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Abstract  
How is English perceived in Sweden and how is English taught in elementary 
school, as a foreign or second language? 

The aim of this study is to describe the role English has in Sweden, as a second or foreign 

language. A lot of research shows that English in Sweden has become more of a second language 

than a foreign language because the amount of English in Sweden has increased in society. To 

investigate this, the following questions are addressed:  

● By what methods is English taught in middle school? 

● How does English's position in society affect English teaching in middle school? 

● How do teachers experience English, as a second or foreign language? 

The study is based on interviews, observations and statistics. I will throe two interviews aim to 

get closer to the purpose of the study by asking for teachers' opinions and arguments about 

English in Sweden. By observing the teachers' classes I aim to analyze the methods that 

observations shows and draw a line between wither the methods are indicative of teaching 

English as a foreign or second language. Also by questionnary survey I aim to find out where and 

how pupils meet English outside the classroom.  

My study describes throe interviews with teachers that English in Sweden is more of a second 

language then a foreign language. The questionnary survey also shows that children are exposed 

to English outside the classroom, in form of media. The observations shows that regular English 

classroom mostly is based on the grammar- translation approach while the un regular classroom 

”treklassystem” shows a development by being based on the communicative approach and direct 

approach.  
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Förord  

Detta examensarbete har utförts vid institutionen för lärarutbildning vid Södertörns Högskola. 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är den första utav två examensarbeten som ska utföras 

inom Programmet för Grundlärarutbildning med inriktning mot 4-6 med interkulturell profil 240 

högskolepoäng.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare som väglett mig all denna tid. Ett stort tack till alla 

informanter som deltog i undersökningen i genomförandet av observationer, intervjuer och 

enkäter.  
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1. Introduktion  

1.1 Inledning	  	  
	  

Tidigare kunde man säga att engelska språket i Sverige hör till kategorin av främmande språk. 

Men på grund av den ökade användningen av engelska språket och dess inflytande så kan 

engelskan ses mer som ett andra språk än ett främmande språk i dagens Sverige. Engelskan har i 

Sverige fått hög status inom akademisk utbildning, arbetslivet, på företagsmarknaden samt inom 

branscher som sport, data och IT (Sharp 2001, Falk 2008). Vidare har engelska språket haft stort 

inflytandet på bland annat ungdoms- och populärkulturen inom olika medier (Sundqvist 2009). 

Säljö (2010) skriver i sin rapport att engelskan blir allt vanligare som undervisningsspråk på 

kurser och program, både på grundnivå och avancerad nivå. Störst genomslag har engelskan som 

undervisningsspråk på avancerad nivå, där två tredjedelar av master- och magisterprogrammen 

bedrivs på engelska (Säljö: 51). I Sverige är engelska språket det språk som dominerar inom 

forskning. Säljö skriver att de flesta avhandlingarna som skrivs inom ämnen som medicin, 

naturvetenskap och teknik är just på engelska (Säljö:7). Hyltenstam beskriver att engelska språket 

i Sverige är på väg att bli ett andraspråk, det vill säga ”ett språk som alla invånare måste behärska 

för att klara de dagliga kommunikativa behov som uppstår i arbets- eller vardags- livet inom 

landet” (2002:47).  Man kan alltså inte förneka den allmänna förekomsten av engelska och att 

den ställs i relation med ett andra språk eftersom mängden exponering av engelska i svenska 

samhället är högt (Beers 2012, Sundqvist 2009). Engelskans vida utsträckning i Sverige kan även 

konstateras genom att uppmärksamma hur b.la. skolan ser på implementering av engelska språket 

i svenska skolsystemet. Det är numera obligatoriskt att elever har engelskundervisning med start i 

lågstadiet. Undervisningen av engelska i skolan ska bidra till att eleverna i slutet av grundskolan 

kan använda engelska språket för olika syften och mottagare (Lgr 11:26). 

Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv hoppas jag genom undersökningar och upptäckter 

kunna förtydliga fenomenet främmande och andra språk samt bidra med en förtydligad bild av 

engelskan i svenska skolan. Jag hoppas även genom undersökningen upptäcka vilka 

utlärningsmetoder som förekommer i undervisningen samt vilka metoder som kan berika 

engelskundervisningen för lärare. 

 



	   7	  

1.2	  Syfte & frågeställningar	  
	  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur engelskan i skolan uppfattas och hur 

engelskundervisningen bedrivs, som ett främmande eller andra språk. Arbetet kommer även att 

undersöka om elevers exponering av engelska utanför klassrummet påverkar lärarens val av 

undervisningsmetoder i mellanstadiet. För att undersöka detta fenomen kommer arbetet utgå från 

följande frågeställningar:  

           ● Genom vilka metoder bedrivs engelska undervisningen i mellanstadiet?  

           ● Påverkar engelskans position i samhället den engelska undervisningen i 

mellanstadieskolan? 

        ● Hur upplever lärare engelskan, som främmande- eller andraspråk?  

 

1.3 Bakgrund	  
 

 Detta kapitel förtydligar vad tidigare forskning, litteratur och läroplanen behandlar samt hur 

engelskan framstår i Sverige som ett främmande språk eller som ett andra språk. Under denna 

del förklaras även vilka utlärningsmetoder som hör till de mest förekommande inom 

främmandespråksundervisning i engelska.  

Jag skriver inom fältet ämnesdidaktik och inom skolämnet engelska. Jag vill definiera 

begreppet didaktik då detta begrepp i sig ger läsaren rätt ingång till sina förväntningar på vad 

arbetet kommer undersöka. Didaktik kommer från grekiska och betyder undervisningskonst 

(Sjoberg 2010:35). Undervisningskonst i skolsammanhang handlar om vilka värderingar som 

ligger bakom urval och strukturering av undervisningens innehåll (Sjoberg 2010:36). Sjoberg 

skriver att didaktiken på de senaste åren framstått som en god ide till att förbättra 

lärarutbildningen. Det som förväntas förbättras är de ämnesdidaktiska kunskaperna om hur 

undervisningen skall bedrivas för att göra ämnet meningsfullt för eleverna. Vilka urval av 

metoder, verktyg och tekniker som används för att undervisa inom ett visst ämne för att motivera 

eleverna, blir till en konst. 
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1.3.1 Engelskan: Ett främmande- eller andra språk? 

Gränsen mellan främmande och andraspråk kan vara relativt otydligt när man talar om 

engelska språket i Sverige eftersom engelskan framträder formellt i skolan och informellt i 

samhället (Lundahl:144).  

Hyltenstam (SOU 2002:27) beskriver i sin utredning hur engelskan i Sverige har börjat gå från 

att vara ett främmandespråk (foreign language) till ett andraspråk (second language). Han 

förklarar att Sverige länge har bedömts ha engelska på en högt kvalificerad kunskapsnivå och han 

påvisar i sin rapport att flera vetenskapliga observationer tyder på att Sveriges befolkning har god 

kunskapsnivå i engelskan. (SOU 2002:27:48). Hyltenstam förklarar även att engelskans status i 

det svenska samhället kontinuerlig väcker nya språkpolitiska frågeställningar gällande engelskans 

roll (SOU 200 2:27). Falk och många fler (Beers 2012, Sharp 2001, Sundqvist 2009) hävdar att 

engelskan har en hög status i det svenska samhället och att motivationen att lära sig engelska är 

hög (Falk 2008:44). Dock skriver Falk att den språkliga medvetenheten är låg både hos elever 

och lärare. Språklig medvetenhet är något som många forskare tagit upp inom ämnet 

språkinlärning och menar att språkligt medvetande är nyckeln till lyckad språkinlärning. 

Hyltenstam skriver att Engelskan idag är en viktig del av många ungdomars och även vuxnas 

identifikation (Hyltenstam 2004:96).  

I mitt sökande om hur läroplanen och skolverket hänvisar till engelska i skolan som ett andra 

eller främmande språk, har jag noterat följande. Språkämnen i skolan kallas inte för främmande 

språk utan moderna språk och svenska samt svenska som andraspråk. Moderna språk innefattar 

språk som franska, tyska och spanska. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan och 

det omfattar alltså alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, 

latin och teckenspråk (Skolverket 2016-03-12). Kursplanen för moderna språk kan också gälla 

andra språk som det ges undervisning i; exempelvis italienska, arabiska, ryska eller finska, dock 

inte i engelska eller svenska (skolinspektionen 2010:6).  

I denna del av Lgr 11 står det att engelskan är ett främmande språk i Sverige:  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: kan 

kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på 

något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt. (s.13)  
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Vidare står det i Lgr 11:   

Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som 

politik, utbildning och ekonomi. (s.26) 

Citatet ovan påvisar Engelskans bredd i det Svenska samhället. Att döma av citatet skulle man 

kunna säga att Engelskan framstår mer som ett andra språk än främmande språk i Sverige.  

Celce-Murcia ger definition av engelska som främmande- och andra språk. Så här skriver hon 

om engelska som andra språk inom skolan;  

 

” Teachers of English as a second language are those who teach it in systems where English is 

the partial or universal medium of instruction for other subjects in the curriculum” (Celce-

Murcia 1991:20).  

Engelska som andra språk i svenska skolan skulle utgående från Celce-Murcias beskrivning 

innebära att skolans andra förekommande ämnen också skulle bedrivas på engelska. Vidare 

skriver Celce-Murcia om främmande språk;  

”Teachers of English as a foreign language are those who work in systems where instruction 

in other subjects is not normally given in English” (Celce-Murcia 1991:20).  

Hennes förklaring tolkar jag som att det främmande språket endast förekommer under förutsatt 

undervisning och att resterande undervisning bedrivs på det officiella språket. Utifrån Celce-

Murcias definitioner går det att dra slutsatsen om att engelska är ett främmande språk i svenska 

skolor eftersom resterande undervisningen bedrivs på svenska i grundskolan och inte på engelska. 

Flera forskare som studerat svenska elevers möte med det engelska språket utanför skolan, 

påvisat att elever exponeras av mycket engelska och därför kan inte det engelska språket 

betraktas som ett främmande språk (Beers 2012, Sundqvist 2009, Hyltenstam 2004). Den 

tekniska definition av engelska i svenska samhället som främmande språk tar inte i övervägande 

att mängden exponering av engelska i Sverige är relativt stor och därmed kan ses som ett andra 

språk. Det är inte omöjligt att bortse från att engelskan uppträder som ett främmande språk i 

Sverige, speciellt när definitionen av främmande språk innebär att språket är främmande för 

personen och samhället då mötet med språket inte är naturligt förekommande utanför skolans 
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väggar.  

1.3.2 Metoder för undervisning i engelska som ett främmande och andra språk 

Nedan presenteras de mest förekommande metoder med vilka skolor bedrivit främmande- och 

andraspråksundervisning.  

 

1.3.2.1 Grammar–translation approach 

Redan för 500 år sedan skedde systematisk undervisning av det dåvarande dominerande 

språket, latin (Richards & Rodgers 1986:2). Under 1700-talet började språk som franska, 

italienska och engelska undervisas i europeiska skolor som främmande språk. Denna approach 

har som mål att hjälpa elever utveckla läsfärdigheter snarare än att utveckla tal och 

kommunikation (Lightbown & Spada 2013:154, Harmer 2007: 63). Det fria talet och 

vardagsspråket hade ingen plats i denna metod, istället understrykes vikten av att kunna läsa och 

skriva – och detta med en stor noggrannhet (Richards & Rodgers 1986:3). Grammatikregler och 

innötning av ord och fraser samt grammatisk analys av texter är vanliga arbetsmetoder. Metoden 

ställer höga krav på elevernas analytiska förmåga där eleverna övar enbart på den formella 

språkfärdigheten. Modersmålet dominerar lektionerna, medan målspråket bara hörs vid 

högläsning av text, vokabulärlistor och grammatikregler. Vidare är det typiskt för denna metod 

att elever läser en text tillsammans, mening för mening och sedan blir av läraren ombedda att 

översätta texten från målspråket (target language) till modersmålet (native language). Det är 

vanligt förekommande att elever övar på något specifikt verb ur text eller genom stencil 

(Lightbown & Spada 2013:154). Grammar translations approach har visat sig vara vanligare 

förekommande i främmandespråksklassrum än i andraspråksklassrum (Murcia 1991, Richards & 

Rodgers 1986).  

1.3.2.2 Direct Approach  

Direkt approach utvecklades som en reaktion till grammar-translation- approach som utifrån 

dess uppenbara begränsningar misslyckad i att lära elever använda det främmande språk som de 

hade lärt sig (Celce- Murcia 1991, Richards & Rodgers 1986). Det innebar en stor förändring i 
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hur man såg på språkundervisning. 1800-talets européers behov av att kunna använda språk i 

kommunikativa syften ökade (Richards & Rodgers 1986:9). Man skulle nu genom att lyssna på 

språket ta till sig det och lära sig det likt ett barns första år av inhämtande av modersmålet. 

Grundtanken var att språkundervisningen skulle ske utan översättning och utan användning av 

förstaspråk i klassrummet (Richards & Rodgers 1986:9). Läraren bör förklara sig på målspråket 

med hjälp av synonymer, kroppsspråk, agerande och mimik. Främsta kännetecken och 

karakteristiska drag till denna metod är alltså att all inlärning bör ske på målspråket, samt att det 

är det vardagliga språket som står i centrum. Lärare måste uppmuntra direkt och spontan 

användning av det främmande språket i klassrummet. Läraren ersatte läroboken i de tidiga 

stadierna av lärandet och tal stod i fokus.  

1.3.2.3 Audiolingual approach 

Under 1900 talets reformation sker en vändning återigen i hur man lär främmandespråk. Man 

återgår till speech-based instruction med fokus att utveckla muntliga färdigheter genom att tala, 

läsa och skriva. Den audiolinguala approachen avfärdar grammatik- eller litteraturbaserade 

studier som mål för främmande språkundervisning. (Richards & Rodgers 1986:52). 

Audiolingualismen nådde hösta popularitet på 1960-talet och tillämpades på både undervisning i 

främmande språk i USA och på att undervisa engelska som andra eller främmande språk. 

Utbildning genom denna approach inkluderade litteraturförståelse och exakt uttal. 

Undervisningen bedrevs genom texter i böcker samt genom tyst läsning. Fokus låg på att elever 

skulle utveckla vokabulär samtidigt som de läser. Dessutom skulle elever under denna metod lära 

sig läsa snabbt (Richards & Rodgers 1986:44). När de ovannämnda kunskaperna bedömdes vara 

tillräckliga läggs fokus på muntliga färdigheter. Muntlig kompetens jämställs med exakt uttal och 

grammatik och förmågan att reagera snabbt och noggrant i talsituationer (Richards & Rodgers 

1986:52). Ett problem med Audio-Lingual Method var att de språkvanor som skapats i 

klassrummet inte kunde appliceras i kommunikativa situationer utanför klassrummet (Larsen-

Freeman 2000: 53).  
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1.3.2.4 Communicative approach 

Communicative language teaching går ut på att involvera eleverna i verklig eller realistisk 

kommunikation i största möjliga utsträckning. Uppgifter i klassrummet bör innefatta meningsfull 

kommunikation. Det är mycket viktigt med riklig exponering av språket och många tillfällen att 

också använda språket på ett autentiskt sätt (Harmer 2007: 69). Meningsfull kommunikation i 

undervisningen innebär att det förekommer aktiviteter som förbereder eleverna för situationer 

som de kan vara med om i verkligheten och som är viktiga för eleverna att kunna möta.  Genom 

olika övningar och aktiviteter kan elever öva i att göra sig förstådda när de kommunicerar på det 

främmande språket. Målspråket ska talas i klassrummet. Communicative approach lägger fokus 

på samspelet mellan lärare och elever samt betydelsen av kommunikation på en nivå som 

eleverna förstår. Fokus ligger därför på vad eleverna säger och skriver än på språkets form. 

Forskare som stödjer denna metod menar att elever genom att delta i aktiviteter med varandra och 

genom att ställa frågor till läraren lär sig de grammatiska formerna. Bland inlärare som har 

kommit längre bör de kommunikativa uppgifterna kompletteras med kunskap om språkets form 

(Richards & Rodgers 1986:64 -83). 

1.3.3 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till 5 observationer, två intervjuer och en enkätundersökning. 

Studien hade kunnat berikas med fler observationer som underlag för resultat av vilka metoder 

som är de mest framkommande i undervisningen av engelska. Vidare hade en intervju med en 

fokusgrupp kunnat berika undersökningen då fler synpunkter skulle kunna stå för resultatet om 

hur lärare uppfattar engelska i Sverige, som främmande eller andra språk. Intervjuerna begränsas 

till semistrukturerade intervjuer där endast en informant bidrar till intervjun. Intervju i form av 

fokusgrupp där fler deltagare hade bidragit till intervjun hade kunnat skapa en djupare diskussion 

om ämnet. 

 

2. Tidigare forskning 
 I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen som har legat till grund för examensarbete.  
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2.1 Cecilia Björk – undervisning i främmande språk (2002).  
 

Cecilia Björk skriver en fallstudie om metoder i språkundervisningsprocesser. Björks 

fallstudie gjordes inom undervisning av språket franska där hon under sex veckor observerade en 

språklärare i franska. Eleverna som medverkade i studien gick i åk 6-9. Hennes fallstudie 

resulterar i att det “inte går att skönja någon renodlad metod i lärarens undervisning men man kan 

se kopplingar till flera olika metoder”. Syftet med Björks undersökning var att undersöka vad för 

slags metoder som används i språkundervisningen samt vilka språkmetoder som använts under 

årens lopp (Björk 2002:2). Genom observationer och intervjuer kommer Björk fram till att 

eleverna motiveras genom att träna på hörförståelse och kommunikation när läraren själv pratar 

mycket på målspråket. Läraren använder sig även av mycket autentiskt material för att skapa ett 

meningsfullt lärande för eleverna menar Björk. Att en stor del av den kommunikativa förmågan 

tränas i klassrummet och att det sker på målspråket genom interaktion med andra, kännetecknar 

för direktmetoden och “community language learning”. ”För att eleverna ska kunna tillgodogöra 

sig ett främmande språk krävs det ordentligt med input där de får höra målspråket talas” skriver 

Björk (Björk 2002:15).  

2.2 Pia Sundqvist – Extramural English Matters (2009)  

Pia Sundqvist har studerat elevers möten med engelska språket utanför skolan och hur det 

påverkar deras färdigheter i engelska. Studien visar att elever spenderar sin fritid genom att ta del 

av olika aktiviteter på engelska. Hon skriver att det är viktigt att lärare är medvetna om att de 

aktiviteter också utvecklar elevers engelska vokabulär och muntliga färdighet, speciellt aktiviteter 

som kräver aktiv medverkan genom språket.  

Sundqvist refererar till elevers möten med det engelska språket utanför klassrummet som 

Extramural English Matters eller enligt förkortningen EE. Hennes studie visar att den engelska 

som barn kommer i kontakt med utanför skolan, har en stor betydelse för barnens utveckling av 

ordförråd och muntlig färdighet (Sundqvist 2009:209). Undersökningen visar att det finns ett 

tydligt mönster i hur läsning, dataspel och internetanvändande påverkar elevers ordförråd och 

muntlig färdighet till skillnad från film och musik som inte har lika stor inverkan på utveckling 

av ordförråd. Den totala tid elever spenderar på olika EE-aktiviteter har med andra ord visat ge 

positiva effekter på elevers utveckling av det engelska språket.  
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Sundqvist kommer även fram till att det är skillnad på spel och spel. De spel som har störst 

effekt är den sort där man kommunicerar med andra spelare, främst så kallade MMORPG 

(massively multiplayer online role-playing games), medan spel utan kommunikation med andra 

har mindre effekt. Trots att aktiviteter som att titta på tv och lyssna på musik har sämre effekt på 

utveckling av elevers ordförråd och muntliga färdighet så menar Sundqvist att film och musik 

mycket väl kan användas inom lärandemiljö som motivationshöjare till att lära sig språket. Men 

hon menar även att man i undervisning genom film och musik borde kombinera olika interaktiva 

aktiviteter så att inte film blir ett passivt tittande och musik ett passivt lyssnande (Sundqvist 

2009:205) 

2.3 Stephen Bax – The end of CLT: a context approach to language 

teaching (2003). 
Stefhen Bax skriver i sin rapport om metoders betydelse inom språkundervisning. Han hävdar 

att metoder har kommit att dominera språkundervisningen och många professionella inom 

läraryrket tar för givet att språk lärs genom varierande arbetssätt och utifrån olika förutsättningar. 

Bax har samlat in data genom att närvara på konferenser och utföra intervjuer i fråga om hur 

språkundervisning bedrivs inom skolor. Hans undersökning visar att det finns en attityd bland 

lärares uppfattning att communicative approach är den enda rätta metoden inom 

språkundervisning.  

Bax menar däremot att det inte finns en enda rätt metod och att metodernas dominans inom 

språkundervisning skapar en negativ attityd inom yrket i fråga om hur man ska bedriva 

språkundervisning. Bax upplyser om att man inom språkundervisning behöver ta hänsyn till hela 

kontexten innan man som professionell lärare väljer vilken metod som på bästa sätt ämnar 

utveckla språklig kompetens inom en viss grupp elever. Den första prioriteringen inom 

språkundervisning bör vara inlärningskontexten, och det första steget är att identifiera vilka 

aspekter som förekommer av sammanhanget innan man bestämmer vad och hur man ska 

undervisa.  

Bax skriver att CLT inom snar tid kommer genomgå ett paradigmskifte. Han förespråkar för 

Context approach som en utgångspunkt när man planerar språkundervisning. De traditionella 

metoderna samt andra sätt om hur man lär ut språk bör därmed komma på andra plats.  
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3. Teoretisk anknytning  

3. 1. Sociokulturella perspektivet  
 

Betoningen inom det sociokulturella perspektivet ligger i att kunskap skapas genom 

delaktighet och samarbete i sociala sammanhang (Lundahl 2009:158). Lärandet inom denna 

befattning är i första hand socialt, vilket innebär att lärandet sker först mellan individer och med 

stöd av andra. I andra hand sker en kognitiv process inom individen. Den kognitiva processen 

innebär att individen tar till sig kunskapen och blir ägare av den. Enligt det kognitiva perspektivet 

sker språkutveckling inom sociala sammanhang och i interaktion med andra, vilket är en 

grundteori inom det sociokulturella perspektivet. Den kognitiva utvecklingen sker med andra ord 

i sammanhang där inläraren får integrera med andra genom att lyssna till språket och tala språket 

(Lightbown & Spada 2013:118). Inom lärande och inhämtning av kunskap krävs det av varje 

individ att kunna uttrycka sig. Språk och tal blir på så sätt människans främsta redskap för 

inhämtning av kunskap (Bråten 1998:83). Enligt Vygotskijs språksyn är språk och tänkande 

oskiljaktiga och han talar snarare om språkligt tänkande framför språk och tänkande (Bråten 

1998:84).   

3.2  Input - output 

Under den behavioristiska synen utgick man från strukturbaserad undervisning och att man lär 

sig språk genom imitation, träning, upprepning och memorering (Lightbown & Spada 2013:103). 

Man ansåg att för att kunna använda språket måste man först kunna grammatiken (Lundgren 

2009:39).  

Stephen Krashen utformade en input teori som har haft stor betydelse för hur man lär sig ett 

andraspråk(Krashen 2013, Bråten 1998, Lundahl 2009, Lightbown & Spada 2001). Han lade 

fram fem hypoteser om hur språkinlärningen går till (Spada 2006:36,107). Dessa hypoteser talade 

för att man lär sig språk genom comprehensible input (förståelig input) likt ett barn när denna lär 

sig sitt första språk och inte genom imitation, träning eller memorering av grammatiska 

språkstrukturer.  
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3.2.1 Krashens monitormodell - 5 Språkinlärningshypoteser  

 
1. Hypotesen Acquisition handlar om likheter mellan andraspråksinlärning och 

förstaspråksinlärning. Engelska språket tillägnas omedvetet av den formella grammatiken 

eller andra språkregler. Utgångspunkten i denna hypotes är att man tar åt sig språket utan 

att reflektera på språkbruket, likt ett barn. Barn kan ta till sig delar av sitt första språk där 

de bara uppfattar och tillägnar språkstrukturer.  

2. Hypotesen Monitor förklaras som att elever som talar redigerar vad de säger för att bruka 

språket så korrekt som möjligt. Monitor hypotesen kräver att språkbrukaren själv har en 

god förståelse av grammatiska och uttalsregler i språket. Krashen menar att den 

informella inlärningen är grunden till ett flyt i språket och till att intuitivt avgöra vad som 

är ett korrekt språk 

3. Hypotesen Natural order handlar om att man tar åt sig ett språk i ett naturligt led av 

acquisition. Denna hypotes baserar Krashen på att andraspråksinlärningen följer samma 

förutsägbara mönster som förstaspråksinlärningen gör. Vilket innebär att man inte 

behöver ta åt sig språket i en specifik ordning. Han påpekar att den naturliga ordföljden 

skiljer sig från det sätt som språk lärs ut i skolan.  

4. Hypotesen Input innebär att man tillägnar sig språk endast genom förståelig inmatning 

(input), och att acquisition sker då man omger sig i miljöer där andra har en högre 

språknivå än personen själv. Då förses man med språket genom att lyssna på och ta in från 

andra. Bara nivån ligger strax över inlärarens nuvarande språknivå så kommer inläraren 

att förstå och lära sig att använda språket.  

5. Hypotesen Affectiv filter förklarar att inlärning oavsett miljöer kan förhindras av en 

inbillad barriär som Krashen menar kan hindra det informella lärandet (att ta plats hos 

individen). Denna barriär, som kallas för det effektiva filtret, kan aktiveras på grund av att 

inläraren är omotiverad eller känner sig uttråkad, ledsen, arg, förvirrad eller liknande. 

Vilket hindrar att individen ta till sig språket. Denna hypotes kan vara en av 

förklaringarna till varför vissa elever tar till sig kunskap lättare än andra (Lightbown & 

Spada 2013)  
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Swain (1985) utvecklade en output teori som en motreaktion till Krashens (2013) input teori om 

språkinlärning. Swains output teori innebär att förståelse och språkanvändning berör många olika 

förmågor. Språkinlärning förutsätter därmed aktiv språkanvändning genom tal och skrift och inte 

endast genom att lyssna till språket (Gobbons 2009). Genom att uttrycka sig på målspråket blir 

man medveten om sina språkliga luckor menar Swain. Målspråket bör därför användas 

konsekvent i klassrummet för att öka den språkliga medvetenheten (Lundahl:153,166, Ellis 

2005). Även Sharwood Smith argumenterade för att inte all input nödvändigtvis leder till 

inlärning (1986). Inlärning av ett språk sker inte endast genom en mängd input. Inlärning sker 

även när man blir medveten om vad som inte är begripligt för ens intellekt (Van Pattern 2002:68). 

Sammanfattningsvis är input och output hypotesen lika viktiga inom språkutveckling. Därmed 

förenas det sociala och kognitiva i en process som leder oss till att man behöver ha med alla 

elementen skriva, tala, läsa och lyssna när språk lärs ut. Vi kan även sammanfatta att inlärning 

sker genom en mental process genom output, i miljöer där det finns tillräckligt med möjligheter 

för input.  

4 Material och metod  
I följande avsnitt redogör jag för vilka metodologiska överväganden som ligger till grund för 

att uppnå syftet med uppsatsen.  

4.1 Val av metod  

Empirin till studien är insamlad genom triangulering, det vill säga att mer än en 

insamlingsmetod har använts. Störst vikt har lagts vid kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

och kvalitativa observationer medan mindre vikt har lagts på enkät undersökning.  

Metoderna observation och intervju bygger på kvalitativa forskningstraditioner, där 

övergripande mål är att få insikt om fenomen som berör personer eller situationer och dessa 

personens sociala verklighet (Dalen 2007:15 ). För att nå studiens syfte och svara på 

forskningsfrågorna har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden då jag vill få reda på 

hur lärarna bedriver engelskundervisningen för att främja språkutvecklingen samt hur lärarna ser 

på engelskan i Sverige.  
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Jag har utgått från en fenomenologisk ansats då jag försöker beskriva lärarens 

undervisningsprocess utgående från vilka metoder som förekommer i undervisningstillfället. En 

fenomenologisk insats innebär att jag utgår endast från vad jag ser i observationerna, genom vad 

som visar sig för mig. Jag har skapat och använt mig av en tabell då jag analyserat 

observationerna. Tabellens syfte är att förtydliga och strukturera mitt arbete när jag analyserar 

vilka metoder min undersökning finner under arbetets gång. Tabellen nedan skall även bidra till 

att underlätta för läsaren när denne tar sig igenom arbetet. De metoder som förekommer i 

Tabellen finns utförligt beskrivna under delen ”bakgrund 1.3”.  

 

Grammar approach  

(Murcia 1986) 

(Lightbown & Spada 

2013:154). 

(Richards & Rodgers 

1986). 

• Översättning till modersmålet från målspråket och vice versa.  

• Grammatikregler och innötning av ord och fraser.  

• Modersmålet dominerar lektionerna. 

• Utveckla läsfärdigheter snarare än att utveckla tal och 

kommunikation. 

• Eleverna övar på något specifikt verb ur text eller genom 

stencil. 

• läsa text tillsammans, mening för mening. 

Direct approach 

(Murcia 1991). 

(Lightbown & Spada 

2013:154). 

(Richards & Rodgers 

1986). 

• Först ska man lära sig tala och sedan skriva. 

• All inlärning bör ske på målspråket. 

• Vardagliga språket står i centrum. 

• Läraren bör förklara sig på målspråket med hjälp av bland 

annat synonymer, kroppsspråk, agerande och mimik. 

• Talfärdigheten och uttalet hos eleverna är viktigast och 

eleverna bör i ord och handling få visa sin kunskap.  

• Kända ord kan användas för att undervisa nytt vokabulär. 

Audiolingual approah 

(Murcia 1991). 

• Läsa och skriva är uppskjuten tills talet är bemästrat. 

• Kräver memorering av strukturbaserade dialoger. 

• Fokus på struktur och form i språk. 
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 (Lightbown & Spada 

2013). 

(Richards & Rodgers 

1986). 

• Drilling är en central teknik. 

• Kommunikativa aktiviteter kommer bara efter en lång 

process av övningar. 

• Användandet av elevens modersmål är förbjudet. 

Communikative 

approach 

(Murcia 1991). 

(Lightbown & Spada 

2013). 

(Richards & Rodgers 

1986). 

 

• Försök att kommunicera uppmuntras från själva 

början. 

• Flyt i språk och informellt språk är det primära målet. 

• Lärare ska motivera elever att använda språket. 

• Kommunikativ kompetens är det önskade målet. 

• Målspråket lärs bäst genom processen att kämpa för att 

kommunicera. 

• Översättning kan användas där studenter behöver eller dra 

nytta av det. 
• Effektiv kommunikation eftersträvas.  

Tabell 1 

 

4. 2 Urval av informanter   

Ett val gjordes att rikta in arbetet mot årskurs 4-6 vilket hör till den utbildning jag genomför. 

Förfrågan om att genomföra mina observationer, intervjuer och utskick av enkäter skedde genom 

personlig kontakt med lärare. Förfrågan om elevers deltagande genomfördes med mailutskick och 

hembrev till föräldrarna. Val av informanter gjordes slumpvis i en skola som jag besökte. Lärare 

som informanter har inte valts ut enligt hur många års erfarenhet lärarna har eller vilken 

utbildning de har haft bakom sig. De två första observationerna är slumpvist utvalda medan 

lektionerna som är utformade enligt treklasssystem är medvetet utvald eftersom 

undervisningsformen enligt mig bidrar med att berika arbetet om hur undervisning av engelska 
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kan genomföras på ett sätt som skiljer sig från en traditionell undervisning. Båda lärarna är lärare 

i de klasser jag observerat och är lärare är lärare i engelska. 

 
4. 3 Observationer  
 

Jag genomförde totalt fem observationer. Observationerna genomfördes i åk 4 respektive åk 5 

i en skola i norra Stockholm.  

• Observation 1 genomfördes under ett moment i engelsk lektion för åk 4. Undervisningen 

var totalt 1 timme och 30 minuter lång. 

• Observation 2 genomfördes under ett moment i engelsk lektion för åk 5. Undervisningen 

var totalt 1 timme och 30 minuter lång. 

• Observation 3, 4 och 5 genomfördes under ett moment i engelska för två klasser i åk 5. 

Undervisningen var totalt 2 timmar och 50 min lång.  

Observation 1 och 2 kommer i arbetet refereras enligt ordinarie engelsk undervisning medan 

observation 3, 4 och 5 kommer att refereras enligt treklassystem. Treklassystem innefattar två 

klasser uppdelade i tre mindre grupper utifrån vilken nivå eleverna befinner sig på i engelska. 

Grupperna är uppdelade utifrån en formativ bedömning genom samarbete mellan klasslärarna till 

eleverna. Samtliga elever i grupperna går i åk 5.  

• Grupp 1 – medel nivå 

• Grupp 2 – avancerad nivå 

• Grupp 3 – medel nivå 

4. 4 Intervjuer  
 

Semistrukturerad intervju är den föll valet på när intervju metod skulle väljas. Att intervjun är 

semistrukturerad innebär att man har som mål i samtalet att inrikta sig på förutbestämda ämnen 

som valts i förväg av intervjuaren. Genom samtal med människor och frågor om hur saker och 

ting upplevs eller hur andra människor gör får man viktiga kreativa uppslag för sitt fortsatta 

arbete (Ahrne & Svensson 2015:34). Semistrukturerad intervju innebär att jag använde mig av 
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färdigformulerade frågor och underfrågor men lämnar plats för informanten att svara på frågorna 

genom att tala i vidare bemärkelse om ämnet som lyfts.  

De sammantagna frågorna som förekommer under intervjuerna skall bidra till att berika de 

forskningsfrågor som arbetet strävar mot att undersöka. Intervjufrågorna innehåller alltså frågor 

om hur lärare ser på engelska i skolan, som främmande eller andra språk, samt vilka metoder 

lärarna anser sig bedriva undervisningen på och om elevers möte med engelska utanför 

klassrummet påverkar undervisningen i skolan.  

För att lättare kunna analysera den data som jag fått genom intervjuerna har jag använt 

bandspelare för att inte förlora relevant data som jag kanske inte hade hunnit få med. Om 

intervjun är inspelad är det lätt att gå tillbaks och lyssna så att man med större sannolikhet inte 

missar något av betydelse (Lantz 2007:105-106). Inspelad intervju gör även transkriberingen 

lättare och den information som informanten förmedlar är ordagrant korrekt enligt vad hen 

uttalar, vilket i sin tur ger en mer sanningsenlig bild om informantens tolkningar och 

uppfattningar om ämnet.  

Jag använde även block och penna under intervjun när jag antecknade samtidigt som 

informanten talade. Att anteckna kan vara bra av säkerhetsskäl om bandspelaren av någon 

anledning inte skulle lyckas spela in samtalet. Att anteckna under intevjun är även en god metod 

då man kan fästa blicken på annat än informanten, vilket lättar på stämningen.  

Det fans ingen avsatt tid för intervju 1, Intervjun varade totatalt 60 minuter. Avsatt tid för 

intervju 2 var 45 minuter. 

 

4. 5 Enkät med elever 
 

En enkät är ett frågeformulär som respondenten fyller i själv (Ejlertsson 2005:7) Man har på 

så sätt inga möjligheter att ställa kompletterande frågor, vilket innebär att svar som grundar sig på 

uppenbara missuppfattningar inte kan korrigeras (Ejlertsson 2005:12). Med detta i åtanke 

formulerades och kontrollerades frågorna ett flertal gånger innan de var klara att delas ut. 

Enkäten distribuerades som en gruppenkät. Den delades ut såväl som besvarades och samlades in 

i ett sammanhang (Ejlertsson 2005:8). På så vis blir svarsfrekvensen relativt hög och man kan ha 

kontroll över vilka som svarar. 

Respondenterna är de elever som jag observerat i en klass i åk 4 och två klasser i åk 5. Enkäter 
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gjordes på totalt 55 elever och bestod av totalt nio ”ringa in frågor”. Frågorna behandlade 

användandet av engelska utanför skolan. Enkäternas syfte är att fastställa elevernas användning 

av engelska språket utanför skolan.  

4. 6 Etiska aspekter 
 

De forskningsprinciperna som kommer gälla för undersökningen är krav på samtycke, 

information, nyttjandekravet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002).  

• Eleverna och lärarna kommer vara anonyma.  

• Elever och föräldrar informeras om observation genom massutskick.  

• Samtycke söktes vid intervjun med barn från deras vårdnadshavare (Ahrne & 

Svensson 2015:72).  

4.7 Källkritik  
 

De primära källorna i denna uppsats kommer främst från litteratur som baseras på 

forskningsstudier. De sekundära källorna som används kommer från kurslitteraturen som 

användes under utbildningen. Några examensrapporter har tagits vid som söktes fram under DiVa 

portal samt uppsatser.se. De refererade källor som nämns i primära och sekundära källor gjordes 

alltid ett försök och hämta upp, till det användes SöderScholar sökmotor på Södertörn och ERIC 

(Educational Resources Information Center). Källkritiken fortlöpte under hela litteraturstudien 

och jag ställde mig alltid frågan om det undersökta område är relevant i användning som källan.  

4.8 Validitet och reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om att undersökningen ska vara pålitlig och ge möjlighet för andra att 

uppnå samma resultat genom upprepande av vald metod. Validiteten handlar om 

undersökningens giltighet genom att datainsamlingen för undersökningen förhåller sig till vad 

man undersöker (Eliasson 2013:14-16).  

Min strävan i detta arbete är att kunna återge en så sanningsenlig bild som möjligt. Jag 

genomför därför både observationer och intervjuer men även enkäter. Jag observerar först hur 

engelska undervisningen bedrivs under fem lektionstillfällen. Sedan undersöker jag genom 

enkätfrågor hur mycket språket engelska eleverna möter utanför klassrummet och hur de 



	   23	  

upplever engelskalektionerna i skolan. Genom intervjuer undersöker jag hur praktiken 

exemplifierar eller eventuellt kompletterar lärarnas filosofi bakom sin undervisning. Genom 

intervjuerna strävar jag även att ta reda på hur lärare ser på engelska i Sverige och i svenska 

skolan. På så sätt har jag större chans att förstå hur lärare förhåller sig till engelska som 

främmande eller andra språk. 

Enkätresultaten står för undersökning av hur mycket specifikt de elever som medverkar i 

undersökningen, möter det engelska språket utanför skolan. Jag väljer att genomföra 

enkätundersökningen eftersom resultaten nog kan se olika ut beroende på vilken skola man väljer 

att undersöka detta fenomen i då exponeringen av engelska inte alls behöver vara i lika stor 

utsträckning i alla klasser och skolor i Sverige. För att öka reliabiliteten har jag därför inte bara 

utgått från vad forskning säger om elevers exponering av engelska utanför klassrummet, utan 

undersökt hur det faktiskt ser ut i just de klasser jag observerat.  

5 Resultat & Analys 
Här presenteras resultat från datainsamling samt forskningsförankrad analys. 

 

Under denna del presenteras först intervju med lärare 1 och sedan intervju med lärare 2. 

Vidare presenteras observationerna av ordinarieundervisning följt av observation av 

treklassystem. Observation 1 & 2 refereras som ordinarie undervisning när de jämförs med 

treklassystemet. I annat fall där det är relevant kommer observationerna refereras i 

nummerordning.  

Intervjun behandlar hur lärare ser på engelska som främmande eller andra språk, hur de 

bedriver engelskundervisningen i skolan samt om elevers möten med engelska utanför skolan 

påverkar undervisningen.   

 

5.1 Intervju med lärare 1 

I fråga om hur Lärare 1 upplever engelska i Sverige, som ett främmande-eller andra språk, 

svarar läraren ”Jag skulle se det mer som ett andra språk. Jag känner hur det liksom växer in mer 

och blir viktigare. Det har blivit viktigare att kunna Engelska. Det har höjt sig i status i 

samhället. Lärare 1 berättar också att hennes elever tycker engelska är viktigt att kunna eftersom 
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de flesta planerar att gå på engelska skolan i högstadiet. Lärare 1 beskriver i intervjun att hon 

tycker engelskan borde vara mer integrerat med andra ämnen i skolan. Hon tror att den engelska 

som elever möter utanför också kan påverkar hur engelskan bedrivs i skolan. ” Jag kan tänka mig 

att man integrerar engelska mycket om man ser det som andra språk. Medan man ser språket 

som en distans vid främmande språk, att det blir en distans till engelskan o kopplad till andra 

ämnen”. Läraren berättar att hon i bästa mån försöker integrera engelska med andra ämnen som 

eleverna läser i skolan, exempelvis mellan engelska och bl.a. No och So ämnen. Läraren menar 

att eleverna behöver ta sig vidare från de kunskaper de har i engelska och att hon märkt att vissa 

elever behöver mer utmaning utöver den ordinarie undervisningen. Lärare 1 uttrycker hur hon 

försöker binda samman vissa ämnen med engelska. Hon ger exemplet ”när vi jobbat med träd 

under No lektionerna så har jag valt att även prata om träd på engelska lektionerna”. Hon 

uttrycker även att elever som behöver mer utmaning i engelska får under tystläsningen läsa 

böcker på engelska istället för på svenska. Läraren uttrycker att den engelska som elever möter 

utanför klassrummet oftast är positivt. Hon menar att elever även stöter på ord i exempelvis spel, 

som är inkorrekta eller opassande och inte den engelska de lär sig i skolan. ”Jag håller inte på 

med spel själv men jag tror att det förekommer ett annat slags språk i spel. Ibland så möter de 

lite äldre personer, tonåringar som kan ha lite annan attityd till språket så att säga” 

I fråga om vart elevernas engelska kommer ifrån svarar läraren ”Jag tror att mycket kommer 

via nätet som spel via nätet, chatt genom spel, musik och filmer. Från skolan får man nog med sig 

mer kanske formen lite gran. Det blir genomgångar av grammatik”. Men samtidigt berättar lärare 

1 att grammatik inte leder till språkutveckling när man i yngre åldrar lär sig språk. ”Istället för att 

hålla på med grammatiken som man gjorde förr i tiden så ser man det mer nu som att komma 

igång och prata, skriva. Jag tror det”. Lärarens erfarenhet av engelskundervisning i skolan var 

att vara duktig på grammatik och att prata var sekundärt. ”Jag tror att det ger mer nytta att prata 

mycket och skriva lite. Så att man har mer praktiska övningar och inte sitter och fyller i en massa 

rutor av grammatik” 

I fråga om vilka metoder och teorier läraren själv utgår ifrån så svarar hon att fokus är på tala.  

”jag tänker mycket på att eleverna ska få prata och praktiskt prova så att de kommer igång med 

det praktiska tala. Så att de ska känna sig bekväma med att prata eng. Och så tänker jag att det 

ska vara så elevnära som möjligt, så de använder orden de lär sig annars glöms det bort”. Dock 

anser Lärare 1 att tiden som är utsatt för engelska undervisningen är för liten och att man som 
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lärare får göra sitt bästa för att få in mer engelska på andra sätt i andra ämnen för att täcka alla 

aspekter, d.v.s. tala läsa skriva och lyssna.  

 

Lärarens tanke om att elever behöver integrera och praktiskt öva på att tala, stöds i bl.a. 

Vygotskijs teori om att vi genom sociala samspel konstruerar och hela tiden utvecklar vår 

kunskap genom att integrera 1(Murcia 1991). Vygotskij betonar samarbete mellan lärare och elev 

som grunden för att ett barn ska tillägna sig språk. Enligt Vygotskij bör elevernas informella och 

spontana språk möta lärarens formella forskarspråk i undervisningen (Bråten 1998:84, Lundahl  

2009:37-50). Den kognitiva utvecklingen sker i sammanhang där inläraren får integrera med 

andra genom att lyssna till språket och tala språket (Lightbown & Spada 2013:118).  

Tidigare kunskaper utgör en central del i vad eleverna har med sig till inlärningssituationen 

som gör ny information mer kontextinbäddad och begriplig (Swain 1985). Bax skriver att 

kontexten inom vilken lärandet förväntas ske behöver identifieras. Han menar likt Sundqvist att 

man i undervisningen behöver ta hänsyn till elevers olika förkunskaper och intressen (Bax 2003). 

Sundqvist visar genom sin studie att EE ger en positiv effekt på elevers muntliga färdighet och 

ordförråd och att man i undervisningen bör ta hänsyn till elevers möten med engelska utanför 

klassrummet för att motivera elevers språkutveckling (Swain 1985,1995,200, Sundqvist 2009).  

Krashen nämner input hypotes och menar att acquisition (förvärv) sker då man omger sig i 

miljöer där andra har högre språknivå än personen själv. Då förses man med språket genom att 

lyssna på det och ta in. Bara nivån ligger strax över inlärarens nuvarande språknivå så kommer 

inläraren att förstå och lära sig att använda språket (Krashen 2013:5). Swains teori om output 

(begripligt utflöde) kopplas här ihop med Krashens teori om input. Swains teori säger att 

inlärning inte kan ske endast genom input, d.v.s. genom att endast lyssna och ta in. Swain menar 

att det i undervisningen måste finnas många tillfällen till output där eleverna får tillfälle att 

använda språket. Hon antyder att användning av språk bidrar till att öka medvetandet om språk 

och att medvetandet kommer till en då denne också får uppmärksamma sina brister i språket 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1”Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att sammanfoga skilda delar till ett 
helt. Integration är alltid någons integration. I undervisningen är det fråga om att stimulera eleven att integrera, d.v.s. 
själv konstruera helheter av delar.” Andersson (1994).  
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(Swain 1985, Gibbons 2009:194). Det är viktigt att aktivera elevernas tidigare kunskaper därför 

att de kanske inte explicit inser vad de kan om ett visst ämne eller fråga. Följaktligen kan det vara 

så att tidigare kunskaper inte underlättar inlärningen om eleven inte görs medveten om dem 

(Gibbons 2009:194).  

5.2 Intervju med Lärare 2 
	  

I fråga om hur Lärare 2 upplever engelska i Sverige, som ett främmande- eller andra språk, 

svarar läraren att ”engelska har blivit speciellt viktigt bland unga men också äldre”. Läraren 

uttrycker att hon upplever engelska som ett andra språk i Sverige eftersom vi möter engelska 

överallt vi går. Lärare 2 uttrycker att hon även upplever en skillnad på hur mycket engelska har 

utvecklats på elevgrupper hon har haft genom hennes tid som lärare ”eleverna kan mycket mer 

engelska nu eftersom de stöter på så mycket engelska utanför”. 

I fråga om läraren använder sig av några metoder eller teorier i engelskundervisningen, belyser 

läraren att hon väljer att arbeta mycket interaktivt med eleverna. Lärare 2 berättar i intervjun att 

grammatik i undervisning för yngre åldrar inte leder till språkutveckling. Hon menar att man bör 

börja med att utveckla den kommunikativa förmågan först för att i senare åldrar lära ut 

grammatiken inom språket. Hon berättar även att hon anser att eleverna i undervisning av annat 

språk ska börja på en låg nivå och lära sig språket som man lär sig sitt första språk i ung ålder. 

Lärare 2 lägger vikten på att man bör motivera eleverna till att vilja lära sig ett annat språk. Hon 

avstår därför från att i ung ålder endast fokusera på grammatik vilken förutsätter att man hela 

tiden ska rätta eleverna. Hon menar att eleverna då istället kan välja att ta avstånd från att lära sig 

språk då de blir rädda för att göra fel och inte vågar prova sig fram. Läraren uttrycker sig med 

”ständig korrigering av språket kan leda till att man istället avstår från att lära sig språket”. 

I fråga om vart elevernas engelska kommer ifrån svarar lärare 2 att många av hennes elever 

möter engelska genom spel och film, men även i kommunikation med familj som bor utanför 

Sverige och talar annat språk än svenska. Hon berättat att många av hennes elever övergår till 

engelska skolan i högstadiet och att de har en positiv inställning till engelska. I fråga om elevers 

möte med engelska påverkar undervisningen i skolan svarar Lärare 2 att hon märker hur eleverna 

väljer att läsa fler engelska böcker när de har läsdags i skolan. Hon berättar även att eleverna 

under utvecklingssamtal har uttryckt att de behöver utmanas mer i engelska. Vidare kan man se 

att Lärare 2 som bedriver treklassystem i engelska undervisar genom andra metoder än vad hon 
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gör i den ordinarie undervisningen.  

I fråga om varför skolan utformat ett treklassystem i engelska så svarar läraren att de har den 

möjligheten och att de förut gjorde det inom matematiken, men nu gör de det i engelskan 

eftersom eleverna är drivna inom ämnet och vill använda engelska språket mer. Lärare 2 

uttrycker att ”Treklassystemet möjliggör att undervisningen kan fokusera på att utveckla 

elevernas kommunikativa kompetenser genom pratövningar då klasserna är uppdelade i mindre 

grupper. I den ordinarie undervisningen blir samma genomförande svårt då eleverna är för 

många”.   

Vidare uttrycker lärare 2 att man inte pratas så mycket om engelska och hur det ska bedrivas, 

skolutvecklingsmässigt. ”Man pratar om många andra ämnen men engelska hamnar utanför.  

Engelskan står inte i detta fokus om hur den ska bedrivas. Men jag har tänkt på hur jag skulle 

kunna utveckla engelska mer”. Lärare 2 berättar att hon i förra klassen bedrev engelska utan 

läroböcker och att de då arbetade med texter utanför läroböckerna samt filmer. Hon menar att det 

dock tar otroligt mycket tid att planera och att man då kanske behöver vara fler lärare som 

samarbetar kring engelska ämnet. Lärare 2 berättar i intervjun även hur hon tillsammans med 

eleverna ska bedriva två hela dagar i skolan, på enbart engelska. Anledningen är att klassen ska få 

besök av en engelsktalande elev från Sydafrika. Hon berättar hur uppspelta eleverna är och hur de 

planerar och förbereder sig inför de två dagarna som skall komma. ”Eleverna ska få berätta om 

Sverige på engelska, de kommer anordna buffé i klassrummet där de på lappar ska skriva vad 

allting är och heter och mycket mer”. Läraren ser fram emot detta uttrycker hon eftersom 

eleverna ser fram emot det. Lärare 2 berättar även hur hon emellanåt kan komma som sitt alter 

ego Miss Beck och besöka eleverna i klassen. Då vet eleverna att Miss Beck bara kan prata 

engelska och förstår inget annat språk. Miss Beck kan komma under vilken lektion som helst och 

alltså inte bara under engelska lektionerna, utan när det finner sig relevant. ”Det tycker eleverna 

väldigt mycket om”.  

 

Lärarens uttalande om att ständig korrigering kan ha negativa effekter stämmer överens med 

Krashens hypotes om affektive filter, som talar för att känslor bidrar till hur mycket av ett språk vi 

lär oss. Befinner vi oss i en miljö där man hela tiden blir korrigerad kan det leda till ett högt 

affektive filter på grund av att man kanske upplever en negativ miljö och en negativ inställning 

till språk. Krashen (2013) menar också att korrigering av fel och negativa bevis är verkningslösa, 
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om inte skadliga för språkinlärningen, då det enligt honom hämmar de undermedvetna processer 

som leder till genuint förvärvande av språkkunskaper. Våra känslor styr enligt Krashen hur 

mycket vi lär oss av ett språk. Han menar därför att språk bör läras ut i en autentisk miljö där det 

informella samtalet kan äga rum då det informella samtalet utgår från elevernas erfarenhet av 

språket så som de möter språket utanför klassrummet.  

Lärare 2 berättar att det sällan pratas om hur engelska i skolan bör bedrivas, 

skolutvecklingsmässigt. Vetenskapsrådet skriver i en forskningsöversikt om flerspråkighet att 

engelskan i Sverige har fått hög status och spelar en viktig roll i svensk identitet (Oakes 2001). 

Planeringen är dock inte styrd ”uppifrån” och det verkar därför inte finnas någon språk- eller 

utbildningsplanering alls inom området (Vetenskapsrådet:53). ”Diskussionen idag handlar i stor 

utsträckning om vilka strategier för utbildningsutveckling och pedagogik detta aktualiserar” 

(Vetenskapsrådet:53). Stephen Bax skriver att metoder för hur man lär ut språk är 

kontextbaserade. Man kan inte förlita sig på att endast en metod är lösningen för hur man ska lära 

ut främmande- och andra språk. Han skriver ”Other methods and approaches may be equally 

valid...and may be more important (Bax 2003:281). Han menar att vi måste ta hänsyn till hela 

kontexten först för att sedan bestämma en passande undervisningsmetod (Bax 2003:283). 

Kontexten innefattar i detta fall elevernas ålder, miljö, intresse, kultur och erfarenhet. Skolverket 

skriver att det inte är helt enligt bland forskare om hur språkinlärningsstrategier ska grupperas 

och definieras. Olika forskare har använt sig av varierande klassificeringar och underkategorier. 

Men relativt allmänt vedertagen är indelningen i metakognitiva, kognitiva och socio-affektiva 

strategier. Dessa går att läsa vidare på skolverkets hemsida (O’Malley & Chamot 1990) 

(Skolverket 2012, a.).  

5.3 Observationer. 

5.3.1 Observation 1 av ordinarieundervisningen. 

Undervisningen startade med ett glosförhör. Glosförhöret behandlade tiotal från 10 till 100. 

Läraren skrev ett tiotal på tavlan och drog glasspinne2 om vem som skulle säga hur man uttalar 

tiotalet. Sedan skulle alla elever stava till glosan på papper som också skulle lämnas in till 

läraren. Lärare och elever läste sedan text ur läroboken Whats up. Eleverna ombes att läsa en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Glasspinne	  är	  en	  teknik	  som	  slumpvist	  väljer	  ut	  vilken	  elev	  som	  skall	  svara	  på	  lärarens	  fråga.	  På	  varje	  
glasspinne	  står	  en	  elevs	  namn	  (Dylan	  William	  2015:88)	  
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mening var. Sedan läser de texten genom att läraren läser först och eleverna upprepar efter 

läraren. Läraren drar sedan glasspinne om vem som ska översätta från engelska till svenska, rad 

för rad. Undervisningen går vidare genom att läraren förklarar grammatiska övningar som 

behandlar –a och –an. Eleverna får sedan arbeta med stenciler och i läroboken. Läraren går runt 

och hjälper eleverna. Under sista delen i undervisningen sjunger eleverna och läraren låten 

Imagen av John Lenon. Läraren ställer några frågor om videon. Undervisningen bedrivs nästan 

bara på målspråket. Svenska förekommer när läraren behöver säga till eleverna att sänka rösten 

eller förklara vissa uppgiften som de jobbar med under momentet.  

 

Enligt mål och riktlinjer i nationella och internationella styrdokument för språk bör 

engelskundervisning i största möjliga mån bedrivas helt på engelska (Vannestål & Lundberg:23). 

I observationen uppmärksammas att läraren nästan bara uttrycker sig på engelska förutom när 

hon förklarar vissa uppgifter och ord på svenska.  

Förutom att undervisningen bedrevs på engelska visar observationen att grammar- translation 

approach framstår som den ledande metoden i undervisningstillfället. Enligt Krashens input 

hypotes lär sig elever genom att lyssna på språket. Därför kommer utlärningsmetoder som ger 

större mängd av comperhensible input (förståelig input) vara mer lyckade (Celce-Murcia 

2014:44). Comprehensible input innebär med andra ord om eleven i tillräcklig utsträckning 

kommer i kontakt med målspråket och att detta ligger på en för eleven hanterbar nivå. Han menar 

att eleven då kan förvärva språket om språket är informellt och vardagligt eftersom det är ett 

informellt och vardagligt språk elever möter utanför skolan (Krashen 1985, Lundahl 2009, 

Sundqvist 2009). Därmed skiljer Krashen på att lära sig om språk och lära sig genom språk. Han 

förkastar grammar- translation approach då metoden endast syftar till att lära elever om språket 

genom grammatik och översättningar. Han menar att grammatiken bör förekomma i kontext och 

inte som skilda fenomen som ska memoreras. Därmed lär sig barn grammatiken genom att lyssna 

och ta del av samtal (Krashen 1985). Samtal som språkdidaktisk strategi bidrar till att 

språkundervisning blir framgångsrik. Läraren behöver därför skapa förutsättning till en mängd 

input och många tillfällen till output (Gibbons 2009:190). En ökad och mer konsekvent 

språkanvändning i klassrummet tar dock sin tid för eleverna att vänjas in i. Engelskan bör därmed 

användas konsekvent i klassrummet i form av samtal tills samtalet blir till en vana 

(Lundgren:166, Ellis 2005). 
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 Bax visar i sin undersökning att man i Holland främst undervisar enligt traditionella metoder, 

men att holländare trots metoderna uppvisar en god språkanvändning i engelska. En studie 

”engelska i åtta europeiska länder” (Skolverket) visar att elever i Holland exponeras av mycket 

engelska utanför klassrummet, samtidigt som studien visar att elever i Sverige exponeras av 

engelska utanför klassrummet. Rod Ellis (2005) menar att mängden engelska man möter på 

fritiden styrker språkutvecklingen och bidrar till att förklara de goda engelskkunskaperna 

(Lundahl 2009:167).  

5.3.2 Observation 2 av ordinarieundervisningen. 

Undervisningen i observation 2 startade med genomgång på tavlan (bortsett från att eleverna 

presenterade sig för mig innan de startade igång lektionen). På tavlan skrivs grammatiska regler 

som läraren hänvisade till. Eleverna och läraren tar sig tillsammans igenom de grammatiska 

reglerna och eleverna fortsatte att öva på reglerna i form av stencil. Efter stencilen arbetar läraren 

och eleverna med läroboken Whats up. Läraren läste en text ut boken och stannade upp vid ord 

som kan vara svåra att förstå för att översätta dem till svenska. Några av de ord som översattes 

var ”push the trolly”, ”chocklate spread”, veggies, carrot. Läraren diskuterar om skämtet som 

förekom i slutet av texten eftersom eleverna inte verkade förstå det. Eleverna och läraren skrattar 

tillsammans efter lärarens förklaring. Eleverna får vidare läsa tilldelade roller i en text på 

engelska. Läraren ber eleverna läsa hemma tills de kan läsa flytande men också översätta så att de 

kan orden.  

Vidare fick eleverna skriva fritt om vad de brukar göra när de känner sig ledsna och vad de 

brukar göra när de känner sig glada, exempelvis lyssna på musik, titta på tv, läsa böcker, gå ut 

med hunden, dansa, träna eller liknande. Eleverna uttryckte att de behöver hjälp med vissa ord 

och läraren ber eleverna att hjälpa varandra vilket de verkar vara glada över då de går upp på 

tavlan och försöker stava till ord med hjälp av sina klasskamrater. Undervisningen bedrivs delvis 

på engelska men även på svenska. Engelska verkar förekomma mer under övningar när de läser 

ur arbetsboken och går igenom grammatik på tavlan. I andra fall talas det svenska mellan 

eleverna när de samarbetar men också när läraren hjälper eleverna med uppgifter.  
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Under observationen uppmärksammas att första delen av undervisningen bedrivs enligt 

Grammar- translation approach när läraren går igenom grammatikregler på tavlan och då elever 

övar på grammatik i stenciler. Andra delen av undervisningen bedrevs enligt communicative 

approach när eleverna fritt fick kommunicera genom skriftspråk och då det var mer fokus på att 

tala. Grammatik bör enligt Swain (Gibbons 2009:194) uppmärksammas av eleverna själva när de 

stöter på sina språkbrister genom övningar som skall bidra till att elever uttrycker sig i tal och 

skrift. I observation 2 uppmärksammas under andra delen av momentet att eleverna i 

skrivuppgiften stöter på problem som de själva och med hjälp av varandra löser på olika sätt. På 

så sätt menar Swain att eleverna blir medvetna om sina språkbrister och då kan de utveckla 

språket genom att uppmärksamma det mer. Undervisningen engagerar eleverna att skriva utifrån 

sina egna tankar och erfarenheter. Fokus låg på innehåll i elevernas skrivna text och inte på den 

språkliga formen, vilket är tvärtemot vad grammar- translation approach uppmärksammar.  

5.3.3 Observation 3 - Observation av treklassystem. 

Eleverna och läraren använde sig av begreppet språktröskel när de förklarade att de är överens 

om regeln att man endast får använda sig av engelska när man passerar tröskeln in i klassrummet. 

Språkstrategier lyftes i början av undervisningen när lärare och elever övar på att tillsammans 

gestikulera och förklara med andra ord.  

Ämnet som undervisningen utgick från handlade om engelska utanför klassrummet. Läraren 

ställde två frågor som löd: Where do we speak English? Where do we see English? Eleverna fick 

diskutera i smågrupper om när de använder engelska och vart de möter engelska utanför skolan. 

Sedan diskuterades ämnet i helklass med läraren. Lärare rättar inte elevernas grammatiska fel 

utan fyller snarare i elevernas språk luckor genom att själv upprepa vad eleverna säger för att visa 

hur hon använder språket. Läraren visar engagemang och intresse för vad eleverna säger genom 

att ställa vidare frågor till varje elev som talar för att få ett flyt i användandet av språket. Nedan 

visas en kort del av transkriberingen från observationen. Läraren hänvisas som L, Elev hänvisas 

som E. 

L- Do you play games in English? E5– Yes, I play games with my eehm… L – On your, 

microfone? E5 – No! with eehm, on my… headset! L – Anyone else?  E6– I also play games with 

x. L – Yes, you are an expert in games and computers. E6– Yes, I read a lot in games. In 
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English. And i also talk alot when i play. L – on a microfon? E6– Yes, on a headset. 

Övningen ”find your twin” framkom i undervisningen då eleverna skulle öva på att småprata 

om saker som de gillar genom att använda olika givna begrepp på hur man kan precisera hur 

mycket man gillar något. Övningen gick ut på att hitta någon som gillar liknande grejer som en 

själv utifrån att man på en lapp fick givna ämnen som man skulle låtsas att man gillar. Övningen 

gjordes genom att eleverna och läraren gick runt i klassrummet och småpratade. Begreppen som 

framkom under övningen när eleverna skulle uttrycka hur mycket de gillade något var, splendid, 

fantastic, marvelous, amazing, very cool, love it och its ok. Sist i undervisningen visade läraren en 

kort film om Halloween. Innan läraren startade igång filmen bad hon eleverna med andra ord och 

gester förklara vissa ord i helklass. Eleverna visade med kroppen, pekade och förklarade med 

andra ord. Orden som läraren bad eleverna förklara på andra sätt visade sig förekomma i filmen 

de senare tittade på. En autentisk miljö genomsyrade undervisningsmomenten när eleverna övade 

på att kommunicera på engelska med lärare och kamrater.  

 

Undervisningen i treklassystemet bedrevs helt på engelska och eleverna fick endast tala engelska 

under lektionsmomenten. Fokus i undervisningen låg på att tala och samspel mellan lärare och 

elever förekom under hela momentet. Körling utmärker i sin bok Undervisningen mellan oss hur 

elever och lärare kan jobba mer medvetet med språk genom pedagogiska samtal (A-M Körling 

2015:85,304). Hon menar att ord organiserar tankar och skapar ny förståelse. ”Om vi inte läser, 

samtalar och tänker kommer vi att stanna vid det som var” (A-M Körling 2015:350). Läraren 

uppmuntrade i undervisningen eleverna att tala och berätta mer om ämnet i fråga. Körling skriver 

att vi behöver utveckla undervisningen och ta mandat för pratet i stället för att ge vika för det 

(Körling 2015:85).  

Genom Krahens input hypotes tillägnar man sig språk endast genom input (förståelig 

inmatning). Han menar att acquisition (förvärv) sker då man omger sig i miljöer av andra som har 

högre språknivå än personen själv, vilket även Vygotskij förespråkar med sin välkända teori om 

den närmaste utvecklingszonen3.  I observationen förefaller läraren vara den person som har mer 

kompetens inom engelska när läraren anpassar språket efter elevernas språkkunskaper och lägger 

sig på en aningen högre kunskapsnivå av vad eleverna besitter. Detta syns i observationen när 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Närmaste utvecklingszonen förklaras som avståndet mellan det som individen kan utföra på egen hand och det hen 
lyckas utföra i samarbete med andra (Hyltenstam 2004:65). 
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läraren i den avancerade gruppen (grupp 2) talar med mer flyt och använder svårare och bredare 

vokabulär i tal. En undersökning gjord av Håkansson visar att lärare har en spontan benägenhet 

att anpassa sitt tal till en komplexare nivå allteftersom inlärarna avancerade i andraspråket 

(Håkansson 1987). Observationen visar att det även förekommer en mängd output när eleverna 

uttrycker sig om ämnet utgående från deras tidigare erfarenheter om engelska utanför skolan samt 

att de får tillfällen att uttrycka sig med målspråket. Det visar observationen genom att eleverna 

förses med lärarens akademiska språk samtidigt som de genom att uttrycka sig i tal också blir 

medvetna om deras egna språkkunskaper (Bråten 1998:84).  

Monitor hypotes förekommer när flyt tränas i språket då elever som talar redigerar vad de själv 

säger under flera moment i undervisningen, framför allt i observation 2 av treklassystemet. 

Monitor hypotesen kräver att språkbrukaren själv har en god förståelse av grammatiska 

uttalsregler i språket. Detta förekom i den avancerade gruppen som flest gånger redigerade sitt 

uttal. ”I am better in writing…, at writing, not speaking English. Krashen menar att den 

informella inlärningen är grunden till ett flyt i språket och till att intuitivt avgöra vad som är ett 

korrekt språk. Undervisningen i skolan bör uppmuntra att elever reflekterar kring sin kunskap 

genom att stimulera och utmana elevernas förkunskaper. Om en arbetsuppgift inte kräver en 

personlig förankrad uppmärksamhet blir resultatet ofta en reproduktion eller en ytlig memorering 

(Lendahls & Runesson1995). 

Enligt Swain är språkmedvetenhet en av de viktigaste faktorer för att språkinlärning ska ske. 

Hon skriver att man många gånger kan tro sig ha tillräckligt med kunskap i språk men att det inte 

förefaller sig vara korrekt när språket väl ska användas. Därför menar hon att det är viktigt att 

elever får lika många tillfällen till output som input (Gibbons 2009:195). 

Enligt de presenterade metoderna i arbetet kan man dra en parallell mellan direkt approach 

och hur läraren använder målspråket och språkstrategier i undervisningen. Typisk förekommande 

inom undervisning med direkt approach är att läraren förklarar sig på målspråket med hjälp av 

bland annat synonymer, kroppsspråk, agerande och mimik. I observationen uppmärksammades 

hur läraren använde sig av kroppsspråk och agerande i övningen find your twin och när de 

tillsammans övar på att gestikulera ord. Inom direkt approach ska det finnas många tillfällen i 

klassrummet för eleverna att visa sin kunskap i ord och handling, vilket observationen visar är 

fallet.  
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Observationen visar att undervisningen bedrivs genom aktiv interaktion lärare och elever 

emellan. Interaktion refereras i arbetet enligt det vidare betydelsen av kommunikativt samspel.  

Det framkommer tydligt att undervisningen bedrivs enligt communicative approach då inlärarens 

roll är en aktiv deltagare i den interaktiva processen. Enligt communicative approach ska läraren 

motivera eleverna att använda språket för att utveckla den kommunikativa kompetensen. Detta 

gör läraren i undervisningen genom att framförallt utgå från elevernas intressen och tidigare 

kunskaper men även genom att utmana elevernas språkliga kompetenser. Communicative 

approach syns även när eleverna övar på flyt och precision genom att använda språket i 

kommunikativa syften genom talövningen find your twin. Enligt Vygotskij är delaktighet och 

samarbete i sociala sammanhang nyckeln till kunskapsinhämtning (Lundahl 2009:158). Gass 

(1997) uttrycker att inlärarens egen produktion av yttrande är ett nödvändigt och viktigt led i 

inlärningen.  

 

5.4  Enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen är en kvantitativ undersökningsmetod som skall bidra till att 

sammanställa svar genom beräkningar och siffror. Enkätsvaren sammanställs i form av text som 

visar om elever i de tre undersökta klasserna möter engelska utanför klassrummet samt genom 

vilka medier de möter engelska utanför klassrummet.  

I fråga om vart eleverna oftast möter engelska utanför klassrummet så svarar 26 av 55 elever 

att de möter engelska när de lyssnar på musik. 17 av 55 elever möter engelska genom spel och 11 

av 55 när de tittar på tv. I fråga om hur många timmar per dag eleverna möter engelska genom att 

titta på tv, visar enkäterna att 45 av 55 elever spenderar 1-3 timmar om dagen på tv. 6 elever 

svarar att de dagligen tittar på tv 4-6 timmar om dagen medan fyra elever inte tittar på tv alls. I 

fråga om hur många timmar eleverna spenderar på spel svarar 30 av 55 elever att de spenderar 

mellan 1-4 timmar om dagen på spelande. 25 elever svarar att de antigen inte spelar eller 

spenderar väldigt lite tid på spel. I fråga om elever uppfattar att de har någon nytta av engelska 

språket, svarar de allra flesta elever att de har nytta av engelska i kommunikativa syften när de 

pratar med familj i andra länder, när de pratar med kompisar, i spel eller också när de tittar på tv 

och lyssnar på musik.  
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Resultat från enkät visar att många av eleverna spelar spel på engelska samt att många av 

eleverna möter engelska enbart i intagande position, när de lyssnar på musik eller tittar på tv 

(Hult, 2007). Undersökningen visar att engelsk musik och engelsk tv är en vardagsföreteelse för 

de allra flesta elever. Elever exponeras av engelska utanför klassrummet vilket innebär att elever 

möter ett informellt vardagsspråk utanför skolan. Eleverna förvärvar språk genom input och vissa 

visar sig även få tillfällen till output när de kommunicerar på engelska genom spel och med 

familj samt kompisar. Forskning som säger att elever möter mycket engelska utanför skolan 

stämmer överens med vad den enkätundersökning som genomförts i detta arbete visar. 

Sundqvist skriver att hennes forskning resulterade i att elever som spelar på engelska och 

pratar med andra på engelska genom spelet, utvecklar större vokabulär än de som endast tittar på 

tv eller lyssnar på musik. Hon skriver även att läraren utifrån sin didaktiska kompetens dock kan 

undervisa engelska med film och musik för att göra elever mer medvetna om det engelska språket 

de möter utanför klassrummet.  

 

6 Slutsats och Diskussion 
I mitt sökande efter vilka metoder som anses vara främmande- och andraspråksmetoder har 

jag stött på en del svårigheter. Andraspråk och främmandespråk blir placerade under den 

generella termen andraspråksinlärning då det handlar om inlärning av ett nytt språk när det första 

är etablerat. Forskare och teoretiker anser att språkinlärning, vare sig det är ett främmande eller 

andra språk, i stort sett sker på samma sätt. Tittar man ur ett kognitivt perspektiv så kan man inte 

argumentera emot att språk lärs in genom en mental process och det talas då inte om språket är 

främmande för en elev eller inte. Däremot skiljer sig förutsättningarna åt då mängden exponering 

av ett andraspråk och ett främmande språk skiljer sig åt (Håkansson 2012:152).  

Genom en triangulär undersökning har arbetet sammanfattningsvis undersökt hur engelska 

framstår för lärare i mellanstadiet samt hur engelskundervisningen bedrivs. Undersökningen visar 

att ordinarie undervisningen i engelska bedrivs enligt främmandespråksstrategier som framgått i 

denna studie. Däremot visar intervjuerna som genomfördes att det engelska språket i Sverige 

upplevs mer som ett andraspråk än ett främmandespråk. Lärarna är även medvetna om att elever 

möter mycket engelska utanför klassrummet, vilket bekräftas av enkätundersökningen med 

eleverna. Genom intervjuerna framgår det även att lärarnas engelskundervisning genomgår 
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utveckling då det engelska språket har blivit en viktig del av elevernas identitet. Att döma från 

lärarnas svar om hur de upplever engelska i Sverige så stämmer det överens med Hyltenstams 

uttalande om att engelska är på väg att bli ett andra språk i Sverige, men nödvändigtvis inte i de 

svenska skolorna där undervisningen bedrivs på Svenska.  

Faktum är att undervisningen av ett främmande och andra språk bedrivs genom olika metoder 

i skolmiljön. Det går heller inte att utesluta att olika metoder bidrar till att utveckla olika 

förmågor. Stephan Bax sätter fingret på att språkutlärning bör vara kontextberoende och att 

undervisning först behöver ta hänsyn till vilka förmågor som skall utvecklas, för att sedan välja 

enligt vilken metod förmågorna på bäst sätt bidrar till språkutveckling. Däremot verkar 

grammatik vara vanligt förekommande när man lär moderna (främmande) språk i skolan och 

Engelska. Det visar flera undersökningar och det styrker även detta arbete. Historiskt sett har 

Grammar- translation approach visat sig bristfällig i att lära elever använda det språk som de lärt 

sig (Murcia 1991, Lightbown & Spada 2013, Richards & Rodgers 1986). Men trots det så är 

approachen vanligt förekommande inom främmandespråksundervisning. Det visar hur starkt 

rotad metoden är inom skolsystemen än idag. De metoder som framgått i arbetet har genomgått 

paradigmskifte. Varje metod har genomgått popularitet inom skolsystem och varje metod 

särskiljs efter hur de ska bedrivas och vad de anses bidra till att utveckla.   

Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv har jag genom min undersökning kommit fram till att olika 

metoder bidrar till att utveckla olika språkliga förmågor. Faktum är att lärare genom sin 

didaktiska kompetens behöver välja bland de olika metoder som framställs och skräddarsy sin 

undervisning. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv måste mänskliga handlingar och kunskaper 

relateras till konkreta sammanhang och kontexter för att nå förståelse. Hur vi lär oss i konkreta 

sammanhang för att nå förståelse är inte förutspått genom en specifik metod. Metoder beskriver 

olika sätt att undervisa i språk och inte olika sätt för att lära sig språk. Det finns en distinkt 

skillnad mellan teaching och learning, som bl.a. Krashen skriver om. Det finns många sätt att lära 

sig språk på och många sätt att undervisa i språk. Elever lär sig på olika sätt och har olika 

förutsättningar att ta till sig språk (Lightbown & Spada 2001:75). Det går därför inte att urskönja 

en enda metod som skall bidra till språkutveckling.  

”Teaching is an art, not a science; one must just take the best of all approaches, techniques 

and ideas” (Celce-Murcia 1992:23).  
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6.1 Vidare forskning  
 

I denna studie uppmärksammades några punkter som kan vara av intresse för fortsatta studier.  

Denna undersökning har utifrån tidigare studier, litteratur och datainsamling resulterat i att 

visa vilka metoder som är vanligt förekommande i undervisning av engelska i mellanstadiet. Likt 

de resultat som fler forskare kommer fram till, (Björk, Gisele, Olsson 2011), kommer även jag 

fram till att det inte är lätt att urskönja vilken/vilka metoder som förekommer i undervisningen 

och vilken metod som är mer framgångsrika än andra. På grund av arbetets omfattning har denna 

studie endast tagit på ytan av hur undervisning i engelska bedrivs i mellanstadiet.  

Jag har uppmärksammat att de traditionella metoderna grammar- translation approach, direct 

approach och audiolingual approach är de metoder som forskare och teoretiker diskuterat mest. 

Äldre studier och litteraturer om de traditionella metoderna visar hur omtalade metoderna har 

varit. Den metod som jag därmed finner är relevant att forska vidare på är Communicative 

approach. Metoden communicative approach har blivit eftersträvande inom skolundervisning av 

andra språk. Det är därför aktuellt att undersöka metodens olika spektrum och hur den i praktiken 

framställs. En vidare forskning av Communicative approach skulle kunna bidra till att belysa och 

förtydliga metodens positiva och negativa aspekter inom undervisning av ett främmande- och 

andraspråk.  

En annan utgångspunkt som jag genom denna undersökning uppmärksammat är att motivation 

har haft en betydelsebärande innebörd när man talar om att lära språk. Det vore intressant att 

genom intervjuer och observationer undersöka hur lärare i sin undervisning motiverar elever till 

att utveckla språkliga förmågor.  
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Bilagor 
Bilaga	  1	  -‐	  Enkätfrågor.	  
	  
Ringa	  in	  det	  svar	  som	  passar	  bäst	  in	  på	  dig.	  	  2017-‐10-‐17	  

1. Jag	  gillar	  engelska	   	  
• ja	  
• nej	  

2. Jag gillar mest att: 

• prata på engelska  

• skriva på engelska 

• läsa på engelska 

3. På engelska lektionerna pratar jag 

• svenska 

• engelska 

4. Det svåraste med engelska tycker jag är? 

• att prata på engelska 

• att skriva på engelska 

• att läsa på engelska 

5. Vad gör ni (elever) mest i engelska lektionerna känner du: 

• pratar på engelska 

• skriver på engelska 

• läser på engelska 

6. Jag möter oftast engelska hemma: 

• när jag tittar på TV 

• när jag lyssnar på musik 

• när jag spelar spel 

7. Jag	  tittar	  på	  TV	  på	  engelska:	  
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• 0-‐1	  timme	  om	  dagen	  

• 1-‐2	  immar	  om	  dagen	  

• 2-‐4	  timmar	  om	  dagen	  

• 4-‐6	  timmar	  om	  dagen	  

	  

8. Jag	  lyssnar	  på	  engelsk	  musik:	  

• 0-‐1	  timme	  om	  dagen	  

• 1-‐2	  timmar	  om	  dagen	  

• 2-‐4	  timmar	  om	  dagen	  

• 4-‐6	  timmar	  om	  dagen	  

	  

9. Jag	  spelar	  spel	  på	  engelska:	  

• 0-‐1	  timme	  om	  dagen	  

• 1-‐2	  timmar	  om	  dagen	  

• 2-‐3	  timmar	  om	  dagen	  

• 3-‐4	  timmar	  om	  dagen	  

Har	  du	  någon	  nytta	  av	  engelskan	  du	  möter	  utanför	  skolan?	  på	  vilket	  sätt?	  

 

 
 
 
 
	  

Bilaga	  2	  -‐	  intervjufrågor	  
	  

Hur	  ser	  du	  på	  engelskan	  i	  Sverige.	  Som	  ett	  främmande-‐	  eller	  andraspråk?	  

Vilka	  teorier	  om	  lärande	  skulle	  du	  säga	  att	  du	  formar	  din	  undervisning	  från?	  

Utgår	  du	  från	  några	  speciella	  metoder	  när	  du	  planerar	  din	  undervisning?	  	  

Vart	  kommer	  elevernas	  engelska	  ifrån?	  
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Påverkar	  engelskan	  utanför	  klassrummet	  den	  engelska	  undervisningen	  i	  ditt	  klassrum?	  

hur?	  

	  

Vad	  anser	  du	  att	  dina	  elever	  tycker.	  

Gillar	  din	  klass	  att	  prata	  engelska?	  

Gillar	  din	  klass	  att	  skriva	  engelska?	  

Gillar	  din	  klass	  att	  lyssna	  på	  engelska?	  

	  

Vad	  brukar	  dina	  elever	  göra	  på	  engelska	  lektionen?	  

Får	  de	  tala	  engelska?	  

Får	  de	  läsa	  engelska?	  

Får	  de	  kommunicera	  fritt	  på	  engelska?	  

Får	  de	  använda	  eller	  se	  på	  film/musik/?	  

	  

Angående	  ditt	  lektionsupplägg.	  

Hur	  anpassar	  du	  arbetsboken	  de	  använder	  med	  andra	  texter/filmer/ikt/annat?	  

Hur	  anpassar	  du	  svårighetsgraden	  i	  lektionen?	  

	  

När	  du	  väljer	  arbetsbok	  eller	  arbetssätt	  i	  lärarlaget,	  hur	  går	  ni	  tillväga?	  	  

Ser	  ni	  över	  arbetsboken?	  

Får	  ni	  idéer	  från	  internet?	  

Hur	  anpassas	  det	  efter,	  LP/LGR11	  eller	  	  

Tror	  du	  det	  finns	  någon	  skillnad	  på	  dessa	  två	  sätt	  att	  bedriva	  engelska	  undervisningen	  på?	  	  
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Bilaga	  3	  -‐	  Tillstånd	  för	  observation	  och	  enkätundersökning.	  	  

	  
Jag är student som utbildar mig till lärare vid Södertörn högskola. Jag skall nu skriva den 
avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är mitt examensarbete och som ger mig min 
lärarbehörighet. Arbetet skall vara klart den 29 november 2017. 
Examensarbetets syfte är att ”utöka kunskap om elevers inlärningsförmåga inom ämnet engelska”.   
Jag samlar in material till mitt arbete genom intervju/observation/frågeenkät med elever i er klass. 
 
 
På er skola kommer undersökningen att genomföras under perioden vecka 40-48. Jag vill med detta 
brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 
observation/intervju/frågeenkät/annat som ingår i examensarbetet. Alla elever kommer att 
garanteras anonymitet. De skolor/enheter/klasser som finns med i undersökningen kommer inte 
att nämnas vid namn eller på något annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I 
enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att 
intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet 
behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 
bearbetning. 
 
 

§ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 

§ Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
Datum …………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
vårdnadshavares underskrift/er elevens namn 
 
Med vänliga hälsningar 
Ana Vukojicic 
ana.vuko@gmail.com 

Handledande lärare är Kristy Beers Fägersten. Södertörnshögskola. 
 

 
 	  
Flemingsberg   
Postadress: 
141 89 Huddinge 
Telefon: 08-608 40 00 
Fax: 08-608 40 10 
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