
 

 

Nej, jag vill inte! 
Det är så pinsamt att säga fel. 
 
En kvalitativ observationsstudie om hur lärare gör 
för att motivera elever till att våga och vilja prata 
engelska på engelskalektionerna i årskurs 4–6. 
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Abstract 
English title: No, I don´t want to! It´s so embarrassing to say something wrong – a qualitative study 

about how teaches work to motivate pupils to speak English at the English lessons, grade 4-6.  

Author: Maria Sjödin 

Supervisor: Špela Mežek 

 

In today's schools many pupils in grades 4-6 do not want to or dare to speak English in 

English lessons. For various reasons, they find it embarrassing not being able to answer in the 

target language, not knowing what to say or how to pronounce a word. 

The purpose of this study is to find out how Swedish teachers work to motivate pupils to 

speak English in English lessons at school. The research questions were the following: 

• How much time is spent practicing oral ability?  

• What oral activities do teachers use to get pupils to speak English during lessons?  

• How do teachers act to encourage pupils to speak English?  

The study is based on a qualitative method: open observation. Five teachers were observed on 

two occasions each. By using this method, it was possible to observe what the teachers were 

doing and not what they would tell the interviewer that they do. The results were analyzed 

using theories such as Willingness to communicate (WTC), and concepts such as scaffolding 

and motivation. 

 

The results showed that the teachers spoke English to the pupils to a different extent, between 

8-25 minutes. This was interpreted as the teachers adapting their teaching and speaking time 

in the target language to the particular class that they taught in. The tasks and the size of the 

groups in which the pupils worked varied, from working in full class to working in pairs. By 

having different group sizes, the teachers created a safe environment for the pupils which 

motivated the them to speak English. The teachers also motivated the pupils to want to and 

dare to speak English through verbal and non-verbal feedback, such as body language, 

gestures, smiles, and encouraging nods. They also said, “good job” and “I know you can do 

this”. Through these actions, the teachers encouraged pupils to speak in the target language, in 

particular, those who are perceived as introverted and those who may have low self-esteem 

and motivation. 
 

Keyword: Willingness to communicate, scaffolding, motivation, English, teaching strategies, classroom  
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1.Inledning 
 

Sverige på 1960-talet införde en utbildningsform som hade målet att skapa ett tvåspråkigt land 

med svenska och engelska. Idag är det många invånare som behärskar det engelska språket 

väl och använder sig utav det både i arbetet och i fritiden (Kim-Rivera 1999). Kim-Rivera 

(1999) menar att Sverige är ett land som anses ha enastående framgång i den engelska 

undervisningen. Engelska är ansett ett världsspråk som eleverna kommer i kontakt med och 

genom denna exponering lär sig eleverna att kommunicera med människor från olika 

bakgrunder. Målet med den engelskspråkiga undervisningen i våra skolor är att eleverna i 

huvudsak ska kunna uttrycka sig muntligt, att besitta förmågan att göra sig själva förstådda 

och att förstå andra (Kim-Rivera 1999, s. 235–238). Att kunna uttrycka sig på engelska är 

med andra ord viktigt vilket betyder att vad våra lärare gör för att få eleverna att våga och 

vilja prata engelska är avgörande. 

 

Berg (2011, s. 21–22) skriver om att språket består av fyra ”hörnstenar”, lyssna, skriva, läsa 

och tala. Genom att integrera dessa fyra ”hörnstenar” utvecklas språket. Talet som är grunden 

i språkutvecklingen bygger på fyra principer; ”samspel med andra, konkreta situationer i 

vardagen, där barnet lär sig genom att använda språket och själv upptäcker hur språket är 

uppbyggt”. Det går inte att hoppa över en ”hörnsten” och fortfarande lära sig språket lika bra. 

Det väsentliga i detta är att språket utvecklas och blir mer omfattande om det används i 

situationer som eleven själv finner meningsfulla (ibid.).  

 

Lärarens uppdrag är att skapa en miljö där eleven känner att kunskapsutveckling går framåt 

samt ge eleven stöd i utvecklingen rörande språket och kommunikationen. Läraren ska även 

få eleven att kunna kommunicera på engelska som främmande språk samt få eleven att förstå 

att den kunskapen är meningsfull (Skolverket 2011, s. 13–14). En lärares uppdrag är dock mer 

än så, hen måste även skapa en accepterande, trygg och positiv klassrumsmiljö där lärandet 

främjas (Berglund 2007, s. 164). Ett av problemen i svenska skolor idag är att elever tycker att 

det är jobbigt att prata engelska. De tycker att det är pinsamt och de är rädda för att skämma 

ut sig om de säger fel. Framförallt blir de elever med svag självkänsla drabbade då de väljer 

att vara tysta (Berglund 2007, s. 101–102). Eleverna idag saknar även intresse och motivation 

när det gäller viljan att lära sig engelska. I mellanstadiet är det mycket stillasittande arbeten 
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där eleverna arbetar under tystnad och undervisningen är nästan helt och hållet lärarledd. 

Undervisningen sker även till stor del på svenska och skolböckerna är ofta väldigt gamla. 

Dessa faktorer leder till att elevernas delaktighet i undervisningen är minimal (Berglund 2007, 

s. 85–87). 

 

Minimal delaktighet är dock inte tillräckligt att lära sig prata engelska flytande. Att tala 

engelska innebär att besitta ett ordförråd, ha möjligheten att uttrycka sig i olika genres, allt 

från vardagsspråk om vädret till en mer avancerad situation inom till exempel jobbet och att 

anpassa sättet att tala till rätt situation (Thornbury 2005, s. 32–34). Det innebär även att förstå 

sig på grammatiken, kunna uttala ord, besitta kunskapen om stavning, förstå meningsstruktur 

och ordbildning samt förstå sig på språkets semantik (Hedge 2017, s. 47). Eftersom det är 

många beståndsdelar som en måste besitta kunskapen om för att vilja och våga tala engelska 

upplevs det som svårt och läskigt. För att få bort osäkerheten som en elev kan känna är det av 

vikt att få öva att tala, tala för att tala och inte för att öva grammatik eller uttal (Thornbury 

2005, s. 28, 32–34). Exempel på sådana övningar kan vara muntliga aktiviteter som bibehåller 

elevens intresse och som av eleven uppfattas som lekar eftersom de då inte tänker på om de 

uttrycker något felaktigt (Berglund 2007, s. 122–123). Det är viktigt att en lärare kan få elever 

att tala för det är först när en elev får öva talet som hen överkommer sin osäkerhet inför 

språket och ökar på så sätt sin självkänsla (Thornbury 2005, s. 28). För att få eleverna att vilja 

tala engelska finns det flera sätt en lärare kan gå till väga på. En viktig faktor är lärarens egen 

lust och engagemang till ämnet eftersom när den lusten finns skapas ett positivt lärandeklimat 

(Lundberg 2010, s. 26).  

 

Sverige anses vara ett land som ligger i framkant när det gäller att kunna kommunicera på det 

engelska språket. Trots detta finns det många elever i våra skolor som inte vill, eller vågar, 

tala engelska som främmande språk på lektionerna (Lundberg 2007). Det är viktigt att få 

eleverna motiverade till att prata engelska eftersom talet är grunden i språkutvecklingen men 

även för att ge alla elever samma förutsättningar i framtiden. Det finns inte mycket svensk 

forskning om hur lärare går till väga när de ”väcker” elevers vilja till att tala engelska som 

främmande språk. Den forskning som finns är oftast riktade till äldre barn, skriven på engelsk 

och handlar inte om svenska skolor (Enever 2011; Zarrinabadi, Ketabi. & Abdi, 2014; Zhang, 

Beckmann & Beckmann 2018).	Eftersom det är många elever som känner oro inför engelska 

som främmande språk blir det viktigt att veta vilka sätt och metoder lärare på mellanstadiet 

använder för att få eleverna att våga och vilja tala engelska. 
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1.1 Syftesbeskrivning 

Syftet med denna empiriska studie är att ta reda på hur lärare arbetar med att få elever att 

prata engelska genom att undersöka hur mycket tid som läggs på den muntliga förmågan i 

klassrummet, vilka tillvägagångssätt läraren använder för att motivera eleverna till att vilja 

kommunicera på engelska samt vilken typ av muntlig feedback och stöttning läraren ger 

eleven.  

1.2 Frågeställning 

• Hur mycket tid läggs vid att träna muntlig förmåga? 

 

• Vilka muntliga aktiviteter använder sig lärare av för att få eleverna att prata engelska 

på lektionerna?  

 

• Hur agerar lärare för att uppmuntra eleverna till att prata engelska? 

1.3 Bakgrund 

Lundberg (2007, s. 40, 42) skriver att engelskämnet är ett av våra kärnämnen i svenska 

skolan. Trots detta får ämnet sämre prioritet än de andra kärnämnena svenska och matematik. 

Till exempel får inte engelskan lika många lektionstimmar per vecka och ämnet har även färre 

utbildade lärare. Detta är såklart något som påverkar eleverna och deras arbetsinsatser 

eftersom det är lärarna som är nyckelfigurer när det gäller elevernas intresse för språk. Det är 

även lärarna som lägger grunden för elevens språkliga självförtroende.  

 

I styrdokumenten under kursplanen för ämnet engelska står det att ”undervisningen i ämnet 

engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap i engelska språket och kunskaper om 

områden och sammanhang där engelskan används samt tilltro till sin förmåga att använda 

språket i olika situationer och för skilda syften” (Skolverket 2011, s. 35). När eleverna går ut 

sexan ska de bland annat kunna föra ett samtal om sina åsikter, intressen och om olika 

händelser. De ska även besitta kunskap om olika strategier som de kan använda för att göra 

sig förstådda när språket inte räcker till men även för att delta i ett samtal (ibid. s. 36–37).  

 

En lärare ska ha kunskap om hur hen styrker elevernas självförtroende, hur elevernas 

nyfikenhet väcks och hur deras kreativitet stimuleras (Skolverket 2011, s. 9). För att uppfylla 

alla de här kraven, men även de övriga krav som tidigare nämnt från Skolverket, behöver 
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skolan professionella lärare som har verktygen till att motivera eleverna till att våga och vilja 

ta sig an det engelska språket. 

 

2. Teoretisk utgångspunkt 

Här redovisas de teoretiska perspektiv som ligger till bakgrund för denna undersökning. Till 

en början förklaras det sociokulturella perspektivet med fokus på scaffolding/stöttning, att 

utveckling och lärande är en process som sker genom sociala sammanhang. Därefter 

introduceras MacIntyres et al. (1998) teori, Willingness to communicate som beskriver en 

individs vilja att kommunicera på främmande språk utöver modersmålet. Till sist nämns 

motivation och vad en lärare kan göra för att motivera eleverna till att tala ett främmande 

språk. 

2.1 Sociokulturella perspektivet 

Den sociokulturella teorin är en teori som är baserad på Lev Vygotskij forskning. Teorin 

bygger på att en individs lärande och utveckling sker i samband med andra. Lärande är en 

social företeelse och inte individualistisk. Hur en individ lär sig och vad hen lär sig påverkas 

även av vilken kultur och historia som omger personen (Gibbons 2010, s. 26). Vygotskij 

menade att kommunikation är en förutsättning för lärande och utveckling (Lundahl 2019, s. 

137). Olika sätt att kommunicera hjälper oss förstå vår omvärld och ge uttryck till våra tankar 

tillsammans med våra medmänniskor (Säljö 2014, s. 301). Människan befinner sig enligt det 

sociokulturella perspektivet under konstant utveckling och förändring. Säljö (2000) tolkar 

Vygotskij och menar att i varje samspelssituation med andra ges det möjlighet till ny kunskap. 

När vi bir äldre och går i skolan sker lärandet och kunskapsutvecklingen mellan lärare och 

elev men även elever sinsemellan. När lärandet äger rum är båda aktörer eftersom båda 

behöver samarbeta. Den som besitter mer kunskap förmedlar den och ger sitt stöd till den som 

inte är lika kompetent. Den mindre kompetenta måste vara delaktig i processen eftersom utan 

visat intresse och utan medverkan kommer inget lärande att ske (ibid. s. 119, 122–123).  

2.2 Scaffolding/stöttning 

Gibbons (2010) skriver att scaffolding (sv. stöttning) formades av den nordamerikanske 

psykologen Bruner och hans kolleger Wood och Ross. De var inspirerad av Vygotskij och den 

sociokulturella teorin där lärandet utmanar eleverna att tänka och handla över sin förmåga 

(Gibbons 2010, s. 29). Fortsättningsvis i denna undersökning kommer ordet stöttning att 
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användas. Läraren måst veta var eleven befinner sig just nu för att på bästa, möjliga sätt kunna 

ge rätt stöttning. De uppgifter som tilldelas eleven ska exempelvis ge eleven utmaningar 

genom till exempel att de möter nya ord och strukturer. Är uppgifterna för svår eller för lätta 

kommer eleven inte att utvecklas (Lundahl 2019, s. 132–133). Till exempel om läraren ber en 

elev på engelska låtsas beställa mat på en restaurang utan att ha gått igenom processen så blir 

uppgiften för svår och eleven kan inte utvecklas.  

 

Gibbons (2010) skriver att stöttning kan förklaras vid liknelsen av en vägg som står för sig 

själv vid ett husbygge. Till att börja med måste väggen vid dennes uppbyggnad stöttas och när 

den står stadigt och säkert kan stöttorna tas bort. När stöttning sker i klassrummet innebär det 

att eleven får den hjälp som hen vid tidpunkten är i behov av. Stöttningen får eleven av en 

person som är mer kompetent än eleven själv, ofta läraren men det kan även vara en kunnig 

kamrat. Hjälpen finns där för att eleven ska kunna utföra sina uppgifter på ett framgångsrikt 

sätt och den ska ta eleven till nya nivåer av förståelse, hjälpa eleven att förstå nya begrepp 

samt få eleven att besitta nya färdigheter. När en lärare stöttar en elev är hjälpen tillfällig 

eftersom målet med stöttningen är att eleven ska kunna gör samma uppgifter utan hjälp 

(Gibbons 2010, s. 29). Stöttning kan vara både verbal och icke verbal. När stöttningen är icke 

verbal kan det vara i form av att läraren gör tummen upp eller ler och nickar (Lundahl 2019, s. 

133). I exemplet ovanför där eleven på engelska skulle beställa mat på en restaurang fick hen 

inget stöd av läraren. Om läraren i den situationen hade gått igenom den kunskapen, det vill 

säga glosor och fraser samt dess betydelse med eleven innan uppgiften utfördes hade eleven 

fått det stöd hen behövde.  ”Vygotskij ska ha uttryckt det: Det ett barn idag kan göra med 

stöd, kan hon eller han göra på egen hand imorgon” (Gibbons 2010, s. 29).  

Lundberg (2019) förklarar att utveckling hos en elev kan ske under en lärares handledning 

men den kan även ske med hjälp av en grupp där deltagarna är mer eller mindre kunniga inom 

det aktuella ämnet. Gruppens deltagare är oftast bra på olika saker och genom att förklara för 

någon som inte är lika kunnig som en själv fördjupas ens egen kunskap (s. 133). När elever 

jobbar i konstellationer som i par eller i mindre grupper har det visat sig att intresset för att 

skapa en genuin kommunikation är större än en lärare – elevinteraktion. När eleverna arbetar 

med varandra drar de nytta av varandras språkliga resurser och grammatiska kunskaper. Detta 

bidrar till att undervisningen kan upplevas som en avspänd interaktion där eleverna erövrar 

kunskap som eventuellt vid en lärarledd undervisning skulle ha gått dem förbi. Vid sådana här 

tillfällen står inte läraren bara bredvid och iakttar utan hen ger sitt stöd till de elever som 
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behöver så att de inte kommer efter de mer kompetenta kamraterna. Alla är aktiva och 

engagerade i uppgiften (Abrahamsson 2009, s. 190–191).  

William (2013, s. 126) beskriver en vanlig händelse i klassrummet där stöttning förekommer. 

En ny uppgift delas ut i klassen och en, eller flera, elev(er) säger att hen inte förstår 

någonting. Eleven har ingen aning om hur hen ska gå till väga gällande arbetsuppgiften. Den 

här typen av reaktion beror vanligtvis på att eleven känner oro inför uppgiften. Läraren säger 

till eleven att påbörja uppgiften själv och talar om att hen ska återkomma till eleven om några 

minuter. När läraren återkommer till eleven är det väldigt vanligt att eleven inte behöver 

någon hjälp. Detta tolkas att hjälpen som eleven fick var stöttning i form av ett osynligt och 

outtalat ”jag tror på dig, du kan det här” av läraren. Dessutom fick eleven tid till att studera 

uppgiften vilket kan leda till att eleven förstår uppgiften och kan på så sätt ta sig an den på 

egen hand.  

2.3 Willingness to communicate (WTC) 

Willingness to communicate (WTC) är en teori som handlar om elevernas vilja att 

kommunicera. Grundarna till denna teori är Peter D MacIntyre, Richard Clement, Zoltan 

Dörnyei och Kimberly A. Noels. Författarna menar att när det gäller att prata ett andra språk 

finns det elever som inte vill använda sig av det andra språket trots att de besitter stor språklig 

kompetens och det finns de elever som gärna pratar trots att deras språkliga kompetens är låg. 

Författarna undrar hur det kommer sig att det är så här och har därför under många år forskat 

om det (MacIntyre et al. 1998, s. 546). Viljan att kommunicera påverkar hur mycket en elev 

faktiskt pratar och det är därför detta begrepp är relevant (MacIntyre 2007, s. 565). För att 

tydligare förstå deras teori förklaras den med hjälp av en pyramid (se figur 1) i sex olika 

nivåer som kommer att förklaras här nedan. Pyramiden beskriver vilka variabler som påverkar 

en individs vilja att kommunicera.  

 

En lärare kan göra olika saker i klassrummet som siktar på olika nivåer av WTC. Några av 

dessa saker kan observeras men många kan inte. Lärarens agerande i klassrummet kan på 

olika sätt relatera till de olika nivåerna i pyramiden. Denna pyramid används senare i analysen 

av materialet.  
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Figur 1: MacIntyres et al.(1998, s.547) modell av Willingness to Communicate (WTC). 

I basen i pyramiden, nivå 6, finns intergroup climate och personality. Läraren har en viktig 

roll att på den här nivån skapa ett klimat där alla elever känner sig trygga med varandra. I 

personality finns personliga egenskaper som påverkar WTC, som till exempel utåtvändhet, 

nyfikenhet, självdisciplin, känslomässig stabilitet och en positiv attityd. Intergroup climate 

handlar om att det finns parametrar som påverkar en elev redan innan hen är född. Till 

exempel vilket land, vilken kultur och vilka sociala förhållanden hen föds in i. Detta är 

ingenting eleven kan påverka (MacIntyre 2007, s. 567). 

På nivå 5 (Eng. Affective-Cognitive Context) finns känslomässiga och tankemässiga 

sammanhang. Detta innebär bland annat spänningen mellan individens önskan att skapa 

relationer till människor som talar det andra språket och rädslan och osäkerheten att göra så. 

Olika sociala möten i olika sociala sammanhang har olika uppförandekod men även det 

verbala uttrycket varierar. Kommunikationsförmåga kräver att besitta kunskap om många 

olika språkliga beståndsdelar så som lingvistik det vill säga uttal, språkets struktur och 

grammatik. Även strategisk kompetens är väldigt viktig. Strategisk kompetens innebär att en 

talare finner sig när hen inte hittar ordet hen söker, när det blir blankt i huvudet eller inte 

förstår vad motparten säger. Utvecklande av strategisk kompetens har en speciellt viktig roll 

att bidra till en persons språkliga självförtroende (MacIntyre et al. 1998, s. 551; MacIntyre 

2007, s. 567). 
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Nivå 4 (Eng. Motivational Propensities) handlar om motivation i olika former. Hur individen 

motiveras till att lära ett andra språk, om individen har en egen vilja till att lära samt om 

individen känner samhörighet med en grupp och vilken roll hen har i den gruppen. Viljan till 

att kommunicera finns hos en individ med högt självförtroende. Om självförtroendet är lågt 

undviker individen att kommunicera på målspråket. Självförtroende beror på två 

komponenter, på den kognitiva och på den känslomässiga förmågan. Den kognitiva förmågan 

innebär hur eleven själv värderar sina språkliga kunskaper. Den känslomässiga förmågan 

handlar om ängslan som eleven kan känna inför målspråket. Har individen en dålig erfarenhet 

kopplad till en särskild händelse kan detta påverka individens framtida vilja till att 

kommunicera på målspråket (MacIntyr et al. 1998, s. 550–551). För att en individ ska känna 

god självkänsla är det viktigt med vilken motivation hen får av sin lärare Att läraren motiverar 

eleverna genom att planera lektionerna så att eleverna känner sig delaktiga, att arbetsgrupper 

bestämts utifrån lärarens vetskap om elevernas trygghet med varandra, att läraren ger eleverna 

positiv feedback när de svarar rätt eller har lyckats med en uppgift spelar en väsentlig roll för 

elevernas självkänsla (MacIntyre 2007, s. 567–568). Längre ner i texten kommer ett separat 

avsnitt om motivation. 

 

Dessa tre nivåer i botten återspeglar de långvariga parametrar som påverkar WTC. Vid nivå 3 

sker en övergång från de långvariga parametrarna till situationsknutna parametrar, här och nu. 

Nivå 3 (Eng. Situated Antecedents) beskriver önskan om att vilja kommunicera med en 

specifik person samt vilken nivå självförtroendet hos individen ligger på (MacIntyre 2007, s. 

568). Läraren kan på den här nivån vara lyhörd för elevernas önskemål om att arbeta med 

särskilda kamrater som de känner sig trygga med och som stärker deras självkänsla.  

 

Näst högst upp i pyramiden, nivå 2 (Eng. Behavioural Intention), finns viljan till att 

kommunicera. MacIntyre (2007) menar att det är på den här nivån som individen väljer att 

prata eller inte prata. Ibland har individen viljan till att prata och känner att det går lätt. Vid 

andra tillfällen upplever samma individ bävan och ängslan till att kommunicera och väljer då 

att vara tyst (MacIntyre 2007, s. 568).  

Högst upp på toppen, nivå 1 (Eng. Use), av pyramiden förklaras det hur individen 

kommunicerar och alla tidigare parametrar påverkar eleven (MacIntyre 2007, s. 568–569).  

Här är det viktigt att läraren är flexibel för elevens behov eftersom eleven är under konstant 

utveckling. Lärarens tidigare utmaningar kommer fortfarande att vara utmaningar och det 
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måste läraren ha i åtanke. Om en elev inte vill lära sig ett nytt språk måste läraren försöka 

hitta andra tillvägagångssätt än de hen redan prövat för att väcka elevens vilja. ”Choosing to 

communicate in the second language is an act of volition” (MacIntyre 2007, s. 569).  

2.4 Motivation 

Hedegaard Hein (2012) skriver om motivation och att den kan delas in i inre och yttre 

drivkrafter. När en människa har önskemål att utvecklas eller prestera är det den inre 

motivationskraften som står i fokus eftersom den skapas av individen själv. Om den däremot 

ligger utanför människans kontroll handlar det om en yttre motivationsfaktor. En individ kan 

inte styra över de yttre motivationsfaktorerna som är instrumentell. Detta innebär att 

individens handling leder till en belöning i någon form. Gällande den inre motivationsfaktorn 

kommer belöningen i form av att till exempel lyckas med sin önskan om att prestera. Den är 

med andra ord inte instrumentell (2012, s. 16–17). Elever skyller ofta på den yttre 

motivationsfaktorn när de misslyckas och när de har framgång är det tack vare den inre 

motivationsfaktorn. När eleverna anser att de inte lär sig något alls skyller de på generell 

bristande motivation (William 2013, s. 129, 162). 

 

Det finns en hel del saker som en lärare kan göra för att få eleverna motiverade till att tala 

engelska. Eleverna behöver en lärare som ansvarar för att elevernas miljö är trygg, 

stimulerande och kommunikativ. Miljön ska ge eleverna rika möjligheter till en 

språkutveckling som både är interaktiv och funktionell (Lundberg 2010, s. 25–26). Lundberg 

(2010) skriver om fyra viktiga beståndsdelar för att språkinlärningen ska vara framgångsrik. 

Till att börja med ska målet med lektionsupplägget och innehållet vara att skapa ett 

engagemang hos eleverna som sporrar till fortsatta språkstudier (intresse). Detta kan göras 

genom att lägga läroböckerna åt sidan och förhålla undervisningen till elevernas verklighet 

(relevans). Det är viktigt att undervisningens svårighetsgrad ligger lite ovanför elevernas 

vardagsnivå eftersom detta tvingar dem till att försöka frambringa förståelse. I det här skedet 

är det viktigt för språkutvecklingen att läraren har positiva förväntningar på eleverna 

(förväntningar). Den fjärde och sista framgångsfaktorn är att läraren bekräftar eleverna och 

talar om för dem att de faktiskt kan (uppfyllelse) (ibid. s. 28–29). 

 

Att ge eleverna motivation är ett sätt att få eleverna att vilja prata engelska och detta kan göras 

genom bland annat leken (Lundberg 2007, s. 122). Lundberg (2007) menar att leka kan alla 

göra oavsett ålder. När eleverna leker tänker de inte på om de säger fel eller hur det låter när 
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de pratar. Ett annat sätt att motivera eleverna kan vara att läraren arbetar med kroppsspråk, 

små dramatiseringar, röstvariationer med mera. Svåra ord och fraser skrivs upp på tavlan 

vilket ger stöd åt synminnet. När en ramsa byts ut mot en aktuell popsång är även denna 

aktivitet något för alla åldrar. Motivation kan även innebära att läraren är generös med positiv 

feedback och undviker att påpeka när eleven säger någonting fel. Lundberg (2007) menar att 

uppmuntran är nyckelordet för tidig språkinlärning (ibid. s. 108, 122–123).  

Dörnyei (2007, s. 719) skriver att det är flera aspekter som spelar en avgörande roll när det 

gäller att lära sig ett främmande språk. För att lära sig ett andra språk måste undervisningen 

inkludera inspiration och glädje för att motivera till ett livslångt lärande. En undervisning som 

anses tråkig och systematisk kan vara effektiv för att till exempel producera bra testresultat 

men sällan leder det till ett livslångt engagemang för lärandet.  

Motivation är en aspekt som Dörnyei (2007, s. 726–731) behandlar och detta kan ske på två 

nivåer, individuellt och i grupp. Hans fokus är motivation på gruppnivå. När motivation sker i 

grupp måste läraren känna av dynamiken i klassen för att kunna motivera på rätt sätt. Läraren 

motiverar gruppen bland annat genom att öka elevernas förväntningar på framgång, öka deras 

målfokus eftersom alla elever inte förstår varför de gör vissa aktiviteter, undervisa utifrån 

elevernas intresse samt att implementera att språkkunskap är viktigt. Tillvägagångssätten för 

att upprätthålla motivationen i klassen är många till exempel göra lärandet roligt och 

stimulerande, presentera uppgifter på ett motiverande sätt samt skydda elevernas självkänsla 

och öka deras självförtroende. Sammanfattningsvis menar Dörnyei (2007) att utifrån en 

situation kan lärare handla olika så länge de har de rätta verktygen att arbeta med. Det som 

dock är viktigt att tänka på är att inte använda alla verktyg på en och samma gång eftersom 

det kan resultera i att lärarna blir utbrända. Kvalitet är viktigare än kvantitet.  

2.5 Teorisammanfattning 

Både det sociokulturella perspektivet och Willingness to communicate har många liknelser. 

Båda teorierna handlar bland annat om hur elever sinsemellan samt mellan elev – lärare 

stöttar och motiverar varandra i lärandet. En individs bakgrund, kultur och sociala 

sammanhang kommer att påverka hens lärande och utveckling. Tankar som individen har om 

sig själv och känslan av tillit och tron att hen ska klara de utmaningar som skolan ger kommer 

göra att eleven antingen förblir stillastående eller så kommer de att föra individen framåt i 

utvecklingen. Läraren stöttar och motiverar eleverna genom att bland annat skapa en trygg 



 

 11 

lärande miljö. För att läraren ska kunna ge eleverna relevanta och motiverande uppgifter som 

tar eleverna framåt i utvecklingen samt styrker deras självkänsla måste läraren ta reda på var 

eleven befinner sig kunskapsmässigt så att uppgifterna grundas på rätt förutsättningar.  Det 

finns både verbal och icke verbal stöttning och båda versionerna fungerar även som 

motivation eftersom när en lärare ler och säger ”good job” blir nog de allra flesta elever glada 

och motiverade till fortsatt utveckling. 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tre tidigare forskningar inom det aktuella området. Det har varit 

svårt att hitta svensk forskning som handlar om det aktuella ämnet vilja att kommunicera 

(willingness to communicate) på ett främmande språk samt vad lärarna gör för att motivera 

eleverna till att tala det främmande språket. Emellertid finns det en del forskning skriven på 

engelska men de är oftast inriktade på elever som är äldre än mellanstadieåldern och de riktar 

sig inte heller till svenska skolor.  

3. Lärarens påverkan på WTC  

Zarrinabadi (2014) skriver i en artikel om att tidigare forskning visar att lärarnas stöd, 

inställning och undervisningsstil kan påverka elevernas vilja till lärande. Artikeln bygger på 

en kvalitativ studie där deltagarna är elever. Syftet är att ta reda på hur lärare kan påverka och 

motivera elevernas intresse för att prata ett främmande språk i klassrummet. I forskningen 

talas det om tre psykologiska faktorer som kan påverka elevernas WTC: spänning, säkerhet 

och ansvar. Spänning är när en elev känner upphetsning och lycka att få prata på det 

främmande språket. Då spelar det ingen roll om det blir fel eller låter tokigt. Säkerhet hänvisar 

till att känna rädsla och osäkerhet till att kommunicera på det andra språket, engelska. Eleven 

vill vara säker på att det blir rätt när hen talar och drar sig för att säga något alls om det inte 

blir rätt. Ansvar innebär att eleven känner att de måste tala, att det är deras plikt. Vilken 

uppfattning eleven har om sig själv och sin språkkunnighet spelar med andra ord en 

betydande roll när det gäller WTC. De här faktorerna kan komma att ändras om eleverna till 

exempel själva får vara med att bestämma diskussionsämne i skolan eftersom det skapar en 

trygg miljö med ett familjärt ämne. 

 

Både elever och lärare påverkar inlärningen. Resultatet visar att lärarnas sätt att påpeka ett fel 

är av betydelse för eleven. Eleven vill inte bli tillrättavisad på en gång eftersom det kan vara 

ångestframkallande utan eleverna önskar att läraren tar upp felet efter en stund vid ett lämpligt 
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tillfälle. När lärarna korrigerar felet uppskattas det att de använder sig av vänliga, stödjande 

beteenden. Eleverna vill även känna att de har tid till att hinna tänka efter innan de svarar eller 

ger sig in i en diskussion och under tiden de tänker efter får läraren gärna ge eleven en kort 

bekräftelse och le uppmuntrande. När en elev tvekar inför att svara betyder inte det att hen 

inte kan eller vill tala utan det kan vara en strategi som ger eleven mer tid till att reflektera 

över grammatiken och uttalet.  

3.2 Sociala faktorer och WTC 

Cao (2014) skriver i en artikel om en kvalitativ studie som har ägt rum på Nya Zeeland. 

Under fem månader har det gjorts klassrumsobservationer och intervjuer med sex studenter 

som har engelska som andra språk. Studenterna var mellan 19–26 år gamla och har studerat 

engelska som andra språk i minst sju år. Det som har undersökts är elevernas vilja att 

kommunicera på ett främmande språk samt vilken påverkan ett sociokognitivt perspektiv så 

som social, miljömässiga och enskilda faktorer har på viljan att tala ett främmande språk.  

 

Resultaten för denna studie visade att det finns tre individuella och miljömässiga faktorer som 

påverkar en elevs vilja att kommunicera på ett främmande språk: miljö, individ och språk. 

Miljödimensionen berör de yttre faktorerna. Det vill säga alla de händelser eller förhållanden 

utanför den enskilda eleven som antingen påverkats eller påverkades av eleven så som ämne, 

uppgift, samtalsperson, lärare, klassinteraktionsmönster och gruppstorlek. Den enskilda 

dimensionen refererar till affektiva faktorer inklusive självförtroende, personlighet, känslor 

och upplevd möjlighet att kommunicera. Bland dem hänvisar både positiva och negativa 

känslor så som tillfredsställelse, njutning, ångest, tristess, besvikelse, frustration, pinsamhet 

och ilska. Den sista dimensionen är den språkliga och den handlar om språklig kunnighet och 

att eleven måste besitta goda kunskaper i första språket för att utveckla det andra språket. 

Språklig förmåga är att kunna förstå och nyttja språket. Utöver de tre nämnda dimensionerna 

tillkommer det faktorer som alla påverkar en elevs lärande. Dessa faktorer är bland annat 

lärarens undervisningsstil, engagemang och deltagande samt dynamiken i klassen, 

gruppstorlek, pararbeten, grupparbeten och inkluderande situationer i helklass har betydelse 

för elevernas vilja att kommunicera på ett andra språk.  

 

Det visade sig även att viljan att kommunicera på ett främmande språk varierar beroende på 

individen och miljön. Författaren konstaterade att viljan att kommunicera kunde variera inom 

en enda samtalssession med samma samtalspartner. Viljan att lära är med andra ord inte 
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statisk utan den visar kontinuerlig fluktuering som ebb och flod. Deltagarna rapporterade 

emellertid att enskilda faktorer såsom känslor och upplevd möjlighet som relevanta till att 

vilja kommunicera. Denna studie pekar även på det ömsesidiga beroendet mellan de faktorer 

som ligger bakom viljan att kommunicera såväl som flödet i viljan att kommunicera. Studien 

ger empiriska bevis på att alla relevanta faktorer arbetar i samverkan snarare än att en enda 

faktor fungerar oberoende för att skapa vilja att kommunicera. 

3.3 Tveksamheter till att tala 

MacIntyre, Burne och Jessome (2011) skriver om en studie som har ägt rum i Canada. Studien 

handlar om elever som talar engelska som huvudmål tar sig an det franska språket som ett 

andra språk. I texten framgår det hur eleverna har upplevt att lära sig ett nytt språk. Vad de 

har upplevt som motgångar och vad de har upplevt som motiverande och succéfullt. Denna 

studie grundar sig på pyramiden av ”viljan att kommunicera” (se Teorier, 2.3). Den beskriver 

att det är flera aspekter som ligger till grunden och måste finnas med hos en elev som lär sig 

ett främmande språk. Deltagarna i den här studien var 100 stycken elever mellan 12–14 år 

som gick på en skola där undervisningen leddes på både engelska och franska, men mestadels 

på franska. En så kallad Immersion skola. Den påminner om den Engelska skolan som finns i 

Sverige där all undervisning sker på engelska förutom i något ämne (Internationella Engelska 

skolan, u.å.). Den fransktalande bakgrunden varierade mellan studenterna. Cirka 24% hade 

någon i hemmet som talade franska och 48% hade någon mer avlägsen släkting som talade det 

franska språket till exempel en mor- eller farförälder eller en moster. Inom elevernas sociala 

nätverk var det 68% av eleverna som kände någon som kunde talade lite franska.  

Det fanns olika situationer där Immersionsstudenterna var mer och mindre villiga att 

kommunicera. Författarna upptäckte att de situationer där eleverna är mest villiga att 

kommunicera inte skiljer sig radikalt från då de är minst villiga. Eleverna tycker om att prata 

med sina lärare, men inte om lärarna uppfattas kritiska eller om de fokuserar på varje litet 

misstag. De uppskattar även att kommunicera med sina vänner speciellt om de kan dela 

hemligheter på det nya språket men det får inte vara på bekostnad av att dra till sig ofrivillig 

uppmärksamhet. Det fanns en vilja och en ovilja till att tala med kamrater som besitter mindre 

men även mer kunskap i det främmande språket. I studien kom det även fram att eleverna är 

villiga at kommunicera på det främmande språket med dem i familjen eller omgivning som 

behärskade språket men att det skulle ske på elevernas villkor.  
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För att motivera eleverna till att vilja kommunicera på det främmande språket måste lärarna 

ha i åtanke att eleverna kan känna kluvenhet till det främmande språket. Vad och hur läraren 

gör likväl vad elevernas kamrater gör kan spela en avgörande roll för lärandet. Lärarens 

subtila egenskaper kan leda till att en elev talar upp eller fortsätter vara tyst, den psykologiska 

situationen kan förändras snabbt. Det kan vara till hjälp för lärarna att närma sig elever som 

om de levde i ett tillstånd till ambivalens gentemot lärande eftersom eleverna upplever både 

skäl till att närma sig att tala och skäl för att undvika tala det främmande språket. Att 

kommunicera på ett andra språk är förknippat med personliga, familjära och sociala 

spänningar. Eleverna beskrev också att beroende på kamraternas handlingar, både icke 

verbala likväl som verbala, är kritiskt viktigt för dynamiken i viljan att kommunicera. Hårfina 

skillnader inom kommunikationskonsten kan flytta talaren från ett tillstånd att vilja till ovilja 

att kommunicera. 

4. Metod och material 

I detta avsnitt ska jag redogöra för vilken metodik som har använts i den här undersökningen. 

Metoden som är vald är mest lämpad för syftet och för att komma fram till ett svar på de 

frågeställningar som den här undersökningen bygger på. Här kommer det även att redovisas 

för urval, genomförande av undersökningen samt etiska aspekter kring undersökningen. 

4.1 Observation som metod 

Metodvalet för denna undersökning är den kvalitativa metoden observation. Med kvalitativ 

metod menas att forskaren vill skapa sig en djupare förståelse inom ett ämne. Till exempel 

undersöks händelser som tolkas för att skapa förståelse för de resultat som blir uppenbarad 

(Stuák 2011, s. 36). I en kvalitativ studie är forskare med andra ord ute efter att ta reda på hur 

någonting fungerar (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). Genom metoden observation får jag med 

egna ögon se men även höra hur läraren gör för att motivera eleverna till att tala engelska, om 

hen använder kroppsspråk, vilket språk, svenska eller engelska, läraren och eleverna talar med 

mera (Larsen 2018, s. 146). Detta ger mig även tillfälle att skapa mig en uppfattning av 

klassrumsklimatet. Med andra ord får jag se lärarens naturliga beteende i klassrummet. Hade 

istället intervju valts som metod hade lärarens tankar om ämnet framgått (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015, s. 35). Dock är inte detta undersökningens syfte utan syftet är att se hur läraren 

gör i klassrummet. Metoden observation passar därför bättre för att få svar på 

undersökningens syfte och frågeställningar.  



 

 15 

Det finns flera sätt en observation kan genomföras på. Larsen (2018, s. 148–151) skriver att 

den kan vara icke deltagande eller deltagande, öppen eller dold samt strukturerade, 

semistrukturerade eller ostrukturerade. I den här undersökningen har observationerna varit 

öppna, icke-deltagande och strukturerade. Med öppen observation menas det att deltagarna 

har fått information om undersökningen och de vet att forskaren kommer att finnas på plats 

och vad de ska undersöka. Dock kan det ibland finnas en nackdel med öppen observation och 

det kan vara att deltagarna blir påverkande av att forskaren finns i rummet. Trots detta valdes 

en öppen observation eftersom målet med observationen i första hand är att ta reda på vad och 

hur läraren gör för att få eleverna att tala engelska på engelska lektionerna men även att se hur 

mycket tid som läggs på den muntliga förmågan. Genom en öppen observation kan forskaren 

med hjälp av sina sinnen registrera både verbala och icke-verbala situationer. Forskaren som 

sitter med i klassrummet kan på detta sätt uppfatta saker som inte skulle ha framgått genom 

andra metoder (Stuák 2011, s. 55). 

 

En forskare kan vara antingen icke deltagande eller deltagande i observation. När en forskare 

är delaktig betyder det att hen integrerar med deltagarna som observeras genom att bli en 

medlem i den miljö som studeras. I den här observationsundersökningen har jag valt att vara 

icke-deltagande. Detta innebär att fokus är att iaktta och studera det som ska observeras. 

Målet är att påverka minimalt med min närvaro därför håller jag mig i bakgrunden utan att 

medverka i de aktiveter som deltagarna sysselsätts med. Förhoppningsvis har läraren kunnat 

arbeta som vanligt utan min inverkan (Larsen 2018, s. 148–149).  

 

Larsen (2018, s. 146, 151) skriver om strukturerad observation som innebär att forskaren på 

förhand har gjort ett observationsschema där det preciseras vad som ska observeras. Schemat 

som har använts i denna studie har formats efter studiens syfte och frågeställningar. Larsen 

(2018) nämner även att när en observation äger rum sker det en tolkning eftersom den som 

forskar bär med sig sina egna erfarenheter, kunskaper och förförståelse som formar hur hen 

tolkar observationen. Vid användning av en strukturerad observation får forskaren inte en 

helhetsbild på situationen eftersom iakttagelserna utgår från observationsschemat. Med denna 

vetskap är det ändå detta sätt som används i denna studie eftersom med observationsschemat 

begränsas forskaren och får på så sätt ett bättre fokus på observationerna. Forskaren 

undersöker med andra ord det som ska undersökas. Observationsschemat för den här 

undersökningen har som sagt sin utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar. I 

den här undersökningen är den första frågan hur mycket tid som läggs vid den muntliga 
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förmågan en utgångspunkt. Vilka muntliga aktiviteter läraren använder för att få eleverna att 

vilja prata engelska bildar en annan utgångspunkt. Den sista frågan om hur läraren agerar för 

att uppmuntra eleverna till att prata engelska bildar den sista utgångspunkten. Utifrån dessa 

tre kategorier har jag gjort ett observationsschema (se bilaga 1). Eftersom det var väldigt 

många moment att samtidigt monitorera var det tillfällen då anteckningar skrevs bredvid 

schemat som senare fylldes i på rätt ställe i observationsschemat. Hela tiden har jag varit 

medveten om att vara objektiv samt noggrann i mitt genomförande. För att försäkra att ingen 

viktig information förbisetts gjordes flera observationer med observationsschema.  

 

Observationstiden kan variera beroende på vilken typ av observation som utförs. De kan vara 

heltid då forskaren spenderar all sin tid i fältet till deltid. När det gäller deltid varierar tiden 

som forskaren spenderar med informanterna (Lalander 2015, s. 101). Observationerna i den 

här undersökningen har skett på deltid. Två 40–60 minuters klassobservationer per lärare har 

ägt rum och antalet lärare som observerats är fem, totalt 10 observationer. Eftersom den här 

undersökningen endast involverar fem lärare är det svårt att veta om det skulle bli likvärdiga 

resultat om undersökningen hade varit större (Stukát 2011, s. 136). 

4.2 Urval 

Urvalet till undersökningen omfattar fem mellanstadielärare som undervisar i ämnet engelska 

i fyra olika skolor. Förfrågan har antingen gjorts via kontakter som jag personligen har med 

lärare eller via vänner till mig som har kontakter inom skolvärlden. Förfrågningarna till 

samtliga lärare har skett via mail. Det visade sig vara en svår uppgift att få engelsklärare att 

ställa upp på observationerna. Många tillfrågade avböjde med ursäkten att det inte känner sig 

bekväma med att bli observerade eftersom de inte är behöriga lärare. Vissa av dem är 

outbildade långtidsvikarier och några håller på att utbilda sig till lärare under tiden de arbetar 

extra inom skolan. Urvalssättet har med andra ord skett genom frivilligt val (Stukát 2011, s. 

70). 

Skolorna som har deltagit i undersökningen är lokaliserade i några av Stockholms södra 

förorter. Lärarna är legitimerade och har jobbat med att undervisa i engelska mellan 7–23 år 

och som nämnts tidigare har det gjorts tio observationer fördelat på fem lärare, två 

observationer per lärare. På två av skolorna fanns det en redan etablerad kontakt och de andra 

skolarna var nya för mig. Patel och Davidson (1994, s. 83) påstår att när observatören är 

okänd för gruppen som ska observeras kommer inte hens deltagande påverka individerna som 

observeras i lika stor utsträckning som när observatören är känd inför gruppen. I verkligheten 
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var upplevelsen precis tvärtom. De elever som var nya för mig var mer nyfikna och 

intresserade av vem jag var, vad jag gjorde där och så vidare. Det kan finnas nackdelar med 

att studera dem som det finns en personlig koppling till då det till exempel kan vara svårt att 

hålla sig objektiv. Fördelarna väger dock över i form av att jag har förkunskaper om klassen 

och läraren men också att eleverna i klassen inte behöver känna sig nervösa över att det är 

någon som iakttar det som händer i klassrummet. Eleverna kan upplevas mindre stressade och 

ogenerade än i de klassrum där jag är helt ny för dem. 

 

Klasserna som observerats är årskurs fyra, fem och sex. Det finns en möjlighet att lärarna har 

olika tillvägagångsätt för att motivera eleverna i de olika årskullarna. Jag anser dock att det 

inte spelar någon roll att observationerna äger rum i olika årskurser eftersom som nämnts 

tidigare handlar den här undersökningen i första hand om vilka metoder och material läraren 

använder för att få eleverna att prata engelska på engelskalektionerna.  

4.3 Deltagare 

Det har varit fem lärare som har deltagit i observationerna De kommer i den här studien kallas 

för Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 samt Lärare 5.  

• Lärare 1 Undervisade i årskurs fem i två olika klasser med 21elever respektive 24 

elever i varje. Total observationstid 90 minuter. 

• Lärare 2: Undervisade i en årskurs fem i två olika klasser med 27 respektive 28 elever 

i klasserna. Total observationstid 110 minuter. 

• Lärare 3: Undervisade i en klass i årskurs sex med 27 elever. Observerade samma 

klass vid två tillfällen. Total observationstid 80 minuter 

• Lärare 4: Undervisade i en klass i årskurs sex med 29 elever. Observerade samma 

klass vid två tillfällen. Total observationstid 110 minuter. 

• Lärare 5: Undervisade i årskurs fyra i två olika klasser med 21elever respektive 22 

elever i varje klasserna. Total observationstid 80 minuter. 

Vid ett par tillfällen undervisade läraren i följd av varandra och då besökte jag dem endast vid 

ett tillfälle. De övriga lärarna besökte jag vid två olika tillfällen. Innan observationerna gav 

samtliga lärare sitt samtycke att delta i denna studie (se avsnitt 4.4 och 4.7 Genomförande av 

observation och Etiska ställningstaganden) 
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4.4 Genomförande av observation 

Observationerna har som redan nämnts utförts på fyra olika skolor med fem lärare. Samtliga 

lärare kontaktades via mail där jag presenterade mig själv samt mitt syfte. Frågan ställdes om 

de kunde tänka sig att ställa upp på observationerna, vad det skulle innebära för dem att delta 

samt att det är läraren som står i fokus för min observation och inte eleverna. Eftersom det 

inte är eleverna som är i fokus behövs det inte ett godkännande från elevernas 

vårdnadshavare. Detta togs upp redan i mailet så att lärarna inte skulle känna att det skulle blir 

merarbete för dem om de valde att ställa upp. Observationerna genomfördes i lärarnas 

klassrum. Jag placerades längst bak i klassrummet vilket gav mig en överblick över hela 

klassen samt läraren. I observationsschemat antecknades allt som var relevant för 

undersökningens frågeställningar. För att bättre komma ihåg olika situationer antecknade jag 

vissa händelser, beteenden och liknande. I tankarna fanns dock vetskapen om att det inte fick 

bli för mycket material utan det material som samlas in skulle verkligen vara relevant till 

undersökningens fokus. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 222) skriver att kvalitén på 

informationen som samlas in är viktigare än mängden. 

4.5 Analysmetod 

För att analysera det empiriska materialet har en modell från Rennstam och Wästerfors (2015) 

används. De utgår från tre grundläggande arbetssätt; sortera, reducera och argumentera. Till 

att börja med sorterades materialet. Det innebär att bli förtrogen mitt material och skapa en 

ordning (Rennstam och Wästerfors 2015, s. 221–222). Materialet analyserades för att hitta 

mönster och samband och de källor som handlar om samma sak eller där situationer som 

påminner om varandra sorteras in i en och samma hög. Det här kallas även att koda sitt 

material (Larsen 2019, s. 159–160; Magne Holme & Krohn Solvang 1997, s. 140). Beroende 

på vilka teorier som används kommer denna sortering att se olika ut (Rennstam och 

Wästerfors 2015, s. 221). Jag läste igenom observationsschemat och anteckningarna många 

gånger för att vara säker på de mönstren som framträdde. Efter detta steg reducerades 

materialet vilket innebar att jag vid upprepade tillfällen studerade mina observationsscheman 

för att plocka ut den information som var viktig för den här undersökningen (ibid. s. 228). 

Materialet ska sedan analyseras. En analys kan inte ske automatiskt och det är svårt att hålla 

sig till en specifik metod. Med hjälp av empiriskt material och befintliga teorier hittar en 

forskare sitt eget sätt att presentera analysen på (ibid. s. 235). Rennstam och Wästerfors 

(2015, s. 235–236) betonar att det vore poänglöst att samla in material om inte analysen 

grundar sig i det men även att empirin måste knytas an till teorierna eftersom det är först då 
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som kunskap blir möjlig. Efter analysen har även en argumentation skett där viktiga aspekter 

har belysts och satts i förhållande till aktuell tidigare forskning och teorier.  

4.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra forskningsetiska aspekter som denna undersökning 

har följt. Samtliga informanter för denna undersökning har tagit del av dessa regler. Det är 

viktigt att de tar del av informationen eftersom den finns till för att skydda dem. Det finns fyra 

krav som måste följas inom all forskning. Ett av de kraven är Informationskravet som innebär 

att forskaren informerar informanten om den övergripande planen och syftet med 

undersökningen. Det ska även framgå vilka metoder som kommer att användas och hur 

resultaten ska presenteras. Deltagarna i denna studie fick sådan information innan de 

observerades (se avsnitt 4.4, Genomförande av observation). Samtyckeskravet innebär att när 

en undersökning inkluderar barnen så måste vårdnadshavarna ge deras samtycke till elevens 

medverkan. Är deltagarna vuxna har de rätten att avböja om de inte vill vara med. Intresset 

och fokus i den här undersökningen är lärarna och deras undervisningssätt, inte eleverna. 

Därför har det inte behövts något intyg från vårdnadshavarna. Konfidentialitetskravet går ut 

på att deltagarna är anonyma och informationen som förmedlas är sekretessbelagt. I den här 

undersökningen kallas lärarna för Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5. Det 

sista kravet heter nyttjandekravet och med det så menas att de insamlade uppgifterna om de 

som medverkat endast får användas för forskning.  

 

5. Resultat och analys 

I den här delen kommer jag med exempel från observationerna redovisa de resultat som det 

empiriska materialet ligger till grund för. För att resultatet ska framgå tydligt har jag delat in 

denna del i olika avsnitt som kan kopplas till undersökningens syfte och frågeställning. Varje 

avsnitt kommer att inledas med en beskrivning av en situation eller ett exempel och för att 

förtydliga situationen eller mönstret kommer jag att beskriva hur samtliga lärare har gjort i sitt 

klassrum. Därefter kommer jag med hjälp av tidigare forskning, teorierna och begrepp att 

analysera situationen och mönstret för att komma fram till ett resultat som sammanfattas i 

slutet av avsnittet. 
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5.1 Situation 1 - Upplevd klassrumsmiljö 

Hur miljön i klassrummet upplevs av eleverna har stor betydelse för deras vilja att 

kommunicera på ett främmande språk. Det är flera faktorer som är inkluderat i en 

klassrumsmiljö och som kan påverka miljön och stämningen positivt eller negativt. Dessa 

faktorer kan vara lärarna, kamraterna i klassen, vilka arbetsområden eleverna tilldelas samt 

vilka uppgifter som ska utföras (Cao 2014, s. 792). Här kommer observatörens upplevelse av 

de observerade klassrummen att beskrivas och diskuteras.  

 

I Lärare 1:s klassrum var helhetsupplevelsen bra. Eleverna lyssnade för det mesta till vad 

läraren sa. Vid några tillfällen var det några elever som började prata med kamraten bredvid, 

började rita, vände sig om för att få kontakt med kamraterna som satt bakom och längre bort 

från dem själva. De verkade ha tappat intresset för undervisningen men det återupptogs så 

snart läraren bad om deras uppmärksamhet. På grund av att några elever tappade intresset för 

de pågående aktiviteterna upplevdes stämningen i klassen emellanåt lite stökigt. De fanns 

även vissa elever som gav känslan av att vara obekväma med att tala engelska inför hela 

klassen. Detta kunde tolkas utifrån deras kroppsspråk då de satt och skruvade på sig i sina 

stolar, tittade ner i bänken och det tolkades att de undvek ögonkontakt med lärare. 

 

I Lärare 2:s klassrum infann sig en känsla av ett lugn. Om någon elev tyckte att det var 

pinsamt att säga fel märktes inte det utan eleverna verkade ha en bra relation till varandra och 

upplevelsen var att eleverna hjälpte och stöttade varandra. Helhetsintrycket av det här 

klassrummet var att eleverna var trygga med varandra. Läraren gav ett lugnt, harmoniskt och 

stressfritt intryck.   

 

I Lärare 3:s klassrum var det god arbetsro och eleverna såg ut att ha respekt för läraren. De 

gjorde som hen sa utan protester. Upplevelsen av den här klassen var att en handfull elever 

tyckte att det var pinsamt att säga fel när de blev tilldelade en fråga. Det syntes på deras 

kroppsspråk då de skruvade obekvämt på sig, fick lite rosiga kinder när de blev ombedda att 

svara eller så sa de på svenska; -Jag kan inte, jag vet inte vad det heter, hur ska jag säga eller 

liknande.  

 

I Lärare 4:s klassrum var det god stämning och eleverna kändes trygga med varandra. Även 

denna lärare gav ett intryck av ett lugn och upplevelsen av klassrumsmiljön var harmonisk. 
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Läraren fick respekt av eleverna och arbetsron var god. Eleverna upplevdes också trygga med 

varandra.  

 

I Lärare 5:s klassrum upplevdes miljön vid ett par tillfällen lite stressigt och eleverna gav vid 

några tillfällen ett förvirrat intryck. Att det upplevdes på det viset tolkas att eleverna inte alltid 

förstod vad som sades eftersom läraren endast talade engelska. När det vid några tillfällen 

blev förvirring i klassrummet ledde det även till att ett fnitter spred sig. Detta ledde i sin tur 

till att det blev lite stojigt mellan eleverna men den skojigheten upplevdes inte som negativ. 

Upplevelsen var att eleverna kände sig trygga med varandra och att de hjälpte och stöttade 

varandra.  

 

Den sociokulturella teorin menar att lärande sker tillsammans med andra. I en skolmiljö 

innebär det att lärandet sker mellan lärare – elev eller elev – elev (Gibbons 2010, s. 26). För 

att eleverna ska våga känna tillit till både lärare och kamrater krävs det att eleverna känner 

trygghet med varandra och läraren. Eleverna måste känna att det är okej att inte kunna, säga 

fel eller inte förstå. Känslan som många elever har av att det är genant eller pinsamt att 

utrycka sig på målspråket om de inte är hundra procent säkra på vad de ska säga måste så 

snart det går fångas upp av läraren. För att skapa en trygg miljö måste läraren på ett tidigt 

stadium bli en språklig förebild för eleverna och det blir hen genom att till exempel bjuda på 

sig själv genom kroppsspråk och gester, verbal och icke verbal feedback (Lundberg 2011, s. 

43) (mer om kroppsspråk i Situation 5.5). 

 

Detta går även att påvisa i WTC (2007, s. 568, 570–571) där det nämns att läraren är viktig 

och att det är viktigt att läraren ser eleverna och vilka behov de har. Utöver detta betonar 

MacIntyre (ibid.) i WTC även vikten av att läraren förstår vilka gruppindelningar som finns i 

klassen. Alla elever ska ha en plats i klassen som läraren upplever att de är bekväma med och 

alla elever måste få känna att de tillhör en grupp där de är accepterade. Förutom att 

gruppkonstellationerna är viktiga har även kamraternas handlande en avgörande roll för 

lärandet menar MacIntyr, Burne och Jessome (2011, s. 89). (mer om gruppindelning i 

Situation 5.3). De påvisar att beroende om kamraterna är upplyftande eller nedåtlåtande 

påverkas elevens självförtroende positivt eller negativt. Forskarna menar att kamraternas 

handlingar, verbal och icke verbal feedback är minst lika viktiga som lärarens. Genomgående 

i alla observerade klasser upplevs stöttning mellan lärare och elever eller elever sinsemellan. 

Stöttningen har sett ut på olika sätt som bland annat genom kroppsspråk (se Situation 5.5) och 
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att eleverna hjälper varandra utan att håna eller kritisera kamraten. När eleverna har hjälpt 

varandra var tolkningen att det har varit en självklarhet att dela med sig av sin kunskap till en 

mindre kunnig kamrat. I samtliga klassrum var känslan av att det låg ett outtalat; - Såklart att 

jag hjälper dig! Inga problem! eleverna emellan.  

 

MacIntyre (2007, s. 567–568) menar även i WTC att elevernas självkänsla har en betydande 

innebörd för en elevs vilja att kommunicera. Självkänslan kan ha att göra med vilken 

bakgrund eleven har, vilken kultur som finns inom elevens familj men även i omgivningen 

där hen bor och lever. Personligheten hos eleven har också en betydande roll för viljan att 

kommunicera. Det här är yttre faktorer som eleven inte kan påverka. Utöver dessa faktorer 

finns det känslor och tankar som en elev bär med sig. Dessa faktorer kommer inifrån eleven 

själv och de kan påverkan elevens vilja att kommunicera. Alla nämnda parametrar påverkar 

på ett eller annat sätt en elevs självkänsla. Beroende på hur en elev upplever sig själv påverkas 

miljön i klassrummet. Känslan som upplevdes i de observerade klassrummen var att alla gav 

intrycket av att på det stora hela ha en trygg lärandemiljö. Det fanns vissa elever i ett par 

klasser som öppet visade att de inte kände sig trygga med att kommunicera på målspråket. En 

misstanke som finns är att det även fanns elever som inte lika tydligt visade att de upplevde 

det obehagligt, nervöst eller pinsamt att tala ett främmande språk.  

 

En låg självkänsla kan visa sig på olika sätt och i WTC:s pyramid nämns den i olika 

sammanhang i flera nivåer. En elev kan känna ängslan för att tala på målspråket om hen till 

exempel har erfarit en jobbig situation där målspråket var med i bilden, kanske eleven blev 

tvingad att tala det främmande språket fastän eleven inte ville eller kände sig redo att göra så. 

Ängslan kan även infinna sig om eleven inte känner att de behärskar den språkliga strukturen 

som till exempel grammatik och uttal. Beroende på om en elev är tystlåten och introvert kan 

nervositet och ängslan till att tala det främmande språket också tyvärr infinna sig (MacIntyre 

2007, s. 565, 567–568). Vad som låg till grund för de elever som nämndes i inledningen av 

detta avsnitt, som gav intrycket av att inte vilka kommunicera på engelska, framgick dock 

inte. För att en trygg klassrumsmiljö ska infinna sig menar Lundberg (2011, s. 43–44) att en 

lärare ska visa att engelska är ett naturligt sätt att kommunicera bland alla andra. När eleven 

känner sig trygg kommer klassrumsmiljön upplevas harmonisk. I följande delar kommer det 

att diskuteras mer om hur lärarna gör för att få eleverna att vilja tala på målspråket, styrka 

eleverna och skapa en god klassrumsmiljö.  
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5.2 Situation 2 – Lärarnas användning av svenska och engelska 

(1) Good morning class! (Lärare1) 

(2) Nice to see you! (Lärare 2) 

(3) Please find your seat. I hope your day so far has been pleasant (Lärare 3) 

(4) Sätt er på era platser och var tysta! (Lärare 4) 

(5) Ok, find your seat and let’s begin this lesson! (Lärare 5) 

Det här var det första lärarna sa till eleverna när lektion startade vid den första observationen 

som gjordes. Nästan alla lärare talade mer eller mindre engelska som ibland direkt översattes 

till svenska under lektionerna. Detta var en faktor som de flesta lärare hade gemensamt. 

Genomgående under lektionen pratade fyra av fem lärare i helklass engelska med eleverna.  

 

Lärare 1 talade lite mindre än hälften av den talade tiden på engelska. Hen började oftast med 

att tala engelska för att direkt översätta till svenska. Vid några tillfällen tog svenskan dock 

över och när det inträffade visade fler elever intresse för lektionens innehåll. Detta visades 

genom att flera elever som såg ut att dagdrömma eller som satt och pratade och fnittrade med 

en kompis plötsligt vände sig mot läraren och deltog i den pågående aktiviteten. Vid något 

tillfälle när läraren översatte till svenska räckte fler elever upp händerna för att få svara på en 

fråga. 

 

Lärare 2 talade mer än hälften av tiden på engelska. Hen var väldigt noga med att översätta 

allt som sades och vid de tillfällen när det var en genomgång av något de tidigare hade pratat 

om översatte hen inte alls. Hela klassen visade intresse och deltagande genom 

handuppräckning. 

 

Lärare 3 talade endast engelska under lektionen och hen översatte aldrig till svenska utan den 

uppgiften gav hen till eleverna. De fick i uppgift att översätta och genom handuppräckning 

blev de tilldelade ordet och översatte det läraren bad om. Totalt var det endast en liten del av 

det som sades som översattes. De flesta elever visade intresse och de tog sig an uppgifter med 

hjälp av varandra och läraren.  

 

Lärare 4 pratade bara svenska i helklass. Hen berättade om dagordningen och förklarade 

uppgifterna på svenska men hen uppmanade eleverna att när de gjorde uppgifterna att tala 

engelska i största möjliga mån med varandra om de behövde varandras hjälp. Under lektionens 

gång satt läraren med två elever åt gången som gjorde en kort redovisning för varandra. Läraren 
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gav instruktioner om hur redovisningen skulle gå till och vid detta moment talade läraren 

mestadels engelska. Om det visade sig att någon av eleverna inte förstod översatta hen till 

svenska, inte annars. Under den här lektionen hann hen med fyra par elever.  

 

Lärare 5 talade endast engelska och översatte inte alls. Det fanns elever i klassen som sa att de 

inte förstod trots detta fortsatte läraren att endast tala engelska. Hen talade om för klassen att 

det är bäst att hen talar engelska eftersom det var engelska som undervisades. Fastän eleverna 

ansåg att de inte förstod deltog de i samtliga aktiviteter under lektionens gång.  

 

Mängden som översattes från det engelska språket till det svenska språket varierade mellan 

lärarna. Det vanligaste var att lärarna översatte instruktioner och ord som verkade vara nya för 

eleverna. I de nämnda situationerna handlar det om hur mycket av den talade tiden som 

lärarna talar engelska respektive svenska. Cameron (2001, s. 199) och Lundberg (2010, s. 24–

26) menar att ju mer engelska eleverna hör ju mer engelska kommer de att lära sig. Genom att 

använda målspråket för att till exempel förklara ett ord som en elev inte förstår utvecklas 

kompetensen att använda språket som ett tankeredskap. Det upplevdes under observationerna 

att när lärarna talade engelska inför hela klassen ville de motivera eleverna att vara delaktiga. 

Lärare 3 frågade eleverna:  

(6) Hur tror ni att ni ska lära er engelska om ni inte pratar engelska?  

Efter den retoriska frågan förklarade hen vikten av att använda språket. Ett par av lärarna som 

observerades talade även lite långsammare än normalt, artikulerade mycket och upprepade 

ord som kanske var svåra. Känslan som gavs var att lärarna fungerade som en språklig 

förebild och de ville verkligen att eleverna skulle lyssna-förstå-imitera-tala, höra och göra 

(Lundberg 2010, s. 18) men även markera att det är en engelskalektion och för att bäst lära sig 

språket måste engelska talas. För att få eleverna motiverade och intresserade av det som sades 

arbetade lärarna mycket med sitt eget kroppsspråk och gester, leenden och nickningar (mer 

om detta i Situation 5.5).  

 

På grund av att engelskan är ett främmande språk krävs det en stor koncentration av eleverna 

eftersom de måste fokusera mer på att lyssna och försöka förstå.  Detta kan leda till att vissa 

elever väntar på att läraren ska översätta till svenska när hen talar engelska (Lundberg 2010, s. 

24). Likt det MacIntyre, Burne och Jessome (2011, s. 82) skrev i deras tidigare forskning om 

att eleverna på Immersion skolan i Canada kände ambivalens gällande målspråket och viljan 

att kommunicera på det främmande språket upplevdes även några klassrum under 
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observationerna. I Lärare 1:s klassrum blev många oroliga elever lugna och visade ett intresse 

först när läraren översatte till svenska och i Lärare 5:s klassrum var det flera elever som sa att 

de inte förstod och ville få målspråket översatt till svenska. En förvirring uppstod bland de 

elever som inte trodde sig förstå men trots detta, som nämnts tidigare, deltog samtliga elever i 

alla aktiviteter.   

 

När eleverna under lektionerna står för översättningen från engelska till svenska visar 

eleverna ett större intresse på lektionerna dels för att de vill veta vad de ska göra men även få 

chansen att översätta så att deras kamrater får samma information som de själva fått (Cameron 

2001, s. 206). Det här kan kopplas till WTC och de två högsta nivån i pyramiden. Eleverna 

som hjälpte läraren att översätta behärskar det engelska språket så pass väl att de valde att 

översätta åt sina kamrater (MacIntyre 2007, s. 568–569; MacIntyre et al. 1998, s. 547–548). I 

Lärare 3:s klassrum där den här metoden användes var just detta ett mönster som tydligt 

framgick. Eleverna var hjälpsamma och villiga att stötta varandra under lektionerna på olika 

sätt. De upplevdes ivriga att få översätta både text och information till sina kamrater. Genom 

en sådan här övning får eleven som översätter öva språket dels genom att förstå engelskan 

men även att översätta på ett sätt så att kamraten(erna) förstår (Cameron 2001, s. 206) I en 

sådan här situation ger de stöttning till sin kamrat genom att den mer kunnig eleven delar med 

sig av sin kunskap till den mindre kompetenta kamraten (Abrahamsson 2009, s. 191). Denna 

situation kan även relateras till WTC som på nivå 5 diskuterar kommunikationsförmågan och 

dennes betydelse. I det här fallet handlar det om lingvistik men även strategisk kompetens till 

exempel att eleverna finner sig när det blir blankt i huvudet eller inte förstår vad kamraten 

säger (MacIntyre et al. 1998, s. 554–555). 

5.3 Situation 3 – Muntliga aktiviteter 

Samtliga lärare gjorde någon form av muntliga aktiviteter under lektionerna. Aktiviteterna 

varierade i längd och sträckte sig från högläsning i kör till intervjuer/samtal i par. Tre av 

lärarna undervisade två klasser i samma årskurs i följd och lektionsupplägget var väldigt lika. 

Det blir för mycket att redovisa för alla lektionerna som observerades därför begränsas 

redovisningen till den första observerade lektionen för samtliga lärare. Tiden som anges nedan 

för hur länge den muntliga aktiviteten varade är den totala tiden som mättes på den första av 

de två observerade lektionerna.  
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Lärare 1 och Lärare 5 hade som en uppgift att eleverna skulle säg efter läraren i kör det hen 

läste högt. Total tid för Lärare 1:s muntliga aktiviteter var cirka 10 minuter och de inkluderar 

tala i kör och svara på fyra stycken frågor som lärare ställde till fyra elever. Lärare 5 övade 

även en sång som innehöll ord som var relevanta för ett kommande projekt. Sången visades 

på en smartboard och den upprepades två gånger. Utöver detta bad läraren eleverna ställa 

frågor som hen skulle besvara (se Situation 5.4) Total tid för de muntliga aktiviteterna var 10 

minuter.  

Lärare 2 hade flera moment där den muntliga förmågan stod i fokus. Huvuduppgiften var att 

eleverna parvis skulle fråga varandra frågor. De fick ett papper där det fanns bilder på frukter 

och det stod ett pris vad frukterna kostade. Den ena eleven skulle fråga kamraten hur mycket 

frukten kostade och den andra eleven skulle svara. Hela samtalet skulle ske på engelska och 

rollerna skulle bytas av. Givetvis fick de ta hjälp av det svenska språket men läraren 

uppmuntrade till att försöka beskriva ett ord på engelska om de inte direkt hittade det rätta 

ordet. Läraren uppmuntrade även eleverna att efter ett tag utveckla meningarna och svaren så 

att de blev längre och på så sätt använda fler ord. Utöver detta ställde läraren ett flertal frågor 

som eleverna skulle besvara (se Situation 5.4). Total tid till muntliga aktiviteter var 25 

minuter.  

 

Lärare 3 hade som huvuduppgift en skrivövning men den muntliga förmågan tränades ändå i 

samband med att eleverna en och en fick läsa högt och översätta texten som de gemensamt 

gick igenom. Utöver det skulle eleverna översätta den informationen från läraren som hen 

ville ha översätta. Total tid 20 minuter. 

 

Lärare 4 arbetade som nämnts tidigare med två elever åt gången och de eleverna skulle göra 

en muntlig redovisning om ett djur för sin kamrat. Vid själva redovisningen fick eleverna 

endast prata engelska. En elevs redovisning tog cirka tre minuter. De muntliga aktiviteterna 

varade i cirka tre minuter för åtta elever plus fem minuter för en gemensam genomgång 

tillsammans med läraren. Totalt 8 minuter. 

 

För att undervisa i engelska behöver läraren inte utgå från de läroböcker som finns. Risken att 

enbart använda sig av läroböcker är att undervisningen kan bli enformig vilket kan leda till att 

eleverna tappar lusten till att lära. När undervisningen varier i både strategier och metoder får 

eleverna en starkare motivation för språkinlärning (Lundberg 2011, s. 113). När en lärare 



 

 27 

utgår från kursplanens strävansmål och förstår vad som ska ingå i ämnet som ska undervisas 

kan läraren ta fram eget undervisningsmaterial. Det som är positivt med att göra på detta sätt 

är att läraren tvingas reflektera över vad hen gör, hur hen ska göra det och hur det som ska 

göras passar enskilda elever men även hela klassen som grupp. Det negativa kan vara att det 

blir en belastning att konstant hitta nya idéer. Därför kan det vara en bra idé att använda sig av 

både läromedlet och eget material (Tyberg 2010, s. 52). MacIntyre (2007, s. 568) talar på nivå 

2 i WTC om vikten av vilka uppgifter eleverna arbetar med för att viljan att kommunicera ska 

infinna sig. Tillsammans med läraren kan eleven planera uppgifter och tillvägagångssätt så att 

de bygger på elevens intresse. Eleven stöttas genom att läraren anpassar uppgifterna till hens 

kunskapsnivå och behov. Läraren är medveten om att eleven inte kommer att utvecklas om 

uppgifterna är för lätta eller för svåra (Lundahl 2019, s. 133). Några av de observerade lärarna 

använde textböcker och några såg ut att ha gjort eget material. Som observatör är det omöjligt 

att veta om materialet var framtaget med elevernas intresse i åtanke eller inte. Oavsett 

materialet upplevdes eleverna engagerade i uppgifterna de blev tilldelade. 

 

Det är många faktorer som spelar in när eleverna lär sig ett främmande språk. Det som 

framkom från observationerna var att vid muntlig aktivitet använde sig de flesta lärare av 

någon forma av gruppaktivitet. Gruppstorleken varierade från helklass till att eleverna 

arbetade i par. Storleken på en grupp men även att eleven känner sig bekväm i den gruppen är 

en av de faktorerna som diskuteras i WTC (MacIntyre 2007, s. 568) nivå 4. Som nämnts i 

Situation 5.1 är det till fördel när läraren planerar grupper och gruppstorlekar utifrån eleverna 

och deras behov. En stor grupp kan för vissa elever skapa känslan av otrygghet. Cao (2014) 

och Hedegaard Hein (2012, s. 16–17) framhåller att gruppstorleken är en yttre faktor som 

eleven inte kan påverka men som spelar en roll i elevens lärande. Det sociokulturella 

perspektivet handlar om att lärandet sker i sociala sammanhang och klassrummet kan ses som 

en plats där eleverna vägleds och tillsammans med läraren och elever skapas förutsättningar 

till förståelse och kunskap (Gibbons 2012, s. 36) 

 

Ett par lärare valde att göra all muntlig aktivitet i helklass. Upplevelsen som observatör var att 

eleverna var trygga med varandra och att det fungerade väldigt bra. När en lärare använder sig 

av muntliga aktiver i helklass ger det eleverna möjlighet att delta utifrån sin egen nivå. 

Klassen ger stöd åt de elever som anser att de inte riktigt hänger med eftersom de kan se hur 

de övriga i klassen gör och kan härma dem (Lundberg 2007, s. 122, 138–139). Lundberg 

(2007) betonar samtidigt att för vissa elever kan en stor grupp innebära att de inte känner sig 
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trygga och tycker att det är pinsamt att tala engelska när andra hör på (Lundberg 2011, s. 58). 

Cao (2014, s. 798) påpekar också att storleken på gruppen är av vikt. Detta är något som 

MacIntyres (2007, s. 568) även menar i modellen WTC. En elev med låg självkänsla kan 

komma att uppleva att en liten gruppkonstellation inger trygghet och vågar då prata medans 

en stor grupp som en helklass kan få samma elev att sluta sig och väljer bort att tala.  

 

Som nämnts i Situation 5.1 nämns det i WTC (MacIntyre 1998, s. 557, 570) att elever har 

olika personligheter. Beroende på personlighet har eleverna olika behov och ett sätt att 

tillgodose dessa behov är att låta eleverna arbeta i grupper med kamrater som de känner sig 

trygga med. När aktiviteterna genomfördes i mindre grupper om två upplevdes stämningen i 

klasserna avslappnade, harmoniska och lite lekfulla. Känslan som betraktare var att när 

eleverna arbetade tillsammans med endast en kamrat kunde de slappna av. De elever som inte 

hade varit så aktiva med att räcka upp handen vid genomgångarna var aktiva nu. De försökte i 

största möjliga mån prata och förklara för kamraten vad de vill ha sagt. Detta kan knytas an 

till det Abrahamsson (2009, s. 190) säger om stöttning. En uppgift som elever i par arbetar 

med kan oftare skapa situationer där eleverna upplever genuin kommunikation än vid de vid 

en lärare-elev situation. Berglund (2011, s. 63) tar upp att när leken får ta plats i det 

engelsktalande klassrummet glöms oftast språkproblematiken bort och eleverna pratar på och 

tänker inte på om de säger något fel och det blir då heller inte pinsamt. Sådana här aktiviteter 

skapar en miljö där eleverna kan känna sig trygga och de bidrar med det de kan utifrån deras 

kunskapsnivå.  

 

Lärare 4 som satt med endast två elever åt gången motiverade eleverna genom att skapa en 

trygg miljö för dem. Läraren pratade som sagt näst intill enbart engelska med eleverna som 

skulle redovisa om ett djur för varandra. Likt det MacIntyre (2007, s. 568) tar upp i WTC att 

elever kan känna sig tveksamma till att tala på målspråket. För att förhindra detta kan läraren 

bestämma grupper med vetskapen om att eleverna känner sig trygga med varandra. Den   

aktuella situationen tolkas att läraren på förhand har parat ihop två elever som ligger på lika 

kunskapsnivå så att de kan motivera varandra i den aktuella uppgiften. Alla paren som 

redovisade låg på olika nivåer kunskapsmässigt. Oavsett vilken kunskapsnivå eleverna låg på 

utmanade läraren paren att göra lite mer än vad de trodde att de hade kunskap till. Den här 

situationen kan relateras till stöttning. Innan de skulle redovisa för varandra fick eleverna öva 

i två minuter och läraren gav då rådet att de skulle formulera meningar i huvudet och planera i 

vilken ordning de skulle säga sakerna som skulle redovisas. Säljö (2014, s. 306) skriver att 
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eleven måste ledas framåt på ett sådant sätt att eleven succesivt lär sig att ta eget ansvar för 

hur uppgiften framskrider. Eleven måste först förstå utmaningen för att kunna ta sig vidare.  

5.4 Situation 4 – Användning av frågor 

I olika utsträckningar ställde alla lärare frågor till eleverna. Frågorna varierade i både mängd 

och innehåll. Det som framgick under observationerna var att när lärarna ställde många 

frågor, 10–15 frågor i följd eller inom loppet av några minuter visade det sig att fler elever 

blev engagerade och räckte upp handen för att få möjligheten att svara. En beskrivning av hur 

och när samtliga lärare använde sig av frågor kommer att redovisas. Detta för att få en helhet 

och förståelse av vad och hur alla lärare gör men endast Lärare 2 och Lärare 5:s 

tillvägagångssätt kommer att diskuteras.  

 

Lärare 1 ställde fyra stycken frågor under hela lektionen. Dessa frågor var i samband med att 

en text lästes och översattes. Frågorna som ställdes handlade om att eleven som svarade skulle 

återge vad texten handlade om. Antalet elever som räckte upp handen för att svara på frågorna 

var cirka en fjärdedel av klassen.  

 

Lärare 2 ställde många frågor. Genomgående under hela lektionen när läraren talade till hela 

klassen ställer hen frågor till eleverna. Vid två tillfällen ökades mängden frågor som ställdes. 

Vid det första tillfället ställdes cirka 12 frågor och det var i samband med att läraren gick 

igenom uppgiften där eleverna skulle intervjua varandra. Det andra tillfället var vid den andra 

genomgången då de talade om oregelbundna böjningar. Hen började med att ställa cirka 6–8 

frågor om det aktuella ämnet följt att en genomgång där ytterligare 6–8 frågor ställdes. I 

början när läraren ställde frågor var det endast 3–5 elever som räckte upp handen. Ju fler 

frågor som ställdes ju fler elever visade ett intresse att vilja svara på frågorna. Mot slutet av 

frågestunderna var det cirka två tredjedelar av eleverna som räckte upp handen.  

 

Lärare 3 hade cirka 7–8 relevanta frågor som ställdes i samband med att texten lästes och 

översattes. Med jämna mellanrum ställde hen frågan: 

(7) Förstår alla?  

Vid några tillfällen när läraren frågade om alla förstod bad hen någon elev översätta vad hen 

precis hade sagt. Efter det att texten lästes frågades cirka sex stycken frågor som var 

relaterade till texten. I detta moment visade cirka en tredjedel av eleverna intresse att vilja 
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svara. När läraren bad eleverna översätta från engelska till svenska var det också cirka en 

tredjedel av eleverna som svarade.  

 

Lärare 4 gav instruktioner på svenska till hela klassen för att sedan sätta sig med två elever åt 

gången. När läraren satt med de utvalda eleverna förklarade hen uppgiften och ställde frågor 

om de hade förstått instruktionerna. De två eleverna frågade läraren några frågor. 

 

Lärare 5 bad eleverna vid ett tillfälle i början av lektionen att ställa frågor. Frågorna skulle 

vara till läraren och eleverna fick hitta på frågorna själva. Eleverna fick med andra ord fråga 

precis vad de ville. I början av frågestunden var det bara ett par elever som räcke upp handen 

men likt lärare 3:s klassrum ökade viljan och intresset av att fråga ju fler frågor som frågades. 

Mot slutet av frågestunden var det drygt halva klassen som räckte upp handen. Utöver denna 

frågestund var det inte något mer tillfälle för just frågor.    

 

Att tala ett främmande språk för att få förståelse för andra människor måste kunskap om små 

språkliga detaljer besittas. Som nämnts i Situation 5.1 måste till exempel de rätta orden kunna 

användas, använda rätt grammatik samt vilken ordföljd orden har. Detta för att skapa en 

förståelse för den person som samtalet utspelar sig med (Cameron 2001, s. 41; MacIntyre 

1998, s. 554–555). Cameron (2001) framhåller att tala ett språk är krävande och på grund av 

att det är krävande behövs stöttning i olika former som gynnar språkutvecklingen. Lärare 2 

ställde många frågor som kan beskrivas som småfrågor som inte krävde omfattande eller 

komplicerade svar. I och med att det var mindre och kanske enklare frågor fick många elever 

chansen att svara. Lärare 5 bad eleverna att ställa frågor. Frågorna var så kallade öppna frågor 

och kunde handla om vad som helst och frågorna riktads till läraren som skulle besvara dem.  

 

I ena klassrummet handlade det med andra ord om att eleverna skulle svara på en fråga och i 

det andra klassrummet skulle eleverna ställa en fråga. Gemensamt för båda klassrummen var 

att de skulle tala engelska och svara i hela meningar. Gemensamt var även mängden frågor. 

Som nämnts i inledningen i denna del var det få elever som till en början visade intresse att 

svar på frågorna men ju fler frågor som ställdes ju fler elever räckte upp handen för att få 

chansen att svara. Detta kopplas till WTC (MacIntyre 2007, s. 567) och personlighet samt 

självkänsla i samma modell (ibid). Båda dessa faktorer har tidigare nämnts i Situation 5.1. En 

elev som inte har bra självkänsla kan uppleva det jobbigt att svara inför hela klassen och 
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inåtvända personer är mindre benägna att bara börja prata, men om läraren ställer en fråga kan 

det var lättare för dem att svara. I Lärare 2:s fall var det småfrågor som eleverna skulle svara 

på och när frågorna upplevs som små kan eleverna känna sig mer säkra på att svar rätt. I 

Lärare 5:s klassrum användes öppna frågor och likt småfrågorna som Lärare 2 använde kan de 

öppna frågorna vara enklare för vissa elever eftersom frågan är öppen vilket kan uppfattas att 

det inte finns något rätt eller fel i frågan som ställs. Genom båda sätten kan elevernas 

självkänsla gynnas.  

 

Den nämnda situationen kan även kopplas till stöttning. När eleverna använder talet får de 

djupare förståelse för det än när de enbart lyssnat till det. Klassrummet ska vara en plats där 

elever tillsammans med läraren skapar förutsättningar för förståelse och kunskapsutveckling. 

Läraren kan guida eleverna men eleverna kan även samarbeta och hjälpa varandra för att 

utveckla nya färdigheter (Gibbons 2010, s. 12, 36–37). Med vetskap om vilka förkunskaper en 

elev har ger läraren det stöd som eleven är i behov av för att på bästa sätt utvecklas språkligt. 

Detta stöd gör det möjligt för eleven att så småningom överta ansvaret för att på ett 

självständigt sätt använda de nya kunskaperna (ibid. 186). De ovannämnda situationerna 

uppfattas och tolkas som att de elever som inte direkt räckte upp handen hann skaffa mod till 

att vilja svara på frågorna eftersom det var så många frågor som ställdes. Hade läraren bara 

ställt 3–4 frågor hade inte alla hunnit med att bygga upp självförtroendet till att våga fråga 

eller svara. Samma elever fick även stöttning av sina kamrater genom kamraternas handlande. 

De mer tillbakadragna eleverna såg att kamraterna vågade vilket ledde till att de själva också 

vågade. Detta skildras i Zarrinabadis (2014, s. 289) forskning och WTC (MacIntyre 2007, s. 

568) modell där de nämner att beroende på vilken uppfattning en elev har om sig själv och sin 

språkkunskap kommer viljan att kommunicera på ett främmande språk att påverkas.  

 

Elevernas engagemang och deltagande växte för varje fråga som ställdes. Första gången 

Lärare 2 gjorde detta var upplevelsen att läraren bara ställde frågor. Andra och tredje gången 

hen gjorde detta syntes ett mönster som tolkades att frågorna inte var en slump utan det blev 

en aktivitet. När Lärare 5 observerades kändes detta mönster direkt igen och tolkades åter igen 

som en klassaktivet som läraren ville få eleverna att delta i. Frågorna och svaren blev en sorts 

lek och som nämnts tidigare menar Lundberg (2007, s. 122) att när eleverna leker blir det 

lättare att tala på målspråket för då tänker inte eleverna på om de säger fel och det blir då 

heller inte lika pinsamt att säga fel då. Lundberg (2010, s. 28–29) menar även att en 

framgångsfaktor vad gäller språkinlärning är lärarens positiva förväntningar på eleverna. 
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Läraren utmanar eleverna genom att lägga undervisningen på en nivå som är lite ovanför 

deras vardagsnivå. Genom denna handling tvingas eleverna att skapa förståelse trots att de 

inte behärskar en del okända ord och uttryck. När lärarna arbetar på detta sätt motiveras 

eleverna till fortsatt lärande. Detta kan även knytas an till WTC (MacIntyre, 2007, s. 568) att 

eleverna kommer till en nivå där de helt enkelt väljer om de är redo att tala på målspråket eller 

inte. 

5.5 Situation 5 - Lärarnas feedback och kroppsspråk 

Några forskare nämner att elever kan känna ambivalens för att prata ett främmande språk 

(MacIntyre & Jessome 2011, s. 93 Cao 2014, s. 807). Lärarna måste ha i åtanke att eleverna 

kan känna denna kluvenhet till det främmande språket och genom att motivera eleverna på 

olika sätt kan elevernas vilja att tala öka (ibid.). En motivationsfaktor för detta är lärarnas 

kroppsspråk och hur de ger feedback till eleverna. Alla lärare som observerades använde mer 

eller mindre någon form av feedback. Samtliga lärare var även noga med hur, i de flesta fall 

om, de korrigerade de språkliga fel som eleverna gjorde.  

 

Lärare 1 som hade högläsning med hela klassen gav berömde i form av ”Good job” till hela 

klassen efter det att de läst högt i kör samt till de elever som svarade på frågorna och vid flera 

tillfällen log läraren uppmuntrande. 

 

Lärare 2 hade ett kroppsspråk som förmedlade trygghet och ett lugn. Det var ingen stress vid 

genomgångarna eller när eleverna arbetade med uppgifter. Läraren var glad, gestikulerade, 

nickade och log. Läraren gick runt till samtliga elever när de arbetade med uppgifter i par eller 

enskilt. När hen tittade hur eleverna låg till gav hen alltid en positiv kommentar oavsett om 

eleverna hade räckt upp handen för att be om hjälp eller inte. Den positiva kommentaren var 

ofta på ett fint sätt följt av ett råd hur eleven skulle komma vidare och utvecklas. Utöver en 

positiv kommentar eller uppmuntrande ord som ”Good Job”, ”I know you can do this”, ”I 

believe in you” log läraren och nickade uppmuntrande. Hen sjönk även ner på huk så att hen 

var i samma ögonhöjd som eleverna. 

 

Lärare 3 visade också tydligt genom kroppsspråket uppmuntran till elevernas deltagande på 

de muntliga aktiviteterna. Som de övriga lärarna log och nickade hen. Läraren gick även runt 

till samtliga elever när de arbetade med skrivuppgiften. Hen gav eleverna uppmuntrande ord 



 

 33 

som ”Good job”, I know you can do this” och likt Lärare 2 hukade hen sig för att komma i 

samma höjd som eleverna.  

 

Lärare 4 som arbetade parvis med eleverna visade med kroppen ett lugn som tolkades ge 

eleverna uppmuntran till att klara av den tilldelade uppgiften. Läraren gestikulerade, nickade 

uppmuntrande, log hela tiden eleverna var närvarande och upprepade vid flera tillfällen att 

eleverna skulle klara av uppgiften att redovisa för kamraten. Detta gjorde hen med alla par 

oavsett elevernas kunskapsnivå. 

 

Lärare 5 bjöd på sig själv när eleverna övade på att ställa frågor. Eleverna fick ställa direkta 

frågor till läraren om hens ålder, intressen, vilket fotbollslag hen hejar på, om hen har något 

husdjur med mera. Alla frågor ställdes på engelskan och läraren log uppmuntrande till de 

elever som ställde frågorna och sa ”Good job” till de elever som var tveksamma till engelskan 

i början av frågan men som vågade fullfölja hela frågan på engelska. När det var dags att 

sjunga sången som nämnts tidigare log och gestikulerade läraren och sa att nu får alla ta i och 

vara med och sjunga.  

 

Det som framgick under observationerna var att ingen av lärarna sa till eleverna på ett 

tillrättavisande sätt när de till exempel uttalade ett ord fel, använde fel tempus eller helt enkelt 

svarade fel på en fråga. Vid en genomgång i Lärare 2:s klassrum pekade läraren på en bild av 

barn. Läraren frågade på engelska om någon kunde säga vad bilden föreställde. Ordet som 

läraren var ute efter var ”children” för de övade oregelbundna böjningar. Eleven som blev 

tilldelad ordet svarade att det var ”kids” på bilden. Läraren svarade glatt eleven: 

 (8) Bra, så kan man säga, men finns det andra ord som också betyder barn? Kan du 

några fler ord som betyder barn?  

Samma elev fick tid att tänka efter och kom på ordet ”children”. Det här kan kopplas till den 

tidigare forskningen som Zarrinabadi (2014, s. 293) och Lundberg (2007, s. 108) skriver om. 

En lärare ska vara försiktig med att tillrättavisa ett fel precis när det händer eftersom det kan 

medföra att eleven som blir tillrättavisad kan känna bävan och olust till det främmande 

språket. När en elev blir korrigerad önskar hen att läraren ska vara hjälpsam, glad och 

stöttande. I den nämnda situationen gav läraren eleven tid till att tänka efter för att komma på 

ett nytt svar vilket Zarrinabadi (2014, s. 292) påvisar är betydelsefullt för eleven. Detta styrks 

även av MacIntyre (2007, s. 567) i WTC att elevens språkliga säkerhet är en viktig faktor för 
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att eleven ska våga kommunicera på målspråket. Situationen uppfattades dock inte som 

tillrättavisande och eleven verkade nöjd med att ha kommit framtill det rätta svaret.  

 

Lundahl (2019, s. 133) säger att stöttning kan vara både verbal och icke verbal. Under 

observationerna märktes detta tydligt. Den icke verbala stöttningen använde sig alla lärare av 

när de uppmuntrande nickade och log. De två lärarna som gick runt till eleverna och satte sig 

på huk för att komma i samma höjd som eleverna visade genom denna gest att de finns här för 

eleverna vilket är att ge stöttning men även motivation eftersom läraren bekräftar eleven 

(Lundberg 2010, s. 29). Även den verbala stöttningen i form av positiv feedback var något 

som samtliga lärare gav. Alla lärare använde sig mer eller mindre av orden ”Good job”, men 

även orden ”I know you can do this” och ”I believe in you”.  WTC (MacIntyre, 2007, s. 565, 

568) menar att självkänslan är en viktig komponent för inlärning av engelska. För att öka 

elevernas självkänsla kan lärarna ge positiv feedback och beröm när de har svarat rätt eller har 

lyckats med en uppgift. Även Lundberg (2007, s. 92, 108) bekräftar att vikten av positiv 

feedback i alla dess former är viktiga. 

 

I MacIntyres (2007, s. 565) modell WTC nämner författarna att elever av olika anledningar 

kan känna ängslan inför att tala på målspråket. Det finns olika sätt en lärare kan arbeta på för 

att styrka en elev som känner till exempel ängslan. Lundberg (2010, s. 26) skriver om vikten 

av att lärarna ska använda sig av gester, minspel, kroppsspråk eftersom de är viktiga 

pedagogiska verktyg. En lärare måste våga bjuda på sig själv och göra engelsklärande lustfyllt 

eftersom det ökar elevernas motivation till att lära sig språket. MacIntyre, Burne och Jessome 

(2011, s. 88) samt Cao (2014, s. 798) menar att lärarens undervisningsstil, lärarens 

engagemang samt vad och hur läraren gör i klassrummet har en väsentlig roll för elevernas 

vilja att lära. Dörnyei (2007, s. 219) framhåller att undervisningen ska vara inspirationsrik och 

att det ska finnas glädje i undervisningen. Det som framkom vid observationerna var att 

lärarna som arbetade mycket med kroppsspråk och gester, log och skrattade även fick 

eleverna att le och vid några tillfällen skratta. I dessa klasser var eleverna mer engagerade i 

undervisningen än i de klasser där lärarna inte var lika generösa med just kroppsspråk, gester 

och minspel. Eleverna i de sistnämndas klasserna pratade mer med sin bänkkamrat, någon la 

huvudet på bänken samt vände sig om och försökte få kontakt med de som satt bakom än 

eleverna i de förstnämnda klasserna. Elevernas engagemang och uppförande tolkades under 

observationerna ha ett samband med vad och hur läraren gjorde.  
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Att bjuda på sig själv kan se ut på olika vis. Lärare 3 var vid några tillfällen tvungen att slå 

upp ord i lexikonet som fanns tillgängligt i klassrummet eftersom hen blev osäker på stavning 

gällande ett par ord. Hur hen än försökte få till rätt stavning så blev det bara fel. Läraren var 

även tvungen att slå upp vad ordet ”klot” heter på engelska. Att läraren inte kunde detta var 

inget läraren hymlade med utan tog tillfället i akt och förklarade för klassen att det är okej att 

inte veta allt, att det är okej att inte kunna något på en gång och att det är okej att ta hjälp av 

till exempel ett lexikon för att bredda sina kunskaper. Upplevelsen av situationen var att 

läraren la grunden till att våga fråga, våga prata och säga fel. Många elever log och det 

tolkades som att eleverna uppskattade lärarens uppriktighet. Detta skildrar Lundberg (2007, s. 

164) som betonar att språkfel är en del av språkutvecklingen och att den ska ses som naturlig 

och nödvändig. WTC (MacIntyre 2007, s. 565, 567) menar att det finns många olika sätt en 

elev kan motiveras till att lära sig det främmande språket. Det finns elever som har 

personligheten av att vara blyga, tillbakadragna, tystlåtna och som kan uppleva ängslan för att 

använda målspråket. I den nämnda situationen kan dessa elever känna att läraren genom hens 

handlande ökar deras egen självkänsla eftersom läraren visar att det är okej att inte kunna allt.  

 

Lärare 4 var väldigt noga med att tala om för eleverna att uppgiften som de parvis arbetade 

med handlade om att öva inför de Nationella proven som de skulle ha om någon månad. 

Lärare 3 påpekade också för eleverna att de Nationella proven är i antågande och gav rådet till 

eleverna att tänka efter hur de själva ansåg att deras delaktighet är på lektionerna och utifrån 

svaret de gav sig själva ifrågasätta hur de tror att det skulle gå på proven, då framför allt det 

muntliga provet. Genom de yttre motivationsfaktorerna som de Nationella proven och betyg 

försökte läraren motivera eleverna till att engagera sig lite extra på lektionerna (Hedegard 

Hein 2012, s. 17). Likt verbal feedback tolkas även detta som en uppmuntring till att eleverna 

ska vilja tala på målspråket. Lärare 2 talade om för eleverna att när de samtalade med 

varandra om hur mycket frukterna kostade övar de på att tala. Att det var viktigt att tala för 

om de inte talar kommer inte den förmågan att bli bättre. Detta kan förstås med hjälp av WTC 

(MacIntyre 2007, s. 568) där det talas om att elevers vilja att kommunicera är förknippat med 

om eleverna själva känner ett behov av att tala. Om viljan och önskan finns hos eleven att 

vilja prata med en specifik person motiverar det eleven att tala på målspråket. Detta tolkas 

även att om det finns situationer eller uppgifter som eleven vill klara av så är även det en 

motivation till att tala. En så kallad inre motivation menar Hedegard Hein (2012, s. 16). 
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6 Slutdiskussion 

Här kommer en diskussion att föras kring de resultat som har framkommit i analysen utifrån 

den tidigare forskningen, teorier och begrepp. Först diskuteras metodvalen huruvida de var 

lämpliga för denna undersökning. Därefter diskuterats om undersökningen har besvarat syftet 

och frågeställningarna för denna undersökning. Resultaten kommer att jämföras med den 

tidigare forskningen och teorier. Till sist presenteras idéer om hur vidare forskning kan gå till. 

6.1 Metoddiskussion 

I den här undersökningen har som nämnts tidigare observationer valts som metod eftersom 

den metoden besvarar syftet och frågeställningarna på bästa sätt. Metoden har varit lämplig 

eftersom den syftar till att svara på hur och vad läraren gör just nu. Metoden har ingivit en 

förståelse för hur lärarna arbetar med det muntliga momentet i engelskundervisningen samt 

vilka tillvägagångssätt de använder för att få eleverna att vilja och våga prata på målspråket. 

Genom denna metod har även klassrumsmiljön kunnat upplevas och tolkats. Inga av dessa 

saker hade kunnat uppnås med en annan metod. Hade däremot intervju använts kan en djupare 

inblick givits eftersom då hade lärarens tankar och förklaringar till varför hen arbetar på det 

sättet som hen gör diskuterats. Risken med intervju som metod är dock att det momentet kan 

ta fokus från klassrumssituationerna och lärarnas handlande här och nu. Även intervjuer med 

eleverna hade gett en djupare inblick. Då hade det framkommit hur eleverna upplever lärarens 

tillvägagångsätt samt vilka metoder, material och undervisningssätt de själva upplever 

fungerar bäst för att få vilja till att kommunicera på målspråket.  

 

En svaghet i undersökningen är att tidsramen var mycket begränsad vilket ledde till att det 

endast fanns tid till att observera ett fåtal lärare på fyra olika skolor. En fördel med få lärare är 

dock att analysen blir greppbar och att det smidigt går att jämföra observationerna och att hitta 

mönster. Valet att välja en kvalitativ metod har känts rätt baserat på tidsramen och storleken 

på undersökningen men även för att den avser att undersöka skeenden. Hade en kvantitativ 

undersökningen istället används hade undersökningen blivit för stor eftersom det hade varit 

svårt att hantera materialet som samlats in från ett större urval. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultaten i den här undersökningen har visat att alla lärare arbetade i olika utsträckningar 

med den muntliga förmågan och alla hade sina egna sätt att utföra muntliga aktiviteter. I 

analysen framkom det att tiden som eleverna hade chans till att tala målspråket varierade 
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mellan 8–25 minuter. Lärare 2:s klass hade mest tid till att öva talet och det gjorde de med 

hjälp av olika muntliga övningar. Huvuduppgiften i Lärare 3:s klass var egentligen en 

skrivuppgift. Trots det fick läraren in 20 minuter muntlig aktivitet. Den muntliga förmågan 

praktiserades minst i Lärare 5:s klassrum. Endast åtta minuter var för åtta elever. Detta på 

grund av att läraren arbetade med endast två elever åt gången i form av en uppgift som 

eleverna arbetade med i par. Tiden som eleverna talade engelska på i Lärare 5:s klassrum kan 

anses liten om en jämförelse görs med det Lundberg (2010 s. 23–24) framhåller. Hon menar 

att det är viktigt att tala engelska i största möjliga mån redan från start. Dels för att eleverna 

ska vänja sig vid språket men även för att de lär sig mycket av att höra det. Tolkningen av 

observationerna är att lärarna hade anpassat mängden talad engelska till klassen som 

undervisades så att de bästa förutsättningarna för språkinlärning kunde äga rum. Intrycket var 

även att det ibland var bra att använda svenska. När svenska talas förstår eleverna uppgifterna 

som de ska arbeta med vilket kan leda till att eleverna kommunicerar mer på målspråket.  

 

Alla lärare hade olika lektionsupplägg och samtliga arbetade i någon form med den muntliga 

förmågan. Det går att finna en likhet med Caos (2014, s. 798) forskning där hon framhåller att 

de yttre motivationsfaktorerna som uppgifter och aktiviteter påverkar elevernas vilja att 

kommunicera på målspråket. Även detta kan i viss mån liknas med MacIntyres (2007, s. 568) 

WTC att beroende på omständigheter och situation väljer eleverna ibland att tala och ibland 

väljer de att vara tysta. Hur mycket eleverna talade varierade sinsemellan dem. I en och 

samma klass kunde några elever flera gånger svara på frågor, översätta till sina kamrater med 

mera, medan andra inte sa någonting och valde att vara tysta. Även vid de tillfällen när det var 

en helklassaktivitet och eleverna skulle säga efter läraren i kör valde vissa elever att sitta tysta 

och inte delta. De uppgifter som aktiverade samtliga elever till att tala var de uppgifter som 

utfördes i mindre konstellationer. Som observatör tolkas det att när eleverna arbetar i till 

exempel par känner de sig tryggare än i helklass och vågar då tala mer. Cao (ibid.) och 

Zarrinabadi (2014, s. 292) enas om när eleverna själva får vara med och påverka innehållet i 

undervisningen finner de det mer motiverande och viljan att kommunicera blir större. 

Upplevelsen från observationerna var att samtliga lärare genom olika metoder och aktiviteter i 

olika utsträckningar fick eleverna att tala. I vissa klasser var det helklassaktiviteter där 

samtliga elever gavs möjlighet att tala och i andra klasser fick eleverna chans att tala engelska 

när de sinsemellan diskuterade uppgiftfrågor. Dock framgick det inte om lärarna hade planerat 

undervisningen utifrån elevernas intresse eftersom observationerna endast visar vad som sker 

här och nu och inte förmedlar de bakomliggande handlingarna av en händelse.  
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Resultatet visade att de muntliga aktiviteterna som lärarna använde sig utav varierade och 

flera lärare hann med att göra flera aktiviteter under en och samma lektion. Två lärare började 

med att använde sig av många frågor som antingen skulle ställas eller besvaras av eleverna 

och fick på så sätt över hälften av alla elever att delta i aktiviteten. En annan övningarna var i 

helklass där samtliga elever deltog med att läsa och översätta en text och ytterligare en annan 

övning var att eleverna arbetade i par med att ställa frågor och ge svar eller bara dela med sig 

av den information som stod på ett papper till en kamrat. En lärare översatte aldrig själv från 

engelska till svenska utan det gjordes av eleverna som genom handuppräckning tilldelades 

ordet och fick översätta det läraren hade sagt. Materialet och därmed aktiviteterna varierade 

från läromedel till material som uppfattades att läraren hade satt ihop själv. Detta kan kopplas 

till Zarrinabadis (2014, s. 290) och Caos (2014, s. 791) forskning där de skriver att elevernas 

vilja att kommunicera på ett främmande språk påverkas av vilken typ av uppgifter eleverna 

blir tilldelade. De uppgifter som eleverna visade störst engagemang för var uppgifter där 

eleverna arbetade i par, när eleverna svarade på- eller ställde många frågor och när hela 

klassen i kör läste från textboken. Detta går även att ställas i relation till det Tyberg (2011, s. 

52) skriver om att variera materialet mellan läroböcker och eget ihopsatt material. Genom att 

göra på detta vis anpassas uppgifterna till klassen som grupp men även enskilda elever. Som 

observatör går det inte att avgöra om ett tillvägagångssätt var bättre eller mer tilltalande för 

eleverna än något annat. Upplevelsen var att de flesta elever verkade nöjda med 

lektionsupplägget.  

 

Resultatet visade även att eleverna som upplevdes blyga och tillbakadragna fick chans att visa 

sina kunskaper genom att lärarna gjorde aktiviteter och gruppindelningar där de kände sig 

trygga. Oavsett om en lärare är klasslärare eller ämneslärare lär hen känna klassen som en 

grupp men hen lär även känna eleverna som egna individer. Läraren lär sig vilket 

undervisningssätt som passar hela klassen samt vilket som är det bästa inlärningssättet för 

varje elev. Med detta i åtanke tolkas lärarnas undervisningssätt, metod och material att lärarna 

gjorde det de ansåg vara bäst att passa i just hens klass. Det här går att ställa i relation med 

Caos (2014, s. 798) forskning och WTC:s (MacIntyre 2007, s. 568) modell som menar att 

lärande måste ske i en miljö där eleverna känner sig trygga och storleken och medlemmarna i 

gruppen är en av de faktorer som skapar den tryggheten. Detta går även att kopplas samman 

med stöttning eftersom med stöd görs det möjligt att lära sig genom samarbete med andra 
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(Gibbons 2012, s. 186). I alla aktiviteter eleverna arbetade med observerades att det skedde 

stöttning emellan eleverna eller i forma av stöttning mellan läraren och eleven. 

Lärarens sätt att agera och ge feedback framkom även i analysen. Samtliga lärare använde 

någon form av verbal feedback som ”Good job” eller icke verbal feed back som en tumme 

upp eller en uppmuntrande nick. De flesta använde även någon form av gester och 

kroppsspråk för att motivera eleverna till att vilja tala engelska. Detta upplevdes positivt hos 

samtliga elever och kan ställas i likhet med Lundberg (2011, s. 44) som nämner att positiv 

feedback är en viktig aspekt för elevernas motivation för viljan att lära sig målspråket. Det går 

även att finna likheter i de resultat MacIntyre, Burne och Jessome (2011, s. 89), Cao (2014, s. 

798) och Zarrinabadi (2014, s. 288) funnit i deras tidigare forskning om vikten av lärarens 

attityd, undervisningsstil och hur de förmedlar kunskap för att få elever att vilja kommunicera 

på engelska. När lärarna log och gestikulerade för att få eleverna att vilja tala log även de 

flesta av eleverna vilket gav intrycket att stämningen i klassen blev avslappnad.    

Forskning visar också att en lärare måste var försiktig med hur hen korrigerar ett fel 

(Zarrinabadi 2014, s. 288; MacIntyre, Burne och Jessome 2011, s. 89). Läraren får inte 

tillrättavisa en elev på en gång ett fel uppstår. Forskarnas resultat kan sättas relation till WTC 

(MacIntyre 2007, s. 565) där det talas om språkängslan som kan uppstå när målspråket blir 

kopplat till en negativ händelse. Den enda korrigering som observerades i denna undersökning 

var en lärare som specifikt var ute efter ordet ”children” och en elev svarar ”kids” istället (se 

Exempel 8). Observatörens tolkning på denna händelse är att ingen elev förstod att eleven 

hade sagt fel. Läraren korrigerade på ett smidigt sätt och skulle därför aldrig kunna tolkas som 

en tillrättavisning. Elevernas vilja att tala på målspråket kommer att gynnas om lärarna inte 

korrigerar ett fel på en gång menar forskarna ((Zarrinabadi 2014 s. 288; MacIntyre, Burne och 

Jessome 2011, s. 89) 

Resultaten visar även att klassrumsmiljön upplevdes harmonisk i de observerade 

klassrummen vilket tolkades och uppfattades att även lärandemiljön blev harmonisk. Det som 

visades under observationerna var att lärarna använde sig av många olika tillvägagångsätt för 

att bemöta, se, stötta och stärka eleverna. Även detta går att ställa i relation med vad 

MacIntyre, Burne och Jessome (2011, s. 88) och Cao (2014, s. 798) har kommit fram till i 

deras forskning samt det Lundberg (2011, s. 43) pratar om när hon diskuterar de olika 

tillvägagångssätten som motivation för eleverna. WTC (MacIntyre, 2007 s. 567), Cao (2014, 

s. 798) och Zarrinabadi (2014, s. 289) menar att elevernas självkänsla har betydande vikt för 
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viljan att kommunicera på målspråket. De allra flesta eleverna upplevdes trygga men det 

fanns några elever som vid observationerna uppfattades nervösa under engelskalektionerna. 

Dock är det väldigt svårt att avgöra i vilken utsträckning och hur många elever som anser sig 

ha låg självkänsla utifrån endast ett eller två observationstillfällen. 

En summering av det som har framkommit i den här undersökningen är flera saker. För att få 

eleverna att känna sig trygga, vilja och våga tala engelska som ett främmande språk är det 

flera saker som en lärare kan göra. En lärare bör i någon utsträckning tala engelska med 

eleverna då det gynnar eleverna att höra målspråket. Lärarens verbala och icke verbala 

feedback samt hur en lärare korrigerar en felsägning är viktig eftersom genom detta bekräftar 

och ser läraren eleverna. Genom stöttning från läraren eller kamraterna i klassen utvecklas 

eleverna samt hjälper det eleverna att få en god självkänsla. Alla elever lär sig på olika sätt 

och genom en varierad undervisning i form av olika typer av uppgifter, metoder och att 

variera gruppstorlekarna anpassas undervisningen till eleverna så att alla elever känner att 

deras behov blir bemötta. När eleverna har god självkänsla upplevs även klassrumsmiljön god 

och harmonisk. 

6.3 Vidare forskning 

Den här undersökningen har enbart varit ifrån lärarnas perspektiv. För att få en djupare 

förståelse efterfrågas det mer forskning detta inom området. Det skulle vara intressant att 

fokusera på eleverna. Den befintliga forskning som finns idag handlar mestadels om äldre 

elever än mellanstadiet och de studier som är relevanta i ämnet har ägt rum i andra länder än i 

Sverige. Därför finns det en önskan om vidare forskning med fokus på svenska elever i 

årskurs 4–6. För att få en uppfattning ett bredare perspektiv av hur eleverna upplever lärarnas 

motivation, stöttning, feedback med mera, men även vad de själva anser är viktigt för att våga 

och vilja kommunicera på engelska, så skulle det vara intressant att intervjua, och observera 

eleverna. 
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8. Bilaga 1 

 

 Lärare Elever 

Muntlig förmåga i 

tid 

 

  

Vilka aktivitet gör 

eleverna? 

 

  

Hur agerar läraren  

 

  

 


