisningen, vilket observationsschemat underlättade 

bedömningen av. Vid alla fyra observationer presenterade klassläraren mig och sedan började 

jag med att sitta bak i klassrummet för att försöka vara så osynlig som möjligt och inte 

påverka lärare och elever. Under lektionernas gång placerade jag mig på olika ställen i 

klassrummen beroende på vad det var för aktivitet som skulle genomföras. 

Utifrån observationsschemat prickade jag av alla yttranden av elever och lärare som jag 

uppfattade. Ett yttrande kunde vara en hel mening men det kunde också vara ett par ord som 

sades och följdes av en paus. I årskurs 4 hos Lärare B hade de en övning som läraren kallar 

för speed-dating där eleverna och läraren går runt i klassen och pratar med en ny person 

ungefär varannan minut. I det fallet gick jag också runt och gjorde ett streck på 

observationsschemat för varje yttrande de personer jag hade runt mig gjorde. I samma klass 

läste eleverna en mening i taget högt ur läroboken och där skrev jag ett streck för varje 

mening som sades. Eftersom jag inte spelade in observationerna var det omöjligt för mig att 

uppmärksamma allt som sades vilket gör att mina observationer inte ger en exakt bild över 

den fullständiga muntliga kommunikationen under de observerade engelsklektionerna, vilket 

påverkar studiens resultat. Bilaga 3 visar observationsschemat som fylldes i under 

observationen hos Lärare A i årskurs 4. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Då min studie använder sig av två metoder för materialinsamling, intervjuer och 

observationer, har triangulering använts. Triangulering innebär att använda flera metoder för 

att undersöka samma sak, vilket vanligen ökar studiens validitet (Kihlström, 2007, s. 231). 

Validitet kan beskrivas som en studies giltighet, det vill säga om studien mäter det som den 

avser att mäta (Kihlström, 2007, s. 231). Vidare beskriver Kihlström (2007) att en studies 
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validitet kan öka genom att genomföra en förstudie (Kihlström, 2007, s. 231). Jag genomförde 

inte en fullständig förstudie men gjorde pilotobservationer där jag fick möjlighet att pröva 

observationsschemat ett antal gånger innan de riktiga observationerna genomfördes (se avsnitt 

4.1). 

Patel och Davidson (2011) menar att för att reliabiliteten ska kunna vara hög i en 

undersökning där intervjuer görs, behöver både intervjuaren och informanten vara erfarna i 

sådana situationer (Patel & Davidson, 2011, s. 104). Reliabiliteten i en studie motsvarar dess 

tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011, s. 103–104). Det är mycket begärt för ett 

examensarbete av en student med lite erfarenhet av intervjuer. Jag vågar dessutom påstå att 

informanterna i min studie inte har någon bred erfarenhet av att bli intervjuade. Enligt Patel 

och Davidson kan dock inspelningar av intervjuer öka reliabiliteten då intervjuaren utgår från 

inspelningen i analysen och inte bedömer intervjusvaren vid intervjutillfället (Patel & 

Davidson, 2011, s. 104). Kvale och Brinkmann (2009) menar att en intervjustudie som är för 

strikt och har för hög fokus på reliabilitet hämmar intervjuaren i sin kreativitet och 

improvisation (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263–264). 

När det kommer till observationer är det en fördel att observera under en längre tid för att 

stärka studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 275–276). Eftersom min studie 

gjordes under en kort tid, har endast en observation per klass gjorts vilket utgör en av studiens 

begränsningar. 

4.6 Metodutveckling 

En fråga jag ställde mig i inledningsskedet var om det är rimligt att observera lektioner först 

eller intervjua först. Jag valde att göra på båda sätt, det vill säga att två av informanterna 

intervjuades först och sedan observerades och två av informanterna observerades först och 

sedan genomfördes intervjuer. Tiden mellan intervju och observation respektive observation 

och intervju hos informanterna skilde sig åt. Längst tid mellan observation och intervju var 

det hos Lärare A då intervjun genomfördes fyra veckor efter observationen. Lärare B 
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intervjuades en dag innan observationen. Hos Lärare C genomfördes intervjun två timmar 

innan observationen och slutligen hos Lärare D observerade jag två dagar innan intervjun (se 

Figur 1 i avsnitt 4.3). Min förhoppning är att kunna bidra med metodutveckling genom att jag 

kan analysera ifall ordingen av datainsamlingen tycks ha betydelse för utfallet. 

4.7 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver forskningsetiska principer där forskningskrav och 

individskyddskrav ligger till grund för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Med 

forskningskravet innebär att samhällets utveckling ska drivas framåt genom gedigen forskning 

av betydelsefulla frågor. Detta gynnar både samhället och samhällets medborgare. I 

forskningskravet ligger ett ansvar kring individens integritet och skydd. Individen får inte på 

något sätt utsättas för lidande på grund av forskning. Individskyddskravet är således en viktig 

del i en forskares planering inför att forskning bedrivs (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Min 

studie bygger på intervjuer och observationer. Dessa metoder innebär att jag har personlig 

kontakt med individerna i min studie. 

För att säkerställa ett etiskt korrekt genomförande av studien följer här en beskrivning av 

åtgärder som vidtogs. Till en början informerades skolans rektor om studien och gav sitt 

samtycke till skolans medverkan. De lärare som tillfrågades att delta i min studie 

informerades om studien via e-post. Den information som var nödvändig att delge 

informanterna var det övergripande syftet med studien, vad deras deltagande innebar och hur 

mycket tid deltagandet i studien tog i anspråk samt friheten att avbryta sin medverkan när som 

helst. Exakt vad som skulle studeras under observationer delgav jag inte då det skulle kunna 

påverka undervisningen och därmed studiens utfall. Kvale och Brinkmann (2009, s. 87–88) 

beskriver att forskaren har friheten att avgöra hur mycket eller hur lite detaljer som 

informanten delges. 

De medverkande lärarna ställde även sina klasser till förfogande vid observationer. Elevernas 

vårdnadshavare informerades genom ett hemskickat brev (se bilaga 1). Studiens karaktär 
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gjorde att jag inte behövde inhämta samtycke från vårdnadshavare. Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 26–27) menar att samtycke inhämtas beroende på i vilken grad 

deltagare är aktiva eller inte. I min studie var eleverna aktiva i den utsträckningen att de 

interagerade med läraren och varandra under lektionen som observerades. 

Konfidentialitet och anonymitet är av stor vikt i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 41). I min studie har jag tagit hänsyn till det bland annat genom att endast ha 

information som kan röja informanternas identitet i mitt anteckningsblock samt att 

inspelningarna från intervjuerna raderas från min privata mobiltelefon. Lärare gavs koder (A-

D) som användes under studiens gång. Jag har valt att inte spela in de observerade 

lektionerna, bland annat för att eleverna inte ska kunna identifieras. 

Trots min medvetenhet om forskningsetiken och specifikt konfidentialitet och anonymitet, har 

det ibland varit en utmaning då min studie har genomförts på en skola där jag känner många. 

Min närvaro i olika klassrum har uppmärksammats, men i och med min insyn i 

forskningsetiken har jag kunnat förbereda mig inför eventuella frågor. Det har varit en 

trygghet för mig att vara förberedd på frågor om studien. Jag har under studiens gång fått 

frågor men de har inte handlat om vem eller vilka som medverkade utan snarare ett visat 

intresse för min framgång med studien. 
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultaten från intervjuer och observationer utifrån studiens 

forskningsfrågor. Vissa omformuleringar har jag gjort där långa intervjusvar har kortats ner 

utan att ändra innebörden. 

5.1 Hur ser lärare på att tala målspråket (engelska) i sin 

engelskundervisning? 

Samtliga informanter uttryckte att det kan vara problematiskt för dem att tala uteslutande 

engelska under engelsklektioner då de menar att flertalet elever inte skulle hänga med. 

Lärare A som undervisar i årskurs 3 menar att hon alltid har arbetat på ett lekfullt och 

kommunikativt sätt med engelskundervisningen. Hon anser att det viktiga är att kommunicera 

muntligen och våga uttrycka sig på målspråket. Lärare A sa ”Jag känner framförallt att det ska 

vara lustfyllt och att alla ska tycka att det är roligt att prata ett annat språk.” 

Lärare B i årskurs 4 berättar att hon pratar mycket på engelska trots att flertalet elever inte 

förstår men när det är någonting som verkligen är viktigt att eleverna förstår tar hon det på 

svenska också. Vidare beskriver Lärare B att hon anser att det har lagts större vikt vid det 

muntliga nu i styrdokumenten. ”Det är bara så enkelt att det måste genomsyra hela 

undervisningen mycket mer, det framgår ju i läroplanen och jag håller helt med.” 

Lärare C i årskurs 5 beskriver att hon arbetar kommunikativt och att hennes undervisning 

alltid har varit inriktad mot muntlig kommunikation. Hon menar också att det beror på vilket 

material som används i undervisningen. Lärare C berättar om arbetsboken som används där 

instruktioner står på engelska men är också översatta till svenska. Hon menar att eleverna 

hoppar över instruktionerna på engelska och läser de svenska. Det i sin tur, menar Lärare C, 

har påverkat elevernas förmåga att ta till sig muntliga instruktioner. I tidigare arbetsböcker har 

instruktionerna varit på engelska och hon har också instruerat muntligen på engelska, vilket 

hon fortfararande gör. 
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Även Lärare D i årskurs 6 beskriver en problematik med arbetsböckerna där eleverna hoppar 

över instruktionerna på engelska. Hon menar också att elevernas kunskaper går upp och ner 

och anser att hon i större utsträckning kunde använda engelska som undervisningsspråk förr.  

Vidare anser hon att eleverna har sämre uttal än tidigare. ”Det förvånar mig för att jag tycker 

att de borde höra så mycket engelska runtomkring sig hela tiden. Och då kan jag ta min del i 

det, då kanske jag inte pratar tillräckligt här. Men det är inte så att det bara är mina 25, utan 

det är någonting vi har diskuterat i kollegiet.” 

5.2 I vilken utsträckning används muntlig kommunikation på 

engelska av elever och lärare under engelsklektioner? 

Lärare A i årskurs 3 beskriver att ”Jag tycker att jag förklarar hela tiden på svenska. Jag 

upplever att de inte kan tillräckligt mycket engelska för att jag ska kunna prata engelska hela 

tiden.” Vidare menar Lärare A att hon inte vet i vilken årskurs det är lämpligt att som lärare 

använda stor del muntlig engelska i engelskundervisningen men uttrycker att hon tror att det 

ökar i och med övergången till mellanstadiet. 

Lärare B i årskurs 4 säger ”Min ambition är att prata engelska så mycket som möjligt, men då 

kan jag säga att min engelska inte är som den borde vara.” Hon berättar att utanför skolan 

försöker hon att hålla sin egen engelska vid liv genom att se på engelsk tv och läsa böcker på 

engelska. Lärare B berättar att hon tänker på de nationella proven, att man måste ligga i för att 

eleverna ska bli godkända. Hon menar också att man måste förbereda eleverna på det som 

komma skall, både kortsiktigt och långsiktigt. 

Lärare C i årskurs 5 säger ”Jag tror tyvärr att det har blivit mest svenska för annars har jag 

mer än hälften som inte hänger med, men jag försöker prata på engelska så mycket som 

möjligt.” Vidare menar Lärare C att eleverna får svara på svenska när hon ställer frågor för att 

se så att de förstår och att de då tränar hörförståelse, men hon poängterar att det beror på i 

vilket syfte som frågorna ställs. 
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Lärare D i årskurs 6 säger ”Jag pratar jättemycket svenska för att få med mig allihop och det 

är jag fullt medveten om att det inte gynnar de som är duktiga, men jag måste ju ha med mig 

allihop.” Vidare berättar Lärare D att eleverna som ligger på en hög nivå i engelska 

förmodligen vill att den muntliga engelskan ska vara mer framträdande och att det är 

problematiskt. 

Totalt sett visade observationerna att lärarnas sammanlagda yttranden på engelska uppmättes 

till 213 gånger av 304 (70 %) (se Figur 2 nedan). Den sammanlagda summan där eleverna i 

alla fyra klasser yttrade sig på engelska var 261 yttranden av totalt 372 (även det 70 %) (se 

Figur 2 nedan). Observationerna har visat att både lärare och elever i årskurs 4-6 yttrade sig 

till största del på engelska under de observerade lektionerna. Lärare A i årskurs 3 hade 

övervägande del yttranden på svenska, 55 gånger av 80 (69 %). Eleverna däremot i årskurs 3, 

yttrade sig huvudsakligen på engelska, 75 gånger av 89 (84 %) (se Figur 3 nedan). I årskurs 4 

yttrade sig Lärare B på engelska 99 gånger av 106 (93 %) och eleverna 92 gånger av 134 (69 

%) (se Figur 4 nedan). Lärare C i årskurs 5 yttrade sig på engelska 77 gånger av 99 (78 %) 

och även eleverna i årskurs 5 yttrade sig huvudsakligen på engelska, 55 gånger av 82 (67 %) 

(se Figur 5 nedan). I årskurs 6 yttrade sig Lärare D på engelska 12 av 19 gånger (63 %) och 

eleverna 39 av 66 gånger (59 %) (se Figur 6 nedan). 

 

Figur 2: Total andel yttranden på engelska och svenska av alla lärare (vänster) och av alla elever i samtliga 

klasser (höger). 
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Figur 3: Andel yttranden på svenska och engelska av Lärare A (vänster) och elever i årskurs 3 (höger). 

 

 

Figur 4: Andel yttranden på svenska och engelska av Lärare B (vänster) och elever i årskurs 4 (höger). 

 

 

Figur 5: Andel yttranden på svenska och engelska av Lärare C (vänster) och elever i årskurs 5 (höger). 
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Figur 6: Andel yttranden på svenska och engelska av Lärare D (vänster) och elever i årskurs 6 (höger). 

5.3 På vilka sätt används muntlig kommunikation på 

engelska av elever och lärare under engelsklektioner? 

Lärare A i årskurs 3 beskriver på vilka sätt som årskurs 1-3 arbetar. I årskurs 1 introduceras 

engelska med sånger och lek, enkla ord som djur, färger och veckodagar. I årskurs 2 är det 

vanligt att eleverna följer en serie där fokus är på att lyssna men också härma. Eleverna i 

årskurs 2 börjar också skriva fraser och ord i en skrivbok där de också ritar samt att de spelar 

teater och sketcher. I årskurs 3 introduceras en lärobok där texterna används till teater och 

sketcher. Lärare A menar att det muntliga är framträdande och att lärarna lockar fram tal 

genom lek. Hon beskriver att leken och ett kommunikativt arbetssätt är vägen att gå för att nå 

eleverna i alla ämnen och menar att Läslyftet och Mattelyftet möjligen har öppnat upp för nya 

undervisningsvägar i flera ämnen hos flera lärare. Lärare A säger ”Man är tvungen att jobba 

på andra sätt för att hålla sig till läroplanen.” Vidare berättar hon att eleverna ska tycka att det 

är roligt. ”Att de ska våga prova och att de inte ska känna att det behöver vara rätt utan att det 

kan bli rätt nästa gång eller nästa gång.” Lärare A menar också att igenkänning är viktigt för 

att eleverna ska känna att de kan, men att det också måste vara utmanande. Lärare A beskriver 

att det är svårt när eleverna är på så olika nivåer och att det inte alltid är vettigt att lägga sig på 

en mellannivå. 

Lärare B i årskurs 4 använder småprat som ett sätt att få in den muntliga engelskan utöver 

engelsklektionerna. Hon beskriver det som morning chat där man pratar om vädret, hur de 
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mår och hur de kom till skolan. Då har Lärare B skrivit olika svar på tavlan där eleverna kan 

ta hjälp, men många elever bryr sig inte om tavlan efter ett tag utan de pratar på ändå. Lärare 

B beskriver också hur de arbetar under engelsklektioner där det muntliga har stor betydelse. 

Textstyckena i läroboken används på olika sätt. Lärare B beskriver en praktik där hon pratar 

mycket runt texten och ställer frågor. ”Först ställer jag frågor och säger en modell och sedan 

får någon elev ställa till hela klassen och sedan så jobbar de två och två.” De jobbar också 

med speed-dating där eleverna går runt i klassrummet och pratar med varandra med hjälp av 

frågelappar. Sedan har de sånglekar och andra lekar som den muntliga kommunikationen 

kommer fram i. Vidare beskriver Lärare B att uppgifterna måste vara så pass öppna så att de 

som är duktiga på engelska kan lägga till mer och visa vad de kan men också så att de som 

inte kan lika mycket får chansen att visa sina kunskaper. ”Att uppgiften är på olika nivåer och 

att man tar saker och ting med en klackspark och har lite kul tror jag är jätteviktigt. Man 

måste våga skoja lite.” Lärare B beskriver att hon ändrade sin undervisning efter att ha varit 

på kurs där föreläsaren beskrev vikten av att ge eleverna en språkdusch. Lärare B menar att 

undervisningen gärna får vara under lekliknande former ”så att man får bort det där att känna 

sig obekväm. Det ska inte göra så mycket om man säger fel.” 

Lärare C i årskurs 5 säger sig själv, under det här läsåret, använda mycket svenska då det är 

grammatikundervisning för att eleverna ska förstå. Hon berättar att muntliga övningar på 

engelska finns med under så stor del av lektionerna som möjligt och att hon försöker att prata 

så mycket engelska som möjligt. Eleverna läser ofta högt för varandra ur läroboken. Vidare 

menar Lärare C att eleverna ska veta vad det handlar om som de förväntas kommunicera om 

och ”att det är ett så pass snävt område så att de känner sig trygga. Det är då som de ändå kan 

vidga sig och bli lite större men det får inte bli för fritt för då blir det ingenting och de börjar 

prata på svenska.” Lärare C berättar att hon anser att många av eleverna har blivit bättre på 

muntlig engelska då det är mer tillgängligt nu än förr. 

Lärare D i årskurs 6 beskriver en progression under mellanstadiets tre år där eleverna i årskurs 

4 först lyssnar till det engelska talet för att sedan uttrycka sig enkelt. I årskurs 5 är det mer 
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dialoger som eleverna ska kunna hålla igång och detsamma i årskurs 6 när de till exempel 

träffar en engelsktalande person, pratar med klasskamrater eller med läraren. Lärare D har 

tidigare haft engelsktalande personer på besök i klassen men inte under de senaste åren. 

Vidare menar hon att övningar i arbetsboken används till muntlig kommunikation och även 

andra övningar som inte har med läroboken eller arbetsboken att göra för att få variation. ”Det 

kan handla om att bara ställa frågor till varandra och använda glosor som man har lärt sig.” 

Lärare D menar också att det måste finnas mer än bara välgjorda övningar för att eleverna ska 

våga prata engelska på lektionerna. ”Trygghet i klassrummet. Att man vågar, man vågar göra 

fel. Det är ju liksom grunden för alltihop.” Lärare D menar också att struktur är viktigt, att 

hon ger ramar för uppgiften så att eleverna vet vad som förväntas av dem. Hon beskriver att 

hon måste tänka till mer nu när undervisningen planeras för att få med de muntliga delarna. 

Hennes undervisning utgår från en lärobok med arbetsbok och det är mycket innehåll som ska 

behandlas jämfört med tidigare då det fanns mer tid till att sväva ut med annat än det som 

fanns i boken. ”Det är mer i kursplanen nu än förr. Förr var det mera styrt men mindre 

innehåll. Nu är det friare men desto mer innehåll.” 

När det kommer till observationen hos Lärare A i årskurs 3, visas i Figur 3 (se avsnitt 5.2) att 

Lärare A yttrade sig 25 gånger på engelska. Dessa utgjordes av instruktioner, frågor som 

ställdes och svarades på samt lektionens avslutning. Samtliga 75 yttranden på engelska av 

eleverna i årskurs 3 sades under en bestämd muntlig övning. 

I Figur 4 (se avsnitt 5.2) redovisas årskurs 4 och Lärare B:s yttranden på engelska. Där kan vi 

se att Lärare B yttrade sig 99 gånger på engelska, varav 50 av dessa var vid bestämda 

muntliga övningar och resterande 49 utgjordes av lektionens inledning, instruktioner, frågor 

som ställdes och svarades på samt lektionens avslutning. Eleverna i årskurs 4 yttrade sig 92 

gånger på engelska, varav 90 gånger var under bestämda muntliga övningar. 

Årskurs 5 och Lärare Cs yttranden visas i Figur 5 (se avsnitt 5.2). I tabellen visas att Lärare C 

yttrade sig 77 gånger på engelska, varav 20 av dessa gjordes under bestämda muntliga 

övningar. Resterande 57 gånger som Lärare C yttrade sig på engelska utgjordes av lektionens 
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inledning och avslutning, instruktioner och frågor som ställdes och svarades på. Eleverna i 

årskurs 5 yttrade sig 55 gånger på engelska, varav 51 av dessa var under bestämda muntliga 

övningar. 

Årskurs 6 och Lärare Ds yttranden redovisas i Figur 6 (se avsnitt 5.2). I tabellen visas att 

Lärare D yttrade sig 12 gånger på engelska där samtliga yttranden på engelska utgjordes av 

lektionens inledning, instruktioner, frågor som ställdes och svarades på samt lektionens 

avslutning. Eleverna i årskurs 6 yttrade sig 39 gånger på engelska, varav 35 av dessa var 

under bestämda muntliga övningar. Observera att lektionen hos årskurs 6 var betydligt kortare 

än övriga observationer (se Figur 1 i avsnitt 4.3), vilket förklarar det jämförelsevis låga antalet 

yttranden. 

5.4 Kompetensutveckling och övrigt från intervjuerna 

När jag ställde frågan om kompetensutveckling (Vilken typ av kompetensutveckling skulle du 

önska gällande muntlig kommunikation inom engelskämnet? Se bilaga 4) svarade samtliga 

lärare att de vill utvecklas inom engelska. Det gäller deras egna muntliga kommunikation men 

de vill också få tillgång till konkreta tips och verktyg som de kan använda för att 

undervisningen ska kunna bli mer kommunikativ och i enlighet med kursplanen för engelska. 

Hos flera av lärarna finns det intresse att resa till ett engelsktalande land och besöka skolor för 

att se hur de arbetar samt att få med sig tips och för att själva få tala språket. 

Lärare D berättar att ett önskemål från kollegiet är att få utveckling inom talad engelska samt 

hur de kan undervisa för att få in det muntliga mer. Det finns en pågående diskussion och 

önskan om att kommande läsårs Läslyft ska kunna riktas mot engelska och just kommunikativ 

engelska och inte endast svenska. 

Vidare beskriver Lärare A ett glapp mellan årskurs 3 och 4 som inte gynnar eleverna. Hon har 

en bild av att engelskundervisningen skiljer sig till stor del från lågstadiet till mellanstadiet. 

Lärare A beskriver det lekfulla och lustfyllda sättet som lågstadiet arbetar på som vägen in till 

eleverna och att de ska tycka att det är roligt att gå i skolan i många år till. Hon menar att 
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undervisningen behöver diskuteras över hela spannet, från årskurs 1 och upp till årskurs 6. 

Diskussionen behöver innehålla vilka mål man arbetar mot och på vilka sätt skolan ska arbeta 

för att det ska vara likvärdigt och tydligt hela vägen. Lärare A beskriver att glappet kan bero 

på att lärarna över hela spannet inte har tid att sätta sig och diskutera vilket resulterar i att 

lågstadiet inte har koll på vad mellanstadiet gör och tvärtom. Det beskrevs också att det verkar 

finnas en bild av att lågstadiet inte undervisar i engelska och att man måste börja om i årskurs 

4. Dock poängterar Lärare A att detta är hennes bild och att hon inte undervisar på 

mellanstadiet. 

Lärare B berättar om att försöka hitta engelska i mycket som görs under en dag i skolan. Att 

hon försöker att hälsa på eleverna på morgonen på engelska, skriver dagens schema på 

engelska och pratar då och då engelska i matsalen. Allt för att få in engelskan på så många sätt 

som möjligt. 

Lärare C beskriver att hon försöker att synliggöra instruktioner för eleverna, där hon genom 

att skriva och rita på tavlan gör det så tydligt som möjligt. Hon menar också att det är en 

fördel att undervisa i svenska och engelska i samma klass då läraren kan koppla ihop 

grammatiken på ett annat sätt än om hen endast undervisar i det ena ämnet. 

Lärare D uttrycker vikten av att låta eleverna som kan synonymer till exempelvis glosor 

använda dem, att det kanske är mera värt att eleven kan hitta ord själv istället för att slaviskt 

följa gloslistan. Hon berättar också att hon har fått påtalat för sig av vårdnadshavare att vissa 

ord i läroboken är gammaldags, vilket kan innebära att det nya läromedlet som de använder 

inte är uppdaterad språkligt utan endast innehållsmässigt. Lärare D håller med 

vårdnadshavaren om att det är problematiskt. 

5.5 Metodutveckling 

Utöver studiens huvudfrågeställningar syftar min studie dessutom till att säga någonting om 

metodutveckling. I Figur 1 (se avsnitt 4.3), visas metodordningen (dvs. om observation eller 

intervju genomfördes först), samt tiden mellan respektive tillfälle för insamling av empiri 
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(dvs. data från lärarintervjuer respektive data från klassrumsobservationer). Utifrån studiens 

resultat kan jag inte säga huruvida observation först eller intervju först hade någon inverkan 

på lärarens muntliga kommunikation på engelska under de observerade lektionerna. Däremot 

har jag en känsla av att intervjuerna kan ha påverkat lärarna och därmed lärarnas muntliga 

kommunikation på engelska under observationerna. Det kan vara så att informanterna kunde 

förstå utifrån intervjuerna vad jag ville observera och därför påverkades möjligen 

undervisningen. Den här studiens omfång är alltför snäv för att kunna dra några slutsatser om 

huruvida det ena sättet är bättre än det andra. Dock konstaterar jag, utifrån min känsla under 

intervjuer och observationer, att det kan gynna en studies resultat om observationer genomförs 

först eftersom informanterna då har minsta möjliga information om vad som ska studeras. För 

att kunna uttala sig ytterligare behövs det en studie med betydligt fler informanter samt vidare 

forskning med fokus på metodutveckling. 
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6 Diskussion 

Syftet med den här studien var att bidra till ny kunskap om muntlig kommunikation under 

engelsklektioner genom att undersöka om och på vilka sätt elever ges möjlighet till att 

utveckla sina kommunikativa förmågor. Vidare var det av intresse för studien att undersöka 

lärarens muntliga kommunikation på engelska. 

Min studie visar att alla fyra informanter är eniga om att engelska ska talas under 

engelsklektioner, men att det inte handlar om English Only, utan snarare om English Mainly 

(jfr Källkvist m.fl., 2017) där samtliga informanter uttrycker att de behöver använda svenska 

för att eleverna ska förstå. En sak som skiljer sig är att det hos de yngre årskurserna beskrivs 

en syn som ger plats åt lekande kommunikativt lärande och hos de äldre eleverna uttrycker 

lärarna att det mäktiga innehållet som ska hinnas med gör att det inte finns tid för 

utsvävningar utanför läroboken. Trots detta försöker lärarna variera undervisningen så att det 

muntliga får en stor roll. 

Observationerna visar att tre av fyra informanter, trots att svenska togs upp som förmodat 

huvudspråk under engelsklektioner, faktiskt använde engelska som huvudspråk under de 

observerade lektionerna. När det kommer till elevernas användande av engelska under 

engelsklektioner visar det sig att det är under de bestämda muntliga övningarna som eleverna 

främst använder muntlig engelska. Övrig engelskt tal bland eleverna som mättes under 

observationerna var frågor eller svar elev-elev eller elev-lärare, men det kunde också vara 

småprat eleverna emellan utanför de muntliga övningarna. Inga av lärarna använder sig av 

English Only, det vill säga uteslutande muntlig engelska under engelsklektionerna. Det 

genomfördes endast en observation per klass och därför visar inte resultaten hur det ser ut 

generellt under klassernas engelsklektioner, vilket utgör en av studiens begräsningar. 

I min studie ingick lärare och elever från årskurs 3 till årskurs 6. Det skulle kunna tänkas att 

användandet av muntlig engelska skulle öka för varje årskurs, men mina observationer visar 

att så inte är fallet. Dock är det viktigt att komma ihåg att det endast är en observerad lektion 

per årskurs som ingår i studien samt att lektionstiden skiljde sig mellan de olika klasserna. 
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Båda lärarna som undervisar i de äldre årskurserna uttryckte en stress att hinna med allt som 

eleverna ska ha med sig och möjligen är det av den anledningen som det muntliga inte visade 

sig på samma sätt som hos de yngre årskurserna. Det kan också ha att göra med elevernas 

påverkan på varandra i klassrummen. Någon eller några elever kan påverka andra elever så att 

de inte yttrar sig speciellt mycket under engelsklektioner. Precis som Lundberg (2011) 

beskriver har ålder förmodligen en del i huruvida elever vågar uttrycka sig på målspråket. 

Hon menar att yngre elever kan ha färre spärrar och är därmed inte lika ängsliga inför att prata 

på engelska, vilket kan stämma in hos flera av eleverna i min studie (Lundberg, 2011, s. 55). 

Alla lärare tog upp att eleverna överlag är bättre på engelska nu jämfört med för 15 år sedan, 

men en av lärarna menar att elevernas uttal är sämre nu än förr. Hon menar att det är 

någonting som har diskuterats i kollegiet och att det är anmärkningsvärt eftersom eleverna i 

stor utsträckning är omgivna av engelska i vardagens filmer, spel, musik med mera (se 

Sundqvist & Sylvén, 2016). Dock kan frågan ställas om eleverna själva talar engelska i 

vardagen eller om det är i första hand under skolans engelsklektioner som eleverna har 

möjligheten att muntligen använda sig av engelska. Att använda engelska utanför 

engelsklektioner berättade en av informanterna om att hon försöker göra. Det kan dock vara 

problematiskt beroende på hur eventuella gruppindelningar ser ut då en av informanterna 

uttryckte att hon inte kan ge den ena gruppen mer än den andra. En så kallad språkdusch, 

vilket innebär att eleverna ska höra så mycket engelska som möjligt, togs upp i en av 

intervjuerna och även i Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2011, s. 13) som positivt för 

elevernas kommunikativa lärande. 

Mina observationer och intervjuer visar att alla medverkande lärare använder sig av en 

lärobok där textstycken och dialoger är en stor del i undervisningen, men de används på olika 

sätt. Lundberg (2011, s. 112–113) menar att en lärobok kan hämma det kommunikativa 

klassrummet och att framförallt mellanstadieklassrum kan påverkas negativt. Under mina 

observationer var eleverna allt annat än tysta när de använde läroboken, men det är en 

observation per klass som redovisas i studien. Hos en av de högre årskurserna observerade jag 
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samtal kring en text i läroboken, där eleverna pratade om vad texten handlar om och översatte 

den. Vid översättningarna ville eleverna översätta ordagrant istället för att skapa sig en 

helhetsförståelse för textens betydelse. Mediering som beskrivs av Partanen (2007, s. 158–

160), skulle förmodligen vara framgångsrikt för elevernas helhetsförståelse där lärarens öppna 

frågor ses som ett verktyg för att utforska texten. 

Dialoger i läroböckerna användes på olika sätt i de olika klasserna genom att läsa två och två 

eller genom dramatisering, men det som står i läroboken frångicks aldrig. Enligt Cameron 

(2001, s. 68–70) kan det vara problematiskt att använda sig av strikta dialoger från läroboken 

då eleverna inte ges chans att hitta egna ord, men de kan vara en bra utgångspunkt. Dialoger 

som inte är strikta kan istället utveckla elevernas undersökande förmågor där eleverna i socialt 

samspel lär av varandra genom att utbyta ord, erfarenheter och förklaringar (Dysthe, 1996, s. 

228). Tornberg (2015, s. 56) menar dessutom att strikta ramar går emot det som 

kommunikation handlar om. Å andra sidan berättar flera av de intervjuade lärarna i min studie 

att det är av stor vikt att exempelvis dialogövningar är strukturerade och snäva för att den 

muntliga övningen på engelska överhuvudtaget ska fungera. En av lärarna menar att om det 

inte ges strikta ramar blir det istället ingenting, vilket inte gynnar eleverna. Dessutom 

uttryckte flera av de intervjuade lärarna att det är problematiskt att hitta en bra nivå att lägga 

uppgifter på och att en mellannivå inte alltid är den rätta vägen att gå. I GERS (Skolverket, 

2007) beskrivning av generella metoder att använda i språkundervisning uttrycks det som 

gynnsamt för elever som ligger på liknande nivå att arbeta ihop (Skolverket, 2007, s. 138–

139). Mina intervjuer visar också att lärarna ser till att elever som ligger på liknande nivå får 

utbyte av varandra, men lärarna ser också till att blanda eleverna för att eleverna bland annat 

ska kunna låna ord av varandra, som tidigare beskrivet av Dysthe (1996, s. 228). 

Hos en av de högre årskurserna finns det avsnitt i läroboken där syftet är att eleverna ska 

samtala om bilder. Där kan man tänka sig att det skulle kunna utvecklas till en utforskande 

dialog där eleverna tillsammans bygger upp berättelsen utifrån var och ens erfarenheter i 

enlighet med Deweys inquiry (Säljö, 2014, s. 295–296). Istället verkade det som om många 
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elever memorerade meningar från texten och använde i berättandet av bilderna. Möjligen 

krävs det bilder som inte har med lärobokstexten att göra för att eleverna ska utifrån egna 

erfarenheter skapa en berättelse. Där kan också mediering användas för att hjälpa eleverna 

vidare om de fastnar i berättandet av bilderna. Samspelet och utforskandet som då kan visa sig 

elever emellan samt lärare och elever emellan är i enlighet med både pragmatism och 

sociokulturell teori (Säljö, 2014, s. 308–309). 

Kompetensutveckling anser alla informanter behövs inom engelskämnet för att kunna följa 

kursplanens kommunikativa inriktning, vilket även ämnesrapporten i engelska från 

Skolverkets nationella utvärdering visade (Skolverket, 2005, s. 74). En av informanterna 

uttryckte att hon egentligen inte vet när det är lämpligt att börja hålla stora delar av 

undervisningen på målspråket engelska. Någonting som dök upp hos alla informanter var 

problematiken där alla elever sannolikt inte skulle förstå om engelska talades under större 

delen av engelsklektionerna. Där menar Lundberg och Estling Vannestål (2010, s. 23–25) att 

man redan från första engelsklektionen ska använda så mycket muntlig engelska som möjligt 

och att eleverna då koncentrerar sig ytterligare för att förstå helheten i undervisningen. Dock 

är Cameron (2001, s. 199–200) inte helt med på den linjen då hon anser att de kommunikativa 

mönstren inte är lika lätta att genomföra på målspråket, dessutom menar hon att det krävs hög 

kompetens hos läraren. Det råder dessutom osäkerhet om huruvida målspråket ska användas 

uteslutande eller ej och det har påpekats att vidare forskning behövs (Källkvist m.fl., 2017). 

Slutligen togs likvärdighet upp i en av intervjuerna som en viktig del i att utveckla 

engelskundervisningen där ett längre perspektiv och tydlig plan för årskurs 1 till och med 

årskurs 6 skulle kunna överbygga glappet som menas finns mellan låg- och mellanstadiet. Att 

få tid till att samarbeta med kollegor togs upp i Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2011, 

s. 22–23), så även i min studie. Glappet mellan årskurs 3 och årskurs 4 som Lundberg (2011, 

s. 111–113) beskriver och som uttrycktes av en lärare i studien, kan orsakas av för lite tid till 

gemensam reflektion kring engelskundervisningen över hela spannet (åk 1- åk 6). Både 

observationerna och intervjuerna visar dessutom att leken till största del finns hos de yngre 
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årskurserna. Detta bekräftar även Lundberg (2011, s. 111–113) och menar att leken behöver 

följa med upp från lågstadiet för att elevernas lust att lära och nyfikenhet ska tas tillvara på 

och förhoppningsvis finnas med under hela skolgången.  
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7. Avslutning 

Min studies observationer visar att både lärare och elever i de medverkande klasserna till stor 

del talar målspråket under engelsklektionerna. Det är dock främst vid specifika muntliga 

övningar och inte generellt under övrig tid av engelsklektionerna. En viktig poäng som togs 

upp under intervjuerna är att det saknas samarbete om engelskämnet i skolans alla årskurser, 

vilket kan missgynna eleverna då det inte verkar finnas en tydlig plan för engelskämnet från 

årskurs 1 till och med årskurs 6. Det behövs ett vidare samarbete över samtliga årskurser 

kring engelskämnet och möjlighet till kompetensutveckling, vilket förhoppnings kommer att 

gynna såväl lärare som elever. Det är fastslaget att eleverna ska undervisas på ett 

kommunikativt sätt och det är upp till skolans ledning och lärarna att se till att eleverna får det 

de har rätt till. 

Slutligen vill jag lyfta att det behövs vidare forsking där ett lekfullt och lustfyllt lärande följer 

med upp till mellanstadiet. Leken är framträdande på lågstadiet, men den måste kunna 

vidareutvecklas så att även mellanstadieelever får använda sig av leken för att lära. Dessutom 

skulle det vara önskvärt att Skolinspektionen granskar engelskundervisningen i hela låg- och 

mellanstadiet, så som är gjort för årskurs 6-9. En sådan granskning skulle kunna bidra till 

ökad kunskap om engelskundervisningen i de tidigare årskurserna och utvecklingen av 

densamma.  

 

  



 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Referenser 

Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

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

Studentlitteratur. 

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber ekonomi. 

Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & kultur. 

Hedencrona, E., Smed-Gerdin, K., & Watcyn-Jones, P. (2010). Magic!. 6, Classbook. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kihlström, S. (2007). Att genomföra en intervju. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (ss. 47-

57). Stockholm: Liber. 

Kihlström, S. (2007). Att undersöka. I J. Dimenäs (Red.), Lära till lärare: att utveckla 

läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (ss. 226-242). 

Stockholm: Liber. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2017). English Only in 

Multilingual Classrooms? Hämtad 2018-05-01 från 

http://projekt.ht.lu.se/mls/presentationer-publikationer/ 

Körling, A.-M. (2012). Nu ler Vygotskij: eleverna, undervisningen och Lgr 11. Stockholm: 

Liber. 

Lindqvist, G. (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi 

kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

Linnarud, M. (1993). Språkforskning för språklärare. Lund: Studentlitteratur. 

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



 

 

 

 

48 

 

 

 

 

Lundberg, G., & Estling Vannestål, M. (2010). Engelska för yngre åldrar. Lund: 

Studentlitteratur. 

Nikolov, M. (2009). Early Modern Foreign Language Programmes and Outcomes: Factors 

Contributing to Hungarian Learners' Proficiency. I M. Nikolov (Red.), Early Learning 

of Modern Foreign Languages : Processes and Outcomes [Elektronisk resurs]. (ss. 90-

107). Hämtad 2018-05-01 från https://eds-a-ebscohost-

com.bibproxy.kau.se/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI3Mjk2Ml9fQU41?sid=5fc7

810f-9d83-4974-9840-7368d7866974@sessionmgr4006&vid=9&format=EB&rid=2 

Nottingham, J., Renton, M., Nottingham, J., & Nilsson, C. (2016). Utmanande dialog: 

fördjupa dina elevers kunskap och förståelse. Stockholm: Natur & kultur. 

Partanen, P. (2007). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

SFS 2010:800. (2010). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 2018-05-01 

från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

Skolinspektionen. (2011). Engelska i grundskolans årskurser 6-9. Stockholm: 

Skolinspektionen. Hämtad 2018-05-01 från https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-

och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Engelska-i-

grundskolans-arskurser-6-9/ 

Skolinspektionen. (2017). Observationer i granskning av undervisning. Skolinspektionen. 

Hämtad 2018-05-01 från https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-

vagledning/Lektionsobservationer/ 

Skolverket. (2007). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och 

bedömning. Stockholm: Skolverket. Hämtad 2018-05-01 från 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144 



 

 

 

 

49 

 

 

 

 

Skolverket. (2008). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier: förordning (SKOLFS 

2000:135) om kursplaner för grundskolan: Skolverkets föreskrifter (2000:141) om 

betygskriterier för grundskolans ämnen. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska. [Elektronisk resurs]. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo94. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2015. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: huvudrapport - 

svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och undersökningen i årskurs 5. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): engelska. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan. Allmän del: mål och riktlinjer, 

kursplaner, timplaner. Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförl. 

Spada, N., & Fröhlich, M. (1995). COLT: Communicative orientation of language teaching 

observation scheme : coding conventions and applications. Sydney: Macquarie Univ., 

National Centre for English language teaching and research. 

Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (2016). Extramural English in teaching and learning: From 

theory and research to practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Svenska Akademien. (2018). Svenska Akademiens ordböcker. Hämtad 2018-05-01, från 

https://svenska.se/om/om-ordbockerna/ 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I U.P Lundgren, R. Säljö & 

C. Liberg (Red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. (ss. 251-309) 

Stockholm: Natur & kultur. 

Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. Malmö: Gleerups Utbildning. 



 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. Hämtad 2018-05-01 från https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/ 

  



 

 

 

 

51 

 

 

 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1. Missivbrev 

Studie i engelska 

 
Till: Vårdnadshavare 

 

Under våren 2018 kommer en studie med fokus på muntlig kommunikation under 

engelsklektioner att genomföras i ditt barns klassrum. Ditt barns lärare har tackat ja till att 

medverka i studien. 

  

Jag som genomför studien heter Rebecca Hultman och studerar sista terminen på 

grundlärarprogrammet åk 4-6 på Karlstads universitet. Studien är en del i mitt examensarbete. 

Pia Sundqvist, docent i engelska vid Karlstads universitet är min handledare. 

 

Jag kommer att observera en eller ett par lektioner i ditt barns klassrum. Vid observationen 

kommer jag att dokumentera skriftligen hur den muntliga kommunikationen sker. Vid 

redovisningen av studien kommer inga namn på barn, lärare eller skola att avslöjas. 

Det är min förhoppning att studiens resultat kan hjälpa mig i min egen framtida 

engelskundervisning och även bidra till andra lärares undervisning, med fokus på muntlig 

kommunikation i engelska på låg- respektive mellanstadiet. 

 

Välkommen att kontakta mig vid frågor! 

 

Vänligen 

Rebecca Hultman 

Tfn: xxx-xx xx xxx 

 

Handledare 

Pia Sundqvist, docent i engelska 

Karlstads universitet 
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Bilaga 2. Observationsschema 

Observations nr: Datum: Årskurs: Antal elever: Total  
lektionstid: 

 

      Lektionens… Lärare svenska Lärare engelska Elev svenska Elev engelska Kommentar 

Inledning 

          

Genom-
gång/instruktion 

          

Lärare ställer frågor 

          

Elev ställer frågor 

          

Lärare svarar på frågor 

          

Elev svarar på frågor 

          

Muntlig övning 

          

Annan övning 

          

Instruktion vid byte av 
övning 

          

Avslutning 
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Bilaga 3. Observationsschema årskurs 4 

Observations nr: B Datum: 13/3-
18 

Årskurs: 4 Antal ele-
ver: 20 

Total lektions-
tid: 40 min. 

 

      Lektionens… Lärare svenska Lärare engelska Elev svenska Elev engelska Kommentar 

Inledning 

 0  4  0  0  0 

Genom-
gång/instruktion 

 2  5  0 0 0 

Lärare ställer frågor 

 3  7 0 0 0 

Elev ställer frågor 

0 0  4 0 0 

Lärare svarar på frågor 

0  4 0 0 0 

Elev svarar på frågor 

0 0  4  2 0 

Muntlig övning 

0  50 0  50 0 

Annan övning 

0 0  33  32 0 

Instruktion vid byte av 
övning 

 2  15 0 0 0 

Avslutning 

0  14 1   8 0 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

Studie i engelska – intervjuguide 
Inledning 

 För det första, tack för att du tar dig tid att medverka i min studie. 

 Syftet med intervjun är att jag ska få en bild av hur du tänker kring muntlig kommuni-

kation i engelskundervisningen. 

 Jag kommer att använda mig av ljudinspelning för att vara säker på att få med allt. 

 Du har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

 Du, din klass och skolan kommer att vara anonym. 

Lärarens bakgrund 

1. Hur länge har du varit lärare? 

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

3. Hur länge har du undervisat i engelska? 

4. Vilken typ av lärarexamen har du? 

a. Har du lärarlegitimation? Om ja, i vilka ämnen och årskurser? 

b. Ingår engelska i din utbildning? Om ja, hur många hp eller terminer? 

c. Om inte, har du någon annan utbildning i engelska? 

Lärarens syn på kursplanens inriktning mot muntlig kommunikation i engelska 

1. Visa kursplanen, specifikt syftesdelen och förmågor (markerat i min Lgr11). 

2. Vad betyder kursplanens inriktning mot kommunikativa förmågor, med fokus på 

muntlig kommunikation för dig? 

a. Har kursplanens inriktning mot kommunikativa förmågor förändrats sedan du 

började undervisa i engelska? 

b. På vilka sätt? 

3. På vilka sätt använder du muntlig kommunikation i engelskundervisningen? 

a. Finns det någon anledning till att du gör på det viset? 

b. Anser du att sättet funkar för dig och eleverna?  

c. Skulle du vilja ändra på någonting? 

4. Har din undervisning med fokus på muntlig kommunikation förändrats under dina år 

som engelsklärare? 

a. Om ja, kan du peka på någon specifik förändring du har gjort? Exempelvis ar-

betat med dialoger om elevnära ämnen.  

5. Anser du att elevernas kunskaper inom muntlig kommunikation på engelska förändrats 

under dina år som engelsklärare? 
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a. Om ja, på vilket/vilka sätt? Exempelvis elevernas förståelse för muntliga in-

struktioner givna på engelska. 

Lärarens syn på vilket språk som används i engelskundervisningen 

1. Vilket språk använder du mest i engelskundervisningen? 

a. Varför tror du att det är så? 

b. Hur tror du att språket som du använder påverkar elevernas kommunikation 

med dig? (svarar de på engelska om du talar engelska osv?) 

2. Undervisar du andraspråkselever på samma sätt som elever med svenska som mo-

dersmål? 

3. Har du märkt någon frustration hos andraspråkselever i engelskundervisningen just när 

det handlar om muntlig kommunikation?  

a. När? 

b. Har du exempel på någon muntlig övning där du har märkt att både andra-

språkselever och elever med svenska som modersmål blir frustrerade? 

c. Märker du någon skillnad på elever med svenska som modersmål jämfört med 

elever som har svenska som andraspråk, när det handlar om muntlig kommu-

nikation? 

4. Kan du ge några exempel på när den muntliga kommunikationen på engelska har fun-

gerat bra i ditt klassrum? 

a. Varför tror du att det fungerade så bra? 

b. Vad anser du är viktigt för att en kommunikativ övning/uppgift ska vara väl-

fungerande och utvecklande? 

5. Kan du ge några exempel på hur du hjälper dina elever att förstå talad engelska? 

6. Vilken typ av kompetensutveckling skulle du önska gällande muntlig kommunikation 

inom engelskämnet? 


