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Sammanfattning 
 
Detta är en studie i språkdidaktik med inriktning på engelska i grundskolans senare år. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka vilket undervisningsspråk engelsklärare ska välja för att alla 

elever ska förstå och känna motivation, samt att utifrån denna aspekt, få en bild av lärarens 

betydelse för eleven i undervisningen. 

 

Undersökningen bygger på en enkätundersökning gjord bland elever i årskurs 8 samt på 

intervjuer med två grundskollärare i engelska, den är därmed utförd med både kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

 

Vi har i vårt resultat sett att eleverna tillskriver läraren en viktig funktion för deras inställning 

och motivation till att tala och utveckla sin engelska. För att alla elevers behov ska tillgodoses 

har studien visat att det är nödvändigt för läraren att växla undervisningsspråk samt att det 

finns ett behov av en naturlig, trygg och motiverande klassrumsmiljö.    

 

Nyckelord: engelska, undervisningsspråk, målspråk, andraspråksinlärning, 
klassrumsforskning. 
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1. Inledning 
 

Inlärning av ett språk handlar till stor del om att få verktyg för att kunna kommunicera med 

andra människor. Dessa ”språkverktyg” kan vara av olika slag och vi anser att det absolut 

viktigaste är att kunna uttrycka sig muntligt. Som blivande språklärare känns det viktigt att 

kunna ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för att kunna utveckla denna färdighet.  
 

Att den muntliga kommunikationen i engelskundervisningen är viktig framgår tydligt i den 

nuvarande läroplanen för grundskolan, Lpo-94. Bland annat sägs att undervisningen ska 

sträva efter att eleven ”utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal 

och skrift” samt ”fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och 

sammanhang”. Vidare uttrycks att undervisningen skall leda till att eleven ”utvecklar sin 

förmåga att delta aktivt i samtal” och att ”använda engelska muntligt i olika sammanhang för 

att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter” (www.skolverket.se).   
 

Som lärarkandidater kunde vi under den verksamhetsförlagda utbildningen observera att våra 

handledare växlade undervisningsspråk på engelsklektionerna och utifrån denna iakttagelse 

väcktes frågan hur vi själva skulle förhålla oss till användningen av målspråket i framtiden. 

Den politiska debatten som för en tid sedan fördes angående lärarutbildningens brist på 

didaktisk undervisning ökade vårt intresse ytterligare för detta område (Pagrotsky, Leif ”Jag 

accepterar inte de låga kraven på lärarstudenter” i Dagens Nyheter, 19 mars 2005). Eftersom 

vi anser att vi fått relativt lite didaktikundervisning i vår utbildning vill vi fylla detta 

didaktiska tomrum genom att utföra en studie i språkdidaktik med inriktning på engelska i 

grundskolans senare år.  
 

För att eleven ska erhålla de språkliga färdigheter vi nämnt ovan spelar målspråkets 

användning i undervisningen en stor roll, inte minst eftersom läroplanen föreskriver en 

individualiserad undervisning som ska utgå från varje enskild elevs behov och förutsättningar 

(www.skolverket.se). I föreliggande uppsats vill vi därför undersöka i vilken utsträckning 

engelsklärare ska använda målspråket i engelskundervisningen för att skapa maximal 

förståelse och motivation hos eleverna.  
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1.1 Bakgrund 
 

Betoningen på målspråkets användning i språkundervisningen har varierat med olika 

undervisningsmetoder genom historien. Den språkpedagogik som infördes i Sverige i mitten 

på 1800-talet och som dominerade ända fram till 1960-talet gick under namnet grammatik- 

och översättningsmetoden. Denna språkpedagogik uteslöt mer eller mindre användandet av 

målspråket och som namnet antyder fokuserade metoden bland annat på grammatikdrill samt 

övning och kontroll av förståelse genom översättning (Tornberg 2000, s. 31, 162). 

 

Grammatik- och översättningsmetoden ersattes så småningom av den audiolingvala metoden 

som spreds till Sverige i modifierad form med början under 1950-talet. Denna metod såg 

inlärning som en mekanisk process med fokus på imitation och upprepning. Undervisningen 

skulle enbart ske på målspråket och man ansåg modersmålet vara en störande faktor vid 

inlärningen av det nya språket (Tornberg 2000, s. 34-37).  

 

I dagens undervisning har användning av målspråket fått en mer praktisk inriktning. 

Ambitionen är, liksom under den audiolingvala metoden, att använda målspråket så mycket 

som möjligt men syftet är däremot annorlunda: att ge eleverna tillfälle att höra och 

kommunicera på målspråket i så hög grad som möjligt (Tornberg 2000, s. 36-37).   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket undervisningsspråk engelsklärare ska välja 

för att alla elever ska förstå och känna motivation, samt att utifrån denna aspekt, få en bild av 

lärarens betydelse för eleven i undervisningen. 

 

För att få svar på vårt syfte ställer vi oss följande frågor: 
 

• Finns det tillfällen då läraren bör använda sig av svenska och i så fall när och varför? 

• Har undervisningsspråket någon inverkan på elevernas vilja att tala på målspråket och 

påverkar det deras inställning till engelska som ämne? 
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2. Tidigare forskning  
 

Vi har valt att presentera den tidigare forskningen under tre rubriker för att göra materialet 

mer överskådligt, dessa är:   
 

• Betydelsen av input. 

• Målspråket och inlärningsmiljön. 

• Val av undervisningsspråk. 
 

2.1 Betydelsen av input  
 

Enligt Rod Ellis, professor i andraspråksundervisning i engelska, finns en uppsjö av litteratur 

och ett överflöd av teorier inom forskning i andraspråksinlärning. Vissa områden är mer 

debatterade än andra och en sådan fråga är betydelsen av input vid andraspråksinlärning. Ellis 

definierar input som det språk som adresseras till eleven och med andra ord är lärarens 

användande av målspråket en del av den input som eleven får under lektionstid. Ellis skriver 

vidare att två komponenter är nödvändiga för att andraspråksinlärning skall ske, nämligen 

input av målspråket samt elevens sätt att bearbeta denna input. Enligt Ellis råder det inga 

tvivel om att dessa två komponenter är nödvändiga men debatten inom språkforskningen 

kretsar däremot kring hur stor vikt som ska tilldelas var och en av dessa faktorer (Ellis 1985, 

s. 127).  
 

En annan fråga som det tvistas om är vad den optimala inputen ska bestå av. Ellis frågar sig 

om det är som lärare generellt anser, att den ska vara utvald och graderad efter formella och 

logiska kriterier eller, som den amerikanske språkinlärningsforskaren Stephen D Krashen 

menar, att input helt enkelt endast behöver vara förståelig. Enligt Krashen, består 

andraspråksinlärningen av två separata delar: inlärandet och tillägnandet, där den förstnämnda 

delen består av det medvetna i språkinlärningen såsom grammatiska regler och vokabulär 

medan tillägnandet sker omedvetet genom deltagande i naturlig kommunikation. Krashens 

input-hypotes bygger på att tillägnandet av ett språk sker när inläraren tar del av input som 

den förstår och som helst ska ligga snäppet över den egna förmågan. Input som är förståelig 

för eleven är, enligt Krashen, automatiskt på rätt nivå (Ellis 1985, s. 262). 
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2.2 Målspråket och inlärningsmiljön  
 

Ett annat område som språkforskning försöker kartlägga är vad som utgör den optimala 

inlärningsmiljön. Ellis anser att en sådan miljö innehåller åtta inslag varav två berör vårt 

uppsatsområde, nämligen en stor mängd input riktad mot eleven samt dennes medvetna behov 

av att kommunicera på målspråket (Ellis 1985, s. 161). Enligt Inger Bergström är språkmiljön 

i klassrummet ”artificiell” på så vis att läraren försöker åstadkomma en så naturlig språkmiljö 

som möjligt med hjälp av läromedel etc. Ett viktigt inslag i skapandet av en sådan 

klassrumsmiljö är, enligt Bergström, att använda målspråket som arbets- och 

kommunikationsspråk. Gör man det redan från början menar Bergström att eleverna snart 

kommer att märka att det inte är så svårt att kommunicera på målspråket, även om de inte har 

så stora kunskaper. Bergström trycker också på betydelsen av en positiv anda och en trygghet 

i klassrumsmiljön för att kunna lära sig ett språk; känner sig inte eleven avspänd och säker på 

sig själv menar hon att inlärningen lätt kan blockeras (Bergström 1995, s. 42). 
 

Genom Krashens affective filter hypothesis kan man förstå vikten av en positiv 

klassrumsmiljö för en så lyckad andraspråksinlärning som möjligt. I hypotesen förklarar han 

sambandet mellan inlärning och affektiva faktorer genom att eleven har ett emotionellt filter 

som kontrollerar hur mycket input han eller hon tar till sig och hur mycket av denna input som 

sedan omvandlas till kunskap. Krashen menar att filtret är emotionellt, eftersom faktorerna 

som avgör dess verkan har med motivation, själförtroende och välbefinnande att göra. 

Krashens hypotes säger att en elev med hög motivation och gott självförtroende har ett tunt 

emotionellt filter och släpper således in och erhåller massor av input medan en elev med låg 

motivation och dåligt självförtroende har ett tjockt filter och därmed sämre förutsättningar att 

ta in och internalisera den input den utsätts för (Ellis 1985, s. 263).  
 

I Språk för livet presenterar Rigmor Eriksson och Annsofi Jacobsson resultatet av ett 

nätverksprojekt som bland annat behandlade muntlig kommunikation inom språkstudier.  

Lärarna som ingick i nätverksprojektet var överens om att det blir mer naturligt för eleverna 

att tala på målspråket om läraren gör det, men att en förutsättning för att få eleverna att våga 

använda målspråket är att skapa ett så positivt klassrumsmiljö som möjligt (Eriksson & 

Jacobsson 2001, s. 54).    
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2.3 Val av undervisningsspråk 
    

Betydelsen av målspråket som undervisningsspråk förordas i praktiskt taget all litteratur vi 

tagit del av. I sin doktorsavhandling redogör Rigmor Eriksson för ett internutbildningsprojekt 

inom engelska vars tema var kommunikation och individualiserad undervisning. En av de 

huvudteser som projektet förmedlar är att engelska ska vara lärarens undervisningsspråk från 

första början, men att ingen princip emellertid är helig. Enligt Eriksson finns två situationer då 

svenska som undervisningsspråk kan vara nödvändigt: för att ge korta översättningar för att 

alla elever ska förstå samt vid privata angelägenheter (Eriksson 1993, s. 102). 
  
Jörgen Tholin förespråkar också engelska som arbetsspråk. Tholin skriver att han tror på en 

förtrollningens makt med vilket han menar att man som lärare skall använda engelska som 

undervisningsspråk från första början för att få eleverna att göra det också. Han anser att 

denna regel även bör gälla vid grammatikgenomgångar och när man skäller ut elever, 

tillfällen då lärare vanligtvis, enligt Tholin, tenderar att använda sig av modersmålet. Tholin 

menar att om läraren tar vissa saker på svenska bryts förtrollningen och klassrummet blir 

mindre engelsktalande (Tholin 1992, s. 132). 
 

Många studier i språkdidaktik har även gjorts inom fältet för klassrumsforskning. Ulrika 

Tornberg nämner bland annat en undersökning gjord av M Zilm som visar att språklärare ofta 

växlar undervisningsspråk på lektionstid och att valet av undervisningsspråk bland annat 

berodde på den aktivitet man ägnade sig åt och lärarens föreställning om hur elever lär sig. 

Zilm såg även att det fanns ett samband mellan lärarens och elevernas användning av 

målspråket; ju mer läraren använde sig av målspråket, desto mer målspråk använde sig 

eleverna av (Tornberg 2000, s. 45).  

 

3. Teori 
 
Nedan följer en presentation av den teori vi kommer använda. Den utgörs av Vygotskij och 

Piagets olika perspektiv på den kognitiva utvecklingen. Arfwedson påpekar att dessa två 

teorier tillskriver läraren olika funktion för ett barns kunskapsutveckling och vi kommer 

utifrån denna skillnad att applicera teorierna på vår studie för att kunna förstå betydelsen av 

lärarens roll för eleven i undervisningen (Arfwedson 1992, s. 24-25). Vi kommer att redogöra 

för de drag i Vygotskij och Piagets teorier som är relevanta för denna studie. 
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3.1 Vygotskij och Piagets kognitiva teorier 
 

Utvecklingspsykologerna Jean Piaget och Lev Semenovic Vygotskij har båda märkbart 

influerat den pedagogiska världen. De var samtida men hade olika syn på kognitiv utveckling, 

det vill säga på det sätt en individ utvecklar sin intellektuella förmåga.  

 

Vygotskij representerar den sociokulturella synen på lärande vilken utmärks av att kunskap 

utvecklas i samspel med omgivningen genom kulturen och språket. Det är i detta sociala 

samspel som, enligt Arfwedson, kan äga rum i till exempel ”skolan med lärare och kamrater” 

som barnet ”förvärvar kunskap och skaffar sig sina intellektuella redskap” (Arfwedson 1992, 

s. 27).  För att förklara hur ett barn utvecklas genom interaktion med sin omgivning använder 

Vygotskij begreppet proximal eller nära utvecklingszon. Med termen menar Vygotskij att det 

finns en skillnad mellan vad ett barn kan lära sig på egen hand och vad det kan lära sig genom 

hjälp och instruktion av andra, mer erfarna, i sin närhet (Arfwedson 1992, s. 26). Vygotskij 

tillskriver, som nämnts, språket och kulturen stor plats och han anser att de språkliga och 

sociala erfarenheterna är integrerande delar av tänkandets struktur och att språket är medlet 

för tänkande (Arfwedson 1992, s. 27). Med andra ord, utan språk ingen kognitiv utveckling. 

Således är tänkande först en social process innan det blir till en inre förståelse (Tornberg 

2000, s. 13). 

 
Medan Vygotskij representerar det sociokulturella perspektivet på lärande tillämpar Piaget ett 

kognitivistiskt sådant. En central tanke inom denna syn på lärande är att kunskap utvecklas 

inom individen genom eget handlande och självdirigerande problemlösning. Utmärkande för 

Piaget är även att den kognitiva utvecklingen sker i stadier. Han kallar sin teori för genetisk 

epistemologi och med detta avser Piaget, enligt Arfwedson, en integrerad teori där ”kunskaper 

om biologi och organismers tillväxt förenas med kunskapsteoretiska och filosofiska insikter” 

(Arfwedson 1992, s. 19-22). Inom denna teori sökte Piaget bland annat finna svaret på frågan 

när ett barn är redo att lära sig något nytt och när och hur barnet förvärvar den vuxnes sätt att 

tänka. Svaret på dessa frågor förklarade Piaget genom sin stadieteori. Den innefattar tre 

utvecklingsstadier genom vilka barnet passerar i en bestämd ordning och som bland annat 

utmärks av barnets stigande förmåga till logiskt resonemang. Enligt Piaget gick barnet från ett 

stadium till ett annat i den kognitiva utvecklingen genom så kallade restruktureringar, eller 

utvecklingsförändringar, som Arfwedson beskriver som ett slags intellektuella revolutioner 

(Arfwedson 1992, s. 19). 

 

 7



Till skillnad mot betydelsen av individens handlande tillskrivs språket, som Arfwedson 

påpekar, en underordnad roll i Piagets kognitiva teori. Han menar att barnet inte kan uttrycka 

något språkligt innan det har fått en kognitiv förståelse av en företeelse vilket gör att 

tänkandet blir en förutsättning för språket. Vidare säger Piaget att barnet anpassar den 

information det utsätts för på det sätt att tänka som är typiskt för dess ålder. Barnets tänkande 

är med andra ord bestämt utifrån de kognitiva strukturer som tillhör det stadium det befinner 

sig på och, i och med detta, menar Arfwedson, är det inte någon mening att lära barnet något 

det inte är moget för. Vid sådan inlärning lär sig barnet endast en tom procedur utan att förstå 

innebörden av den (Arfwedson 1992, s. 24). Undervisning ur Piagets perspektiv kan därmed 

ses som en företeelse som ska ansluta till elevens mognad.  

 
Arfwedson poängterar att det finns likheter mellan Vygotskij och Piagets kognitiva teorier 

och att en grundläggande sådan är att de båda anser att barn måste vara aktiva och utföra 

konstruktiva handlingar för att kunna utveckla sitt abstrakta tänkande (Arfwedson 1992, s. 

25). Men som vi sett ovan skiljer sig också Vygotskij och Piagets teorier åt. Språkets 

betydelse för barnets kognitiva utveckling är en sådan fråga. Där Vygotskij anser att språklig 

interaktion är ”den intellektuella utvecklingens motor” menar Piaget att barnet inte kan 

uttrycka något språkligt innan det har fått en kognitiv förståelse av en företeelse, vilket 

betyder att tänkandet föregår språket (Arfwedson 1992, s. 68). Där Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv försöker se samband mellan psykologi, kultur och språk fokuserar Piaget på att 

försöka hitta dessa samband i biologin och naturvetenskapen och denna åtskillnad gör, som 

Arfwedson påpekar, att de har olika syn på undervisningens och lärarens roll för barnet 

(Arfwedson 1992, s. 25).  

 

Eftersom den kognitiva utvecklingen sker utifrån kulturella och språkliga förutsättningar är 

kunskap utifrån Vygotskijs perspektiv relativ. Han menar att ett barn som omges av en stor 

proximal utvecklingszon har bättre förutsättningar att utveckla sin kunskap än ett barn som 

omges av en mindre sådan, eftersom det förra får instruktioner och hjälp från andra med mer 

kunskap i sin närhet. Ur detta perspektiv på kognitiv utveckling blir lärare, som Arwfedson  

uttrycker det, en ”omistlig och viktig grupp” för barnets kunskapsutveckling och 

undervisningen blir något som ska leda till mognad (Arwfedson 1992, s. 29).  
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Piagets perspektiv på kognitiv utveckling kan, i motsats till Vygotskij, ses som generell 

eftersom barnet utvecklar kunskap inom sig genom sin egen uppfattningsförmåga. Den vuxne 

kan enligt Piaget endast utgöra en stödjande roll för barnet genom att förse barnet med 

material som det själv får utforska. Därmed kan den vuxne, enligt Piaget, aldrig lära barnet 

något. Genom Piagets kognitivistiska perspektiv får läraren en underordnad roll (Arfwedson 

1992, s. 24-27). 

 
 
4. Metod  
 

Vi har använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder i vår undersökning. Studien 

bygger dels på en enkätundersökning utförd i två klasser i årskurs 8 samt på intervjuer med 

två grundskollärare i engelska. Vår undersökning utgår därmed från både ett elev- och 

lärarperspektiv. Eftersom denna undersökningen härrör från studiet av en begränsad miljö kan 

den betecknas som en fallstudie och kan därmed inte sägas vara allmängiltig (Bryman 1997, s. 

106).  

 

Enkätundersökningen är en kvantitativ undersökningsmetod som utmärks av att den grundar 

sig på i förväg bestämda frågor och svarsalternativ och av att materialet blir kvantifierbart 

(Johannessen 2003 s. 69-70). Intervjuerna gjordes med en kvalitativ metod, vilket innebar att 

öppna frågor ställdes till de intervjuade med syftet att, som Kvale beskriver, ”erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening” (Kvale 1997, s.13). Enligt Bryman kan en kvalitativ metod ge idéer eller hypoteser 

som sedan prövas med hjälp av en kvantitativ metod (Bryman 1997, s. 160). Detta kan vi 

sägas ha gjort eftersom vi genom den kvantitativa metoden prövade våra idéer för att få ett 

elevperspektiv på samma fenomen.  

 

En fråga som måste ställas i forskningssammanhang är om vi genom vår metod har mätt det 

vi avsett att mäta samt om insamlad data är tillförlitliga i fråga om insamlingssätt och 

bearbetning. Med andra ord undersöka studiens validitet respektive reliabilitet (Johannessen 

2003 s. 28, 47). Detta kommer vi att besvara i kapitlen nedan. 
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4.1 Intervjuerna 
 

För att få en förståelse för lärares val av undervisningsspråk utförde vi kvalitativa intervjuer 

med två engelsklärare. Valet av intervjuade lärare gjordes utifrån tillgänglighet och tidigare 

kontakt och blir därmed strategiskt (Cwejman 1994, s. 63). Vi utlovade de intervjuade lärarna 

anonymitet utifrån forskningsetiska skäl och vi har därför gett dem fingerade namn (Kvale 

1997, s. 109). Elin fick vi kontakt med genom den verksamhetsförlagda utbildningen, då hon 

var handledare åt en av uppsatsskrivarna. Hon är även engelsk- och svensklärare för de två 

klasserna som medverkade i enkätundersökningen vilket vi tyckte var intressant, eftersom vi 

då även skulle kunna jämföra Elins tankar kring språkval med hennes elevers. För att få mer 

förståelse för området valde vi att intervjua ytterligare en lärare, Mia, som är engelsk- och 

fransklärare i en grundskola i Värmdö kommun och vi fick kontakt med henne genom att hon 

är en bekant till en av uppsatsskrivarna. Både Mia och Elin tog examen 1999 och har varit 

verksamma lärare i drygt fyra år. De är skolade i den nuvarande didaktiska andan som vi dels 

återfinner i läst litteratur och som vi själva är utbildade i och de är därmed intressanta för 

denna studie. 
 

Under lärarintervjuerna utgick vi från följande huvudfrågor: 
 

• Hur använder du dig av svenska och engelska i undervisningen?  

• Hur tror du att det påverkar eleverna när du använder engelska som undervisningsspråk? 

• Kan användningen av målspråket i undervisningen få motsatt effekt/ verka hämmande på 

vissa elever? 
 

Utöver ovan nämnda frågor ställde vi även följdfrågor som anpassades efter 

intervjusituationen och för att få de intervjuade att utveckla sina svar. Vi deltog båda två vid 

intervjutillfällena som såg något olika ut. Vid intervjun med Elin befann vi oss i hennes 

arbetsrum på skolan som hon delar med sitt arbetslag och vi spelade in intervjun som vi sedan 

transkriberade. Intervjun med Mia tog däremot plats i hennes hem och på grund av vissa 

omständigheter kunde vi inte spela in intervjun eftersom vi ej hade tillgång till diktafon och 

inte lyckades få till stånd ett annat intervjutillfälle som passade bägge parter. För att kunna 

återge så mycket som möjligt av vad Mia sa tog vi båda anteckningar som vi sammanställde 

direkt efter intervjutillfället. Detta gjorde att vi inte exakt kunde återge vad Mia sa och det kan 

därför anses som att reliabiliteten i detta avseende blir låg. Men att lita på sitt minne och 

anteckningar kan även, som Kvale nämner, vara en fördel eftersom ”Intervjuarens aktiva 
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lyssnande och erinring kan i det idealiska fallet också fungera som ett selektivt filter, som 

bevarar just de innebörder som är väsentliga för undersökningens ämne och syfte” (Kvale 

1997, s. 148). Kvale påpekar även att stora teorier som t.ex. Freuds psykoanalys utvecklades i 

en tid då bandspelare inte fanns (Kvale 1997, s. 148).  

 

4.2 Enkätundersökningen  
 

Enkätundersökning utfördes i två klasser i årskurs 8 på en kommunal grundskola i 

Stockholms södra närförort. Genom enkäten ville vi få en bild av dessa elevers attityd och 

tankar kring lärarens användande av målspråket i undervisningen. Elevurvalet är strategiskt 

eftersom det grundar sig på tidigare kontakt med skolan genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen (Cwejman 1994, s. 63). De två klasserna har även samma engelsklärare och vi 

valde att utföra enkätundersökningen i bägge klasserna för att få en bredd på utfallet. 

Klasserna består tillsammans av 60 elever. Vid undersökningstillfället var fem frånvarande 

och av de besvarade enkäterna fick vi ett bortfall på två enkäter pga att de var ofullständigt 

ifyllda. Totalt antal besvarade enkäter blev därmed 53 stycken varav 27 stycken enkäter 

besvarades av flickor och 26 stycken av pojkar. Av forskningsetiska skäl valde vi att göra en 

anonym undersökning (Kvale 1997, s. 109). Vi ville ge våra respondenter tryggheten att 

kunna svara utan att tänka på att informationen om deras personliga åsikter skulle kunna föras 

vidare. Även om det var frågor av mindre känslig karaktär kändes ändå detta val relevant med 

tanke på respondenternas ålder och situation. Det faktum att en av skribenterna varit 

lärarkandidat i de aktuella klasserna rättfärdigar också elevernas rätt till anonymitet.                
   
Vi valde att utforma en enkät som innehöll frågor med svarsalternativ som bestod av rutor 

som skulle kryssas i för att underlätta för eleverna och för att få ett bra material. För att få mer 

förståelse för elevernas svar bad vi dem motivera sitt val under två frågor. Vi gav även 

alternativet ”Annat” följt av utrymme till motivering som valmöjlighet på två andra frågor för 

att ge våra respondenter mer frihet att uttrycka sig. Tre av frågorna bestod enbart av rutor med 

svarsalternativ som skulle kryssas i. 

 

Ett problem med utformningen av enkäten som vi vill uppmärksamma är att vi genom att ge 

svarsalternativ i frågorna kan ha styrt eleverna. Vi kan heller inte veta vad eleverna väger in i 

de begrepp som vi angett som svarsalternativ. När vi i efterhand har analyserat enkätens 

resultat inser vi att vi kanske haft lite för låga förväntningar på elevernas förmåga att ge 
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utförliga svar, vilket var en av anledningarna till att vi valde att ha en enkät med just 

svarsalternativ. Det visade sig dock att de motiveringar vi erhöll var mycket informativa och 

vi känner att vi därför kunde ha använt några frågor utan svarsalternativ för att ge eleverna 

mer frihet och på så vis få mer insikt i deras tankar. En annan aspekt som vi anser 

problematisk är att skolan som institution tillskriver elever och lärare fasta roller som det kan 

vara svårt att se förbi. Det kan därmed finnas en risk att eleverna svarat på frågorna i enkäten 

som de tror att det förväntas av dem att göra i egenskap av elev. Vi anser dock att de frågor vi 

ställde gav oss ett bra underlag för att kunna få svar på vår frågeställning. 

 

 
5. Resultatredovisning 
 

Nedan följer en sammanställning av de utförda intervjuerna samt resultatet av enkätstudien. 

5.1 Lärarintervjuerna  
 

De intervjuade lärarna har medvetet valt att växla undervisningsspråk under 

engelsklektionerna och skälen till deras val är snarlika. Elin säger att hon dels talar svenska 

när hon själv inte kan förklara på engelska, men att de huvudsakliga momenten då hon väljer 

att använda svenska är vid grammatikgenomgångar och vid besvärliga och komplicerade 

instruktioner. Elin säger att ”Det är ingen vits att prata engelska och ingen begriper” och 

därför brukar hon repetera de instruktioner hon gett på målspråket på svenska om hon 

upplever att vissa elever inte har förstått. Hon säger även att man måste fundera över syftet 

med att tala engelska vid svåra moment. Vi frågar henne om hon brukar undervisa grammatik 

på engelska och hon svarar:  
 

              ”Ja ibland gör jag det när det är lite lättare saker, men då måste man fundera vad är vitsen. 

               Vad vill jag uppnå, vill jag att de ska förstå det här grammatiska begreppet eller de här        

               konstruktionerna eller vill jag bara att de ska höra engelska”. 

 

Mia väljer att använda sig av svenska på liknande sätt, nämligen vid komplicerade 

grammatiska genomgångar och när hon vill förtydliga vissa instruktioner. Anledningen till att 

hon väljer bort målspråket vid grammatikövningar är att hon anser att vissa elever inte har det 

specifika ordförråd och de förkunskaper som krävs och hon påpekar att en del av hennes 

elever inte vet vad ett verb är.  
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Enligt Elin kan resultatet av att tala mycket på målspråket leda till att en del elever blir 

omotiverade och syftar då på de som hon vet har svårt för engelska. Hon säger att hon kan se 

när dessa elever ”börjar bli ofokuserade och stänger av”. Elin uttrycker vidare att de svaga 

eleverna nog kan tycka att det är jobbigt ibland när undervisningen sker på engelska men inte 

att det skulle vara hämmande. Tvärtom tror hon att de flesta elever skulle bli besvikna om hon 

inte talade engelska och säger att det skulle vara som ”att ha en mattelärare som inte kan 

matematik”. Mia menar att det nog kan hända att för mycket undervisning på målspråket kan 

hämma förutsättningarna för de som inte är så duktiga och att det nog tyvärr är så att de som 

inte förstår också är de som inte törs säga det. Hon brukar därför snabbrepetera det som hon 

anser nödvändigt på svenska för att inte tappa de ”svaga” eleverna.  

 

Både Mia och Elin har som mål att använda sig så mycket som möjligt av målspråket i 

undervisningen och vi undrade varför och om de tror att detta val påverkar eleverna. Elin ser 

det som sin uppgift som engelsklärare att föregå eleverna och visa vad som gäller. Hon 

förklarar sambandet mellan elevernas vilja att tala engelska och hennes egen användning av 

målspråket som följer: 
 

”Om inte fröken pratar engelska, varför ska vi göra det? Jag kan ju inte stå och tala om för dom 

att nu ska du prata om det här på engelska och så gör jag det inte själv. Eftersom jag själv 

pratar engelska så säger jag, I don’t understand that language, åh måste jag fråga på engelska 

(Elin imiterar eleverna), I don’t understand. Pratar jag svenska så får jag ju dem aldrig 

att prata engelska. Någon måste vara fånig först.” 

 

Elin trycker även på nödvändigheten av att öva på att tala engelska och att hennes elever, som 

nu går i årskurs 8, har fått göra det ända sedan hon fick dem i årskurs 5. På så vis har de fått 

arbeta upp en talvana och det har, menar hon, gjort att de flesta av hennes elever känner sig 

bekväma i användandet av målspråket. Mia anser att hennes användning av målspråket ska 

bidra till att eleverna blir vana att höra engelska och hon tror också att de omedvetet tar till sig 

språket på så vis. Genom att tala så mycket engelska som möjligt vill Mia vara en förebild för 

sina elever och visa dem att det inte är så svårt och märkvärdigt att använda sig av målspråket. 

Vidare tycker Mia att det inte ska vara ”en exklusiv grej att tala engelska”; hon tror att ju mer 

engelska som talas i klassrummet desto mindre krystat och mer spontant blir elevernas 

användning av målspråket.  
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5.2 Enkätens resultat 
  

Vi ställde sju frågor i enkäten och nedan följer redovisning av frågorna samt svarsresultaten. 

Under fråga 5 och 6 bad vi eleverna motivera sina svar och i fråga 3 och 7 kunde man välja att 

kryssa i alternativet ”Annat” vilket också följdes av utrymme till motivering.  
 

Fråga 1: Talar din engelsklärare alltid engelska under lektionstid? 
 

Svarsalternativ Antal flickor % Flickor Antal pojkar % Pojkar % Total

Ja 8 30% 7 27% 28% 

Nej 19 70% 19 73% 72% 

Total 27    26   

 

Ovanstående fråga gav ett oväntat resultat. Vi visste redan på förhand att elevernas lärare 

växlade undervisningsspråk men ville få elevernas uppfattning i frågan. Av resultatet att döma 

ser vi att hela 28% av eleverna upplever att läraren enbart talar engelska under lektionstid. 

Resultatet kan bero på att frågan inte var tillräckligt tydlig och därför misstolkades av 

eleverna. Vi kunde ha markerat ordet ”alltid” i frågan för att tydliggöra vad vi menade. Vi 

kunde också ha gett eleverna en bredare svarsskala istället för endast ett ja- och nejalternativ.  
 

Fråga 2. När tycker du att din engelsklärare ska tala engelska? 
 

Svarsalternativ Antal flickor % Flickor Antal pojkar % Pojkar % Total

Alltid 6 22% 7 27% 24% 

Ofta 19 70% 18 69% 70% 

Ibland 2 7% 1 4% 6% 

Aldrig 0  0   

Total 27  26   

 

Fråga 3 är en följdfråga till fråga 2 och vi väljer att redovisa dessa två frågor tillsammans 

under fråga 3.  
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Fråga 3. Om du svarat Ofta, Ibland eller Aldrig, när tycker du att din engelsklärare inte ska 

tala engelska? Kryssa i ett eller flera alternativ: 
 

Svarsalternativ Antal flickor Antal pojkar Total 

Vid grammatikgenomgångar 11 4 15 

Vid uppgiftsgenomgångar 2 2 4 

När du behöver hjälp 6 12 18 

Annat 8 4 12 

 

Som vi ser i fråga 2 svarar pojkarna och flickorna tämligen lika. Majoriteten, 94% av 

eleverna, tycker att läraren ofta eller alltid ska tala engelska. Elevernas svar överensstämmer 

därmed med lärarnas åsikt om hur mycket engelska de ska tala, nämligen så mycket som 

möjligt. Men att 70% av eleverna svarar att läraren oftast ska tala engelska tyder ändå på att 

det hos dessa elever finns ett behov av att läraren då och då talar svenska. Av de 40 elever 

som svarat ”Ofta”, ”Ibland” eller ”Aldrig” kan vi i ovanstående tabell se att många vill att 

läraren ska tala svenska vid grammatikgenomgångar och när de vill ha hjälp. 

Svarsalternativen i denna fråga kan ha medfört att vi styrde in eleverna mot en viss tankegång, 

men genom att ha svarsalternativet ”Annat” följt av utrymme till motivering anser vi ändå att 

vi gav eleverna en öppning för egna funderingar. Av de 12 elever som valde detta alternativ 

har en övervägande del svarat att de tycker läraren ska använda sig av svenska så att alla ska 

förstå och när hon går igenom något nytt och komplicerat. Det resultatet i denna fråga visar är 

att elevernas åsikt om när läraren ska tala svenska även här sammanfaller med lärarnas vilket 

är vid grammatikgenomgångar och när de märker att eleverna inte förstår, det vill säga när de 

vill ha hjälp. 
  

Fråga 4. Förstår du allting din lärare säger när hon talar engelska? Kryssa i ett av 

nedanstående alternativ: 
 

Svarsalternativ Antal flickor % Flickor Antal pojkar % Pojkar % Total

Alltid 11 40% 17 65% 53% 

Oftast 16 60% 9 35% 47% 

Sällan 0  0   

Aldrig 0  0   

Total 27  26   
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Vi ville genom denna fråga ta reda på elevernas uppfattning om deras förståelse av vad 

läraren säger när hon väljer att använda sig av engelska som undervisningsspråk. Av resultatet 

att döma så uppger samtliga att de oftast eller alltid förstår vad läraren säger. Drygt hälften av 

dem, 53%, anger att de alltid förstår medan resterande elever, 47%, menar att de oftast förstår 

vad läraren säger när hon talar engelska. Förhållandet mellan flickornas och pojkarnas svar är 

nästan det motsatta; där 40% av flickorna anser att de alltid förstår anger 65% av pojkarna 

detta alternativ medan procentsatsen under svarsalternativet ”Oftast” är den omvända. Där är 

svarsresultatet 60% för flickorna och 35% för pojkarna. En aspekt som vi inte kan bortse ifrån 

i denna fråga är att elevernas svar både kan vara ett mått på deras ödmjukhet eller övermod. 

Vi kommer dock i vår kommande analys utgå från det faktiska resultatet.  
 

Fråga 5. Tycker du om att tala engelska på engelsklektionerna? Kryssa i ett av nedanstående 

alternativ: 
 

Svarsalternativ Antal flickor % Flickor Antal pojkar % Pojkar % Total

Nej, sällan 5 20% 2 8% 14% 

Nej, aldrig 0  0   

Ja, alltid 2 8% 6 24% 16% 

Ja, oftast 18 72% 17 68% 70% 

Total 25*  25*   

* Denna fråga har ett bortfall på tre elever pga att de valt två alternativ. 
 

Anledningen till att vi ställde denna fråga var för att kunna utröna vilken inställning eleverna 

har till den muntliga delen av engelska. Enligt resultatet ser vi att hela 86% av eleverna oftast 

eller alltid tycker om att tala engelska under lektionstid och att endast 14% har svarat att de 

sällan gillar att tala engelska på lektionerna. Detta tyder på att de, precis som Elin tror, känner 

sig relativt bekväma i sitt användande av målspråket. Av de 86% som angav ett positivt svar 

är det dock endast 16% som tycker att det alltid är roligt att tala engelska. Under denna fråga 

bad vi även eleverna motivera sitt val och vi fick varierande svar. Bland de elever som svarat 

att de sällan tycker om att tala engelska uppger många att de inte tycker sig vara så bra på 

engelska och att det därför blir jobbigt. En elev skriver att ”Jag är inte så bra så då gillar jag 

inte att prata” och en annan skriver att ”Jag är inte van vid att prata engelska och ibland 

hamnar man med någon man inte känner sig trygg med”. Av de som svarat ”Ja, oftast” har vi 

också fått varierande motiveringar. Många tycker att det är roligt och utvecklande att tala 
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engelska men att det samtidigt kan vara svårt, jobbigt och pinsamt. I motiveringen till sitt svar 

skrev en elev, som tyckte att det oftast var roligt att tala engelska, att ”Det är okej, men 

pinsamt att alla hör och sånt och att det betygsätts” och en annan elev, som angett samma 

svarsalternativ, skriver att ”Ibland får man prata med människor man känner sig otrygg med”. 

Flera elever uttrycker en ovilja att tala inför hela klassen och föredrar mindre arbetsgrupper 

när de ska tala engelska. En elev skriver: ”Jag tycker det är kul om man gör det i grupper/ par. 

Inte inför hela klassen” och en annan att det är ”Bättre när man är indelad i tjej- och 

killgrupper”. 
 

Fråga 6. Tycker du att det är viktigt att läraren talar engelska under lektionstid? Kryssa i ett av 

nedanstående alternativ: 
 

Svarsalternativ Antal flickor % Flickor Antal pojkar % Pojkar % Total

Mycket viktigt 23 85% 20 80% 83% 

Ganska viktigt 4 15% 5 20% 17% 

Inte viktigt 0  0   

Total 27  25*   

* Denna fråga har ett bortfall på en elev som ej kryssade i något alternativ. 
 

Av enkätens resultat att döma ser vi att de intervjuade lärarna har rätt i sin bedömning att det 

är nödvändigt att de som lärare talar engelska för att deras elever också ska göra det. Hela 

83% svarar att det är mycket viktigt att läraren talar engelska och att eleverna värdesätter att 

lärarens användning av målspråket framgår även i de motiveringar vi bad dem skriva till sina 

svar. Där visar det sig tydligt att de ser en koppling mellan lärarens användning av engelska 

och deras egen inlärning. Eleverna nämner bland annat att de anser att deras uttal och 

förståelse av språket förbättras när läraren talar engelska. Det verkar även självklart för många 

att läraren ska tala engelska på engelsklektionerna. En elev skriver att ”Annars är det ju inte 

engelska” och en annan skriver så här i sin motivering ”Hur ska vi annars kunna lära oss 

engelska om inte läraren talar” och en tredje uttrycker samma tanke när han skriver att ”Om 

läraren inte pratar engelska är det ju knappast ingen vits med lektionerna”. Elevernas 

motiveringar styrker Elin åsikt om att en engelsklärare som inte talar engelska ”är som att ha 

en mattelärare som inte kan matematik”. 

 

Även om de flesta elever anser att engelskan blir roligare och att det blir lättare att tala 

engelska själv om läraren gör det framgår det också i motiveringarna att det bland eleverna 
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finns ett behov av att läraren ibland talar svenska. En elev som ansåg det vara mycket viktigt 

att läraren talade engelska skriver så här: ”Jag tycker läraren ska prata på eng. Men gör vi 

något svårt, tycker jag det ska tas på svenska också”. Den här eleven är med andra ord av 

samma åsikt som de intervjuade lärarna, nämligen att svåra moment även bör undervisas på 

svenska. 
 

Fråga 7. Hur påverkar det dig när din lärare talar engelska på lektionstid? Kryssa i ett eller 

flera alternativ: 
 

Svarsalternativ Antal flickor Antal pojkar Total 

1. Jag lär mig mer engelska 25 18 43 

2. Jag hänger inte med 1 0 1 

3. Det blir roligare 10 9 19 

4. Det blir svårare att förstå 2 1 3 

5. Det blir lättare att tala engelska själv 16 11 27 

6. Det blir svårare att tala engelska själv 0 1 1 

7. Annat 2 0 2 

 

Som vi kan se i tabellen ovan är resultatet övervägande positivt. Resultatet i fråga 7 bekräftar 

därmed utfallet i föregående fråga. Som framgår av tabellen ovan upplever flertalet elever att 

de lär sig mer när läraren talar engelska. Många anser också att lektionen blir roligare och att 

det blir lättare att tala engelska själv om läraren gör det. Samtliga elever som valt något av 

alternativen 2, 4 eller 6 har även angett något av svarsalternativen 1, 3 eller 5. Med andra ord 

är det ingen elev som tycker att lärarens användning av målspråket endast påverkar dem 

negativt. De två elever som angett alternativet ”Annat” uppvisar en positiv attityd i sina 

motiveringar.  

 

6. Resultatdiskussion 
 
Vi kommer i det följande applicera den tidigare forskningen och teorierna på den genomförda 

studien för att kunna förstå betydelsen av lärarens val av undervisningsspråk för eleven i 

undervisningen.   

 

I resultatsammanställningen ser vi att både lärare och elever anser det nödvändigt att 

undervisningsspråket anpassas efter moment vilket är i enlighet med Zilms 
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klassrumsforskning (Tornberg 2000, s. 45). Vi kan genom Piagets syn på den kognitiva 

utvecklingen se ett tänkesätt hos lärarna om att eleverna ännu inte är mogna att få exempelvis 

grammatikundervisning på engelska. Utifrån Piagets teori bör undervisning ansluta till 

elevens mognad och det är det vi anser att lärarna gör när de väljer bort engelska som 

undervisningsspråk (Arfwedson 1992, s. 24). De möter med andra ord eleverna på den nivå de 

befinner sig. 

 

Enligt Piaget var det ingen mening att lära barnet något det inte var moget för eftersom det 

endast skulle leda till en tom procedurkunskap (Arfwedson 1992, s. 24). Utifrån intervjuerna 

kan vi utläsa att lärarna anser att grammatikundervisning på engelska inte skulle leda till 

någon kunskap hos eleverna, eftersom det skulle vara på för hög nivå för dem. De skulle med 

andra ord inte få någon begreppsförståelse för det lärarna vill förmedla utan endast input på 

målspråket utan någon innebörd för dem.  

 

När läraren använder målspråket är det en del av den input som eleven får under en 

engelsklektion. Enligt Krashen skall inputen ligga snäppet över elevens egna förmåga, det vill 

säga endast vara förståelig, för att vara på rätt nivå (Ellis 1985, s. 262). Utifrån Krashens 

input-hypotes anser vi att det kan ses som att de elever som svarat att de oftast förstår vad 

läraren säger när hon talar engelska erhåller rätt nivå på den input som läraren förmedlar 

genom att tala på målspråket. Därmed borde inputen vara på för låg nivå för de elever som 

svarat att de alltid förstår. Om inte Krashens teori stämmer frågar vi oss dock vilka följder det 

kan få för den andel av eleverna, 47%, som faktiskt inte alltid förstår vad läraren säger när 

hon talar engelska? Kan det vara så att dessa elever går miste om viktiga element i 

undervisningen? Att det finns en komplexitet knuten till val av undervisningsspråk framgår av 

följande elevmotivering: ”Ibland lär jag mig mer, om jag förstår allt. Men om jag inte förstår 

allt så hänger jag inte med. Men självklart lär jag mig mer engelska”.  

 

Kognitiv utveckling sker enligt Vygotskij i interaktion med omgivningen och han ansåg att ett 

barn som fick hjälp och instruktioner av en mer erfaren person i sin omgivning hade bättre 

förutsättningar att utveckla sin kunskap än ett barn som ej fick den hjälpen. Som vi sett 

tidigare kallade Vygotskij denna hypotes för den proximala utvecklingszonen (Arfwedson 

1992, s. 26). Vi frågar oss därför hur stor betydelse lärare har för elever i den proximala 

utvecklingszonen som undervisningssituationen ju kan sägas representera. Ur elevsvaren i 

enkäten kan vi utläsa att de anser att läraren och dennes val av undervisningsspråk har stor 
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betydelse för deras inställning och motivation till att lära sig engelska. Med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet kan vi därmed se att den vuxne, i detta fall läraren, spelar en 

viktig roll för elevens utveckling. 

 

Utifrån Vygotskijs syn på relationen mellan den vuxne och barnet kan vi i intervjuerna se att 

även lärarna ser sina handlingar, i detta fall i form av användningen av målspråket, som 

viktiga. De säger att om inte de använder engelska som undervisningsspråk så kommer de inte 

få eleverna att göra det heller. Eleverna verkar vara av samma åsikt. En elev skriver att ”Det 

ska bli en vana för eleverna att man ska prata engelska. Pratar läraren svenska känner man att 

det är okej, så svarar man på svenska”. De blir alltså i detta sammanhang tydligt att 

interaktionen mellan lärare och elev i den proximala utvecklingszonen är betydelsefull. 

 

Elevmotiveringen ovan ger oss också förståelse för Tholins tanke om en förtrollningens makt 

(Tholin 1992, s. 132). Kanske är det så att förtrollningen bryts och klassrummet blir mindre 

engelsktalande om läraren börjar tala svenska? Elevens motivering stödjer även Zilms 

klassrumsforskning som visade att elevernas användning av målspråket ökar i takt med 

lärarnas användning (Tornberg 2000, s. 45).  

 

Utifrån enkäten ser vi att eleverna har en positiv inställning till att tala engelska på lektionerna 

men många pratar helst inte inför hela klassen eller med klasskompisar de inte känner sig 

trygg med. Det verkar alltså finnas ett samband mellan elevernas vilja att tala engelska och en 

trygg klassrumsmiljö vilket den tidigare forskningen vi tagit del av också konstaterar.  

Applicerar vi Krashens affective filter hypothesis på ovanstående område tycker vi oss ännu 

bättre kunna förstå betydelsen av en trygg klassrumsmiljö för elevers inställning till att 

använda engelska muntligt. Ett tryggt klassrum skulle sannolikt skapa bättre förutsättningar 

för de elever som Krashen menar har ett tjockt emotionellt filter, det vill säga har låg 

motivation och sämre självförtroende, eftersom de förmodligen behöver mer stöd för att våga 

tala engelska (Ellis 1985, s. 263). 

 

Vilken betydelse får då läraren i skapandet av en trygg klassrumsmiljö? Utifrån Vygotskijs 

proximala utvecklingszon är läraren den som, i interaktion med eleverna, ska vägleda dem i 

deras kunskapsutveckling. Då den muntliga användningen av engelska är en del av 

undervisningen är det ju också viktigt att skapa förutsättningar för att eleverna ska våga tala 

på målspråket. Lärarens uppgift blir i detta fall att skapa en trygg och positiv klassrumsmiljö 
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för att eleverna ska kunna utveckla sin muntliga färdighet. Vi kan alltså även i detta 

sammanhang förstå den betydelse Vygotskij tillskriver läraren för elevens utveckling. 

 

Även de intervjuade lärarna antyder att tryggheten i klassrummet är viktig även om de inte 

säger det ordagrant. När Elin säger att ”Någon måste vara fånig först” syftar hon på sig själv 

och betydelsen av att hon tar första steget för att eleverna ska våga tala engelska. Det faktum 

att hon föregår eleverna och är ”fånig” tror vi även gynnar skapandet av en avslappnad 

klassrumsmiljö där eleverna vågar använda sig mer av engelska. För att eleverna ska våga 

använda engelskan ännu mer och nå ännu längre i sin språkutveckling tyder deras 

motiveringar, som vi tagit del av under resultatsammanställningen, på att de önskar att 

klassrumsmiljön vore ännu tryggare.  
 

Utifrån Piagets syn på kognitiv utveckling är lärarens betydelse för eleverna ganska liten om 

man jämför med Vygotskij eftersom inlärning i Piagets kognitivistiska perspektiv äger rum 

inom individen. Med andra ord saknas den sociala dimension som återfinns i Vygotskijs 

sociokulturella syn på kunskapsutveckling. Det vi sett ovan är att lärarens roll för eleven är 

viktig i undervisningssammanhanget. Ur denna synpunkt blir Piagets kognitivistiska teori svår 

att applicera eftersom eleverna som deltog i enkätundersökningen tillskriver lärarens val av 

undervisningsspråk alldeles för stor betydelse.  

 

6.2 Slutsatser 
 

Att undervisa i en klass innebär att möta alla elevers behov och det kan därför finnas en 

svårighet med att hitta den rätta nivån på vissa moment i undervisningen. Denna komplexitet 

är något vi tror lärare möter oavsett ämne och för engelskundervisningen ligger bland annat 

svårigheten i att veta när och hur ofta engelska ska användas för att alla elever skall förstå och 

känna sig motiverade.  

 
Vad denna studie har visat är att eleverna tillskriver läraren en viktig funktion för deras 

inställning och motivation till att tala och utveckla sin engelska. Detta har vi kunnat 

konstatera utifrån svaren på de frågor vi ställt till eleverna angående lärarens användning av 

målspråket i engelskundervisningen.   
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Genom att applicera Vygotskijs sociokulturella perspektiv på vår studie kan vi dra slutsatsen 

att interaktionen mellan elev och lärare har en betydelsefull roll i undervisningen, vilket inte 

stödjer den bild av läraren som Piaget förmedlar. I studien kan vi dock se att hans stadieteori 

återfinns i lärarnas sätt att tänka kring val av undervisningsspråk. 
 

Utifrån studien kan vi se att man som engelsklärare inte behöver se användandet av engelska 

som undervisningsspråk som en helig princip. För att bemöta elevers behov har studien visat 

att det är nödvändigt för läraren att växla undervisningsspråk. Men det är även viktigt som 

lärare att använda målspråket så mycket som möjligt för att skapa en naturlig, trygg och 

motiverande språk- och klassrumsmiljö. Att ”vara fånig först” är därmed ett sätt att skapa 

goda förutsättningar för lärande. 

 

6.3 Framtida forskning 
 

Vårt arbete med denna uppsats har väckt ytterligare frågor och idéer till vidare forskning. I 

enkätresultatet har vi sett att det under vissa frågor finns tydliga skillnader mellan flickornas 

och pojkarnas svar och därför skulle det vara intressant att tillämpa ett genusperspektiv på 

undersökt område. De frågor i vår enkätundersökning som uppvisar dessa diskrepanser rör 

elevernas inställning till att tala engelska på lektionen samt attityden till sin förståelse av vad 

läraren säger när hon talar på målspråket. 
 

Ett annat forskningsperspektiv skulle kunna vara att utföra denna undersökning med samma 

elever fast vid ett par eller flera tillfällen under deras skolgång, som till exempel en gång i 

årskurs 6 och sedan en gång i årskurs 8 för att se om elevernas inställning förändrats med 

ökad ålder. Detta tillvägagångssätt skulle även kunna ge en bild av vilken betydelse 

klassrumsmiljön har för elevernas användning av målspråket eftersom man kan anta att 

tryggheten i klassen ökar ju längre tid en klass gått tillsammans. 
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Frågor om engelska
 
 
 

Kryssa i:   Flicka    Pojke 
 
 
1. Talar din engelsklärare alltid engelska 
under lektionstid?  
 

 Ja    Nej 
 
2. När tycker du att din engelsklärare ska 
tala engelska?  
 

 Alltid    Ofta    Ibland    Aldrig 
 
a) Om du svarat Ofta, Ibland eller Aldrig, 
när tycker du att din engelsklärare inte ska 
tala engelska? Kryssa i ett eller flera 
alternativ: 
 

 Vid grammatikgenomgångar   
 Vid uppgiftsgenomgångar  
 När du behöver hjälp     
 Annat: ______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 
3. Förstår du allting din lärare säger när 
hon talar engelska? Kryssa i ett av 
nedanstående alternativ: 
 

 Alltid    Oftast    Sällan    Aldrig 
 
 
4. Tycker du om att tala engelska på 
engelsklektionerna?  Kryssa i ett av 
nedanstående alternativ: 

 
 
 
5. Tycker du att det är viktigt att läraren 
talar engelska under lektionstid? Kryssa i 
ett av nedanstående alternativ: 
 

 Mycket viktigt 
 Ganska viktigt 
 Inte viktigt     

 
Motivera ditt svar:_______________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 
6. Hur påverkar det dig när din lärare 
talar engelska på lektionstid? Kryssa i 
ett eller flera alternativ: 
 

 Jag lär mig mer engelska   
 Jag hänger inte med     
 Det blir roligare      
 Det blir svårare att förstå 
 Det blir lättare att tala engelska själv        
 Det blir svårare att tala engelska själv 
 Annat:___________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Tack för din medverkan!

 Nej, sällan        Nej, aldrig 
   

 Ja, alltid      Ja, oftast  
 
Motivera ditt svar: ______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 



Bilaga 2

Resultatsammanställning av enkätundersökning. 

Totalt antal elever 60 - 5 elever frånvarande och 2 bortfall=53 elever varav 27 tjejer

1. Talar din lärare alltid engelska på engelsklektionerna?

Svarsalternativ
Antal 
flickor % Flickor

Antal 
pojkar % Pojkar % Total

Ja 8 30% 7 27% 28%
Nej 19 70% 19 73% 72%

2. När tycker du att din engelsklärare ska tala engelska?

Svarsalternativ
Antal 
flickor % Flickor

Antal 
pojkar % Pojkar % Total

Alltid 6 22% 7 27% 24%
Ofta 19 70% 18 69% 70%
Ibland 2 7% 1 4% 6%
Aldrig 0 0 0 0
Total 27 26

3.Om du svarat Ofta, Ibland eller aldrig, när tycker du att din engelsklärare  
inte ska tala engelska? Kryssa i ett eller flera alternativ.

Svarsalternativ
Antal 
flickor

Antal 
pojkar Total

Vid grammatikgenomgångar 11 4 15
Vid uppgiftsgenomgångar 2 2 4
När du behöver hjälp 6 12 18
Annat 8 4 12

Motiveringar annat, flickor:
1. När hon/han behöver jämföra med svenska, när det är något som är svårt 
att förstå på annat sätt.
2. När jag har svårt att förstå.
3. Hon ska prata både på engelsk och sedan översätta till svenska det hon 
sagt på engelska.
4. Om man inte förstår/ tycker något är svårt.
5. När hon förklarar saker som är nytt.
6. När hon säger något komplicerat.
7. Det är en engelsklektion hon tar det både på svenska och engelska. 
8. En lärare ska översätta lite av det hon sagt, så att hon/ han är säker på att alla förstår



Motiveringar annat, pojkar:
1. Jämför ord mellan engelska och svenska. Avancerade meningar kan tas på engelska.
2. Om det är något svårt som hon ska förklara på engelska så är det bra att tala swe
för att dom lite dummare elever ska förstå.
3. När folk inte förstår.
4. Om tex vaktmästaren kommer.

4. Förstår du allting din lärare säger när hon talar engelska? Kryssa i ett av 
nedanstående alternativ:

Svarsalternativ
Antal 
flickor % Flickor

Antal 
pojkar % Pojkar % Total

Alltid 11 40% 17 65% 53%
Oftast 16 60% 9 35% 47%
Sällan 0 0 0
Aldrig 0 0 0
Total 27 26

5. Tycker du om att tala engelska på engelsklektionerna? Kryssa i ett av 
nedanstående alternativ.

Svarsalternativ
Antal 
flickor % Flickor

Antal 
pojkar % Pojkar % Total

Nej, sällan 5 20% 2 8% 14%
Nej, aldrig 0 0 0 0 0
Ja, alltid 2 8% 6 24% 16%
Ja, oftast 18 72% 17 68% 70%
Total 25* 25*

* 2 flickor o en pojke tycker ett alternativ mellan Ja alltid och Nej, sällan. 
Deras motivation lyder:
Bättre när man är indelad i tjej- och killgrupper.
Jag tycker det kan vara lite läskigt att prata ett språk man inte är säker på…
Beror på. Om det blir lite osäkert (ord man inte kan eller så) så är man nervös.

Motiveringar, flickor:
Nej, sällan:
1. Det blir hackigt och jag kan ha svårt att hitta ord.
2. Jag tycker det är jobbigt och svårt med engelska.
3. Jag är inte så bra så då gillar jag inte att prata.
4. Det är bra att man pratar engelska så att man lär sig. Men ibland kan det 
vara lite jobbigt.
5. Jag är inte van vid att prata engelska och ibland hamnar man med någon 
man inte känner sig trygg med.



Ja, alltid:
1. Man får lära sig mer om man får tal. Man kan rätta sitt tal.
2. Det är kul att argumentera och diskutera på engelska. Jag har alltid gillat engelska.

Ja, oftast:
1. Inte alltid om det är nya saker.
2. Det känns bättre att prata engelska om andra också gör det men när 
hälften pratar svenska och hälften engelska är det inte lika kul.
3. Så att man lär sig. I alla fall försöka så gott det går.
4. Man lär sig mer när man talar engelska än att bara lyssna.
5. Ibland, inför hela klassen blir det pinsamt. Jag tycker om det men jag blir generad.
6. Det är oftast kul att prata men ibland kan det bli lite jobbigt.
7. Ja, för efter en tid märker man att man utvecklats muntligt.
8. Det beror på om de andra i gruppen också talar engelska. 
9. Jag tycker om engelska, men jag talar ju knappast flytande.
10. Jag tycker om att prata på ett annat språk dessutom utvecklas kunskaperna.
11. Jag tycker det är kul om man gör det i grupper/ par. Inte inför hela klassen.
12. Det är okej, men pinsamt att alla hör och sånt och att det betygsätts.
13. Det är roligt att prata engelska men inte stå längst fram och prata.
14. Jag tycker att är rätt så roligt för att jag är bra på det.
15. Ibland får man prata med människor man känner sig otrygg med.
16. Jag är lite blyg och ibland finner man ej rätt ord. Jag har lite svårt att tala i klassen.
17. Jag tycker att det är roligt att prata engelska och man lär sig mer på det sättet.
18. Det är roligt att tala engelska och det är bra om man talar mycket, men ibland är det svårt.

Motiveringar, pojkar:
Nej, sällan:
1. För att jag orkar inte.
2. Det är tråkigt.

Ja, alltid:
1. Det är kul att förbättra sitt engelska uttal.
2. För att engelska är lätt att prata och kul.
3. Ibland orkar jag inte prata för att lektionerna är så enkla.
4. Det är kul att prata på ett annat språk än svenska.
5. Det är kul och man lär sig mer.
6. Därför att man det är ett av dom få tillfällen man får använda sin talkunskap.

Ja, oftast:
1. Om jag vet vad jag ska säga så är det kul.
2. Beror på vad man ska prata om. Om det är något man är säker på så är det mer ok.
3. Det blir blä om man ska säga något ,man inte kan.
4. Det är inte precis jättekul att prata inför resten men det spelar ingen roll….



5. Man lär sig genom att prata själv.
6. Det är roligt att prata engelska, man lär sig.
7. Det är kul.
8. Det är roligast när man läser i smågrupper.
9. Det är väl roligt.
10. Det är roligt men kan va svårt ibland.
11. Jag har inget emot språket.
12. Det är kul, men om man inte kan på engelska vill man prata svenska.
13. engelska är roligt.
14. Det är inte alltid man kan för man inte kan översätta.

6. Tycker du det är viktigt att läraren talar engelska under lektionstid?
Kryssa i ett av nedanstående alternativ:

Svarsalternativ
Antal 
flickor % Flickor

Antal 
pojkar % Pojkar % Total

Mycket viktigt 23 85% 20 80% 83%
Ganska viktigt 4 15% 5 20% 17%
Inte viktigt 0 0
Total 27 25*

* en pojke kryssade ej i ngt alt. Skrev "vet ej".
Motiveringar, flickor:
Mycket viktigt:
1. Hur ska vi annars kunna lära oss att tala om inte läraren talar.
2. Jag tycker att det är viktigt för att när du blir äldre och träffar engelsmän så .
är det bra om du förstår dialektion och kan prata flytande
3. Det är viktigt för att man på så sätt lär sig hur man uttalar ord och man lär 
sig tala språket. Det blir även lättare att formulera meningar.
4. Det hjälper eleverna att förstå språket. Det är trots allt en engelskalektion, inte en svenska lektion.
5. Även fast man kanske inte förstår allt så går det ändå in lite och man lär sig.
6. För att man lär sig mer.
7. Man måste lära sig att FÖRSTÅ.
8. Jag tycker läraren ska prata på eng. Men gör vi något svårt, tycker jag det 
ska tas på svenska också.
9. Det är genom läraren som man lär sig nya ord och meningsbyggnader.
10. Det är viktigt att man övar på uttalet och vänjer sig vid språket.
11. Annars lär man sig inte lika mkt.
12. Jag lär mig nya uttryck och ord bara genom att lyssna.
13. Eleverna lär sig uttalet av ordet/ meningen och har då lättare att själv uttala det rätt.
14. Det är då man lär sig bäst.
15. Det ska bli en vana för eleverna att man ska prata eng. Pratar läraren 



svenska känner man att det är okej så svara man på svenska.
16. Ja, man lär sig även genom att lyssna.
17. För att man ska kunna uttala rätt och för bättre förståelse.
18. Man förstår väldigt bra, dessutom är det bra att höra språket.
19. Man lär sig också genom att höra andra prata.
20. För att lyssna och lära sig engelska.
21. För man lär sig mera.
22. (Ingen motivering)
23. Då får man en uppfattning om språket. Hur man uttalar m.m

Ganska viktigt:
1. Det är ju bra att läraren pratar engelska på lektionerna, man lär sig mer då.  
2. Man måste lära sig att förstå engelska…
3. Klart är det viktigt! Men det är även viktigt att alla elever förstår allt hon 
säger. Så det är bra om läraren kan ta de på svenska också.
4. Det är bra om dom tar det på svenska så att alla förstår.

Motiveringar, pojkar:
Mycket viktigt:
1. Man lär sig mer om dom pratar engelska och det är roligare än att prata svenska hela tiden.
2. Annars lär man sig inte lika mycket.
3. Elever måste lära sig uttala. Man lär sig mycket av att lussna.
4. För att man ska kunna lära sig.
5. Så att man blir tvungen att förstå för att lära sig.
6. Om läraren inte pratar engelska är det ju knappast ingen vits med lektionerna.
7. Om hon pratar svenska lär man sig inte lika mycket.
8. Man kan lära sig många ord på det sättet.
9. Man lär sig mer då.
10. Annars är det ju inte engelska.
11. Man lär sig lättare.
12. Man lär sig mera.
13. Elever lär sig uttal av ord.
14. Annars lär man sig inget.
15. Man lär sig bättre.
16. För då lär man sig bättre och snabbare.
17. Annars lär sig inte eleverna.

Ganska viktigt:
1. Asså, man lär sig uttal och sånt bättre om läraren talar engelska.
2. Ibland är det viktigt att tala engelska för att tex. ge bra exempel på meningar osv.
3. Så man får höra hur det låter.
4. För att man ska förstå engelska bättre.



5. Så att man fattar när folk pratar engelska.

7. Hur påverkar det dig när din lärare talar engelska på lektionstid?
Kryssa i ett eller flera alternativ:

Svarsalternativ
Antal 
flickor

Antal 
pojkar Total

1. Jag lär mig mer engelska 25 18 43
2. Jag hänger inte med 1 0 1
3. Det blir roligare 10 9 19
4. Det blir svårare att förstå 2 1 3
5. Det blir lättare att tala engelska själv 16 11 27
6. Det blir svårare att tala engelska själv 0 1 1
7. Annat 2 0 2
Total 56 96

Motiveringar, annat:
1. Man lär sig ord mm.
2. Ibland lär jag mig mer, om jag förstår allt. Men om jag inte förstår allt så 
hänger jag inte med. Men självklart lär jag mig mer engelska.
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