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Abstract 
 
The purpose of this study was to research Swedish primary school teachers' experiences and 

attitudes towards the English language in general as well as the school subject. To answer the 

research purpose, four research questions were constructed: What is the teachers’ view on the 

English language? What is the best way to learn English according to the teachers? How do 

the teachers think that the teaching in English should look like? Do the teachers feel that they 

are affected by their own attitude towards English? To answer the study's research questions, 

a qualitative research method was used in the form of interviews. The sample consisted of six 

Swedish primary school teachers from the mid-Sweden. All teachers were qualified primary 

school teachers and all taught in the subject English. All interviews were recorded, transcribed 

and coded. To analyze the result, theories and research on linguistic insecurity, self-efficacy 

and social learning were used. The result showed that teachers felt that English was very 

important and teaching on the subject should be based on communication. Furthermore, the 

teachers presented a subjective picture of English where they examined their previous 

experiences, relationships and knowledge in English. The study may be of interest to the 

Swedish school system as the study provides insight into the Swedish primary school 

teachers' feelings and experiences. 
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Sammanfattning 
Föreliggande arbetes syfte var att undersöka svenska grundskollärares upplevelse av och 

inställning till det engelska språket generellt såväl som till skolämnet. För att besvara syftet 

konstruerades fyra forskningsfrågor: Hur ser lärarna på det engelska språket? Hur upplever 

lärarna att man bäst lär sig engelska? Hur tycker lärarna att undervisningen i engelska ska se 

ut? Upplever lärarna att de blir påverkade av sin egen inställning till engelska? För att besvara 

studiens forskningsfrågor användes kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer.  

Stickprovet bestod av sex stycken svenska grundskollärare från den mellersta delen av 

Sverige. Samtliga lärare var utbildade grundskollärare och alla undervisade i ämnet engelska. 

Alla intervjuer spelades in, transkriberades och kodades. För att analysera resultatet användes 

teorier och forskning om lingvistisk osäkerhet, self-efficacy och socialt lärande. Resultatet 

visade att lärare tyckte att engelska var väldigt viktigt och undervisningen i ämnet bör baseras 

på kommunikation. Vidare redogjorde lärarna för en subjektiv bild av engelska där de 

granskade sina tidigare erfarenheter, relationer och kunskaper inom engelska. Studien kan 

vara av intresse för det svenska skolsystemet då studien ger insyn i svenska grundskollärares 

känslor och upplevelser.  
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1 Inledning 
Kursplanen för engelska beskriver språket som ett av de mäktigaste instrumenten vi har till 

vårt förfogande (Skolverket, 2018, s. 33). Språk är mångfacetterade i den bemärkelsen att de 

låter oss förvärva, fördjupa och reflektera över vår kunskap om olika ting. Lyckas man 

förvärva och behärska flera språk utöver sitt modersmål kan det ge en nyanserad och djupare 

förståelse för den värld vi lever i (Skolverket, 2018, s. 33). Engelskan är ett av de vanligaste 

språken som människor i västvärlden lär sig vid sidan av sitt förstaspråk. Det används i en stor 

del av världen när det gäller utbildning såväl som på den politiska och ekonomiska arenan 

(Skolverket, 2018, s. 33). Daftari och Tavil (2017, s. 379) menar att anledningen till 

engelskans utbredning är att det används som ett lingua franca – ett internationellt språk som 

används mellan människor som inte har samma modersmål. De menar vidare att unga såväl 

som äldre européer anser det vara viktigt att ha goda kunskaper i engelska. Djupare kunskaper 

inom det engelska språket främjar också vår kommunikation och därmed bäddar det även för 

en ömsesidig förståelse (Daftari & Tavil, 2017, s. 379). 

Kursplanen för engelska i Lgr 11 föreskriver att ett av syftena med 

engelskundervisningen är att eleverna ska utveckla en ”kommunikativ förmåga” (Skolverket, 

2018, s. 33). För att eleverna ska kunna utveckla en god kommunikativ förmåga så krävs det 

dock en språklig säkerhet. Enligt Fallon och Rublik (2012, s. 61) har tidigare forskning visat 

att det finns flera faktorer som positivt påverkar elevernas inlärningsförmåga av engelska och 

som gynnar den språkliga säkerheten. De nämner att exempel på dessa faktorer är attityd, 

motivation, undervisningsmiljö och diverse inlärningsstrategier.  

Men det finns dock faktorer som är direkt avgörande när det kommer till elevers 

andraspråksinlärning. Forskning visar att läraren är en mycket viktig faktor när det gäller 

elevers språkliga framgångar. Tragant Mestres och Lundberg (2011, s. 82) menar att läraren 

till och med är den mest betydelsefulla faktorn när det gäller elevers lärande och stöder detta 

påstående på longitudinella studier utförda i ett antal olika länder. Dessa studier visar att det 

finns ett starkt samband mellan en lärares prestation och elevers andraspråksförvärvande, där 

den viktigaste egenskapen hos lärarna tycks vara deras inställning till språket. Tragant 

Mestres och Lundberg (2011, s. 98-99) redovisar vidare ett liknade resultat från en fallstudie 

utförd på en skolklass från Nederländerna. Resultatet visar att en positiv och entusiastisk 
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inställning är en mycket viktig egenskap hos läraren och att denna inställning kan ha en direkt 

positiv inverkan på elevers språkutveckling. Om läraren lyckas skaffa sig en sådan inställning 

kan det leda till en mer positiv och trygg språkmiljö i klassrummet, vilket i sin tur tycks kunna 

inverka positivt på elevernas uppskattning av och engagemang i ämnet engelska (Tragant 

Mestres & Lundberg, 2011, s. 85). Tryggheten i klassrummet har också visat sig generellt ha 

en positiv inverkan på elevers kunskapsförvärvande och språkutveckling. Utifrån detta 

resultat går det att se att lärares inställning spelar en stor roll för elevers språkinlärning. 

Så Skolverket (2018) beskriver engelska som ett mycket viktigt skolämne och 

forskningen beskriver lärarens roll och inställning som direkt avgörande för elevernas 

språkutveckling (Tragant Mestres & Lundberg, 2011; Fallon & Rublik, 2012). Med detta som 

bakgrund så verkar det ställas en hel del krav på dagens engelsklärare. En lärare förväntas 

inneha många olika kunskaper för att kunna ge sina elever möjligheten att utveckla deras 

språkförmåga. Läraren ska hålla intressanta lektioner, vara inläst på kursplanen och samtidigt 

visa entusiasm för ämnet engelska. Läraren måste även skaffa sig stor kunskap om ett språk 

som denne inte har som sitt eget modersmål. Men hur ser egentligen lärarna själva på 

engelskämnet? 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att titta på ett litet urval av svenska grundskollärares upplevelser 

av och generella inställning till det engelska språket och ämnet engelska. För att besvara syftet 

konstruerades fyra frågeställningar: 

 

• Hur ser lärarna på det engelska språket? 

• Hur upplever lärarna att man bäst lär sig engelska?  

• Hur tycker lärarna att undervisningen i engelska ska se ut?  

• Upplever lärarna att de blir påverkade av sin egen inställning till engelska?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Språklig säkerhet - en självklarhet? 
Inom forskning om engelska har man intresserat sig för hur infödda och icke infödda lärare 

skiljer sig i sin yrkesutövning när det gäller att undervisa i ämnet engelska. Begreppet infödd 

betyder i det här fallet att det är en engelsklärare som har engelska som modersmål medan 

icke infödd betyder motsatsen, att läraren inte har engelska som modersmål. I en enkätstudie 

utförd av Medgyes (2017, s. 434) undersöktes hur infödda respektive icke infödda lärare 

skiljde sig åt i sin yrkesutövning och kommunikation. Studien utfördes på 325 lärare från elva 

olika länder. Medgyes (2017, s. 434) beskriver bland annat att lärarna i de båda grupperna 

skiljde sig åt i sina färdigheter inom engelska, men också i sitt undervisningsbeteende. 

Studien visade att lärarna i den infödda gruppen hade en hög språklig kompetens i engelska, 

där deras styrka låg i hur de kommunicerade. Det vill säga att lärare med engelska som 

modersmål uppträdde mer bekymmerslösa, avslappnade och spontana i sin kommunikation 

med eleverna (Medgyes, 2017, s. 434). Studien visade vidare att de lärare som inte har 

engelska som modersmål var väldigt medvetna om sina språkliga svårigheter (Medgyes, 2017, 

s. 434). Dessa lärare upplevde nämligen att de hade svårigheter med sin vokabulär och 

ständigt behövde kämpa för att få till en korrekt användning av det engelska språket. Men 

framförallt menade lärarna att de hade problem med sitt uttal och språkflyt och att de 

upplevde även en form av mindervärdighetskomplex på grund av sina språkliga svårigheter 

(Medgyes, 2017, s. 434). De upplevde också någon form av kognitiv dissonans1 i den 

meningen att de tvingades spela två roller, då de behövde agera både lärare och elev inom 

ämnet engelska. Majoriteten av lärarna i studien menade också att deras egen utbildning i 

engelska inte höll en tillräckligt hög nivå för att de skulle känna sig rustade och bekväma i sin 

egen undervisning. 

3.1.1 Lärares engelskautbildning 
Henderson et al. (2012) har via enkätundersökningar studerat engelsklärare i olika årskurser 

från sju olika länder (Finland, Frankrike, Tyskland, Makedonien, Polen, Spanien och 

Schweiz) och närmare granskat hur lärarna själva ser på sin språkutbildning. Studiens fokus 
                                                
1 Kognitiv dissonans yttrar sig som en känsla av obehag som kommer från att en individ har motsägelsefulla tankar på en och 
samma gång. Kognitiv dissonans får därför människor att handla så principfast som möjligt för att försöka undvika dishar-
moni mellan åsikter och handlingar (Nilsson, 2015, s. 160). 
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låg främst på lärarnas syn på sina färdigheter i uttal och sin egen utbildning i engelska. 

Majoriteten av de lärare som deltog i enkätstudien hade inte engelska som modersmål, men 

många av dem ansåg ändå att deras uttal var fullgott (Henderson et al. 2012, s. 5). Dock 

uppgav majoriteten av lärarna att deras kunskaper kring hur de skulle lära ut uttal i engelska 

var bristfälliga. Utifrån svarsenkäten där lärarna bedömde sin egen utbildning i hur uttal i 

engelska bör läras ut, menade större delen av lärarna att de hade fått föga, om ens någon 

professionell utbildning inom ämnet (Henderson et al. 2012, s. 13). Många av respondenterna 

kommenterade även att när de väl fick delta i uttalsträning så låg fokus mer på hur de själva 

skulle framställa/förbättra sitt uttal, men de fick inte lära sig någonting om hur de skulle gå till 

väga för att förbättra sina elevers uttal (Henderson et al. 2012, s. 13). Detta skulle dock kunna 

handla om en prioriterings- och resursfråga inom lärarutbildningen. En lärare måste självklart 

ha språkliga kunskaper för att kunna utbilda och bedöma en elev, men resultatet tyder ändå på 

att lärares utbildning i elevers uttalsträning lätt kan bli lågt prioriterat i lärarutbildningen. 

Resultaten som Hendersons et al. (2012, s. 13) fick tyder på att mer fokus bör ligga på 

hur man ska lära ut engelska inom lärarutbildningen. Om lärarna får djupare kunskaper i hur 

man ska lära ut det engelska språket, kan det förhoppningsvis hjälpa elevernas 

språkutveckling och det kan också potentiellt minimera risken för att eleverna utvecklar en 

lingvistisk osäkerhet.  

3.1.2 Lingvistisk osäkerhet 
Enligt Daftari och Tavil (2017, s. 380) uppmärksammades forskning kring lingvistisk 

osäkerhet först under 1960-talet och begreppet beskrivs som en osäkerhet som uppkommer 

hos individer som antingen har ett lågt självförtroende eller känner ångest inför att prestera 

inom ett språk. Bucci och Baxter (1984, refererad i Daftari & Tavil, 2017, s. 380) definierar 

lingvistisk osäkerhet som en negativ självbild, där individen jämför sina fonetiska såväl som 

syntaktiska färdigheter inom språket med vad som anses vara norm eller korrekt. När 

lingvistisk osäkerhet drabbar icke infödda engelsklärare uppstår osäkerhet inte bara i uttalet, 

utan den kan också uppstå hos läraren vid användandet av grammatik och vokabulär inom 

undervisningen (Daftari & Tavil, 2017, s. 381). Den lingvistiska osäkerheten kan påverka en 

individs hela språkspektrum och förhindra dennes språkutveckling.  
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3.1.3 Lingvistisk osäkerhet bland engelsklärare  
För lärare med annat modersmål än engelska är det mest förekommande att lingvistisk 

osäkerhet är kopplat till deras muntliga färdigheter (Daftari & Tavil, 2017, s. 381). Lärare har 

ofta särskilda preferenser för hur vissa färdigheter bör läras ut, men lider individen av språklig 

osäkerhet kan detta sätta hinder för undervisningen av språket (Daftari & Tavil, 2017, s. 381). 

Personer med annat modersmål än engelska lägger ofta fokus på att språket ska vara korrekt 

och detta tycks resultera i att personerna drabbas av språkliga komplex (Daftari & Tavil, 

2017, s. 381).  

Reves och Medgyes (1994, refererad i Lee, Schutz och Van Vlack, 2017, s. 122) 

hänvisar till forskning om olika påverkande faktorer för icke infödda engelsklärare. 

Lingvistisk osäkerhet och andra språkliga komplex är faktorer som kan påverka lärarens 

självuppfattning, undervisningsbeteende och attityd. Vidare menar Lee et al. (2017, s. 122) att 

om en lärare har låg tilltro till sin engelskförmåga så kan det leda till att läraren får dålig 

självbild. Detta i sin tur kan försvåra lärarens språkfärdighet. Den språkliga osäkerhet som 

kan finnas hos dessa lärare gör att de kan känna sig osäkra, frustrerade och pessimistiska inför 

att hålla undervisning i det aktuella språket eftersom de själva känner sig osäkra på sin 

förmåga (Lee et al. 2017, s. 122).  

Forskning av Daftari och Tavil (2017) och Lee et al. (2017) visar att lärarens egen syn 

på sin egen förmåga påverkar hur de undervisar i engelska och hur de själva lär sig engelska. 

Detta stämmer väl överens med Klassen och Tzes (2014) forskning, där en meta-analys på 43 

studier visar att lärares tilltro på sin egen förmåga korrelerar positivt med deras elevers 

studieresultat (Klassen & Tze, 2014, s. 60). Utifrån dessa forskningsresultat (Klassen & Tze, 

2014; Lee et al. 2017; Daftari & Tavil, 2017) så verkar det som att lärares tilltro till sin 

engelska förmåga kan komma att påverka vilken upplevelse lärare har av ämnet engelska. På 

grund av detta så har föreliggande studie använt teorier kring self-efficacy för att analysera 

det empiriska materialet.   

3.2 Self-efficacy 
Self-efficacy syftar till en persons tro på den egna förmågan kopplat till en specifik kontext 

(Bandura, 1994, s. 2). Det handlar om människans övertygelse om att kunna prestera på en 

bestämd nivå. Bandura (1994, s. 2) menar att tron på den egna förmågan påverkar människans 

sätt att känna och tänka. Det påverkar även hur hon uppträder och motiverar sig. Om en lärare 
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vill höja sina egna färdigheter i engelska samt sina elevers resultat i engelska så är tilltron på 

den egna förmågan av stor vikt (Klassen & Tze, 2014, s. 60). 

3.2.1 Skillnader mellan hög och låg self-efficacy 
Individer med en hög grad av self-efficacy ser på utmaningar som något som kan övervinnas 

och bemästras (Bandura, 1994, s. 2). Dessa individer tar sig gärna an svåra utmaningar, som 

de sedan hängivet arbetar med tills uppgiften är slutförd. Att undvika en uppgift på grund av 

rädsla för att misslyckas är oftast inte ett alternativ för den som besitter en stark tilltro till sin 

egen förmåga (Bandura, 1994, s. 2). Individer med en hög grad av self-efficacy kan lättare 

utveckla ett djupare intresse för diverse aktiviteter och de har lättare för att ta sig ur ett 

misslyckande i den meningen att de inte låter sig nedslås av det (Bandura, 1994. s. 2). Således 

har dessa individer lättare för att snabbt återfå och stärka tron på den egna förmågan. Bandura 

(1994. s. 2) menar att individer med en hög grad av self-efficacy ofta ser på ett misslyckande 

som ett resultat av att de ansträngt sig för lite eller förberett sig för dåligt. Dessa personer ser 

således inte ett misslyckande som ett resultat av brister hos sig själva, utan som ett resultat av 

yttre faktorer. Bandura (1994, s. 2) menar att en hög grad av self-efficacy även reducerar 

stress, minimerar risken för depression och hjälper individen i personliga prestationer. Flera 

studier har även påvisat att hög grad av self-efficacy hos läraren har en positiv inverkan på 

elever i engelskundervisningen, det underlättar läs- och hörförmågan, skriv- och talförmågan 

och skapar förutsättningar för ett stort ordförråd (Shi, 2017, s. 165-167). 

           Individer med en låg grad av self-efficacy ser istället utmanande situationer som något 

ångestfyllt (Bandura, 1994, s. 2). Dessa personer har en låg tilltro till sin personliga förmåga 

och har en svagare vilja när det kommer till att nå de mål de egentligen vill uppnå. Bandura 

(1994, s. 2) menar att de ofta fastnar i en ond cirkel av negativa tankegångar kring sina egna 

förmågor när de ställs inför utmanande uppgifter. På grund av detta fastnar de ofta i problem 

som kan uppstå under arbetets gång. Individer med en låg grad av self-efficacy fäster ofta stor 

vikt vid sina egna svagheter och tenderar att se pessimistiskt på svåra uppgifter snarare än att 

konstruktivt fundera på hur uppgifterna kan genomföras (Bandura, 1994, s. 2). Generellt har 

de också svårare att återhämta sig och stärka tilltron till sin egen förmåga efter eventuella 

nederlag och motgångar. Individer med en låg grad av self-efficacy ser sina undermåliga 

förmågor som något som grundar sig i bristfällig begåvning och det krävs egentligen inte 



 

7 
 

någon större motgång för att individen ska tappa tilltron till sin egen förmåga (Bandura, 1994, 

s. 2). 

3.2.2 Fyra faktorer som påverkar self-efficacy 
Enligt Bandura (1994, s. 2) påverkas en persons grad av self-efficacy framför allt av fyra 

faktorer. Den första påverkande faktorn är individens tidigare erfarenheter (Bandura, 1994, s. 

2). Positiva upplevelser av framgång och lycka stärker många gånger individers tro till sin 

egen förmåga. Lika väl kan motgångar, misslyckanden och traumatiska upplevelser försvaga 

individens tilltro till den egna förmågan, speciellt i de fall denne har en undermålig tro på sin 

förmåga från första början (Bandura, 1994, s. 2).  

         Den andra påverkande faktorn är de situationer där olika ”sociala modeller” agerar som 

förebild. Bandura (1994, s. 3) menar att vi som individer lär oss utifrån en social kontext där 

människorna runt oss agerar som sociala modeller och påverkar hur vi ser på vår egen 

förmåga. Att se andra människor lyckas med de utmaningar de ställs inför, kan påverka oss 

till att vilja klara av liknande uppgifter. Samma princip gäller om man ser andra människor 

misslyckas trots att de har presterat sitt yttersta. Den som bevittnar någonting sådant riskerar 

att förlora tilltron till sin egen förmåga (Bandura, 1994, s. 3). Hur mycket en persons self-

efficacy påverkas av sociala modeller beror på hur stark likhet personen känner för den hen 

observerar. Det vill säga, ju fler likheter det finns mellan parterna desto starkare blir effekten 

av eventuella framgångar och misslyckanden. Om det skiljer sig alltför mycket åt mellan två 

individer blir inte övertygelsen lika stor och observatörens tilltro till sin egen förmåga 

påverkas inte lika mycket (Bandura, 1994, s. 3). 

         Den tredje faktorn som kan påverka en individs grad av self-efficacy är ”social 

övertygelse”. Bandura (1994, s. 3) menar att människan påverkas av sin sociala 

umgängeskrets och en individ kan därför via social interaktion övertygas om att denne kan 

eller inte kan klara av en specifik uppgift. Till exempel kan en individ, via uppmuntran från 

en annan, stärka sin tro på den egna förmågan och därmed öka graden av self-efficacy 

(Bandura, 1994, s. 3). Om en individ istället skulle avskräcka en annan inför en uppgift skulle 

denna sänka den andres grad av self-efficacy. Bandura (1994, s. 3) menar vidare att det via 

social övertygelse i allmänhet är mycket lättare att sänka någons grad av self-efficacy än att 

höja den. Det beror på att individer med en hög grad av self-efficacy ofta kan ta sig an 

utmaningar på flera olika sätt och deras fokus ligger mer i att utveckla sina egna färdigheter 
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snarare än att de försöker tävla eller jämföra sig med andra (Bandura, 1994, s. 3). Men om en 

person med en låg grad av self-efficacy övertygas om att hen inte kommer klara av en uppgift, 

så är det oftast svårt för denne att bevisa motsatsen. Resultatet blir troligen att en sådan person 

inte skulle tro sig kunna klara av uppgiften. Bandura (1994, s. 3) menar även att individer med 

en låg grad self-efficacy har svårt att ta till sig positiv social övertygelse. Det beror på att 

dessa individer ofta distraheras av sina självupplevda brister och de tenderar att fokusera på 

de tillfällen då de tidigare har misslyckats med liknade uppgifter (Bandura, 1994, s. 3).  

Den fjärde faktorn som kan påverka vår grad av self-efficacy är vårt fysiska och 

emotionella tillstånd. Det viktiga här ligger inte i intensiteten av de olika tillstånden, utan 

snarare i hur de kan uppfattas och tolkas. Bandura (1994, s. 3) menar nämligen att individer 

med hög eller låg tilltro till sin egen förmåga tolkar sitt fysiska och emotionella tillstånd på 

olika sätt. Individer med hög tilltro till sin egen förmåga upplever exempelvis stress som 

någonting som ökar prestationsförmågan och som gör att man bättre kan fokusera på sin 

uppgift. Personer med låg tilltro till sin egen förmåga tenderar däremot att uppleva samma 

intensiva känsla som hämmande (Bandura, 1994, s. 3).  

3.3 Socialt lärande  
Bandura är grundare till teorin om social learning, eller socialt lärande. Enligt Bandura (1977, 

s. 2-3) är vår inlärningsförmåga och vårt beteende ett resultat av sociala observationer; vi lär 

oss och imiterar den kontext vi befinner oss i. För föreliggande studie är detta intressant då 

studiens bland annat avser att studera hur lärare upplever att man bäst lär sig engelska. 

Bandura (1977, s. 3) menar att det finns processer som påverkar hur väl vi anammar den 

sociala information som ligger till grund för vårt beteendemönster. Dessa kallas för 

medierande processer (Bandura, 1977, s. 3). En medierande process är den process som 

påverkar en individs stimuli (vad individen observerar) och dess respons (hur individen tar till 

sig lärandet). Denna form av tankeprocess sker mellan själva observationen och lärandet 

(Bandura, 1977, s. 3). Tankeprocesserna uppstår vid själva lärandet och är de processer som 

styr om personen ska ta till sig informationen eller inte. Det finns enligt Bandura (1977, s. 6-

7) fyra medierande processer: uppmärksamhet, retention, reproduktion och motivation. 

Uppmärksamhet handlar om att individen måste uppmärksamma och förstå en modells 

beteende för att hen i sin tur ska vilja härma samma beteende. Bandura (1977, s. 6-7) menar 

att människor observerar en mängd beteenden dagligen, men många av dem sållas bort då de 
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inte anses vara tillräckligt intresseväckande. För att individer ska börja anamma samma 

beteende är det av stor vikt att beteendet väcker individens intresse.  Retention handlar om hur 

väl individer kommer ihåg ett beteende som de har observerat. Bandura (1977, s. 7) menar att 

en person kan uppmärksamma ett beteende, men det betyder inte nödvändigtvis att hen 

kommer ihåg det. Om en person inte kommer ihåg informationen eller beteendet så kommer 

denne inte kunna upprepa beteendet. Därför är det viktigt att personen skapar minnen av 

beteendet för att senare kunna härma det. Reproduktion handlar om hur väl individer kan 

återskapa ett beteende de precis har observerat. Många gånger ser vi beteenden som vi skulle 

vilja anamma själva men vi har inte alltid möjligheten att göra detta (Bandura, 1977, s. 8). 

Skulle vi exempelvis se en balettdansös dansa skulle vi kanske vilja kunna göra likadant. Men 

alla har inte samma fysiska förutsättningar eller fått träna lika mycket på dans som 

balettdansösen. Därför vet det flesta att det inte riktigt är möjligt att kunna dansa på samma 

sätt (Bandura, 1977, s. 8). Bandura (1977, s. 8) menar dock att individen kan öka sina chanser 

för att kunna reproducera ett beteende genom att individen har tidigare erfarenhet av 

beteendet. Motivation är avgörande för en individs inlärning. För att en individ ska kunna ta 

efter ett beteende krävs det att hen är motiverad till att göra detta (Bandura, 1977, s. 8). 

Motivationen påverkas i sin tur av vilka konsekvenser detta beteende för med sig. Det vill 

säga att om beteendet skulle få positiva konsekvenser för individen, är det mer sannolikt att 

denne härmar det aktuella beteendet (Bandura, 1977, s. 8). 

4 Metod 

4.1 Val av metod 
För att besvara studiens forskningsfrågor användes kvalitativ forskningsmetod i form av in-

tervjuer. Enligt Kihlström (2007, s. 48) påminner en kvalitativ intervju om ett vardagligt sam-

tal. Skillnaden är dock att den kvalitativa intervjun har ett riktat fokus och intervjuaren fast-

ställer riktningen och ämnet i samtalet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) menar att en 

forskningsintervju är ett sätt att utifrån respondentens erfarenheter försöka finna förståelse för 

ett visst fenomen. Till skillnad från den kvantitativa metoden så används inte den kvalitativa 

intervjun för att kvantifiera mänskligt beteende utan den används för att undersöka känslor 

och underliggande tankar hos respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 369). Det är här 

därför viktigt att påpeka att föreliggande studies resultat inte bör generaliseras på en större 
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population. Stickprovet i studien bestod endast av en mindre grupp grundskollärare och det 

vore inte en giltig slutsats att efterfråga för stora lösningar eller förändringar utifrån det redo-

visade resultatet. Om föreliggande studie istället använt sig av en kvantitativ metod så skulle 

slutsatserna däremot kunna statistiskt stärkas och då skulle det finnas en mer evidensbaserad 

grund till dess analys. Arbetet skulle då även kunna hypotespröva huruvida det finns en korre-

lation mellan svenska engelsklärares grad av self-efficacy och lingvistisk osäkerhet. Men 

samtidigt var inte det syftet med studien. Föreliggande syfte var att undersöka ett litet urval av 

svenska grundskollärares upplevelser av och generella inställning till det engelska språket. En 

kvantitativ undersökning skulle förmodligen inte kunna undersöka respondenternas upplevel-

ser av och känslor kring det engelska ämnet. Utifrån detta resonemang så ansågs den kvalita-

tiva intervjumetoden vara bättre lämpad för denna studie. 

Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad intervjuguide (Se bilaga 1: Intervjuguide) 

som var självkonstruerad. Intervjuguiden bestod av ett antal förbestämda frågor. Dessa 

huvudfrågor hade bestämda följdfrågor. Däremot var inte alla frågor förbestämda utan många 

frågor uppstod i interaktionen med respondenterna. Detta tillvägagångssätt är Kvale och 

Brinkmanns definition av en halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 19). 

Denna öppna intervjuform användes för att locka de intervjuade till att beskriva sina 

subjektiva upplevelser av det engelska språket.   

4.2 Urval    
Urvalet bestod av sex svenska grundskollärare som alla arbetade på skolor i mellersta delen 

av Sverige. Ingen av lärarna hade engelska som modersmål. Totalt tillfrågades tio lärare på 

två olika skolor, sex av dem tackade ja till att medverka i studien. För att få kontakt med 

respondenterna användes en kombination av subjektivt urval och snöbollsurval. Ett subjektivt 

urval är när forskaren själv väljer ut de respondenter som denne anser inneha bra information 

utifrån arbetets syfte (Denscombe, 2009, s. 37). I och med att forskaren själv väljer ut sina 

respondenter kan denna närma sig de individer som hen tror har erfarenhet, kännedom och 

tankar om de fenomen som ska studeras. Ett snöbollsurval är när man via sina respondenter 

får kontakt med andra individer som kan utgöra ytterligare respondenter (Denscombe, 2009, s. 

38). Det är således respondenten som väljer ut en annan respondent som hen anser kan vara 

till hjälp för att besvara studiens frågeställningar. 



 

11 
 

         Respondenterna valdes ut från två kommunala grundskolor i mellersta Sverige.  

Kommunen som dessa skolor finns i är en relativt liten kommun och skolorna är medelstora 

med årskurserna F-6. Syftet med att välja två skolor var att undvika kollegors potentiella 

påverkan på varandras svar. Istället för att använda respondenternas riktiga namn kommer de 

att tituleras 1, 2, 3, 4, 5 respektive 6. 

 

Respondenterna:  

• Lärare 1 är utbildad i årskurserna F-6 med estetisk inriktning. Hen har arbetat på 

fritids och förskoleklass i 8 år och undervisar nu i en årskurs 1. 

• Lärare 2 är utbildad i årskurserna F-7 med inriktning svenska och samhällskunskap 

och valde idrott som tillval. Hen undervisar nu i en årskurs 1. 

• Lärare 3 är utbildad i årskurserna F-6 och har arbetat under en längre period på fritids 

och förskoleklass. Hen undervisar nu i en årskurs 1. 

• Lärare 4 är utbildad i årskurserna F-6 med inriktning hinder och möjligheter. Hen har 

arbetat som fritidspedagog, förskolelärare och undervisar nu som klasslärare i en 

årskurs 2.  

• Lärare 5 är utbildad i årskurserna F-6 och har läst Naturvetenskap. Hen undervisar nu i 

en årskurs 3.  

• Lärare 6 är utbildad i årskurserna F-7 med inriktning svenska och samhällskunskap 

och undervisar nu i en årskurs 2. 

 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Förarbete  
Undersökningen påbörjades med att en halvstrukturerad intervjuguide konstruerades. 

Intervjuguiden användes sedan vid en testintervju som utfördes på en lärarstudent (som inte 

var en del av studiens urval). Testintervjun genomfördes för att upptäcka om intervjuguiden 

behövde justeras för att forskningsintervjuerna skulle bli så bra som möjligt. Efter 

testintervjun reviderades de svagheter som framkommit. Intervjuguiden innehöll slutligen 

tretton huvudfrågor och alla frågor hade en eller flera följdfrågor. Samtliga intervjusessioner 

utgick från samma intervjuguide. Marton (1994, refererad i Kihlström, 2007, s. 161) beskriver 

att en intervju bör vara utformad på ett sådant sätt att den frammanar dialog. Det är därför 
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viktigt att intervjufrågorna är öppna och inte för strukturerade. Öppna frågor gör det lättare att 

kunna ställa följdfrågor på respondenternas svar (Kihlström, 2007, s. 161). På grund av detta 

var frågorna i föreliggande studie öppet ställda. Larsson (1984, refererad i Kihlström, 2007, s. 

161) menar att intervjuarens följdfrågor bör forma sig efter respondentens svar. Således 

följdes många av respondenternas svar upp med ledfrågor som manade respektive respondent 

till att utveckla sina svar. Genom att forskaren ställer explicita frågor som respondenten får 

diskutera öppet kring, ökar chansen för att respondentens underliggande uppfattning, vad hen 

egentligen tycker om ämnet, genomsyrar konversationen (Kihlström, 2007, s. 161). 

Kontakten med respondenterna inleddes via mejl med lärare 1 och 6 på respektive skola 

med förfrågan om någon var intresserad av att delta i studien. Lärare 1 och 6 förde sedan 

vidare förfrågan till andra potentiella deltagare. Samtlig kontakt med respondenterna skedde 

via mejl och det var även via mejl som tid och plats fastställdes. Respondenterna tilldelades 

ett informationsbrev (där studiens syfte beskrevs) och en samtyckesblankett (se bilaga 2: 

Informationsbrev & bilaga 3: Samtyckesblankett) vilket är i enlighet med informationskravet. 

Med informationskravet menas att forskaren delger sina respondenter om studiens syfte och 

deras roll i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 2). Informationsbrev och 

samtyckesblankett skickades ut före intervjuerna för att respondenterna i lugn och ro skulle få 

läsa informationen. Samtyckesblanketten skrevs under vid intervjutillfället. I 

informationsbrevet tydliggjordes det att respondenternas medverkan skulle ske i enlighet med 

gällande forskningsetiska principer. De försäkrades om att det insamlade materialet endast 

skulle användas i forskningssyfte, vilket stämmer överens med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 7) är det önskvärt att 

respondenterna informeras var och hur studieresultaten kommer att publiceras. Därför angavs 

det i informationsmejlet var de kunde hitta föreliggande arbete på nätet när det publicerats.  

4.3.2 Intervjuerna 

Totalt intervjuades sex stycken grundskollärare från två olika skolor, fyra stycken lärare från 

den första skolan och två stycken lärare från den andra skolan. Intervjuerna hölls på respon-

denternas arbetsplats i ett arbetsrum där samtalet kunde ske ostört. Respondenterna intervjua-

des enskilt och varje intervjusession inleddes med ett kort samtal som rörde mer generella ting 

som inte handlade om intervjun. På så vis fick respondenterna möjlighet att slappna av och 

känna sig mer bekväma i intervjusituationen. Samtliga intervjuer spelades in. Enligt Kihl-
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ström (2007, s. 51) är detta ett bra tillvägagångssätt för att få en överblick över vad som sagts, 

hur respondenten har svarat samt hur intervjuaren har ställt sina frågor. Strax innan själva 

inspelningen meddelades respondenterna om att deras medverkan var frivillig och att de 

kunde avbryta när som helst under intervjun. Respondenterna ombads då även skriva under 

samtyckesblanketten. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan det vara gynnsamt att under-

teckna ett skriftligt samtycke mellan forskare och respondent. Med ett skriftligt samtycke säk-

rar man även att respondenterna ger sitt tillstånd till att materialet presenteras offentligt. Detta 

tillvägagångssätt är även i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Efter 

arbetet har blivit betygsatt kommer samtliga samtyckesblanketter att förstöras. Vidare infor-

merades respondenterna om att de gärna fick ta tid på sig att fundera på sina svar. De försäk-

rades även om att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar, utan det var deras egna åsikter 

och erfarenheter som var av intresse. På första skolan tog tre av fyra intervjuer ungefär 30 

minuter. Den fjärde intervjun tog 22 minuter. På den andra skolan tog intervju fem 44 minuter 

och intervju sex 37 minuter. Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberades och ko-

dades samtliga intervjuer. Efter intervjuerna sparades det insamlade och inspelade materialet 

på ett USB-minne som förvaras säkert. Deras personuppgifter lagrades även på ett sådant sätt 

som gör det omöjligt för utomstående att få tag på materialet. Detta tillvägagångssätt är i en-

lighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Inga känsliga personuppgif-

ter samlades in och alla uppgifter har hanterats i enlighet med GDPR. 

4.4 Bearbetning – kodning  
För att få möjlighet till en bra analys och ett mångbottnat resultat genomfördes en kodning av 

intervjumaterialet. Kvale och Brinkman (2014, s. 241) menar att kodning är den vanligaste 

dataanalysen som genomförs på intervjuer.  

         Föreliggande arbete har använt sig av Corbin och Strauss (2008, s. 198) kodningsmetod, 

axial och öppen kodning. De menar att öppen och axial kodning inte är två separata 

analysformer, utan att det är två delar som tillsammans utgör en och samma analysmetod. Den 

öppna kodningen syftar till att bryta ned texten i mindre beståndsdelar, eller koder (Se bilaga 

4: Öppen kodning). Den axiala kodningen (Se bilaga 5: Axial kodning) handlar sedan om att 

relatera dessa koder till varandra (Corbin & Strauss, 2008, s. 198).  
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Arbetet inleddes med öppen kodning där alla intervjuer grundligt lästes igenom. Själva 

kodningen gjordes sedan på en intervju i taget. Det första steget var att lyfta ut olika citat och 

meningskoncentreringar från transkriberingen. Citaten valdes med utgångspunkt i arbetets 

syfte. Citaten, eller koderna, placerades sedan i intervjuns textmarginal. Respondenternas 

egna ord användes i så stor utsträckning som möjligt för att minimera risken för att forskarens 

tankar, istället för respondenternas, hamnade i fokus. Vid den axiala kodningen jämfördes de 

kodade citaten och meningarna med syfte att hitta likheter och olikheter i respondenternas 

utsagor. Exempelvis relaterades en respondents tv-spelsvanor till dennes intresse för engelska 

böcker då dessa koder tillsammans beskrev respondentens fritidskonsumtion av engelska. 

Respondenternas svar kategoriserades sedan som olika teman. 

4.5 Validitet och reliabilitet   
Enligt Kihlström (2007, s. 231) handlar validitet om en studies giltighet, det vill säga om ett 

arbete verkligen undersökt det fenomen som den avsåg att studera. I föreliggande arbete har 

grundskolelärare intervjuats i avseende till sina upplevelser av det engelska språket, generellt 

såväl som i skolämnet. Alla frågor som ställdes till respondenterna ställdes med hänsyn till 

deras upplevelser av det valda ämnet. Om en respondent började tala om något som låg för 

långt ifrån arbetets syfte ombads hen att istället prata om något som bättre överensstämde med 

undersökningens syfte. Tillvägagångssättet bör tala för studiens validitet. Något som skulle 

kunna påverka denna studies validitet är huruvida forskaren var medveten om sin egen 

påverkan på studiens resultat. Kvale och Brinkman (2014, s. 292) menar att det är viktigt att 

forskarens förförståelse inte påverkar resultatet. Forskaren har själv praktiserat/vikarierat på 

ett flertal skolor och läser en lärarutbildning. Detta gjorde det svårt att stå helt objektiv inför 

respondenternas svar. I föreliggande studie har forskaren därför vid intervjuer och 

kodningsmoment försökt lägga sin egen förförståelse åt sidan. Fokus i dessa arbetsmoment 

har istället varit på respondenternas upplevelser och känslor. Kvale och Brinkman (2014, s. 

292) menar dock att det är viktigt att inte vara allt för objektiv inför sin egen studie, då det 

kan öka risken för att forskaren inte använder sina egna tankar, sin egen analys, utan överlåter 

större delen av valideringsprocessen till läsaren. I analysen har därför en del av forskarens 

egen tankegång tillåtits ta plats. Intersubjektivitet och objektivitet är viktiga punkter inom ett 

kvalitativt arbete, men forskaren får aldrig låta objektiviteten själv stå som författare (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 305).  
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Reliabilitet handlar om ett resultats tillförlitlighet, dess interna trovärdighet (Kihlström, 

2007, s. 231). Reliabilitet syftar till att all datainsamling ska gå att lita på och att ett arbete inte 

ska kunna nå hög validitet utan att ha hög reliabilitet. Kihlström (2007, s. 232) menar att 

inspelningar av intervjuer kan stärka reliabiliteten och att inspelningarna gör att intervjuaren 

kan gå tillbaka och lyssna på om hen ställt några ”ledande” frågor. I föreliggande arbete 

spelades därför både testintervjun och de ”riktiga” intervjuerna in. Det var till stor hjälp att 

lyssna igenom den första inspelade testintervjun, då forskaren kunde höra hur dialogen 

framgick. Forskaren kom snabbt till insikt om att det inte alltid är så enkelt att vara objektiv 

och opartisk i ett samtal. Insikten om att det inte är lätt att vara objektiv är enligt Kihlström 

(2007, s. 48-49) en viktig aspekt i en kvalitativ intervjumetod. Således var det givande att 

lyssna igenom testintervjun för att kunna uppmärksamma olika ”snedsteg” och sedan försöka 

ha dessa i åtanke inför de riktiga intervjuerna.  

Något som påverkar föreliggande studies reliabilitet är det faktum att ingen av 

respondenterna talade om sitt fysiska och emotionella tillstånd (se avsnitt 3.2.2) och därför 

kunde inte denna faktor användas i analysen. Att respondenterna inte resonerade kring denna 

faktor berodde förmodligen på en brist i intervjuguiden. Detta hade kanske kunnat åtgärdas 

om fler än en testintervju arrangerats, men på grund av tidsbrist kunde detta inte göras. 

5 Resultat och analys 

5.1 Engelska - vägen in i samhället, för elev och lärare 
Vid samtal med lärarna verkade det som att alla hade en ganska enhetlig syn på språket 

engelska. Alla lärare talade nämligen om vikten av att kunna språket i allmänhet såväl som i 

skolämnet engelska. De påpekade också vikten av att behärska det engelska språket för att i 

sin tur kunna fungera och anpassa sig efter samhällets krav och normer:  

 
Lärare 4: Ah men det är ju jätteviktigt. Svenskan är ju ett så litet språk. Ska du fungera i dagens 

samhälle så behöver du kunna engelska. Så enkelt är det ju. 

 

Samtliga lärare talade om att det engelska språket är en naturlig del av vår vardag. Vi 

reser på utlandssemestrar, studerar utomlands och ser/hör engelska via olika medier 

varje dag och det verkar som att denna nya vardag påverkar synen på engelska. 
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Lärare 1 menade dock att engelska är extra viktigt i dagens skola, då elever redan 

i tidig ålder börjar använda datorer och menade att alla hens elever var aktiva på 

internet. Denna uppfattning delades också av lärare 3, 4 och 5. De övriga två lärarna (2 

och 6) menade också att engelska var viktigt, men de lade inte något fokus på 

internets/datorns betydelse för ämnet.  

Alla lärare verkade dock vara helt överens om att engelska är elevernas nyckel till 

acklimatisering i den nya globala världen. De menade också att det är viktigt att vi alla 

lär oss att både förstå och producera det engelska språket: 
 

Lärare 1: […] det är ju jätteviktigt med språk idag och du möter ju språket överallt […] många 

yrken använder sig ju av engelskan idag så att det är ju bra och kunna. Både muntligt och skrift-

ligt. 

 

Denna syn på engelska är mycket lik den som kursplanen i engelska anger. Den redogör för 

att engelska nu mera alltid finns runt omkring oss och är en del av vår vardag (se avsnitt 1; 

Skolverket, 2018). Engelska hjälper oss att möta och interagera inom en social och kulturell 

gemensamhet. Så när lärarna pratade utifrån sina elevers syn på engelska så beskrevs engels-

kan som något mycket viktigt. Men något som är intressant här är att när lärarna talade utifrån 

sin egen relation till engelskan så talade de inte längre om engelskans betydelse i den globala 

världen. Utan det framkom tydliga skillnader i vad lärarna fokuserade på i sina elevers eng-

elska jämfört med sin egen engelska. När de besvarade frågan ”Vad tycker du om engelska?” 

så pratade de istället om sina egna språkliga osäkerheter:  

 
Lärare 2: (Skrattar) Lite kluven faktiskt. Jag fattar ju engelska så klart hur mycket som helst. Jag 

kan prata det, men jag pratar väl lite krattigt då, så då blir jag lite hämmad. 

 

Lärarnas syn på sin egen engelska stämmer väl överens med Medgyes (se avsnitt 3.1; 2017, s. 

434) forskning om icke infödda engelsklärare. Det verkar som att alla de intervjuade lärarna 

var medvetna om deras personliga svårigheter inom engelska och de kunde alla direkt 

redogöra för vad som inte var ”bra” med deras engelska. Citatet ovan stämmer även överens 

med forskningen gjort av Lees et al. (se avsnitt 3.1.3; 2017, s. 122) som redogör att icke 
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infödda engelsklärare kan på grund av sin språkliga svårighet känna sig hämmad i sin 

engelskundervisning.  

Alla lärare besvarade frågan på ungefär samma sätt, de svarade genom att recensera sin 

egen kompetensnivå i engelska och när man tittade närmre på deras utsagor kunde man börja 

ana att lärarna hade en något paradoxal bild av engelska. Lärarna tyckte att engelska som 

ämne var viktigt för att man skulle kunna göra sig förstådd och för att kunna bli en del av den 

globala världen. Alla lärare har också bevisligen själva lyckats bli en del av den globala värld 

de talar om, då de själva undervisar i språket. Men i synen på sin egen engelska lade lärarna 

fokus på det som de ansåg var fel med sin egen engelska: 

 
Lärare 1: Jag tycker om att prata engelska, men jag känner väl att jag har en liten begränsning i 

ordförråd i engelska. För det märker jag ju när jag ska försöka ha lektion på engelska att det kan 

vara svårt att hitta rätt ord. Då kommer det mest naturligt på svenska så klart. Jag är ingen 

superduper-duktig engelsktalande så där.  

 

Det verkade som att lärarna såg på engelskämnet utifrån två olika perspektiv. Det ena var ett 

objektivt perspektiv där engelska var ett självklart verktyg för att kommunicera och 

socialisera. Utifrån det objektiva perspektivet verkade Skolverkets och samhällets syn i 

engelska spela en avgörande roll i hur man såg på engelskämnet. Men samtidigt verkade alla 

lärare även se engelska utifrån ett subjektivt perspektiv, där den egna språkliga förmågan 

inom engelska recenserades i jämförelse med vad lärarna ansåg vara den normala 

kunskapsnivån. Detta resonemang stämmer överens med Medgyes (se avsnitt 3.1; 2017, s. 

434) forskning som menar att icke infödda engelsklärare kan uppleva en form av 

mindervärdighetskomplex på grund av de språkliga svårigheter de har, där de jämför sin 

kunskap med de lärare som har engelska som modersmål. När lärarna pratade om sin egen 

relation till engelska tenderade fokus att landa på det egna ordförrådet eller huruvida de 

använde fonem och intonationer på rätt sätt.  

5.2 Konsten att lära sig 
Lärarna var inte helt enhetliga i sin syn på engelska när det handlade om själva lärandet av 

språket. Lärare 1, 2, 3 och 6 menade att elever behöver ges möjligheten att börja arbeta med 

engelska så tidigt som möjligt. De menade att en tidig introduktion av ämnet kunde 
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avdramatisera lärandet och därigenom främja elevernas framtida lärande. De menade också 

att det behövdes mer engelska i grundskolan: 

 
Lärare 3: […] Det är ju liksom det världsledande språket […] Men jag tänker definitivt mer 

engelska i skolan det tycker jag, för att du kommer ju ha ett försprång tror jag ännu mer i 

framtiden om du är duktig på engelska. 

  

Lärare 4 och 5 menade också att barnen tidigt borde introduceras för engelska, men menade 

också att elevernas första engelsklektioner inte var fullt så viktiga. De nämnde heller inte 

något om att de tyckte det behövdes mer engelska för de yngre eleverna. Lärare 4 och 5 

menade att engelskans fokus på de mer teoretiska delarna borde främst undervisas i de lite 

äldre årskurserna och att engelsklektionerna för årskurs F-3 borde mestadels handla om att 

vänja dem vid ämnet.  

          Alla lärare delade dock uppfattningen om att de tidiga erfarenheterna av det engelska 

språket avgör för hur man i framtiden kommer att betrakta ämnet. I nedanstående citat lyfte 

även lärare 1 fram sina föräldrar som en bidragande faktor till sitt lärande inom engelska:  

 
Lärare 1: […] jag har ju alltid haft en bra känsla för engelska och tycker att det är roligt. Min 

mamma har alltid varit för engelska, de bodde i USA när hon var liten. Så hon hade ju med sig 

böcker dessutom på engelska, som vi inte har kunnat förstå fören man lärt sig själv riktigt 

ordentligt. Så att det har liksom alltid varit med runtomkring, det har alltid varit en del av oss. 

 

Synen på föräldrarnas påverkan delades av lärare 3 och 5, de resterande tre lärarna (2, 4 och 

6) nämnde inte något om deras föräldrars påverkan på deras språkinlärning. Tanken om att 

våra föräldrar påverkar vårt lärande stämmer med Banduras teorier om sociala modeller (se 

avsnitt 3.2.2; Bandura, 1977, s. 2). När barn observerar omvärlden lär de sig av det som finns 

i deras direkta närhet och alla personer som omger barnet blir sociala modeller. Det är via 

dessa sociala modeller som mycket av inlärningen sker (se avsnitt 3.2.2; Bandura, 1977, s. 2–

3).  

          Lärarna var dock inte överens om hur man bäst lärde sig engelska. Lärare 2, 5 och 6 

menade att man lärde sig som bäst via traditionella läromedel som glosor, repetition av uttal 

och så vidare. De övriga tre lärarna (1, 3 och 4) tyckte istället att den viktigaste 

språkinlärningen skedde på fritiden. Dessa lärare menade även att deras intresse för engelska 
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främst tog fart utanför skolans väggar. Det som var extra intressant var att det var dessa tre 

lärare som uppgav att de generellt hade goda kunskaper i engelska och tyckte engelska var 

roligt (dock uppgav även 5 att hen var duktig i ämnet). Det verkade således som att det fanns 

en intressant röd tråd i hur de upplevde att de hade lärt sig engelska. Av de fyra lärare (1, 3, 4 

och 5) som uppgav att de gillade engelskämnet, menade tre av fyra lärare att de blev tidigt 

introducerade för ämnet på ett roligt och autonomt sätt. Den tidiga exponeringen av språket 

verkade resultera i att lärarna kunnat känna sig mer säkra i sin språkförmåga inom engelska. 

Detta skulle kunna förklaras utifrån Banduras (avsnitt 3.3; 1977, s. 8) teori om reproduktion 

som medierande process för individens inlärning. Genom att dessa lärare i ung ålder fått öva 

på engelska så har de även fått en större erfarenhet av ämnet och enligt Bandura (avsnitt 3.3; 

1977, s. 8) ökar detta chansen för att beteendet, eller information, kommer reproduceras av 

individen. Om individen inte har lika mycket erfarenhet av ett ämne så kommer denna inte ha 

lika stor chans att kunna lära sig beteendet. Så utifrån Banduras (avsnitt 3.3; 1977, s. 8) teori 

om reproduktion så verkar det som att en tidig exponering för ämnet engelska kommer 

förbättra den engelska förmågan.  

Lärare 3 redogjorde även för ett annat sätt för att tidigt introduceras för engelska. 

Läraren menade att hen hade utvecklat sina engelskkunskaper genom att spela tv-spel:  

 
Lärare 3: Jag tycker om engelska, jag växte ju liksom upp i den eran när man började spela 

mycket tv-spel. Allting var på engelska och man var tvungen att lära sig engelska för att kunna 

spela tv-spel och det var ju kanske därifrån jag fått så positiva erfarenheter där liksom. 

 

Lärare 1, 3, 4 och 5 uppgav alla att deras eget intresse för engelska böcker, tv-serier och andra 

fritidsaktiviteter gjorde att de kände sig motiverade att lära sig engelska. Dessa tankar 

stämmer väl överens med Banduras teori om motivation och uppmärksamhet som en 

medierande process (se avsnitt 3.3; Bandura, 1977, s. 9). Lärare 3 nämnde att hen var 

”tvungen” att lära sig engelska för att kunna spela tv-spel. Lärare 3 menade att tv-spel ofta var 

på engelska och för att kunna spela ordentligt var man tvungen att lära sig engelska för att 

kunna komma vidare i spelet. Det verkade som att drivkraften från början inte låg i att lära sig 

engelska, utan det var främst ett verktyg för att kunna spela tv-spel. Lärare 3 menade vidare 

att det var tv-spel som först skapade en positiv association till ämnet engelska. Resonemanget 

stämmer överens med Banduras teori om att en individ bättre tar till sig information som 
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denne känner uppmärksamhet inför (se avsnitt 3.3; Bandura (1977, s. 9). Lärarna har under 

hela sin skolgång förmodligen läst mängder med studiematerial och skolböcker, men det 

verkar som att de medier som väckt deras uppmärksamhet för engelska är det som har haft 

störst positiv påverkan på dem.  

Ovanstående citat från lärare 3 stämmer även överens med Banduras (se avsnitt 3.2.2; 

1994, s. 2) teori om att en individs tilltro till sin förmåga kan stärkas genom positiva 

upplevelser. I detta fall verkade det som att lärare 3 via sitt tv-spelande fick positiva 

erfarenheter av det engelska språket och därigenom ökade sin grad av self-efficacy. Om tv-

spelet hjälpte till att skapa en positiv syn på engelska kommer detta även föra med mer 

positiva tankar om vilka möjligheter man har att lära sig.  

5.3 Lektionen - att stärka elevers self-efficacy 
I samtalen med lärarna framgick det att de alla var överens om att engelsklektioner inom 

årskurs F-3 ska fokusera på kommunikation. Däremot var inte alla lärare överens om hur 

själva lektionsupplägget skulle se ut. Lärare 6 menade att hens engelsklektioner såg olika ut 

dag från dag. Dock beskrev denna lärare att engelsklektionen ofta kretsade kring ett 

förbestämt tema, till exempel att eleverna skulle lära sig att presentera sig själva på engelska. 

Själva lektionen handlade sedan om att eleverna tillsammans fick jobba med temat. Denna 

syn på engelsklektionen delades av lärare 1, 3 och 4. Dessa lärare menade att en bra 

engelsklektion byggde på en varierad lektionstyp där fokus skulle ligga på att eleverna 

kommunikativt fick träna och repetera nya ord och meningar tillsammans i grupp. Lärare 3 

var dock noga med att poängtera att hen var försiktig när det gällde att få eleverna att tala i 

helklass. Istället föredrog hen att lektionerna skedde i mindre grupper. Lärare 3 nämnde inte 

varför hen fördrog att hålla lektionen i mindre grupper men kanske föredrog denne detta 

arbetssätt för att värna om elevernas självförtroende. Denna tanke skulle kunna förklaras med 

hjälp av Banduras (se avsnitt 3.2.2; 1994, s. 2) teori om tidigare erfarenheters påverkan för 

graden av self-efficacy. Den redogör att en individs tilltro till sin förmåga kan försvagas via 

negativa upplevelser. Dock är det ju så att eleverna inte kommer kunna lära sig något om inte 

de tillåts göra några fel och på det sättet går det inte att helt undvika negativa upplevelser när 

man lära sig ett nytt språk.	Men i detta fall kan det vara så att lärare 3 ville undvika att 

elevernas eventuella ”misslyckanden” blir offentliga för hela klassen. På så sätt kan hen 
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undvika att skapa onödiga negativa upplevelser som skulle kunna påverka elevernas tilltro till 

den egna förmågan. Dock benämnde ingen av de andra lärarna detta som ett problem.  

Lärare 5 var ensam om att beskriva att engelsklektionerna borde utgå ifrån en tydlig och 

satt struktur. Denna lärare upplevde att dagens elever ofta är i behov av tydliga strukturer och 

därför började alltid hen sina lektioner på mattan i klassrummet. Där hade klassen en 

gemensam lektion. Lärare 1 talade inte om huruvida lektionen behövde en tydlig struktur eller 

inte, utan hen menade att engelsklektionerna mest skulle handla om att eleverna fick jobba 

med sådant de tyckte var kul. Därför kretsade denna lärares lektioner mycket kring rim och 

musik.   

         Något som alla lärare pratade om var dock vikten av att engelskundervisningen behövde 

främja elevernas lust till att lära sig. De menade att lektionerna till större del behövde 

fokusera på att väcka och bibehålla elevernas intresse: 
 

Lärare 4:[…] ett eget intresse, det ska vara lustfullt på något sätt. Jag är väldigt 

motivationsdriven själv så. Ifall jag inte ser någon nytta i det själv, då lär jag mig inte. 

 

Att elevernas intresse för engelskämnet och intresse för skolan i stort kan komma att påverka 

deras studiegång och studieresultat, är inte en främmande tanke. Bandura (se avsnitt 3.2.2; 

Bandura, 1977, s. 3) menar att en individs intresse är en påverkande faktor när det gäller sin 

inlärning. Vi ser och hör information runtomkring oss hela tiden, men detta betyder inte 

nödvändigtvis att vi tar in och lär oss av allt vi ser. Om vi läser en lärobok eller repeterar 

glosor är det inte säkert att vi kan konsolidera - ta till oss informationen. Utan vi kommer ihåg 

den information vi känner intresse för. Det innebär att lärarnas tankar om att väcka elevernas 

intresse överensstämmer med Banduras (se avsnitt 3.2.2; Bandura, 1977, s. 3) teorier.   

          Lärare 4 beskrev en självupplevd situation som hen menade visade hur en lärare kan 

väcka intresse hos sina elever. Denna lärare berättade om ett tidigt minne av en gammal 

engelsklärare hen hade haft. Engelskläraren hade via sitt eget intresse och entusiasm för 

ämnet motiverat hen till att känna samma typ av glädje för engelskämnet som hens 

engelsklärare gjorde:  

    
Lärare 4: […] han liksom formade lektionen efter sitt eget intresse samtidigt som han visste att det 

fångade dem flesta av oss med det där också. För då är det lite mer annorlunda än att sitta och 

liksom mölja engelskbok eller prata om verb. 
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Läraren redogjorde vidare att hen blev så pass påverkad av engelskläraren att hen ville föra 

vidare samma arbetsmetod och anda till sin egen undervisning. Bandura (se avsnitt, 3.2.2; 

1977, s. 7) menar att det är essentiellt att skapa minnen av information och beteenden för att 

sin tur kunna återskapa dessa i ett framtida skede. Det verkar som att Lärare 4 i ovanstående 

citat utifrån sitt minne kunde återskapa den undervisningsmetod som denne observerat i ung 

ålder. Här verkar lärarens upplevelse stämma överens med Bandura (se avsnitt 3.2.2; 1977, s. 

7) teori om att retention är en medierande process för vår inlärning. 

Lärare 4 menade vidare att hen fick se en ”annan inlärningsprocess” genom denna lärare 

och att hen själv kände entusiasm inför ämnet när engelskläraren själv visade detta. Utifrån 

lärare 4s upplevelse verkade det som att grunden för ett positivt kunskapsförvärvande 

handlade om att ha en stark och trygg modell som kan visa vägen. På detta vis kan man som 

lärare socialt övertyga och uppmuntra sina elever till att vilja prestera. Det vill säga att läraren 

fångar elevernas intresse på ett lustfyllt sätt, och samtidigt underhåller sitt eget intresse. 

Lärarens utsaga stämmer väl överens med Banduras teori om ”social övertygelse” som en 

influerande faktor för self-efficacy (se avsnitt 3.2.2; Bandura, 1994, s. 3). Bandura menar att 

om en person som man känner tillit till motiverar individer till att klara av en uppgift kan det 

resultera i att individens grad av self-efficacy ökar (se avsnitt 3.2.2; Bandura, 1994, s. 3). Om 

man som lärare agerar på detta sätt kanske man ökar chansen till att elevens språkinlärning 

ökar då denne socialt övertygas om att språk är något roligt och intressant. 

       Men lärarna talade inte bara om hur en bra lektion och lärare borde se ut. De nämnde 

även motsatsen, hur en dålig lektion och lärare kan hämma utvecklingen. Lärare 5 berättade 

om en situation där lektionsupplägget och engelskläraren mer stjälpte än vad det hjälpte sina 

elevers utveckling inom engelska. Lärare 5 beskrev att hen i ung ålder inte ansåg sig vara 

tillräckligt duktig på engelska. Hens engelsklärare såg dock inte detta och agerade inte för att 

ge någon extrahjälp. Alla lektioner var i helklass och engelskläraren var alltid snabb och 

påpekade när någon uttalade eller använde ett ord på ett felaktigt sätt. Lärare 5 menade att 

detta resulterade i att hens tvivel gentemot sina engelskkunskaper förstärktes ytterligare. Även 

här går det att se hur lärarens resonemang stämmer överens med Banduras teori om ”social 

övertygelse” (se avsnitt 3.2.2; Bandura, 1994, s. 3). Här går det dock istället att se hur den kan 

påverka den egna tilltron negativ. Genom att lärare 5s engelsklärare hela tiden bekräftade och 
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uppmärksammade de gånger lärare 5 gjorde något fel så blev hen förmodligen medveten om 

att dennes kunskap inte räckte till.  

Lärare 5s tilltro till sin egen förmåga fortsatte sedan vara låg genom hela grundskolan. I 

föreliggande studies intervjuer beskrev fem av sex lärare liknande negativa upplevelser där 

deras engelsklärare under sina lektioner lagt stor vikt på en korrekt användning av uttal och 

grammatik. Det var endast lärare 6 som inte hade något minne av en negativ lektion eller 

specifik lärarupplevelse. Lärare 5 beskrev dock hur hen vid ett senare skede, under sin 

utbildningstid på universitetet, kunde skapa en starkare tilltro till sin egen förmåga: 

 
Lärare 5: […] jag började ju läsa på universitetet och ja, då kom det ju lite böcker på engelska 

som man skulle läsa. Då hade jag tänkt att ”Jag ska fixa det här, jag ska!” Och då tror jag liksom 

att det började lossna lite grann. Man insåg att ”Herregud jag förstår! En hel tjock bok med 

nationalekonomi, WOW! 

 

Lärare 5 tog nya krafttag och bestämde sig för att övervinna den osäkerhet som hämmat hen 

från att använda sig av sina språkliga färdigheter i engelska. Läraren nämnde att hen i 

universitetsstudiernas upplägg ”insåg” att hens kunskaper i engelska inte var så bristfälliga 

som hen först hade trott:  

 
Lärare 5: […] och då liksom, då började man på att få lite mer, alltså man började ju läsa 

engelska lite mer. 

 

Det som är spännande med ovanstående redogörelse är att läraren tog sig an uppgiften (med 

den engelska kurslitteraturen) trots att hen hade tidigare erfarenheter av misslyckanden. 

Denna lärare uppgav även att hen hade låg tilltro till sina engelskkunskaper innan hen började 

med universitetsstudierna. Detta talar något emot den (se avsnitt 3.2.1; Bandura, 1994, s. 2) 

teori som beskriver att en individ med låg grad av self-efficacy är mindre benägen att ta sig an 

en uppgift som hen inte tror sig ha kompetens för. Däremot kunde man se hur lärarens tilltro 

blev stärkt av att klara av en uppgift hen först trodde var för svår. Här stämmer lärarens 

upplevelse överens med Banduras (se avsnitt 3.2.1; 1994, s. 2) tankar om våra tidigare 

erfarenheters betydelse. Lärare 5s upplevelser påvisade dock hur ett lektionsupplägg som gav 

eleven chansen att lära sig kunde lämna eleven med en positiv erfarenhet. Denna positiva 

erfarenhet kunde sedan stärka elevens tro på den egna förmågan. Samtliga lärare var 
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samstämmiga i sin syn på att lektionen, och läraren, måste ge alla elever chansen att jobba 

med och utveckla sitt engelska språk. De menade att om eleverna inte vågar eller inte får 

chansen att uttrycka sig kommer de heller inte att lära sig:  

 
Lärare 4: Ah men man måste ju börja någonstans. Vi måste ju ge dem chansen att lära 

sig […] 

 
Lärare 4 menade vidare att om lektionen ger eleverna förutsättningen att själva skapa 

positiva erfarenheter av ämnet, så kan deras syn på språket förbättras till det bättre. 

5.4 Lärarens tilltro till sin förmåga 
Tidigare forskning har redovisat att icke infödda engelsklärare ofta är osäkra på sin egen 

engelskförmåga (se avsnitt 3.1; Medgyes, 2017, s. 434). Utifrån föreliggande studies resultat 

så kan inte detta resultat bekräftas eller motbevisas då tre av sex lärare (2, 4 och 5) ansåg att 

de påverkats negativt av sin egen syn på sina engelskförmågor. De övriga tre lärarna (1, 3 och 

6) ansåg tvärtom och menade att deras egen tilltro till engelskan var ganska hög. De lärare 

som hade en högre tilltro till sin förmåga menade att deras inställning gjorde engelskämnet 

mer intressant och därigenom blev det då också roligare att undervisa i ämnet.  

           De tre lärare som ansåg att de var något osäkra på sina förmågor i engelska menade 

dock, i enlighet med Medgyes (se avsnitt 3.1; Medgyes, 2017, s. 434) resultat, att deras 

inställning påverkade deras undervisning. Lärare 2 förklarade hur känslan kunde vara 

hämmande när hen höll engelskundervisning: 

 
Lärare 2: Det är klart att jag pratar engelska det är inte det. Men jag tycker att det är lite, att 

barnen skrattar lite åt en sådär (tystnad). Ah, det är inte flytandet det är det inte. 

 

Lärare 2 beskrev att denne kände misstro till sin egen förmåga när det gällde att själv 

producera muntligt i engelska. Den låga tilltron till sin engelskfärdighet fick läraren att själv 

undvika, om det var möjligt, att tala engelska på lektionerna. Lärarens beskrivning stämmer 

väl överens med den forskning som finns om lingvistisk osäkerhet (se avsnitt 3.1.2; Daftari & 

Tavil, 2017, s. 380). Denna forskning beskriver att individer kan utveckla en osäkerhet inför 
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att producera ett språk och de menar även att som lärare kan denna osäkerhet sprida sig till 

klassrummet.  

          De tre lärare (2, 4 och 5) som menade att de hade eller hade haft begränsningar i sin 

engelska hade alla exempel på hur de i tidig ålder varit med om negativa skolupplevelser som 

påverkat deras engelskinlärning. Det verkade därför som att lärarnas inställning till engelskan 

kunde härledas tillbaka ända till deras egen skolgång. Lärare 4 gav ett exempel på detta och 

berättade om en upplevd skolsituation som verkade ha en fortsatt påverkan på hen i vuxen 

ålder och i sitt arbete som lärare. Läraren skulle uttala ett valfritt nytt inlärt ord inför helklass 

och hen hade då uttalat ordet fel. Dennes lärare hade då gjort en tydlig markering att detta var 

fel och lärare 4 kände att det var händelser som denna som vara en av orsakerna till att hen 

fallit in i en negativ tankebana: 

 
Lärare 4: […] det lever ju fortfarande kvar i mig. Jag är fortfarande inte säker på hur man säger 

”värld” på engelska. Ifall jag pratar engelska så kanske det kommer ut korrekt men tänker jag 

efter så vet jag inte riktigt, jag snubblar liksom. Så det tog ju sig en liten törn där (harkling).  

 

Lärare 4s utsaga stämmer väl överens med den teori som beskriver hur individers grad av self-

efficacy kan minskas på grund av motgångar (se avsnitt 3.2.1; Bandura, 1994, s. 2). Denna 

lärare möttes av motgång vilket verkade påverka hens tilltro till sin egen förmåga. Även här 

beskrivs ett tydligt exempel för hur en individs self-efficacy kan påverkas av tidigare 

erfarenheter (se avsnitt 3.2.2; Bandura, 1994, s. 2). I detta fall verkade det som att lärare 4 

blev påverkad på ett negativt sätt, men det som är spännande är det faktum att denna lärare 

ansåg sig vara bra på engelska och tyckte att ämnet var kul. Trots att hen tyckte att ämnet var 

kul och intressant kunde inte hen undvika de negativa känslor som uppkommer när hen ska 

producera egen engelska. Lärare 4 förklarade att hen till och med i vuxen ålder undvikit en 

egen examination för att hen hade så negativa känslor förknippat med engelska:     

 
Lärare 4: […] så skulle man åka upp till Stockholm för examination och liksom få diplom och var 

du berättigad till att söka till ett college eller sådant där och nästan som du ville. Men då var det 

en samtalsdel där som gjorde att jag valde att inte göra det. Just därför att jag skulle bli bedömd 

på mitt prat och så är man osäker. Så det är ju fortfarande, det är väldigt känsligt det där. 
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Att ovanstående lärare valde att avstå från ”samtalsdelen” på grund av rädsla och osäkerhet 

går hand i hand med Banduras beskrivning av en låg grad av self-efficacy och utmanande 

situationer (se avsnitt 3.2.1; Bandura, 1994, s. 2). Denna lärare känner förmodligen en rädsla 

kopplat till just de situationer där hen blir observerad eller bedömd. Lärare 4 förklarade att 

engelska i allmänhet inte var något problem och att hen till och med alltid hade fått bra betyg 

och varit väldigt duktig på engelska. Men på grund av dessa olustiga känslor undvek hen 

examinationen, trots att denne egentligen verkade velat utföra provet. Bandura beskriver att 

individer med en låg tilltro till sin förmåga tenderar att ha undermåligt engagemang och en 

svagare vilja att uppnå mål de egentligen vill bemästra (se avsnitt 3.2.1; Bandura, 1994, s. 2).  

Det verkar som att någonting händer när lärare 4 befinner sig i just sådana situationer 

där en annan person kan bedöma hen. Man kan därför inte prata om en regelrätt lingvistisk 

osäkerhet då denna lärare ansåg sig vara duktig på att tala engelska, men så fort hens engelska 

är öppen för bedömning så verkar det låsa sig för hen: 

 
Lärare 4: Ifall jag har engelskundervisning och det sitter en annan lärare eller vuxen här inne. 

Hur trygg du än är i det så kan det ju bli sådär att man känner sig iakttagen och så blir man 

liksom ”Nu sa jag fel” fast du kanske är milvis bättre på engelska på ämnet i sig än vad de är 

(tystnad) så blir du ändå osäker på det där, när det kommer till att känna sig bedömd. 

 

Self-efficacy handlar om tilltron till den egna förmågan i en specifik kontext. Denna lärare 

hade enligt egen utsago hög tilltro till sin engelska rent generellt. Men så fort denne hamnade 

inom kontexten för bedömning hade hen låg tilltro till sin engelskförmåga och ansåg sig inte 

kunna prestera på en adekvat nivå. Att kunna producera engelska muntlig inför en person som 

kan bedöma denna lärare verkade således blivit förknippat med negativa känslor. Om en 

individ med låg grad av self-efficacy vet om att vissa utmaningar kan utlösa ångest eller väcka 

olust, undviker individen dessa situationer i så stor utsträckning som möjligt (se avsnitt 3.2.1; 

Bandura, 1994, s. 2). Lärare 4s utsaga om att muntligt prestera på engelska var fortfarande 

väldigt ”känsligt” och går även det hand i hand med Banduras teori om att individer med låg 

grad av self-efficacy har svårare för att repa sig och stärka sin tilltro till sin egen förmåga från 

eventuella nederlag och motgångar (se avsnitt 3.2.1; Bandura, 1994, s. 2).      
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6 Slutsatser 

6.1 Hur ser lärarna på det engelska språket? 

Samtliga lärare ansåg att det engelska språket generellt såväl som skolämnet var väldigt vik-

tigt. Lärarna menade vidare att engelskan är en del av vardagen. De såg engelskan som ett 

avgörande verktyg för vår kommunikation med övriga människor i världen. Fyra av sex lärare 

ansåg även att engelskämnet blir allt mer viktigt då många av dagens elever är aktiva online, 

där det engelska språket tar mycket plats. Denna syn på engelska är lik den som anges i läro-

planen (se avsnitt 1; Skolverket, 2018). Det är dock kanske inte så märkligt att lärarna delade 

en enhetlig bild av engelska då alla de intervjuade lärarna har gått lärarutbildningen och borde 

således vara insatta i hur skolväsendet ser på engelska.  

          Dock framkom det skillnader i vad lärarna fokuserade på i sina elevers engelska jämfört 

med sin egen engelska. När de diskuterade utifrån deras elever fokuserade de på hur engelska 

som kommunikationsverktyg interagerade i en social och kulturell gemensamhet. Men när de 

talade om sin egen relation till engelska tenderade de att börja recensera sin egen engelskför-

måga. Det verkade därför som att lärarna såg på engelska utifrån två olika perspektiv: Ett ob-

jektivt perspektiv där engelskan ses som ett värdefullt språk inom en allt mer global värld och 

ett subjektivt perspektiv på engelska där den egna relationen och kunskapen inom engelskan 

granskas.  

 

6.2 Hur upplever lärarna att man bäst lär sig engelska? 
Lärarna var inte överens om hur man bäst lärde sig engelska. Fyra av sex lärare ansåg att man 

lär sig bäst i unga år och de ansåg därför att engelska skulle ta så stor plats som möjligt, så 

tidigt som möjligt. De två andra lärarna menade att engelska främst var viktig hos de lite äldre 

eleverna och att man därför skulle lägga större fokus på de lite äldre årskurserna. Alla 

respondenter delade dock uppfattningen om att de tidiga associationerna av ämnet påverkade 

den vuxna synen på ämnet.  

         Tre av lärarna ansåg att man lärde sig engelska bäst via traditionella undervisningsmo-

ment som exempelvis via glosor och vid gemensamma repetitioner av uttal. De tre andra lä-

rarna ansåg att man bäst lärde sig engelska på fritiden. De menade att de själva lärt sig mycket 
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av sin engelska i unga år via böcker, tv-serier och tv-spel. Dessa tre lärare ansåg även själva 

att engelska som ämne var roligt och intressant. Det fanns därför ett intressant samband i att 

de lärare som i ung ålder och på eget bevåg börjat intressera sig för engelska var de lärare som 

i vuxen ålder visade mest uppskattning för ämnet. Detta stämmer överens med Banduras (se 

3.2.2; Bandura, 1994, s. 2) teori som beskriver att tidigare positiva erfarenheter påverkar vår 

tilltro till det bättre. 

 

6.3 Hur tycker lärarna att undervisningen i engelska ska se 

ut? 
Alla lärare var överens om att engelsklektionerna i grundskolan ska fokusera främst på ele-

vernas kommunikation. Fyra av lärarna menade att engelskans lektionsupplägg borde vara 

varierande, flexibel och att barnen borde få arbeta mycket i grupp. En lärare tyckte dock i 

motsats till de andra lärarna att engelsklektionen borde vara tydligare strukturerad. Alla lärare 

resonerade dock om att engelsklektionen måste väcka och fånga elevernas intresse. Detta re-

sonemang överensstämmer med Banduras (se 3.3; Bandura, 1977, s. 3) teori som redovisar att 

vi kommer bättre ihåg den information vi känner intresse eller uppmärksamhet för. 

          Fem av sex lärare menade att de blivit negativt påverkade av vad de ansåg vara dåligt 

lektionsupplägg som lade för mycket fokus på en korrekt användning av uttal och grammatik. 

Alla lärare var sedan samstämmiga i åsikten om att en bra engelsklektion skulle ge alla elever 

en ärlig chans att lära sig. En lärare förklarade varför skolan borde arbeta för att ge alla elever 

chansen att lära sig. Läraren beskrev hur hen trots låg tilltro till sin förmåga tagit sig an eng-

elsk kurslitteratur på universitetsnivå. När hen sedan började uppleva att studierna gick bättre 

än förväntat så kunde läraren använda denna händelse som ett bevis för att hen kunde mer 

engelska än vad denne först trott. Lärarens utsaga stämde inte överens med Banduras (se 

3.2.1; Bandura, 1994, s. 2) teori om self-efficacy då läraren tog sig an en svår uppgift trots att 

denna hade låg grad tilltro till sin egen förmåga. Däremot stämde teorin i avseendet att läraren 

upplevde att den positiva upplevelsen stärkte tilltron till den engelska förmågan.  
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6.4 Upplever lärarna att de påverkas av sin egen inställning 
till engelska? 

Tre av sex lärare kände hög tilltro till sin engelskförmåga och deras inställning verkade resul-

tera i att de tyckte engelskämnet blev lättare och roligare att undervisa i. De övriga tre lärarna 

upplevde att de negativt påverkades av sin inställning till engelska. Dessa lärare kände låg 

tilltro till sin engelskförmåga och menade att deras osäkerhet framförallt var kopplat till deras 

muntliga färdigheter inom språket. De menade även att deras osäkerhet var hämmande när de 

skulle hålla i engelskundervisning. Lärarna tenderade nämligen att, om möjligt, minimera sin 

egna muntliga produktion av engelska under sina lektioner. Föreliggande studies resultat ver-

kar därför stämma överens med Medgyes (se 3.1; Medgyes, 2017, s. 434) forskning om att 

engelsklärare med annat modersmål än engelska ofta är osäkra på sin egen engelskförmåga. 

Lärarna med låg tilltro till sin engelskförmåga beskrev egna exempel på hur de i tidig ålder 

varit med om negativa skolupplevelser som de menade påverkat deras  

engelskinlärning.  

        En av lärarna beskrev även hur denne hade generellt en hög tilltro till sin engelska, men 

att hen samtidigt hade låg tilltro till sin förmåga när denne befann sig i en situation där hen 

kunde bli bedömd. Detta stämmer med Banduras teorier (se 3.2.2; Bandura, 1994, s. 2) som 

redogör att ens grad self-efficacy är bunden inom specifik kontext.  

 

7 Avslutande reflektioner 
Föreliggande studie har redovisat exempel på hur svenska grundskollärare upplever det eng-

elska språket generellt såväl som skolämnet. Flera subjektiva upplevelser har redovisats och 

studien har bidragit med exempel för hur en litet urval av svenska grundskollärare ser på och 

känner inför ämnet engelska. I studien har det redovisats att alla de sex intervjuade lärarna 

upplevde engelska som ett viktigt ämne. Men samtidigt så beskrev alla dessa lärare att de 

hade någon form av osäkerhet kopplad till sin förmåga inom engelska (se avsnitt 6.1). Studi-

ens resultat kan således vara av intresse för det svenska skolsystemet då tidigare forskning har 

visat att lärares inställning (till språket de undervisar i) är en mycket viktig faktor när det 

kommer till deras elevers studieresultat (se avsnitt 1; Tragant Mestres & Lundberg, 2011, s. 

85). I enlighet med Tragant Mestres och Lundberg (2011, s. 85) så visade föreliggande studies 

resultat även att de lärare som själv uppfattade att de hade låg tilltro till sin språkliga förmåga 
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blev negativt påverkade i deras undervisning (se avsnitt 6.4). Föreliggande studies resultat kan 

därför ses som en indikation på att svenska grundskollärares lingvistiska osäkerhet behöver 

studeras vidare. 

         För framtida forskning rekommenderas därför en större kvantitativ studie där svenska 

grundskollärare studeras utifrån deras inställning till det engelska språket generellt såväl som 

skolämnet engelska. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Jag säger: ”Du är medveten om att intervjun är frivillig och du kan avbryta din 

medverkan när som helst under intervjun, och att du ger ditt medgivande till att 

denna intervju spelas in”? 
Respondenten informeras innan intervjuns start att hen gärna få ta tid på sig att 

besvara frågorna. Fundera en liten stund för att sedan svara. Respondenten 

försäkras även om att det finns inga rätta eller felaktiga svar, utan det är hens 

egna åsikter och erfarenheter som är intressanta för denna studie. 

 

Samtala lite om generella ting. Kan även fråga om hens yrkesutbildning-vad hen 

gjort. Hur länge hen har jobbat som lärare.  

 

I nedanstående lista visas olika varianter av uppföljningsfrågor som användes 

genomgående i alla intervjuer.  

Eventuella uppföljningsfrågor: Direkt ”ifrågasättande” av det som sagts med 

en nyfiken, enveten och positiv ton. Upprepning av värdeord i respondentens 

svar kan förhoppningsvis leda till vidare utläggning. 

Sonderande frågor: Ex: ”Kan du säga något mer om det?”, Kan du beskriva 

mer i detalj varför du tycker som du tycker om…”  

Tystnad: Respondenten informeras innan intervjuns start att hen gärna få ta tid 

på sig att besvara frågorna. Fundera en liten stund för att sedan svara. 
Genom beviljade pauser i samtalet får respondenten tillräckligt med tid för att 

associera och reflektera över frågan. Respondenten bryter själv tystnaden för att 

inflika med betydelsefull information. På detta sätt blir intervjun inte lika stel 

och monoton. Denna punkt används för alla frågor.  
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Tolkande frågor: Intervjuaren ger omformulering av respondentens svar. Ex: 

”Du menar alltså att…” eller ”Är det så att du upplever att…”. 

Fråga 1: 

• Vad tycker du om engelska? 

- Engelska språket i allmänhet. 

- Skolämnet engelska. 

Fråga 2: 

• Hur viktigt tycker du det är med engelska? 

- Språket i allmänhet. 

- Skolämnet. 

Fråga 3: 

• Kan du berätta för mig hur du kände inför att lära dig engelska? 

- Barndomen. Ex: lågstadiet, mellanstadiet eller dylikt. Valfritt! 

- Vuxen ålder. Ex: lärarutbildningen eller annan typ av utbildning. 

Fråga 4: 

• Hur känner du inför att prata engelska? 

- Rent allmänt. 

- I undervisningen. 

Fråga 5: 

• Kan du beskriva ett tidigt minne från din egen engelskautbildning som du 

känner utmärker sig lite extra? 

- Ett positivt minne. 

- Ett negativt minne. 

 

OM det är ett negativt minne som respondenten anger: Ex: ”Vad har du för 

åsikt om vad som hände? Hur bedömer du det i dag?” eller ”Vad gjorde du? Hur 

kommer du ihåg det? Hur upplevde du det?”. 
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Fråga 6: 

• Kan du beskriva ett minne från din egen skoltid där du upplevde att din 

engelsklärare verkade vara motiverad när hen undervisade i engelska?    

- Kommer du ihåg någon särskild engelsklärare från din skoltid? 

Kan du berätta varför du valde just den läraren och vad som du 

tyckte utmärkte denne lärare? 

Fråga 7:  

• Hur känner du inför att hålla undervisning i engelska? 

Fråga 8:  

• Hur känner du inför ditt egna användande av engelska? 

Fråga 9: 

• Känner du att dina färdigheter i engelska är starkare på något/några områ-

den än på andra?  

- Exempel på områden kan då vara grammatik, uttal, prata flytande, 

skriva m.m 

Fråga 10: 

• Kan du beskriva hur en typisk engelsklektion ser ut när du själv undervi-

sar?  

- Känner du att din undervisningsform är varierad i din engelskun-

dervisning? 

Fråga 11: 

• När eller hur upplever du att majoriteten av dina elever verkar ta till sig 

engelskundervisning som bäst? 

Fråga 12: 

• Vilka faktorer tycker du är viktiga för din egen språkinlärning?  
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Fråga 13: 

• Är det något du känner att du saknar i dina egna språkliga färdigheter som 

du skulle vilja ha mer av? Något som du tror skulle gynna dig när du hål-

ler i din engelskundervisning?  
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 
 

 

 

 

 

 

Hej, 

Jag heter Johanna Edin och läser grundlärarprogrammet F-3 på Karlstads universitet. Jag utför 

just nu min sista termin och håller på att skriva mitt examensarbete inom ämnet engelska.   

 

Min studie kommer att baseras på intervjuer med lärare för årskurserna 1-3. Intervjun kommer 

att beröra lärares relation till det engelska språket generellt men också inom läraryrket. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 30-40 minuter och det är viktigt att de sker i ostörd miljö. 

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i text. Det är min förhoppning att du skulle 

vara villig att medverka i en sådan intervju. Tid och plats skulle bestämmas av dig. 

Intervjuerna planeras genomföras under mars 2019 och kan utföras på din arbetsplats.  

 

All information som framkommer under intervjuerna kommer att behandlas säkert och 

kommer endast att användas i forskningssyfte. De insamlade uppgifterna från intervjun 

kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Samtliga respondenter 

kommer naturligtvis att avidentifieras. Studiens resultat kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete. När examensarbetet är färdigt kommer det att finnas tillgängligt på 

http://kau.diva-portal.org. Samtliga respondenter kommer då att delges länken till 

examensarbetet.  

 
Deltagandet är helt frivilligt och alla respondenter kan när som helst avbryta sin medverkan 

eller välja att inte svara på en fråga utan närmare motivering.  
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Härmed ges förfrågan om du vill delta i denna studie. Om du är villig att göra det, ber jag dig 

att mejla mig ditt positiva svar till min mejladress nedan.  

 

Ansvariga för studien är Johanna Edin (student) och Marika Kjellén (handledare). Har du 

frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

 

Johanna Edin                                Marika Kjellén 

Student                                                     Lektor 

Mail: johanna__edin@hotmail.com          Mail: marika.kjellen@kau.se  

(OBS! Två understreck.)                                                       

Tfn: 070-57 358 92                                                              Tfn: 054-700 16 00 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett   

Samtycke till att delta i:  
En kvalitativ studie om grundskolelärares relation till det engelska språket, generellt och inom 

läraryrket. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.  

 

 

Underskrift ………………………………………….   

 

Namnförtydligande………………………………….  

 

Ort och datum………………………………………..  
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Bilaga 4: Öppen kodning  

Tycker	om	engelska,-	
spela	tv-spel	
tvungen	att	lära	sig	
positiva	erfarenheter-	
jag	tycker	om	att	prata	engelska-	
reseledaren	(på	resor),-		
väldigt	basic	(med	förskoleengelska)	
Är	trygg	i	engelska-	
många	som	inte	är	trygga	(	i	engelska)	
Har	med	uppväxten	att	göra-	
mamma	o	pappa	pratade	engelska-	
tv-spel,	kolla	film-	
har	kommit	i	kontakt	med	språket-	
tvungen	att	lära	mig-	
lära	sig	för	att	få	ut	något	av	det.-	
	Vinner	på	att	kunna	engelska	
jobbigt	med	muntliga	framträdanden	på	engelska-	
vanligt	att	folk	tycker	muntliga	delen	är	jobbig,	
engelskan	knyter	sig-	
Inte	engelska	förens	3:an,	
5-6	år	=	matad	med	engelska	(självvalt)-	
barnprogram	(nuförtiden)	engelska.	-	
Tv-spel.-	
Är	nyckeln	(att	leva	i	språket)	
kan	få	ett	icke	önskvärt	språk	(av	youtube)	
dagens	unga	kommer	bli	bra	på	engelska	
Jobba	mer	med	engelska	
kommunicera-	
inte	bli	matad	men	få	höra	mer	engelska-	
världsledande	språket	
du	kommer	ha	ett	försprång	(om	du	är	duktig	på	engelska)	
Engelska	kan	lyfta-	
göras	mer	levande-	
man	borde	prata/diskutera	mer-	
sjunger	mycket	på	engelska	(men	borde	ta	ett	steg	till)-	
börja	tidigt,	bli	säker	i	språket	
man	ska	prata	engelska	
utveckla	(lärandet)	
levande/roligt,		
Har	inga	positiva	erfarenheter	av	skolengelska.-	
Var	aldrig	stimulerande,	-	
för	läromedelbaserat,	-	
arbetar	i	en	bok	men	inte	mer,	-	
lärarna	kände	sig	inte	bekväma,-	
Har	ingen	varm	upplevelse	av	engelska,-	
otur	med	läraren-	
inget	positivt	minne	av	engelska,	-	
Hade	äldre	lärare	utan	entusiasm.-	
Kände	plikt	i	att	studera	engelska	(inte	kul).-	
Kommunikation	och	prata,	-	
aktsam	för	helklass	kommunikation,	
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	sitta	i	mindre	grupper,-	
	prata/känna	på	språket,-	
	lära	sig	uttal,-	
	inte	skratta	när	det	blir	fel,		
inte	ha	böcker,	
	upplevelsebaserat,		
väcka	nyfikenheten,		
ta	det	lugnt	(är	ett	nytt	ämne	för	eleverna),	
	ramsor	och	få	fram	det	lekfulla.		
Har	inte	så	mkt	engelska	i	1:an,		
chromebooks,	
	Kommunicera,		
skapa	acceptans,	
	det	kmr	bli	fel,		
Berätta	på	det	svenska	språket	(engelska	är	svårt),		
bygga	upp	en	förväntan,		
det	ska	vara	roligt.		
Måste	börja	jättetidigt,	
	man	ska	inte	stå	i	4:an	och	tycka	det	är	obehagligt,		
Hade	viss	förväntan,	var	inte	stimulerande,		
undervisningen	var	inte	kul.		
Var	pirrig,		
men	var	ett	helt	nytt	språk,		
	var	blyg,	kunde	knyta	sig,		
orolig	för	den	muntliga	delen,		
var	inte	roligt	med	engelska.	
	Rädd	att	göra	fel.		
Osäker	att	prata	inför	andra.	
	Bygga	upp	trygghet	och	förståelse	för	att	det	kmr	bli	fel,	
	gör	inget	om	det	blir	fel.		
Glad	på	lågstadiet,	mellan/högstadiet	jobbigt	med	engelska.	
	Läser	mkt,	vidgar	mitt	ordfråd.		
Läser	skönlitteratur,	
	borde	läsa	roliga	böcker,	tv-spel.		
Läsa	har	varit	bra,		
barn	idag	har	svårt	med	koncentration	(händer	för	mkt	runt	dem.		
Kolla	film	(med	svensk	text).	
	Tror	inte	på	inlärning	av	förskolebarn,	
	i	grundskolan	händer	det	riktigt	lärandet,		
Upplevelsebaserat	och	leka	glöms	bort	för	tidigt	
Var	blyg,	-	
tyckte	nog	upplevelsebaserat	var	jobbigt.	-	
Talar	flyttande,	-	
är	van	att	prata	inför	folk,-	
	känner	mig	otrygg	i	att	skriva.	-	
Man	blir	mer	medveten	när	man	skriver.	
	Fälla	att	engelska	på	förskolenivå	ska	vara	lätt	att	undervisa,	”vem	som	helst	kan	lära	förskole	engelska”,	lära-
ren	måste	tycka	det	är	kul,	
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Bilaga 5: Axial kodning 

 

Upplevelse	av	engelska	
	
	
Tycker	om	engelska,	
positiva	erfarenheter	
jag	tycker	om	att	prata	engelska	
Är	trygg	i	engelska-	
reseledaren	(på	resor),-	
mamma	o	pappa	pratade	engelska	
jobbigt	med	muntliga	framträdanden	på	engelska	
engelskan	knyter	sig	
Har	inga	positiva	erfarenheter	av	skolengelska.-	
	Var	aldrig	stimulerande,	-	
för	läromedelbaserat,	-	
arbetar	i	en	bok	men	inte	mer,	-	
lärarna	kände	sig	inte	bekväma,-	
Har	ingen	varm	upplevelse	av	engelska,-	
otur	med	läraren-	
inget	positivt	minne	av	engelska,	-	
Hade	äldre	lärare	utan	entusiasm.-	
	Kände	plikt	i	att	studera	engelska	(inte	kul).-	
Var	blyg,	-	
tyckte	nog	upplevelsebaserat	var	jobbigt.	-	
Talar	flyttande,	-	
är	van	att	prata	inför	folk,-	
		
 

Engelskan	på	fritiden	
 
spela	tv-spel,	
Har	med	uppväxten	att	göra	
mamma	o	pappa	pratade	engelska	
tv-spel,	kolla	film	
har	kommit	i	kontakt	med	språket	
tvungen	att	lära	mig,	lära	sig	för	att	få	ut	något	av	det.	
5-6	år	=	matad	med	engelska	(självvalt)-	
barnprogram	(nuförtiden)	engelska.	-	
Tv-spel.-	
Är	nyckeln	(att	leva	i	språket)	
kan	få	ett	icke	önskvärt	språk	(av	youtube)	
dagens	unga	kommer	bli	bra	på	engelska	
kan	få	ett	icke	önskvärt	språk	(av	youtube)	
dagens	unga	kommer	bli	bra	på	engelska	
börja	tidigt,	bli	säker	i	språket,-	
Läser	mkt,	vidgar	mitt	ordfråd.		
Läser	skönlitteratur,	
borde	läsa	roliga	böcker,	tv-spel	
Kolla	film	(med	svensk	text).	
	
	
	
	
	
	
	

Förbättring	av	undervisning	
 
Inte	sitta	knopa	i	en	bok-	
kommunicera-	
inte	bli	matad	men	få	höra	mer	engelska-	
Engelska	kan	lyfta	
göras	mer	levande	
man	borde	prata/diskutera	mer	
sjunger	mycket	på	engelska	(men	borde	ta	ett	steg	
till)	
	börja	tidigt,	bli	säker	i	språket,	
	man	ska	prata	engelska,	
	utveckla	(lärandet)	
	levande/roligt,		
	Kommunikation	och	prata,	-	
aktsam	för	helklass	kommunikation,-	
	sitta	i	mindre	grupper,-	
	prata/känna	på	språket,-	
	ära	sig	uttal,-	
läraren	måste	tycka	det	är	kul,	
 

Konsten	att	lära	sig	
 
spela	tv-spel,-	
Har	med	uppväxten	att	göra-	
mamma	o	pappa	pratade	engelska-	
tv-spel,	kolla	film-	
tvungen	att	lära	mig-	
lära	sig	för	att	få	ut	något	av	det.-	
 
 


