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Sammanfattning 

Den här studiens syfte är att undersöka hur elever i en klass i årskurs 9 använder strategier för att 

kommunicera och lösa problem som uppstår i den muntliga kommunikationen på engelska. Studien 

syftar även till att undersöka hur eleverna själva tänker kring den muntliga delen av 

engelskundervisningen och hur de upplever skolans stöttning av deras muntliga utveckling. Detta har 

vi undersökt genom en så kallad triangulering, där vi kombinerat observation, enkät och intervju för 

att skapa en mer fullständig bild av det aktuella forskningsfältet. Vi analyserade empirin genom att 

hitta en gemensam nämnare och göra tematiseringar som vi, med hjälp av vår förförståelse, kunde 

tolka. Resultatet av studien visar att eleverna i stor utsträckning använder svenska i 

engelskundervisningen som en strategi för problemlösning. Vi har sett fem möjliga bakomliggande 

orsaksförklaringar till detta fenomen: en ojämn balans mellan skrivuppgifter och muntliga uppgifter, 

ångest inför att prata inför klassen eller att säga fel inför läraren, brist på strategier att ta till när det blir 

svårt att kommunicera på målspråket, brist på motivation eftersom eleverna saknar kopplingar mellan 

undervisningen och livet utanför skolan och brist på respons på de muntliga övningar som gjorts. 

Slutsatsen blir att elevernas tendens att ta till svenskan i engelskundervisningen får konsekvenser för 

deras utveckling av målspråket. 

 

Nyckelord: Muntlig kommunikation, engelska, årskurs 9, strategier, triangulering 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan kommunicerar muntligt på engelska. Närmare 

bestämt hur de tar till svenska när det uppstår problem i kommunikationen, vilka bakomliggande 

orsaker det kan ha samt att det får för konsekvenser för lärandet av målspråket. 

De ungdomar som i skrivande stund befinner sig i grundskolans senare år är födda runt sekelskiftet. 

De växer upp i en värld som är betydligt mer gränslös än den värld deras föräldrar och farföräldrar 

växte upp i. Geografiska avstånd och landsgränser är inte längre ett hinder för kommunikation och 

med det engelska språket som verktyg ligger världen för deras fötter. Den svenska skolans 

demokratiska uppdrag innebär att elever ska uppfostras till demokratiska medborgare för att kunna 

fungera i samhället efter skolans slut. Eftersom det engelska språket blir en allt större del av det 

svenska samhället, inte minst på grund av ny teknik och kulturyttringar som film och musik, kan man 

förstå att engelskundervisningen är en signifikant del av dagens skola. Skolinspektionen (2010) går så 

långt att de slår fast att kunskaper i det engelska språket idag närmast är en förutsättning för att kunna 

delta i samhället fullt ut, både vad gäller studie- och arbetsmöjligheter och möjligheterna att ta del av 

kulturella uttryck. Engelskundervisningen bör därför vara inriktad på att ge eleverna förmåga att 

använda språket praktiskt, i olika situationer och för olika syften (Skolinspektionen 2010). 

Skolinspektionens rapport visar att språklärare har för avsikt att använda målspråket så mycket som 

möjligt i undervisningen och att elever uttrycker en önskan om att få prata engelska under 

engelsktimmarna. Trots det har vi deltagit under ett stort antal lektioner under vår VFU där svenska 

språket av olika anledningar dominerar engelskundervisningen. I Skolinspektionens rapport från 2011 

visade det sig att 15 av 22 skolor som granskats inte gav kommunikativ förmåga tillräckligt stort 

utrymme och att vissa av de besökta lektionerna i årskurs 6-9 inte bedrevs på engelska över huvud 

taget (Skolinspektionen 2011).  

1.2 Muntlig engelska och strategier 

 Engelskundervisningen består naturligtvis av mer än bara den muntliga delen men det är den vi har 

valt att undersöka, inte minst för att vi själva funderar över hur man tar sig an den rent praktiskt med 

tanke på det scenario vi observerat. I läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står bland annat att eleverna i 

engelskundervisningen ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, vilket 

innebär att ”kunna formulera sig och samspela med andra i tal […] och att kunna anpassa sitt språk till 

olika situationer, syften och mottagare”(Lgr 11, s 30). Begreppet kommunikativ förmåga avser också 

”språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa 
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problem när språkkunskaperna inte räcker till” (Lgr 11, s 30). I kursplanerna för engelska och moderna 

språk i grundskolan är strategier ett centralt begrepp. Lena Börjesson (2012) har på uppdrag av 

Skolverket sammanfattat de strömningar i språkforskningen som ligger till grund för formuleringarna i 

kursplanerna. Hon menar att begreppet strategier är något som allt mer kommit att uppmärksammas i 

diskussionen om språklig kompetens. Börjesson (2012) menar att ”begreppet framhävs i kurs- och 

ämnesplanerna i engelska och moderna språk för att eleverna ska bli mer aktiva, effektiva och 

självständiga som språkinlärare och därigenom också vidga sina referensramar och sin förståelse för 

olika sätt att tänka och leva” (Börjesson 2012, s 1). De strategier som kommer till uttryck i Börjessons 

(2012) text är de kognitiva, metakognitiva och socio-affektiva strategierna för språkinlärning som 

utvecklats av Michael J. O´Malley och Anna Uhl Chamot (1990). Vi har använt oss av dem för att få 

syn på hur elever löser problem som uppstår vid muntlig kommunikation och hur de tänker när de talar 

engelska. En utförligare presentation av strategierna och deras funktion i vår studie återkommer vi till i 

avsnitt 3 där vi redogör för studiens teoretiska utgångspunkter.  

1.3 Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att undersöka hur elever gör för att kommunicera och lösa problem som uppstår i den 

muntliga kommunikationen på engelska, hur de själva tänker kring den muntliga delen av 

engelskundervisningen och skolans stöttning i deras muntliga utveckling. Vi kommer att undersöka 

detta genom följande frågor: 

 Vilka strategier använder eleverna för att lösa problem som uppstår vid muntlig 

kommunikation och vilka problem saknar de strategier för att lösa? 

 Hur upplever eleverna att de i skolan stöttas i sin muntliga utveckling och hur upplever de att 

de i skolan vill bli stöttade? 

1.4 Uppsatsens disposition. 

Den här studien består av sex kapitel. I kapitel 1 motiverar och problematiserar vi valet av 

forskningsfält för att sedan presentera studiens syfte. I kapitel 2 presenteras den tidigare forskning som 

gjorts inom det för studien relevanta området samt hur vi förhåller oss till den. I kapitel 3 introduceras 

studiens teoretiska utgångspunkter och de teoretiska analysverktyg som använts som underlag för 

observationen och till viss del i analysen. I kapitel 4 presenterar vi vår metodkombination och redogör 

för såväl urvalsprocesser som etiska principer. I kapitel 5 följer analys och resultat. Kapitel 6 

innehåller diskussioner av tillvägagångssätt, resultat och forskningsetiska principer.  
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2 Tidigare forskning 

En genomgång av den forskning som gjorts inom områden som angränsar till vår studie visar hur vår 

undersökning kan komma att bidra med något nytt till fältet. I det här avsnittet kommer vi att redogöra 

för forskning som rör andraspråksinlärning, men vi har även valt att vidröra andra områden som känns 

relevanta i relation till vår undersökning: motivation, klassrumsinteraktion, retorik och bedömning. 

2.1 Forskning inom andraspråksinlärning 

Second Language Acquisition, eller SLA som det förkortas, är forskning om hur ett andraspråk lärs in. 

Till andraspråk räknas alla språk som lärs in utöver modersmålet så det innefattar även tredje- eller 

fjärdespråk. Det är många faktorer som spelar in vid andraspråksinlärning men i detta arbete kommer 

fokus ligga på kommunikationens roll vid lärandet av ett språk utöver modersmålet på grund av att vi 

vill belysa vikten av talad engelska i undervisningen.  

När en person lär ett nytt språk finns det olika stadier att ta sig igenom innan det språk som är fokus 

för lärande, det så kallade målspråket, kan behärskas. I detta fall är målspråket engelska.  I det allra 

första stadiet är det inte ovanligt att vara tyst och endast ta in målspråket för att sedan gradvis 

producera mer och mer avancerade meningar. Allt målspråk som en person hör och tar in kallas för 

input och allt målspråk som en person producerar (talar eller skriver) kallas för output (Ellis 1997).  

2.1.1 Input och Output 

Studier har gjorts på människor som endast vistas i miljöer där de får mycket input, det vill säga där de 

som lever i miljöer där engelska talas. Studien visade att ju längre dessa människor vistades i 

engelskspråkiga miljöer desto mer utvecklades deras egen engelska. Detta har lett till att vissa forskare 

inom SLA menar att endast input behövs när ett andraspråk ska läras in (Ellis 1997). 

Andra forskare ställer sig kritiska till att endast input kan leda till andraspråksinlärning. De menar att 

output spelar en minst lika viktig roll vid målspråksinlärning. Personer som lär ett nytt språk måste få 

chansen att utöva målspråket för att utvecklas. Output kan hjälpa elever att tydliggöra vad de saknar 

för kunskap för att kommunicera på engelska samt att testa hypoteser kring språk för att få till en bra 

kommunikation, det vill säga att output stärker elevers kognitiva förmåga. Output kan även hjälpa 

elever att diskutera sin egen produktion för att identifiera problem som går att rätta till, det vill säga att 

eleverna stärker sin metakognitiva förmåga (Ellis 1997).  

2.1.2 Komponenter vid kommunikativ kompetens 

O´Malley och Chamot (1990) delar in kommunikativ kompetens i tre stora komponenter. Den första är 

grammatisk kompetens vilket innefattar ordform och grammatisk struktur samt ordförråd och uttal. 
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Den andra är sociolingvistisk kompetens som består dels av sociokulturella regler, det vill säga att 

använda språket lämpligt och anpassa sig efter person och situation, och dels att kunna använda 

språket korrekt och sammanhållande. Den sista komponenten för kommunikativ kompetens är 

strategisk kompetens. Det innebär att kunna ta till kommunikativa strategier när det brister i 

kommunikationen.  

[…] the strategic component refers to communication strategies, which can 

be differentiated from learning strategies by the intent of the strategy use. 

That is, learning strategies has learning as a goal, and communication 

strategies are directed toward maintaining communication (O’Malley & 

Chamot, s 11-12) 

Det räcker alltså inte att vi som lärare låter våra elever öva grammatik och bygga ordförråd. Det räcker 

inte heller att låta eleverna träna upp sin förmåga att anpassa sitt språk till olika situationer eller 

människor. För att få till en lyckad kommunikativ kompetens hos våra elever krävs det att vi som 

lärare undervisar våra elever i grammatisk kompetens och sociolingvistisk kompetens såväl som i 

strategisk kompetens. Xiaoxue Yu (2013) har gjort en studie på två grupper andraspråksinlärare där 

hon presenterade olika kommunikativa strategier i den ena gruppen men inte i den andra för att se om 

det gjorde någon skillnad. Vid uttalstester ett år senare uppvisade gruppen som tagit del av olika 

strategier klart bättre resultat än gruppen som inte hade det. Detta visar att kommunikativa strategier 

gör skillnad för elever som lär sig ett andraspråk och att det är viktigt att läraren tillhandahåller olika 

strategier för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt kommunikativt.  

2.1.3 Motivation  

Rod Ellis (1997) hävdar att motivation är en väsentlig faktor för elever som lär sig ett andraspråk, det 

styr mängden ansträngning som läggs ner för att lära sig ett nytt språk. ”Motivation can result from 

learning as well as cause it” (Ellis 1997, s 76). Motivation kan alltså uppstå som en reaktion på att 

elever lär ett nytt språk samtidigt som det kan vara en bidragande faktor till att elever vill lära sig mer. 

Ellis (1997) delar upp motivation i fyra olika grupper: Instrumental(bidragande), 

integrative(förenande), resultative(resulterande) och intrinsic(inre).  

Instrumental motivation är när elever anstränger sig för att lära ett nytt språk på grund av funktionella, 

yttre anledningar - exempelvis ett kommande prov eller chansen att få ett bra jobb. Mycket tyder på att 

andraspråksinlärare motiveras mest av de utbildnings- och ekonomiska möjligheter som uppstår till 

följd av att kunna målspråket.  

Integrative motivation benämns den motivation som elever har för att lära sig målspråket till följd av 

ett genuint intresse för människor och kultur i målspråkslandet/länderna. I detta fall är det 

motivationen som leder till lärande hos andraspråksinlärare.  
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Resultative motivation upplevs som ett resultat av lärande. När elever upplever att det går bra när de 

lär ett nytt språk kan det leda till att de blir motiverade att lära sig mer. Dessvärre kan det upplevas åt 

andra hållet också- om studierna i ett nytt språk inte går bra blir eleven mindre motiverad att lära sig 

mer. 

Intrinsic motivation är den inre motivationen snarare än den yttre motivationen som elever kan känna 

när de lär ett nytt språk. När elever inte har dessa yttre motivationer, som de tidigare tre 

motivationerna står för, så betyder det inte att eleverna är omotiverade att lära sig. Motivationen finns 

där men den kan variera i intensitet beroende på exempelvis vilka uppgifter de får samt hur 

involverade de är i den egna undervisningen. 

2.1.4 Andra faktorer som spelar in vid andraspråksinlärning 

 Ellis (1997) nämner även tre sociala faktorer som spelar in vid andraspråksinlärning: sociolinguistic 

setting, specific social factors och situational factors. Med sociolinguistic settings menar han i vilken 

miljö inlärningen sker. Är det naturligt till följd av att leva i en engelskspråkig miljö eller är det i 

undervisningssyfte i skolmiljö? Vad finns det för möjligheter till input och output? Med specific social 

factors menar han att faktorer som ålder, kön, etnicitet och så vidare spelar in vid 

andraspråksinlärning. Med situational factors menar Ellis (1997) att olika sociala interaktioner är 

viktiga när ett nytt språk lärs, exempelvis att samtal mellan kompisar är friare och samtal mellan 

anställd och chef är artigare. Detta visar att interaktion och socialt samspel spelar en betydande roll vi 

språkinlärning. Kommunikation, vare sig det är input eller output, är ett måste för att lära sig och 

behärska ett nytt språk. 

2.2 Forskning inom klassrumsinteraktion 

Caroline Olsson Jers (2010) och Martin Nystrand (1997) har forskat om hur interaktionen i 

klassrummet vanligen brukar se ut. Det handlar dels om talutrymme, vem som får mest utrymme att 

tala på lektionerna och vilka mönster det brukar följa. Olsson Jers (2010) och Ellis (1997) har även 

forskat om hur lärare gör för att hjälpa sina elever att göra rätt. Det handlar även om retorik, hur man 

gör när man talar inför andra samt hur lärare undervisar sina elever. 

2.2.1 IRE/IRF 

Caroline Olsson Jers (2010) delar in interaktionsmönster i klassrummet i traditionella och icke-

traditionella mönster. De vanligaste förekommande interaktionsmönstren är de som hon benämner 

traditionella och dit hör IRF och IRE. IRF är en förkortning för Initiering (av läraren), Respons (av 

eleven) samt Feedback (åter från läraren). Det betyder att läraren ställer en fråga som eleven svarar på, 

oftast med ett eller få ord, som sedan läraren ger feedback på, d.v.s. säger om det är rätt eller fel. IRE 

står istället för feedback för Evaluering (som görs av lärare). Olsson Jers (2010) menar att dessa 
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interaktionsmönster inte bidrar till att eleverna ges möjlighet att utveckla sina egna tankar då de inte 

kan påverka samtalet, vilket är en förutsättning för lärande. Nystrand (1997) menar, till skillnad från 

Olsson Jers (2010), att hur lärare väljer att evaluera gör skillnad, det vill säga att uppföljningens 

kvalitet är avgörande för lärandet och han kallar detta för ett dialogiskt klassrum. Enligt Nystrand 

(1997) är de flesta IRF/IRE interaktionerna monologiska då läraren har förberett frågor som den vill ha 

svar på, en följd i vilken frågorna ställs samt vilka ämnen som ska diskuteras och då välja att ignorera 

de ämnen som hen anser är off topic, det vill säga ämnen som går utanför vad läraren vill diskutera. 

Nystrand(1997) menar att läraren då ” [is] evaluating students answers rather than responding to 

students comments and ideas” (Nystrand 1997, s 12) vilket inte är optimalt för lärande. Istället 

efterfrågar Nystrand (1997) en autentisk dialog med autentiska frågor där lärare och elever kan föra ett 

samtal som bygger på genuint intresse för andra människors tankar, idéer och tidigare erfarenheter 

istället för bestämda, rätta svar på förutbestämda frågor.  

2.2.2 Scaffolding 

Scaffolding är ett engelskt begrepp som egentligen saknar en svensk motsättning. Det svenska 

begreppet stöttning som ibland används synonymt är inte helt jämförbart menar Olsson Jers (2010). 

Därför används oftast det engelska uttrycket istället. Scaffolding är ett stöd i lärandet mellan 

lärare/elev och elev/elev (Olsson Jers 2010). Begreppet kopplas ihop med Lev Vygotskijs (1986) teori 

om den närmaste utvecklingszonen som kortfattat går ut på att lärande sker i interaktion och 

kommunikation med andra människor som är i utvecklingszonen närmast den egna., det vill säga att 

lärande sker i möte med andra människor som är mer kunniga. Scaffolding är alltså att med hjälp av 

andra tillgodose det som behövs för att gå vidare i sitt lärande som inte hade gått att lära sig själv. Ellis 

(1997) hävdar att scaffolding är nödvändigt för att människor som lär ett nytt språk ska bli 

framgångsrika i sin utveckling. Olsson Jers (2010) menar att det fungerar bäst för de som ser en 

mening med undervisningen, att de är motiverade att lära sig. Hon anser även att det kan vara svårt för 

lärare att praktisera scaffolding i helklasser då det kan vara svårt eftersom alla individer sällan är i 

samma utvecklingszon samtidigt. Däremot ger det ju förutsättningar för att eleverna ska kunna hjälpa 

varandra. I den här uppsatsen använder vi oss av det svenska begreppet stöttning när vi talar om 

elevernas uppfattningar av skolans resurser och metoder för att hjälpa eleverna att utveckla sin 

muntliga engelska så långt som möjligt.    

2.2.3 Retorik 

 Olsson Jers (2010) avhandling Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos 

fokuserar muntlig kommunikation i svenskämnet ur ett retoriskt perspektiv. Olsson Jers (2010) tar 

avstamp i skolans demokratiuppdrag och hävdar att den demokratiska medborgaren är beroende av sitt 

språk för att fungera fullt ut. Hon menar att kommunikativ kompetens är en nödvändighet för att en 

människa ska kunna verka som en demokratisk medborgare i olika kommunikationssituationer och att 
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alla människor strävar efter att verka trovärdiga i kommunikationen med andra. Ethos är ett retoriskt 

begrepp som i avhandlingen likställs med begreppet trovärdighet. Avhandlingens huvudsyfte är att 

undersöka i vilken mån eleverna får möjlighet att bygga och etablera sitt ethos, något som påverkar 

deras förmåga att fungera som demokratiska medborgare. Resultatet visar att eleverna får vissa 

möjligheter att bygga och etablera sitt ethos, men att den talarsituation som uppstår i skolan ser i stort 

sett likadan ut från tillfälle till tillfälle och att eleverna inte får möjligheter att öva sig i autentiska 

situationer, med den variation av kommunikativa situationer som kan förekomma i samhället.  

Olson Jers (2010) tar även upp att det i skolan är vanligt med muntliga framställningar exempelvis en 

muntlig redovisning eller en debatt. Detta gäller inte bara svenska som är hennes huvudinriktning utan 

i alla ämnen. Många elever känner en språklig osäkerhet vid dessa framställningar och det beror oftast 

mer på att de känner en osäkerhet inför situationen att tala och inte att de känner sig osäkra på språket. 

Det kan hjälpa elever vid muntlig framställning om de känner till och kan arbeta utifrån den retoriska 

arbetsprocessen. Olsson Jers (2010) beskriver den i sex steg där hon kallar det första för ”intellecto” 

och det är att talaren ska sätta sig in i det aktuella sammanhanget och vara uppmärksam på vad som 

gör ett bra tal exempelvis vilket ämne som ska redovisa eller vilka som sitter i publiken. I det andra 

steget ”inventivo” ska talaren ta fram rika argument och olika synpunkter som finns inom ämnet. I det 

tredje steget ”dispositio” ska talaren bygga ihop allt sitt material till en helhet och i det fjärde steget 

”elocutio” gäller det att bestämma sig för vilket språkbruk som ska användas. Det femte steget heter 

”memoria” och där gäller det för talaren att öva in sitt tal för att i sista sjätte steget ”actio” framföra 

det.  

2.3 Bedömning av muntlighet 

Vi finner det oundvikligt att tala om elevers muntliga förmåga utan att tala om bedömning av 

densamma. Dagens svenska skola är mål- och resultatstyrd, vilket innebär att undervisningen ska 

struktureras för att erbjuda elever möjlighet att nå målen som formulerats i läroplanen. I det arbetet är 

bedömning en stor och nödvändig del. Men bedömning av muntlighet är, som forskarna nedan 

konstaterar, en komplex apparat där många olika aspekter måste vägas in. Vi har valt att redovisa en 

del av den forskning som gjorts i ämnet, inte minst för att visa på den komplexitet som råder.  

Anne-Mari Folkesson (1998) upptäckte att hon helt saknade kriterier för bedömning av muntlig 

framställning, vilket ledde till avhandlingen Muntlig framställning i årskurs 5. Utveckling av kriterier 

för bedömning. Folkesson (1998) använder sig av ett tillvägagångssätt som, enligt henne själv, mest 

kan liknas vid Grounded Theory (grundad teori) och finner att de kriterier som visar sig meningsfulla 

att använda vid en bedömningssituation är tvekan, avbrott, engagemang och ledighet samt att ett bra 

tal i den undersökta talsituationen tycks utmärkas av att eleven i fråga tar ordet, hittar på ett innehåll, 

motiverar innehållet, reflekterar och tar berättarrollen. Folkesson (1998) är noga med att påpeka att 
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det tal som bedöms alltid är situationsbundet och att det inte är möjligt att undersöka någons totala 

förmåga att tala vid ett enda tillfälle.  

Maria Eklund Heinonen (2008) har problematiserat det verktyg som används för att bedöma 

kunskaperna i svenska språket vid rekrytering av studenter till Sveriges högskolor och universitet. 

Verktyget heter Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) och består av såväl 

skriftliga som muntliga delar. Eklund Heinonen (2008) undersöker hur de godkända testtagarnas språk 

skiljer sig från de underkändas, ur ett processbarhetsperspektiv. Processbarhetsteorin är en teori för 

grammatisk språkinlärning som ”[…] tar fasta på inlärarens växande förmåga att processa vissa 

morfologiska och syntaktiska strukturer” (Eklund Heinonen 2008). Hon finner ett samband mellan 

testtagarnas förmåga att processa och producera grammatisk information och deras resultat på Tisus 

och visar därigenom att processbarhetsteorin mycket väl kan vara ett lämpligt hjälpmedel för 

bedömning av muntlig förmåga. Eklund Heinonen (2008) påpekar även hon att bedömning av muntlig 

språkförmåga är en komplex procedur och att en rad olika komponenter måste tas i beaktning vid 

bedömningstillfället.   

2.3.1 Respons 

Olsson Jers (2010) beskriver att begreppet respons är starkt kopplat till läroprocessen vid skriftlig 

framställning och att det därför finns mycket lite forskning kring respons på muntlighet. Den lilla 

forskning som gjorts, menar Olsson Jers (2010), visar att lärarna som deltog i studierna ofta drog sig 

för att ge respons före elevernas muntliga framställningar men att de i allmänhet var bättre på att ge 

respons under och efter elevernas framställningar än på att hjälpa eleverna att förbereda sina föredrag. 

Olsson Jers (2010) menar dock att den struktur som används för att ge elever respons i samband med 

skrivprocesser i stort sett är överförbar på respons på muntlig framställning. Den största skillnaden är 

att den skrivna texten finns tillgänglig även i efterhand medan det utan videoinspelning är i princip 

omöjligt att återge exakt vad eleven sagt och gjort under en muntlig framställning. Genom att 

modifiera responsstrukturen för skrivprocessen visar Olsson Jers (2010) hur samma struktur skulle 

kunna användas i responssituationen för muntlig framställning. Med direkt respons avses respons som 

ges till eleven i anslutning till den muntliga framställningen och i första hand till den som talat. 

Responsen blir dock synlig för både talare och publik och kan därför i viss mån ses som allmängiltig. 

Den direkta responsen kan bara ges vid ett tillfälle, till skillnad mot respons som ges på en skriven text 

som finns kvar även efter en redovisning, och därför kan speciella krav ställas på den direkta 

responsens utformning och innehåll. Under begreppet utvidgad respons ryms samtal, diskussioner och 

reflektioner som inte ges i direkt anslutning till framställningen. Den utvidgade responsen sker i 

allmänhet en period efter framställningstillfället och kan innehålla såväl skriftlig som muntlig respons 

från lärare och klasskamrater, både i och utanför klassrummet.  
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2.4 Sammanfattande ord 

En hel del forskning har gjorts på områdena andraspråksinlärning och muntlig kommunikation i 

skolan. Trots det har vi upptäckt en avsaknad av forskning som tar elevernas perspektiv. Vi tror att 

lärare kan lära sig mycket om sig själva och sin undervisning genom att ta reda på vad eleverna tänker 

om undervisningen, det är ju de som är målgruppen. Vår förhoppning är att bidra med något nytt till 

forskningsfältet genom att anta elevernas perspektiv och låta deras röster stå i förgrunden.  
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3 Studiens teoretiska utgångspunkter 

 Elevers förmåga att kommunicera muntligt kan studeras ur olika perspektiv. I kapitlet presenteras 

studiens teoretiska utgångspunkter men även de teoretiska verktyg vi använt oss av när vi analyserat 

vårt insamlade material.  

3.1Kommunikation som mänsklig förutsättning 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande görs en klar distinktion mellan språk och kommunikation, 

där språk avser systemet och kommunikationen är den mänsklig handling där språket är en viktig 

beståndsdel (Säljö 2000). Människan föds med en strävan efter att vilja kommunicera med andra, och 

språket blir hennes verktyg för att delta i mänskliga aktiviteter och vara människa. Kommunikation 

med språket som verktyg är även en förutsättning för lärande, vilket i sin tur innebär att 

lärandeprocesser äger rum i alla typer av kontexter, inte bara innanför skolans väggar (Säljö 2000). Vi 

är kulturella varelser och vi tar del av den kunskap som finns i vår kultur genom att kommunicera med 

våra medmänniskor. Det är vår förmåga att appropriera, d.v.s. kommunicera för att ta del av andras 

erfarenheter som gör oss unika. Biologiskt sett är människan inte speciellt avancerad (Säljö 2000), 

men med språket som medierande artefakt har vi förmågan att ta del av den kollektiva kunskap som 

finns i vår kultur för att lösa problem som vi inte har kunskapen till på individnivå: 

Språket är en mekanism för att bildligt uttryckt lagra kunskaper, insikter och 

förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i 

begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter […] Genom 

språket har vi också en – i jämförelse med andra arter – unik förmåga att dela 

erfarenheter med varandra. Vårt lärande är således varken styrt av instinkter 

eller begränsat till vad vi själva funnit ut i vår personliga, fysiska kontakt 

med världen. Vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt information, 

kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor (Säljö 2000, s 

34). 

Vygotskij (1986) menar att en människa föds som en biologisk varelse med en viss uppsättning 

biologiska funktioner, bland annat behovet av att kommunicera, men att ett barn under sin utveckling 

sedan växlar från att vara en biologisk varelse till att bli en sociohistorisk varelse. Som sociohistorisk 

varelse kan barnet börja utbyta erfarenheter och appropriera sina medmänniskors kunskaper för att 

förstå och fungera i sin omvärld (Vygotskij 1986). Detta utbyte av kunskaper och erfarenheter sker 

genom kommunikation med språket som medierande artefakt, och därför är kommunikativa processer 

helt centrala inom ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000). I ett sociokulturellt perspektiv använder 

man begreppet närmaste utvecklingszon för att förklara avståndet mellan vad en individ kan klara på 

egen hand jämfört med vad samma individ kan klara med stöd från en vuxen eller mer kapabla 

kamrater. Säljö (2000) menar att resonemanget om närmaste utvecklingszon innebär att man inte kan 

urskilja någon markant skillnad mellan en individs förmåga att behärska ett fysiskt eller intellektuellt 
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redskap eller att inte göra det. En elev kan till exempel ha tillräckliga kunskaper för att följa en lärares 

resonemang men inte klara av att utföra uppgiften på egen hand. Inom det sociokulturella perspektivet 

använder man en modell för en individs stegvisa utveckling mot att behärska något, där individen först 

följer ett resonemang, genomskådar resonemanget, blir förtrogen med det för att slutligen kunna 

behärska kunskapen praktiskt. I bästa fall kan skolan erbjuda den miljö som krävs för att elever ska få 

möjlighet att utveckla den typ av kommunikation som krävs för att kunna följa den stegvisa modellen 

för inlärning. När eleven inte får möjlighet att göra det uppstår den problematik som vanligtvis brukar 

kallas svårigheter att lära och förstå (Säljö 2000).  

3.2 Kommunikation i skolans styrdokument 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det inte svårt att hitta motiveringar till varför språk och 

kommunikation är, som Olga Dysthe slår fast, grundläggande element i skolans kunskapande 

verksamhet (Dysthe 1996). Kommunikationens centrala roll i undervisningen blir inte minst tydlig i 

skolans styrdokument, där kursplanen för engelskämnet inte är något undantag. I kursplanen för ämnet 

engelska talar man om att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, 

vilket bland annat innebär att kunna formulera sig i tal och använda olika strategier för att stödja 

kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till (Lgr 11). Börjesson (2012) 

och Yu (2013) förklarar att strategier är samlingsnamnet för olika metoder, steg och tekniker som 

används för att utveckla lärande och kommunikation. Begreppet har fått en central roll i skolans 

styrdokument i samband med det ökande användandet av formativ bedömning, eftersom formativ 

bedömning kräver ett visst mått av reflektion och självbedömning från elevens sida (Börjesson 2012). 

O’Malley & Chamot (1997) delar in kommunikativa strategier i tre subgrupper: kognitiva strategier, 

metakognitiva strategier och socio-affektiva strategier: 

 De kognitiva strategierna avser bland annat förmågan att analysera, bearbeta och lösa 

problem som uppstår. Det kan handla om att associera, gruppera, införliva ny information med 

tidigare kunskap, ta anteckningar, förutsäga, dra slutsatser av sammanhanget och tillämpa 

grammatiska regler.    

 De metakognitiva strategierna innebär bland annat förmågan att planera, genomföra och 

utvärdera sitt arbete. En förutsättning är att eleven reflekterar över sin egen inlärningsprocess.  

 De socio-affektiva strategierna innebär bland annat att språkligt samarbeta med sin 

omgivning, att vända sig till varandra, lyssna på vad andra har att säga, ge feedback, be om 

hjälp o.s.v. Dessa strategier är starkt kopplade till att man vill och vågar använda språket. En 

vänlig och tillåtande klassrumssituation är nödvändig för att eleven ska utveckla och använda 

sig av socio-affektiva strategier. 
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Yu (2013) talar istället om indirekta strategier som kan användas vid andraspråksinlärning och hon 

delar in dem på ett lite annorlunda sätt än O´Malley och Chamot. Yu (2013) börjar, även hon, med 

att dela in strategierna i tre stora grupper: Metakognitiva strategier, Affektiva strategier samt 

Sociala strategier. Hon delar sedan in varje grupp i subgrupper. De metakognitiva strategierna är 

dels att centrera lärandet vilket betyder att eleven ska vara uppmärksam på vad som lärs och dröja 

med att tala för att istället koncentrera sig på att lyssna. Dels ska elever planera och arrangera 

språkinlärningen vilket betyder att eleverna måste förstå vad språkinlärningen går ut på, de ska 

sätta ett mål, förstå syftet med de olika uppgifterna de får samt hitta situationer där de kan 

praktisera sina kunskaper i målspråket. Sist men inte minst ska eleverna utvärdera den egna 

inlärningen genom självinsikt (att hitta och rätta fel i den egna produktionen) och självutvärdering 

(se och förstå den egna utvecklingen i målspråket) (Yu 2013).  

De affektiva strategiernas primära funktion är att indirekt utveckla elevers tal genom att reglera 

känslor, motivation och attityd. Yu (2013) delar in de affektiva strategierna i två mindre grupper 

där den första ska hjälpa elever att sänka talångest genom exempelvis andas djupt och meditera, 

lyssna på lugnande musik innan en redovisning (suggestopedi) eller skratterapi. Den andra 

gruppen är att eleverna ska uppmuntra sig själva genom positiva påståenden om sig själv och att ta 

risker, att våga ha fel och göra misstag helt enkelt (Yu 2013).  

De sociala strategierna, till sist, delar Yu (2013) in i att eleverna ska våga ställa frågor – både till 

läraren och till varandra, att eleverna ska kunna samarbeta – både med vänner och andra mer 

kunniga talare, samt att eleverna ska empatisera med andra genom att skaffa en kulturell förståelse 

för målspråksländerna och att vara uppmärksamma och öppna för andras tankar och känslor (Yu 

2013). 

3.3 Språkinlärningsstrategiernas betydelse för vår studie 

Vi har valt att använda oss av O´Malley och Chamots (1990) indelning av språkinlärningsstrategier för 

att få syn på hur elever gör när de kommunicerar muntligt på engelska, hur de löser problem som 

uppstår i kommunikationssituationen samt hur de tänker när de kommunicerar muntligt på engelska. 

Genom att försöka urskilja vilka strategier eleverna använder sig av respektive inte använder sig av 

kan vi dra vissa slutsatser om deras muntliga kompetens. Att vi valt att använda oss av O`Malley och 

Chamots (1990) indelning beror på att det är den indelningen Börjesson (2012) använder sig av när 

hon skriver på uppdrag av Skolverket. Genom att använda en indelning som godkänts av Skolverket 

vill vi visa att vi utgår ifrån de förutsättningar för kommunikation som skolan sätter upp. De 

kommunikativa strategierna som utarbetats av O´Malley och Chamot (1990) är allmänt vedertagna 

inom språkforskning och till synes vanligare än de som utarbetats av Yu (2013). 
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4 Metod 

I det här kapitlet följer en presentation av skolan som deltagit i undersökningen. Vi kommer också att 

presentera och motivera vårt val av metod och redogöra för urvalsprocesser och etiska 

ställningstaganden.   

4.1 Kvalitativ eller kvantitativ 

Valet mellan en kvantitativ respektive kvalitativ metod avgörs av studiens syfte. Som forskare måste 

man vara medveten om vad som är möjligt att undersöka med de respektive metoderna (Olsson & 

Sörensen 2001) samt hur de olika forskningstraditionerna påverkar studiens utformning. I vårt fall 

ligger den kvalitativa forskningstraditionen nära till hands eftersom vi vill komma nära 

undersökningsobjekten (eleverna) för att försöka förstå hur de tänker kring muntlig kommunikation på 

engelska. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt har vi möjlighet att förmedla en djup och nyanserad bild 

av ett litet antal elevers uppfattningar, snarare än att generera en bred och generaliserbar bild med 

hjälp som statistiska data. Med vårt syfte i fokus har vi därför valt att sälla oss till den kvalitativa 

forskningstraditionen. Vi har dock gjort ett undantag ifrån den kvalitativa ansatsen när vi valt att 

använda oss av en systematisk observation, en metod som snarare kan sägas höra till den kvantitativa 

forskningstraditionen. Trots det har vi valt att kalla vår studie för kvalitativ eftersom den systematiska 

observationen använts för att berika vår kvalitativa analys. Slutprodukten av vår undersökning har 

alltså kvaliteter som kan sägas vara kvalitativa.    

4.2 Skolan och klassen 

Vår undersökning är genomförd i en årskurs 9 på en grundskola en bit ifrån stadens centrum. Vi valde 

att genomföra studien i årskurs 9 dels på grund av att eleverna i nian hunnit samla på sig en hel del 

erfarenhet av skolans engelskundervisning och troligen skulle kunna reflektera över och uttala sig om 

den men också för att vi gjort ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2009, Vetenskapsrådet 2011). 

Elever som fyllt 15 år behöver inte vårdnadshavarens medgivande för att delta i en studie. Vi ville 

komma igång med studien så fort det var möjligt och antog att vi skulle kunna komma igång snabbare 

om vi kunde undvika att lappar skickades mellan skolan, vårdnadshavarna och oss. Skolans rektor 

visade tidigt intresse för vår studie och våra önskemål och hjälpte oss att komma i kontakt med en av 

de lärare som undervisar i engelska i årskurs 9. Vi bad om att få komma på en informationsträff för att 

presentera oss själva och studien och därefter fick eleverna fylla i en medgivandeblankett1. Elevernas 

rättigheter att inte delta eller att när som helst avsluta sin medverkan förtydligades. Vid dagens slut 

hade fyra elever valt att inte delta över huvud taget, tretton elever hade gett sitt medgivande till att 

                                                      
1 Se bilaga 1. 
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delta under observationen men inte i en gruppintervju och tre elever hade gett sitt medgivande till att 

delta både under observationen och i en gruppintervju. De elever som lämnat sitt medgivande till 

studien fick ett informationsbrev2 med sig hem och uppmanades att kontakta oss med eventuella 

frågor. Ett exemplar delades också ut till läraren. Värt att uppmärksamma är att medgivandeblanketten 

inte innehåller något medgivande för enkäten. Ett utförligare resonemang följer under avsnittet som 

döpts till enkät.  

4.3 Metodkombination/tillvägagångssätt 

Då vi både vill se hur elever använder sig av strategier vid muntlig kommunikation i engelska samt 

vill veta hur de tänker vid problemlösning och kring skolans stöttning av deras utveckling bestämde vi 

oss för använda flera olika metoder, en så kallad metodkombination. Genom att observera elever kan 

vi se hur de använder kognitiva och socio-affektiva strategier för att kommunicera på engelska. Med 

en enkät och en fokusgruppintervju kan vi få reda på hur eleverna reflekterar över sitt lärande, det vill 

säga använder sig av metakognitiva strategier, samt få insikt i hur eleverna upplever skolans stöttning 

av deras muntliga utveckling. Martyn Denscombe (2009) menar att en av de stora fördelarna med en 

metodkombination är att det ger en mer komplett bild: 

[…] data som produceras med olika metoder kan komplettera varandra. De 

kan ge olika perspektiv som, när de kombineras, ger en mer allomfattande 

bild än vad som skulle vara möjligt vid ett tillvägagångssätt som enbart 

använde en enskild metod (Denscombe 2009, s 153). 

Denscombe (2009) kallar detta tillvägagångssätt för en metodologisk triangulering, det vill säga att vi 

använder flera olika metoder för att ge en mer fullständig bild av vårt forskningsområde. Vid en 

triangulering blir mätningen mer noggrann samt att det ger oss mer fakta och belägg vid analys och 

resultat. 

Nackdelarna å andra sidan är dels att vi har en tidsaspekt att ta hänsyn till vilket leder till att studien 

får ett begränsat omfång då vi måste sätta oss in i fler än en metod. Om vi hade använt oss av endast 

en metod hade andra aspekter kunnat synliggöras. Vid en triangulering blir analysen av empirin mer 

komplicerad. Det är inte heller säkert att resultaten överensstämmer så att vi får den kompletterande 

bild vi är ute efter (Denscombe 2009). Vi har vägt för- och nackdelar mot varandra och beslutat att 

göra en triangulering eftersom vi anser att fördelarna överväger nackdelarna 

4.4 Observation 

Denscombe (2009) menar att fördelen med observation som metod är att man som forskare inte 

behöver förlita sig på vad människor säger att de gör eller säger att de tänker. En observation ”grundar 

sig på ett antagande om att det – i vissa syften – är bäst att observera vad som faktiskt sker” 

                                                      
2 Se bilaga 2. 
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(Denscombe 2009, s 271). Som vi nämner ovan har vi valt att genomföra en observation för att kunna 

se vilka strategier elever använder sig av när de kommunicerar muntligt på engelska. Våra 

observationsanteckningar användes sedan som underlag för konstruerandet av intervjuguiden.  

4.4.1 Vår observation 

Det finns två typer av observation som används vid samhällsvetenskaplig forskning: systematisk 

observation och deltagande observation (Denscombe 2009). Den systematiska observationen används i 

huvudsak inom den kvantitativa forskningstraditionen, för att producera statistiska data. Den 

deltagande observationen används främst inom den kvalitativa forskningstraditionen för att komma 

nära de studerade individerna och skapa förståelse för den kultur de tillhör. Vårt tillvägagångssätt kan 

mest liknas vid en systematisk observation eftersom vi utgått ifrån ett observationsschema för att 

försäkra oss om att vi fokuserat samma saker. Syftet med observationen var att kunna se hur elever 

använder strategier när de kommunicerar muntligt på engelska och punkterna på observationsschemat 

bygger därför på konkretiseringar av O`Malley och Chamots (1990) indelning av de kommunikativa 

språkstrategierna. Vi har dock frångått observationsschemat vid några tillfällen för att anteckna hela 

sekvenser av samtal mellan elever som visar hur de samarbetar och använder strategier för att lösa 

problem som uppstår under övningen. 

4.4.2 Utförandet 

I enlighet med tillvägagångssättet vid en systematisk observation hade vi redan innan observationen 

bestämt vilka typer av aktiviteter vi skulle fokusera. Ett observationsschema3 utformades för att hjälpa 

oss att behålla fokus på de önskvärda aktiviteterna.  För att kunna observera elevernas användning av 

kommunikativa strategier konstruerade vi två muntliga övningar4 i enlighet med kursplanen i engelska, 

Lgr 11 och instruerade läraren för att hon skulle kunna introducera övningarna för klassen. Vår önskan 

var att inverka så lite som möjligt på den naturliga miljön och därför fick läraren i uppgift att starta 

upp lektionen precis som vanligt och introducera övningarna på ett naturligt sätt. Om vi hade 

introducerat övningarna skulle vi dels ha äventyrat vår roll som observatörer genom att i stället anta 

rollen som lärare, dels säkerligen skapat extra oro hos eleverna genom att visa att detta inte var en 

vanlig lektion. Nu höll vi oss mest i bakgrunden i vår strävan att störa lektionen och den naturliga 

miljön så lite som möjligt.  

För att hjälpa eleverna att våga prata, och för att försäkra oss om att vi skulle få något material att 

samla in, delades klassen in i trygghetsgrupper. Detta gjordes med hjälp av läraren. När grupperna 

kommit igång med övningarna rörde vi oss runt i klassrummet med våra anteckningsblock för att 

anteckna vilka strategier eleverna använde sig av för att kommunicera och lösa problem som uppstod. 

Vi placerade även en mobiltelefon för ljudupptagning i en av grupperna.  

                                                      
3 Se bilaga 3. 
4 Se bilaga 4. 
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4.4.3 Urval/bortfall och etik 

Vid informationsträffen fick eleverna ta ställning till att medverka eller inte medverka under 

observationen. Endast fyra elever valde att inte delta. I samråd med läraren bestämde vi trots det att 

alla elever, både de som gett sitt medgivande och de som inte gett sitt medgivande, skulle delta under 

lektionen för att inte missa en möjlighet att öva sin muntliga förmåga. Det innebar att vi blev tvungna 

att utarbeta en metod för att kunna urskilja de elever som inte ville delta i vår studie.  

Med lärarens hjälp delades eleverna in i trygghetsgrupper, något som troligen skulle öka våra chanser 

att samla in ett gediget material. Eleverna konstruerade namnlappar som de ställde framför sig på 

bänkarna och med hjälp av dem kunde vi identifiera och bortse från de elever som valt att inte delta i 

studien. Vi strävade efter att inte peka ut eleverna, det vill säga tala om vilka som valt att delta i 

studien och vilka som inte valt att delta i studien, eftersom det skulle kunna leda till ett eventuellt 

obehag hos de utpekade eleverna. Genom att anteckna namnen på de elever som inte ville vara med i 

studien i våra anteckningsblock var det bara vi som visste vilka som inte deltog. Ingen annan fick ta 

del av den informationen. Under observationen ägnade vi uppmärksamhet åt alla grupper och elever, 

men vi antecknade bara aktiviteter som involverade elever som gett sitt medgivande.  

Vi hade kunnat utesluta de elever som inte ville delta genom att be dem att lämna klassrummet, eller 

genom att placera dessa elever i en egen grupp. Detta hade säkerligen underlättat vårt arbete under 

själva observationen. Vi valde dock att vidta alla åtgärder vi kunde för att inte peka ut de elever som 

inte ville delta eftersom vi ansåg att det skulle kunna leda till obehag hos eleverna. 

Ljudinspelningsutrustning placerades i den grupp som endast bestod av elever som gett sitt 

medgivande. Om vi placerat ljudinspelningsutrustning i alla grupper hade vi i efterhand inte med 

säkerhet kunnat urskilja de elever som inte ville delta. Vi valde därför att endast spela in en grupps 

samtal.  

4.5 Enkät 

Enkät eller frågeformulär är närmast förknippat med en kvantitativ ansats men det går även att göra en 

kvalitativ enkät. Frågornas utformning avgör om enkäten är kvalitativ eller kvantitativ. Denscombe 

(2009) delar in det i öppna och fasta frågor. Öppna frågor ger respondenten, det vill säga den som 

besvarar enkäten, möjlighet att själv utforma sina svar medan fasta frågor har förutbestämda 

svarsalternativ som respondenten kan kryssa i. Runa Patel och Bo Davidson (2003) och Henny Olsson 

och Stefan Sörensen (2001) väljer istället att benämna detta med hög och låg grad av standardisering 

och strukturering, vilket gäller både för enkäter och intervjuer. Graden av standardisering visar 

intervjuarens ansvar vid frågornas utformning och ordningsföljd. Grad av strukturering visar i vilken 

utsträckning den intervjuade kan tolka frågorna utifrån sin egen erfarenhetsvärld. Det betyder att en 

enkät eller intervju med hög grad av standardisering har fasta frågor med bestämda svarsalternativ. 
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Har den däremot låg grad av standardisering utformas frågorna under själva intervjusituationen och de 

ställs i den ordningen som passar den intervjuade personen. Om en intervju eller enkät har en hög grad 

av strukturering ska samma frågor ställas till alla som intervjuas och det är viktigt att de som 

intervjuas uppfattar frågorna likadant. Om det istället har en låg grad av strukturering så är frågorna 

öppna och den intervjuade personen kan fritt tolka dem utifrån sin erfarenhetsvärld, se figur nedan 

(Olsson & Sörensen 2002, Patel & Davidson 2003). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på hög eller låg grad av standardisering och 

strukturering (Olsson & Sörensen 2002, s 80).  

 När man arbetar med enkät som metod är det viktigt att enkäten är utformad för att samla in 

information som kan användas vid en analys, att enkäten består av en serie frågor samt att 

informationen samlas in genom att fråga människor direkt (Denscombe 2009).  

Det vanligaste sättet att genomföra en enkät är via internet eller post men det går även att låta 

respondenterna fylla i svaren i samband med att forskaren träffar dem, en så kallad enkät under 

ledning (Patel & Davidson 2003).  

Frågorna som ställs i enkäter ska vara utformade efter de personer som den riktas till, alltså 

respondenterna, och svåra ord och fackuttryck bör undvikas (Denscombe 2009, Patel & Davidson 

2003). Frågorna som ställs brukar delas in i två kategorier: frågor som behandlar fakta och frågor som 

behandlar åsikter (Denscombe 2009).  
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4.5.1 Vår enkät 

Avsikten med vår enkät5 var att ställa vad som kan klassas som känsliga frågor till eleverna som vi 

inte kunnat få svar på vid en observation och som vi inte kunnat ställa i en intervju med eleverna. Vi 

bestämde oss alltså för att göra en enkät som eleverna kunde fylla i anonymt. Enkäten gjordes under 

ledning i samband med att vi genomförde vår observation. Frågorna är uppbyggda snarare för att vi 

ska få ta del av deras åsikter än att vi ska få fakta som vi kan behandla. Frågorna har en hög grad av 

standardisering men en låg grad av strukturering. Det var alltså en enkät med öppna frågor där 

eleverna fick svara på samma frågor men lämnades maximalt utrymme i formulerandet av svaret. 

4.5.2 Urval/Bortfall  

Vi valde att låta eleverna i den klass vi besökt svara på enkäten. Alla eleverna var över 15 år vilket 

betyder att de själva kunde ta ställning till om de ville medverka, utan vårdnadshavarens medgivande, 

ett så kallat bekvämlighetsurval från vår sida (Denscombe 2009, Vetenskapsrådet 2011). Att vi valt 

samma urval för enkäten och observationen berodde på att enkäten var ett komplement till 

observationen och en grund för intervjun vi skulle göra. Av de elever som deltog under den 

observerade lektionen var det en elev som valde att inte svara på enkäten. 

4.5.3 Etik 

Då frågorna kan anses vara av känslig natur utformade vi enkäten så att eleverna var anonyma. 

Enkäten gjordes i direkt samband med observationen och vi delade ut en enkät till samtliga elever och 

var noga med att poängtera att man endast fyllde i enkäten om man ville delta i studien och att den 

som inte ville delta endast behövde lämna in enkäten blank, det vill säga obesvarad. Att inte lämna ut 

en blankett till en elev visar tydligt för dess klasskamrater att eleven inte vill delta. Vi anser att det är 

upp till var elev att själva bestämma om kamraterna ska få veta om de deltar eller inte. Vi lämnade 

alltså i samband med observationen ut enkäter till alla elever, både de som deltagit under 

observationen och de som inte deltagit under observationen. Vi anser att de elever som besvarat 

enkäten gett sitt medgivande till att delta i studien. 

4.6 Intervju 

Intervju som vetenskaplig metod kan vara både kvantitativ (med fasta frågor) och kvalitativ (med 

öppna frågor) (Patel & Davidson 2003). Vi har valt att fokusera på den kvalitativa intervjun.  

Det övergripande motivet till att en forskare väljer intervju som metod är för att upptäcka och 

identifiera den intervjuades livsvärld eller deras uppfattning av ett fenomen. Intervjun ska alltså vara 

ett samtal mellan människor om ett ämne som är av intresse för alla parter (Kvale 1997, Olsson & 

                                                      
5 Se bilaga 5 
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Sörensen 2002, Patel & Davidson 2003). Vid en intervju baserar forskaren sin empiri på andra 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe 2009). Det är det som gör att 

intervjun som metod är så betydelsefull för oss. Innan genomförandet av en intervju är det viktigt att 

syftet med intervjun är klarlagt så att relevanta frågor kan ställas som genererar ett svar på 

forskningsfrågan. Ett sätt att göra detta är att i förväg formulera olika områden som man vill att 

intervjun ska behandla samt några öppningsfrågor som man kan ställa, en så kallad intervjuguide. Det 

finns även andra faktorer att ta med i beräkningen såsom vilken typ av intervju som ska genomföras, 

var intervjun ska genomföras, om intervjuns ka spelas in eller om forskaren ska föra anteckningar samt 

vilken grad av strukturering och standardisering intervjun ska ha6. Steinar Kvale (1997) beskriver detta 

i intervjuforskningens sju steg:  

1. Tematisera: Formulera syftet med undersökningen så att rätt frågor kan ställas till rätt personer 

för att frambringa ett svar som överensstämmer med forskningsfrågan. 

2. Planering: Planera för alla sju steg och moraliska konsekvenser av undersökningen 

3. Intervju: Genomförandet av intervjun med en intervjuguide 

4. Utskrift: Transkribera anteckningar eller ljudupptagningar 

5. Analys: Analysera materialet 

6. Verifiering: Fastställ resultatens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

7. Rapportering: Redogöra för sina svar i en vetenskaplig text  

En annan aspekt av intervjun är hur intervjuaren agerar. Det är inte önskvärt att exempelvis reagera 

starkt på uttalanden, ställa ledande frågor eller avsluta meningar och fylla ut tystnader när en intervju 

genomförs (Denscombe 2009, Olsson & Sörensen 2002, Patel & Davidson 2003). 

En kvalitativ intervju kan se ut på många olika sätt. Det kan vara en strukturerad intervju som mer 

liknar ett frågeformulär. Det kan vara en semistrukturerad intervju där intervjuaren utgår från en 

intervjuguide med ämnen att utgå från och frågor att ställa. Det kan vara en fokusgruppintervju då 

flera personer ingår och intervjuaren fungerar som en moderator och presenterar ett ämne som ska 

diskuteras samt styr samtalet om det blir off-topic (Denscombe 2009). Detta är endast några få 

exempel för att visa att variationerna är många och det gäller att hitta en intervju som passar just den 

egna forskningsfrågan.  

4.6.1 Vår intervju 

Vi valde att göra en gruppintervju då vi inte träffat eleverna så mycket tidigare och att vi ansåg att de 

skulle känna sig mer bekväma att tala med oss om några av kamraterna var med. Frågorna som 

behandlades under intervjun utformades efter vad vi sett på observationen, de svar vi fick på enkäten 

samt utifrån vår forskningsfråga. Efter att vi genomfört observationen och enkäten blev det tydligt 

                                                      
6 Se figur 1 
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vilka olika ämnen vi skulle ta upp och vilka frågor vi ville ha svar på. Vi planerade vår intervju utifrån 

Kvales (1997) sju steg. Intervjuguiden7 som vi använde var ganska obunden i sin utformning och vi 

hade ingen speciell inbördes ordning för frågorna vilket gjorde att vår intervju hade låg grad av både 

strukturering och standardisering. Vi genomförde intervjun på skolan, i ett grupprum som vi blev 

tilldelade av läraren. Detta medförde att det blev lite störningar då det rörde sig elever utanför men 

aldrig så att det blev för mycket. Vi valde även att spela in intervjun med en mobiltelefon istället för 

att göra anteckningar, för att eleverna skulle känna att vi fokuserade på det de sa.  

4.6.2 Urval/Bortfall och etik 

Vid informationsmötet vi hade med klassen fick eleverna information om syftet med intervjun samt 

hur den skulle genomföras. Eleverna fick sedan i medgivandeblanketten8 ta ställning till om de ville 

medverka i en gruppintervju eller inte. Tre elever, en kille och två tjejer, valde att delta, resterande 

avböjde.  

  

                                                      
7 Se bilaga 6 
8 Se bilaga 1 
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5 Analys och resultat 

I detta kapitel redogör vi för hur vi valt att bearbeta vårt material. Vi kommer också att presentera vår 

analys och vårt resultat.  

5.1 Bearbetning av empirin 

”Oavsett formen måste kvalitativa data förberedas och organiseras innan det låter sig analyseras” 

(Denscombe 2009, s 370). Den processen ser olika ut beroende på vilket typ av material som samlats 

in. Vi samlade in vår empiri med hjälp av en observation, en anonym enkät och en gruppintervju. 

Anteckningarna och ljudinspelningen från observationen transkriberades till löpande text i direkt 

anslutning till observationstillfället. Svaren från den anonyma enkäten sammanställdes. I processen 

fick en av enkäterna uteslutas på grund av att svaren var av mer oseriös karaktär. Ljudinspelningen 

från gruppintervjun transkriberades till löpande text för att ge en bättre överblick och för att vi skulle 

kunna använda oss av sekvenser från intervjun i vår analys. Vid transkriberingen strävade vi efter att 

återge samtalet så autentiskt som möjligt, även om vissa undantag gjordes. Talspråk, tvekanden och 

slanguttryck minimerades i vissa fall för att öka textens läsbarhet.  

Vi kan inte säga att vi har följt någon kvalitativ metodologi till punkt och pricka, däremot har vi 

hämtat vissa influenser ifrån hermeneutik och fenomenologi. Hermeneutiken är en tolkningslära som 

funnits sedan antika Grekland. En hermeneutiker vill förstå andra människor och deras handlingar 

snarare än att förklara dem. En av de stora skillnaderna mellan hermeneutiken och andra kvalitativa 

ansatser är att den hermeneutiska forskaren med sin förförståelse är en del av forskningen istället för 

en yttre opartisk betraktare. Man anser att människan är intentionell, det vill säga att hon avser 

någonting med det hon gör och det yttrar sig i språk och handling som går att tolkas och förstås 

(Olsson & Sörensen 2002, Patel & Davidson 2003, Patton 2002, Wallén 2000). En hermeneutiker 

anser inte att det finns någon absolut sanning att komma fram till då fakta är perspektivberoende. Inom 

hermeneutiken är det även vanligt med metodkombinationer för att få ett så brett underlag som möjligt 

att studera (Larsson 2005, Patel & Davidson 2003, Patton 2002). Det som vi valt att ta med oss från 

hermeneutiken är medvetandegörandet av vår förförståelse som legat till grund för vår tolkning av 

empirin.  

 Inom dagens samhällsvetenskapliga forskning kännetecknas fenomenologi av att man som forskare 

försöker förstå enskilda människor och sociala grupper i världen de lever i (Bengtsson 1998). Material 

som samlas in analyseras genom att man jämför deltagarnas erfarenheter av det undersökta fenomenet 

i syfte att finna de gemensamma erfarenheterna, den så kallade essensen. Resultatet, den essens som 

till slut framträder, speglar hela den undersökta gruppens erfarenheter av fenomenet. Vi har valt att 

använda oss av en metodkombination innehållande både kvalitativa och kvantitativa metoder men i 
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likhet med fenomenologin har vi valt att leta efter essenser och gemensamma erfarenheter i vårt 

insamlade material. Till skillnad mot fenomenologin har vi dock balanserat mellan deltagarnas 

upplevelser och våra egna förförståelser och tolkningar. Det som ligger till grund för vår förförståelse 

är den undervisning vi fått på lärarprogrammet inom ämnena didaktik och kunskapsutveckling. Den 

gemensamma nämnaren som presenteras nedan grundar sig på våra intryck och anteckningar från 

observationen. De teman/kategorier som sedan presenteras som möjliga orsaksförklaringar bygger helt 

och hållet på elevernas egna upplevelser. Dock har vi i vissa fall valt att kommentera elevernas 

upplevelser för att visa på tänkbara kopplingar och tolkningar.  

5.2 Analysförfarande 

Vi har valt att presentera vår analys och vårt resultat i löpande text i ett och samma kapitel. Vi inleder 

med att presentera den gemensamma nämnaren som blev tydlig för oss under observationen men som 

också introducerades på elevernas initiativ under intervjun. Vi har sedan valt att tematisera empirin för 

att visa hur vi arbetat oss fram till den gemensamma nämnaren samt för att förklara vad vi tror kan 

vara orsaken till att den gemensamma nämnaren ser ut som den gör. I enlighet med principerna för 

kvalitativ analys grundar sig vår analys på en mycket noggrann läsning av data (Denscombe 2009). Vi 

har valt att lyfta in sekvenser ur vårt empiriska material i analysen för att ge läsaren en rimlig chans att 

avgöra rimligheten i våra tolkningar. Detta ökar studiens validitet. En utförligare metoddiskussion 

följer i kapitel 6.  

5.3 Gemensam nämnare 

Under observationens gång uppmärksammades flera tillfällen där eleverna använde sig av kognitiva 

och socio-affektiva strategier, vissa mer frekvent än andra. De kognitiva strategier som eleverna 

använde sig mest av var att tillämpa grammatiska regler. Eleverna tog tid på sig att tänka efter innan 

de formulerade en mening på engelska och oftast blev det korrekt engelska vilket visar att de kan 

tillämpa grammatiska regler. Vid ett tillfälle diskuterade några elever hur man böjer ett ord som de 

stött på för att passa in i meningen som eleven ville säga. Vid några tillfällen observerades att eleverna 

sa en inkorrekt mening på engelska för att sedan korrigera den så att den blev korrekt, det vill säga 

eleverna rättade sig själva. Vid två tillfällen observerades även när eleverna resonerade kring ord de 

inte kände igen. Vid det ena tillfället var det ordet ”occasionally” som ställde till problem för eleverna. 

De började med att stava ordet tillsammans och en av eleverna som tidigare stött på ordet ”occasion” 

drog slutsatsen att det måste betyda ibland. Vid det andra tillfället var det en elevgrupp som hade 

problem med påståendet ”I consider it my duty to help when I see an ongoing battery”. Elevgruppen 

började med att bryta ner påståendet i mindre bitar och översätta meningen ord för ord för att på så sätt 

lista ut vad som menades. Eleverna införlivade ny information med gammal kunskap, vilket hör till de 

kognitiva strategierna. Till de socio-affektiva strategier som observerades hörde att eleverna bad om 
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hjälp. När de stötte på ett ord de inte förstod så frågade de varandra först och främst om någon i 

gruppen visste vad det betydde, vid andra tillfällen frågade de läraren som oftast svarade med en 

synonym till ordet för att eleverna skulle kunna lista ut vad det betydde. Under tiden som de utförde 

uppgifterna var eleverna duktiga på att lyssna på varandra. De lät alla komma till tals, de väntade på 

sin tur och de lät den som talade tala till punkt. De gav varandra feedback genom instämmande 

hummanden och nickar, behöll ögonkontakt och gav direkt gensvar på det kompisarna sade, vilket 

visar att eleverna vågade och ville tala engelska. 

Andra strategier som eleverna använde var att de bytte lapp då de stötte på ett ord eller ett uttryck som 

de inte förstod, i stället för att be om hjälp eller kolla upp vad det betydde. 

(Observation) 

Elev 1: I don´t understand the question 

Elev 2: Me neither. Next! 

(eleverna skrattar och fortsätter med ett nytt påstående). 

 

Vissa elever frågade inte ens varandra utan fortsatte bara att dra kort tills de hittade ett ord/påstående 

som de behärskade. Många gånger observerades dock tillfällen där eleverna var duktiga på att beskriva 

med andra ord när de skulle förklara vad de menade och inte hittade ordet de sökte. En tredje strategi 

som eleverna använde sig av, endast en gång, var att slå upp ett ord de inte förstod, det gjordes med 

hjälp av en av elevernas mobiltelefon. 

(Observation) 

Elev 1: Vad betyder ”superstitious”? 

Elev 2 + 3: Vet inte. 

Elev 2: Men vänta! (Hon tar upp sin mobiltelefon medan de andra börjar tala om annat). 

Elev 2: Det betyder vidskeplig! 

Elev 1: Vidskeplig? 

Elev 3: Ja, du vet, att det betyder sju års olycka om man slår sönder en spegel och att man 

inte ska gå under stegar… 

Elev 1: Jaha, then I disagree! 

(eleverna skrattar). 

 

De flesta elever använde sig av socio-affektiva strategier och kognitiva strategier. Några få använde 

sig av metakognitiva strategier. 
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5.3.1 Svenska som strategi 

 Men den utan tvekan mest frekventa strategi som alla elever använde sig av var att de talade svenska i 

all kommunikation som inte rörde att läsa från kortet och den färdigproducerade meningen som var 

svaret. Detta fenomen kallar vi för vår gemensamma nämnare. Att byta språk från engelska till 

svenska kan också ses som en strategi för problemlösning, dock ser vi inte att den går att placera under 

de kognitiva, metakognitiva eller socio-affektiva strategierna. Eleverna bad om hjälp, resonerade och 

löste problem på svenska. Istället för att använda sig av de strategier de kan för att hålla igång en 

konversation på engelska så väljer eleverna att tillämpa svenskan när de känner sig osäkra eller 

obekväma. Den bilden bekräftades av de tre elever som deltog i intervjun: 

(Gruppintervju) 

Elev 1: Alltså det är ju väldigt lätt att man säger på svenska, om man inte kan. I alla fall 

vi (till elev 2). 

Elev 2: Ja. 

Intervjuare 1: Varför blir det så tror du? 

Elev 1: Ja, både automatiskt och om man verkligen inte kan.  

Elev 2: Man vill ju få fram det man vill säga så då säger man ju på svenska. 

 

Den bestående uppfattning från den observerade lektionen var att eleverna pratade svenska i många 

situationer som de inte kunde hantera, av en eller annan orsak. Att eleverna väljer att tala svenska 

istället för engelska kan få många konsekvenser. Exempelvis så får eleverna inte den övning i att tala 

engelska som behövs för att kunna utveckla språket så mycket som möjligt och läraren får inte se vad 

eleverna behärskar i målspråket vilket ska ligga till grund för ett betyg sedan. Detta ledde till att vi 

tematiserade vår empiri för att synliggöra tänkbara orsaker till det observerade fenomenet. Ganska 

snart utkristalliserades fem olika kategorier som presenteras nedan.  

5.4 ”För mycket skrivuppgifter och för lite muntligt” 

I enkäten fanns en fråga som rörde skolans eventuella roll i elevernas muntliga utveckling. Många av 

de som svarade på enkäten menade att skolan kan hjälpa till genom att erbjuda fler muntliga övningar. 

I gruppintervjun med de tre eleverna användes de svaren från enkäterna för att få reda på om de höll 

med resterande elever och om de hade lust att utveckla svaren. Alla tre elever hade gärna sett att det 

genomfördes fler muntliga övningar i skolan. Enligt eleverna själva talades det väldigt lite engelska i 

klassrummet och de uppgav att de endast haft tre muntliga övningar (läs redovisningar) på engelska 

under året, varav en var den muntliga delen av nationella provet. En av eleverna uppgav att hon talade 

engelska på lektionen max en gång i månaden. I stället, menade eleverna, låg fokus i 

engelskundervisningen på de skriftliga uppgifterna: 
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(Gruppintervju) 

Elev 1: Vi har så otroligt lite muntligt jämfört med skriftligt. 

Trots detta var det flera elever som, enligt enkäten, ansåg att de hade många styrkor i sitt tal, styrkor 

som bra flyt och att kunna göra sig förstådd i talad engelska. Vid frågan vad de muntliga övningarna 

som gjorts under terminen bestått av blev svaret att de mest bestod av att läsa högt ur läroboken, 

lektionsplaneringen eller redovisningar av olika ämnen, dock inträffade det väldigt sällan att eleverna 

hade muntliga redovisningar. Eleverna själva ansåg inte att den typen av övningar förbättrade deras 

muntliga engelska eftersom det handlade om att läsa något färdigproducerat. I stället efterfrågade de 

vardaglig och spontan engelska så att de kunde kommunicera bättre i verkliga situationer eller när de 

åkte utomlands: 

(Gruppintervju) 

Elev 1: Det blir för mycket skrivuppgifter och för lite muntligt. 

Elev 2: Ja. 

Elev 3: och egentligen använder man ju det muntliga mer än det skriftliga. Alltså om… 

Elev 2: I verkliga… 

Elev 3: I verkliga livet. Om jag ska resa någonstans då sätter jag mig inte och skriver 

en… liksom ett papper om fördelar och nackdelar med olika grejer. 

 

Eleverna hade flera olika exempel på hur skolan skulle kunna gå tillväga för att hjälpa dem i sin 

utveckling av muntlig engelska. Bland annat efterfrågade eleverna fler tillfällen att diskutera i grupp, 

se engelskspråkig film utan text och eventuellt tillfällen att samtala med engelskspråkiga personer för 

att få möjlighet att göra sig mer lyhörd för språket och hur det används. Om samtalen med 

klasskompisar eller engelsktalande individer skulle ske inom ramen för elevernas närmaste 

utvecklingszon skulle det kunna bli ett givande tillskott i deras muntliga utveckling. Eleverna 

kopplade samman avsaknaden av muntliga övningar med strategin att ta till svenskan när de stötte på 

problem med motiveringen att bristen på muntliga övningar gjorde dem osäkra på sitt tal. På frågan 

hur de önskade att undervisningen var utformad svarade en av eleverna: 

(Gruppintervju)  

Elev 3: Ha mer uppgifter alltså där man pratar så att man känner sig säker på det. Så att 

man får en säkerhet i att prata så att man inte känner att… man gör fel. 

5.5 Talångest 

En annan orsak till den gemensamma nämnare är, vad som går att urskilja ur empirin, talångest. Det 

vill säga en rädsla för att tala inför andra samt för att säga fel. Vid sammanställningen av enkäten 

visade det sig att flera elever uppgett att de inte var speciellt bra på att våga tala, att inte våga prata 
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inför andra. Å andra sidan uppgav en av eleverna det som sin styrka i talsituationen ”Att jag vågar 

prata inför andra, även om jag säger fel”. Under intervjun styrkte eleverna det som majoriteten hade 

nämnt i enkäten – att det fanns en känsla av obehag för att tala inför andra. Detta gällde inte bara i 

engelskan. 

(Gruppintervju) 

Elev 2: Jag menar om man tycker att det är jobbigt att redovisa på svenska… det är ju 

inte jättemånga som tycker att det är… 

Elev 3: Jättekul. 

Elev 2: …helt säkert alltså. Jag menar även fast jag känner alla i klassen liksom helt ok 

och det är ju inte så att jag skäms över någonting… men det är ju fortfarande lite såhär… 

Man blir ju lite, lite skakig för att man har alla blickar på sig och man ska säga alla 

svenska ord korrekt utan att… 

 I redovisningssituationer blev eleverna osäkra, och speciellt då i situationer som krävde att de skulle 

genomföra redovisningen på ett annat språk. De var överens om att det gick bra att läsa upp enstaka 

meningar på engelska framför klassen men ingen ville läsa upp hela stycken ur exempelvis läroboken 

då sådana tillfällen gavs. Samtidigt var eleverna medvetna om att de måste våga tala för att kunna 

utvecklas och bli bättre. 

(Gruppintervju) 

Intervjuare 1: Hur är det med att våga, är det viktigt? 

Elev 3: Ja, det är det väl. 

Elev 2: Ja, om man inte vågar prata så kommer man inte lära sig. 

 

Som nämnts tidigare så angav eleverna att de endast hade haft tre redovisningstillfällen och att det 

gavs lite utrymme att tala i klassrummet vilket leder till att eleverna sällan får öva på att tala. Detta 

leder i sin tur till att eleverna upplevde en obehagskänsla när det gällde att tala och speciellt då det 

gällde att tala inför hela klassen. 

(Gruppintervju) 

Intervjuare 1: Vad skulle hända då... i en sådan redovisningssituation? 

Elev 3: Jag tror inget skulle hända precis men det är bara… 

Elev 2: Nej men jag skulle ju 

Elev 3: ...man skäms och är osäker 

Elev 2: Ja fy... Fy... Jag vill inte ens tänka på det 

 

Skolan kan hjälpa eleverna att minska talångesten genom att skapa ett tryggt klimat i klassen där 

eleverna får öva hur en publik beter sig mot en talare, som en elev nämner i enkäten: ”Inte skratta åt 
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varandra.” Genom att gradvis låta eleverna ha redovisningar i större och större grupper kan en 

trygghet hos eleverna som talare byggas upp. Det kräver dock att redovisningar och tillfällen att tala 

har en kontinuerlig plats på schemat.  

Eleverna utryckte även rädsla för att tala när läraren befann sig i närheten. De kände sådan press att 

prestera korrekt engelska för att läraren skulle se att de kunde att de valde att vara tysta om de inte var 

helt säkra på att ordet eller meningen blev rätt. De var oroliga att läraren skulle sänka deras betyg om 

de visade sina brister.  

(Gruppintervju) 

Elev 2: Men sen beror det också på om någon lärare står i närheten, då... 

Elev 3: då säger man ju inte 

Elev 2: Nej, då säger man inte på svenska. 

Intervjuare 1: Hur menar du då? Utveckla! 

Elev 2: Ja men om en lärare är i närheten och man inte kan då avvaktar man lite och när 

den går då... 

Elev 3: Då pratar man lite om annat… Om man pratar på svenska så ser de att man inte 

kan och då blir det ju dåligt betyg. 

Intervjuare 1: Känner du igen dig i det här? (till Elev 1). 

Elev 1: Ja, ganska mycket. Ifall läraren kommer då brukar man försöka förklarar det med 

andra ord på engelska eller så sitter man bara tyst. 

Elev 3: Då anstränger man sig mer än om den (läraren) inte skulle ha varit i rummet.  

Elev 2: Ja. 

Elev 3: Man vill ju visa att man kan. 

Vid flera tillfällen under intervjun uttryckte eleverna att de inte ville prata engelska på lektionerna 

eftersom de trodde att det skulle kunna sänka betyget för dem. Eleverna valde då hellre att inte säga 

någonting när läraren var i närheten istället för att tala och göra fel.  

5.6 Brist på andra strategier att ta till 

Som redan nämnts visade det sig i observationen att eleverna använder sig av kognitiva och socio-

affektiva strategier när de kommunicerar muntligt. Problemet kvarstår dock, en stor del av de 

observerade strategierna användes i samband med att eleverna pratade svenska. Under intervjun 

styrdes samtalet på strategier och vad som kan göras när problem uppstår. Det visade sig att eleverna 

själva inte var speciellt medvetna om att de använder sig av olika strategier när de pratar engelska. 

Mot slutet av intervjun, när de hunnit reflektera en stund, kom de tillsammans fram till att de oftast 

hjälper varandra när de pratar i grupp, där de kan använda sig av den kollektiva kompetensen och 

appropriera varandras kunskaper. De insåg också att de ofta hör när det blir fel och att de i sådana 
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situationer rättar sig själva. Att rätta sig själv är en metakognitiv strategi och att lösa problem i grupp 

och hjälpa varandra kan sägas höra till de socio-affektiva eftersom det kräver att man vill och vågar 

prata. En annan omedveten strategi som eleverna blev medvetna om under intervjun var att ta hjälp av 

artefakter som ordböcker och Google. Denna strategi, menade eleverna, använde de endast hemma och 

aldrig i skolan eftersom de trodde att det skulle synliggöra för läraren att de inte kunde och att det i sin 

tur skulle sänka betyget. I övrigt var den en strategi som hela tiden återkom när eleverna pratade om 

att lösa problem i kommunikationssituationen: 

(Gruppintervju) 

Intervjuare 2: Har ni själv någon bra strategi hur man ska göra, har ni kommit på något 

själv ”ja men jag gör på det här sättet så brukar det bli bra när jag pratar”. 

Elev 1: Det är väl oftast det där sättet att försöka förklara med andra ord. Det är väl typ 

det nästan alla ungdomar i Sverige har lärt sig själva. 

 Som exemplet ovan försöker illustrera verkar strategin att ”förklara med andra ord” vara den strategi 

som eleverna var mest medvetna om att de använde sig av. Men som elev 1 påpekar hade de inte lärt 

sig strategin i skolan, utan av någon annan eller i vissa fall helt själva. Eleverna menade att de inte lärt 

sig några strategier i skolan och att man sällan eller aldrig pratat om hur man kan göra när man pratar 

engelska:  

(Gruppintervju) 

Intervjuare 1: Har ni pratat nånting om hur man kan lösa olika problem när man pratar, 

om man stöter på problem? 

Elev 2: Nej. 

Elev 1: Nej, det har vi inte gjort. 

Att eleverna var tvungna att tänka efter innan de kunde uttala sig om hur de gör när de pratar engelska 

kan tyda på att de saknar metakognitiva strategier för att till exempel planera, genomföra och 

utvärdera arbetsuppgifter. Metakognitiva strategier kräver att man reflekterar över sitt arbete, något 

som eleverna verkade vara ovana vid. En tänkbar tolkning till det utfall som observerats skulle kunna 

vara att eleverna inte är medvetna om hur de gör när de pratar engelska och vilka strategier man kan 

använda sig av när man stöter på problem i kommunikationssituationen. Under observationen blev det 

tydligt att eleverna behärskade många av de kognitiva och socio-affektiva strategierna på svenska, 

men om det görs omedvetet och utan reflektion kan det säkerligen vara svårt att använda sig av dem 

när de talar engelska, där talet inte kommer lika naturligt.  
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5.7 Man får aldrig feedback på muntliga övningar 

Som konstaterats tidigare uttryckte eleverna en önskan om fler muntliga övningar och moment i 

undervisningen, eleverna som deltog i intervjun menade att de endast gjort tre muntliga övningar på 

hela terminen. Något annat som kom fram under samtalet var deras upplevelser av hur man arbetade 

med de få muntliga övningar som gjorts. Eleverna menade att de aldrig fått så mycket konstruktiv 

kritik och feedback på de muntliga övningar som gjorts, utan att de bara lämnat övningen hängande i 

luften: 

(Gruppintervju) 

Intervjuare 2: Fick ni någon feedback på den uppgiften som ni gjorde, av läraren? 

Elev 2: Ja, men det var ju man gick tillbaka upp efter typ en timme och ”vad fick jag?”. 

Elev 3: Ja, då fick man sitt betyg men sedan var det inget mer med det. 

Eleverna uttryckte en önskan om utförligare feedback för att bilda sig en uppfattning om vad de måste 

utveckla för att bli bättre talare. De önskade också fler chanser att visa upp sin muntliga utveckling: 

”Om man inte gjort en sak förut då måste man ju få en chans att göra bättre”. Å andra sidan uttryckte 

eleverna även att de inte alltid ville få feedback på det de gjorde eftersom det skulle öka pressen på att 

varje gång prestera bättre och som eleverna sa ”man kanske inte alltid är på topp”. Eleverna uttryckte 

alltså en rädsla för att en dålig dag skulle kunna påverka betyget negativt. 

5.8 Brist på motivation 

 Med hjälp av den anonyma enkäten blev det möjligt att ta del av elevernas personliga bild av 

engelskämnet och dem själva som utövare av det engelska språket: ” Jag tycker inte att det är så kul. 

Jag har svårt att veta vad jag ska säga.”, ” Det är inte kul.” och ” Ibland är det kul, ibland är det 

bara jobbigt och svårt.” var några av åsikterna som trädde fram. Att något känns svårt behöver inte 

vara en motivationssänkare i sig, men det är inte omöjligt att föreställa sig att man gärna undviker 

något som känns svårt och jobbigt.  

En annan aspekt som dök upp under intervjun var frågan om vilken typ av engelska som prioriteras i 

skolan: 

(Gruppintervju) 

Elev 1: Jag känner mig ju inte motiverad att lära mig engelska här för vi lär oss bara 

brittisk engelska… ifall man ska liksom.. nästan hela världen talar egentligen amerikansk 

engelska och då liksom.. om man får lite av båda då känns det lite mer motiverande att 

kunna prata eftersom jag pratar mest amerikansk engelska...jag pratar inte riktigt så 

mycket brittisk… Jag vet inte vad andra tycker men det är vad jag tycker i alla fall. 
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Elev 1 menade att han inte hade så stor användning av den brittiska engelskan i världen utanför skolan 

och att undervisningen i engelska därför föll inom kategorin ”skolengelska”, utan kontakt med den 

privata livsvärlden.  En möjlighet att få prata och studera amerikansk engelska hade ökat elevens 

motivation för engelskämnet. Engelskämnets koppling till elevernas privata livsvärldar var något som 

återkom vid ett flertal tillfällen under intervjun. Detta kunde tolkas som att eleverna efterfrågade fler 

övningar och moment som direkt kunde kopplas till deras fritid och den engelska de använder sig av 

där. Skrivuppgifter över lag, specifikt sådana som saknade kopplingar till deras livsvärld, avfärdade de 

som omotiverade: 

(Gruppintervju) 

Elev 3: Ja, jag kommer ju inte ha användning för de sedan känns det som… Det gör jag ju 

bara för att hon (läraren) ska se att jag kan skriva och sedan få ett betyg. Det är ju 

ingenting som har med, ja alltså, som jag kan ha användning för senare i livet. Det har ju 

bara med nu och betyget att göra, det är ju liksom skit samma egentligen. Alltså om några 

år då har jag ju redan glömt bort den här uppgiften. 

 

Tidigare under intervjun konstaterade eleverna dock att ett visst inslag av skrivuppgifter var bra för 

ordförrådet och för att få syn på den grammatiska strukturen. De menade också att de oftast är mer 

noggranna när det skriver och att det ibland var bra att stanna upp och tänka efter innan man 

formulerar en mening.  

Kanske är det inte skrivuppgifterna i sig som eleverna reagerar negativt på utan bristen, i deras ögon, 

på kopplingar till deras liv utanför skolan.  

5.9 Återkoppling/sammanfattning 

Utfallet av observationen har till stor del legat till grund för vårt fortsatta arbete. Under den 

observerade lektionen antecknades situationer där eleverna använde sig av olika strategier för att 

kommunicera muntligt på engelska och lösa problem som uppstod i kommunikationen. Eleverna 

visade prov på både kognitiva och socio-affektiva strategier men det bestående intrycket från 

observationen var att en stor del av dessa strategier användes på svenska. Vi valde att tematisera vår 

empiri, både observationsanteckningar, enkätsvaren och intervjun, för att leta efter möjliga orsaker till 

det fenomen vi observerat. Resultatet av det arbetet blev fem skilda kategorier: en ojämn balans 

mellan skrivuppgifter och muntliga uppgifter, ångest inför att prata inför klassen eller att säga fel inför 

läraren, brist på strategier att ta till när det blir svårt att kommunicera på målspråket, brist på 

motivation eftersom eleverna saknar kopplingar mellan undervisningen och livet utanför skolan och 

brist på respons på de muntliga övningar som gjorts. Återigen poängterar vi att detta är elevernas 
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upplevelser av undervisningen, med det menar vi inte att elevernas åsikter är mindre värda utan bara 

att det är elevernas perspektiv på engelskundervisningen som styrt empirin vi tolkat. 

5.10 Slutsats 

Som resultaten visar så behärskar eleverna ett flertal olika strategier för lösning av problem som 

uppstår när de pratar engelska. Det anmärkningsvärda är dock att strategierna till stor del tillämpas på 

svenska och inte på engelska. Det uppmärksammade fenomenet kan bero på en rad olika orsaker. 

Slutsatser som kan dras från resultatet är att elevernas användande av svenskan kan få konsekvenser 

för deras utveckling av målspråket eftersom de inte får den tillgång till output som krävs för att bli en 

bra andraspråksinlärare. Att medvetandegöra de orsaker som ligger till grund för det observerade 

fenomenet kan resultera i att lärare på ett mer medvetet sätt arbetar för att deras elever i högre grad ska 

kommunicera på engelska och välja bort det svenska språket i engelskundervisningen. Som vi nämner 

i inledningen så är ett av syftena med engelskundervisningen i grundskolan att eleverna i stor 

utsträckning ska ges möjlighet att kommunicera på målspråket för att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga, kunna formulera sig i tal och anpassa sitt språk till olika situationer, syften 

och mottagare . Genom att tydliggöra intentionerna med undervisningen och utbilda eleverna i 

muntliga strategier kan skolan bättre stötta sina elever i utvecklingen av målspråket så att de till slut 

erhåller den språkliga säkerhet som efterfrågas i Lgr 11. 
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuterar vi vårt tillvägagångssätt och våra resultat. Vi redogör också för hur vi arbetat 

med begreppen kvalitetssäkring och etiska principer. Vi avslutar med några förslag på vidare 

forskning.  

6.1 Diskussion om metod och tillvägagångssätt 

Vi utformade vår undersökning med syfte att ta reda på hur elever kommunicerar muntligt på 

engelska, vilka strategier de använder sig av för att lösa problem som uppstår i kommunikationen samt 

vilka problem de saknar strategier för att lösa. Vi ville också undersöka hur eleverna upplever skolans 

stöd av deras muntliga utveckling. Vi valde att använda oss av en metodkombination för att få svar på 

våra frågor men också för att skapa en mer omfattande bild av problemet. Metoderna kompletterar 

varandra och bidrar med olika typer av information. Observationen vi utförde kan liknas vid en statisk 

observation eftersom vi redan i förväg skapat kategorier för vad vi ville observera. Vi konstruerade ett 

observationsschema utifrån våra teoretiska verktyg, O´Malley och Chamots (1990) indelning av de 

kommunikativa strategierna. Observationsschemat hjälpte oss att bibehålla fokus under intervjun men 

vid ett fåtal tillfällen valde vi att frångå schemat för att anteckna hela sekvenser där eleverna på något 

vis löste ett problem som uppstått under övningen. Anledningen till att vi valde att utföra en 

observation var dels att få se och skapa oss en bild av hur elever använder strategier när de pratar 

engelska och löser problem i kommunikationen, dels att kunna använda våra intryck och anteckningar 

från observationen som grund för det fortsatta arbetet. Vi upplever att valet att inleda studien med en 

observation var lyckat. I intervjusituationen kunde vi använda oss av observationen och övningarna för 

att konkretisera för eleverna vad vi menade. Ett samtal som kunde ha blivit väldigt abstrakt blev nu 

konkret eftersom vi kunde relatera till konkreta situationer som uppstått under den observerade 

lektionen. Enkäten som utformades som komplement för observationen var också en hjälp under 

intervjun. De frågor som ställdes i enkäten hade kunnat ställas under intervjun men vi valde att 

konstruera en anonym enkät eftersom vissa av frågorna kan upplevas som etiskt känsliga. Som utfallet 

blev fick vi in 18 ifyllda enkäter, vilket kan ställas mot intervjuns tre deltagare. Mängden data som vi 

kunde samla in blev alltså betydligt mer omfattande med valt tillvägagångssätt. Materialet som samlats 

in med under observationen transkriberades till löpande text för att vi enklare skulle kunna skapa en 

överblick. Detta gjordes i direkt anslutning till observationen för att minska risken för att 

nyckelsekvenser glömdes bort. Vid sammanställningen av enkätsvaren uteslöt vi en av enkäterna på 

grund av att svaren i fråga var av mer oseriös karaktär, i övrigt bidrog enkäterna med en nyanserad 

bild av elevernas mer personliga åsikter om engelskundervisningen och dem själva som engelsktalare.  
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Som vi redan nämnt användes våra observationsanteckningar och elevernas enkätsvar som underlag 

för det fortsatta arbetet. Intervjuguiden skapades som en hjälp för oss att behålla fokus, men frågornas 

karaktär och inbördes ordningsföljd fastställdes inte. Intervjun blev ett lyckat samtal som gav oss 

större förståelse för det utfall vi mött under observationen. Ju längre intervjun fortlöpte desto mer 

analytiska och reflekterande blev eleverna, de växte verkligen in i rollen och delade med sig av 

personliga åsikter och upplevelser som var ovärderliga för oss. Ljudinspelningen från intervjun 

transkriberades även den till löpande text, dels för att ge oss en överblick men också som en 

förberedelse inför analysen där vi valt att använda oss av autentiska sekvenser för att visa vår närhet 

till empirin. Vi valde bort möjligheten att föra anteckningar under intervjun eftersom vi ville ge 

eleverna hela vår uppmärksamhet. Eftersom vi transkriberade materialet så kort efter intervjun 

upplevde vi aldrig att vi saknade anteckningar.  

När allt insamlat material transkriberats följde en period av närläsning för att verkligen bekanta oss 

med vårt material. Den gemensamma nämnaren, elevernas tendens att prata svenska i stället för 

engelska, blev tydlig för oss under ett tidigt skede. De tematiseringar som presenterats som möjliga 

orsaksförklaringar var inte heller speciellt svåra att identifiera. Vi märkte tidigt att våra uppfattningar 

överensstämde och arbetet med att identifiera och beskriva de fem kategorierna gick därför 

förhållandevis smärtfritt.  Vi valde att presentera vår analys och vårt resultat i en och samma löpande 

text för en mer berättande och levande analys. Sekvenser ifrån observationen, enkäterna och intervjun 

lyftes in för att ge en mer autentisk känsla och för att visa på vår närhet till empirin. Vi hade 

naturligtvis kunnat presentera vår analys och vårt resultat i skilda kapitel och använt oss av andra 

tillvägagångssätt, till exempel hade vi kunnat redovisa materialet från de skilda metoderna var för sig. 

Vår farhåga var dock att ett sådant tillvägagångssätt lätt skulle kunna upplevas som statiskt och en 

aning stelt. I efterhand är vi nöjda med vårt sätt att hantera analys och resultat och främst över vårt val 

att placera autentiska avsnitt ur empirin i fokus.  

Vi är övertygade om att den metodkombination vi valt att använda oss av har hjälpt oss att skapa en 

mer omfattande och mer varierad bild av vårt forskningsfält. Genom att både observera, intervjua och 

lämna ut enkäter har vi lyckats generera en nyanserad och djup bild av elevernas muntliga 

kommunikation på målspråket, deras användning av strategier och deras åsikter om skolans stöttning 

av deras muntliga utveckling. Vi är medvetna om att vi endast gjort en observation och en intervju, 

vilket i vissa fall kan anses vara för begränsat. Genom att avgränsa studien till en och samma klass 

under en begränsad tidsperiod menar vi att vi trots den enda observationen och den enda intervjun 

kunnat ge en djupare bild av elevernas upplevelser av muntlig kommunikation på målspråket än om vi 

inriktat oss på en metod eller flera elevgrupper.  
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6.2 Diskussion om resultat 

Att eleverna väljer att lösa problem som uppstår vid muntlig kommunikation på målspråket genom att 

byta språk får konsekvenser för både elever och lärare. Eleverna menar att de får för få chanser att öva 

muntligt, både med och utan feedback.  De beskriver att tillgången till muntlig output i undervisningen 

är begränsad, något som Ellis (1997) menar är en essentiell faktor för att nå framgång i sin 

andraspråksinlärning. Eleverna verkar dessutom likställa begreppet output med stöttning eftersom de 

menar att skolans stöttning av deras muntliga förmåga brister när tillgången till output blir begränsad 

och att lösningen på stöttningsproblematiken är fler möjligheter att tala engelska. Av elevernas 

berättelser tolkar vi att bristen på output inte beror på ett snedfördelat talarutrymme eller 

interaktionsmönster som IRE/IRF, utan att den kommunikation som sker i klassrummet helt enkelt 

sker på svenska snarare än på engelska. Detta i sin tur leder till att eleverna inte får de förutsättningar 

som behövs för att komma så långt som möjligt i sin utveckling av muntlig engelska och bygga upp 

den språkliga säkerhet och allsidiga kommunikativa förmåga som uttrycks i Lgr 11. Slutligen skulle 

bristen på övningstillfällen kunna leda till att eleverna går ut skolan utan fullständiga möjligheter att 

delta i det samhälle som enligt Skolinspektionen (2010) kräver goda kunskaper i engelska språket. 

Samtidigt är det inte svårt att ur ett lärarperspektiv förstå svårigheten med muntliga övningar om 

eleverna kontinuerligt väljer att byta språk. Eleverna uttrycker dessutom en rädsla för att över huvud 

taget prata engelska, något som försvårar situationen ytterligare. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv 

sker lärande i alla situationer där kommunikation uppstår, men det säger sig självt att eleverna inte kan 

appropriera varandras engelskkunskaper om de inte talar engelska. Lärande uppstår säkerligen under 

engelsklektionerna men om eleverna kontinuerligt väljer att använda svenska språket som medierande 

verktyg kan de inte utbyta kunskaper i engelska.  

En lärare som är väl förtrogen med innehållet i skolans styrdokument planerar sin undervisning för att 

nå balans mellan engelskämnets olika delar, där muntlig kommunikation får lika stort utrymme som de 

övriga delarna. Ändå upplever eleverna som deltagit i studien att de sällan får möjlighet att öva på att 

prata engelska och att de övningar som gjorts saknar koppling till deras livsvärldar. Skolinspektionens 

(2010) rapport visar att många lärare brister i sin förmåga att kommunicera ut syftet med en viss 

övning, något som leder till att elever går miste om värdefull stöttning. Om så är fallet i den här 

specifika situationen låter vi vara osagt men tanken är svindlande och bekräftar verkligen vikten av 

kommunikation, en bild som den här uppsatsen försöker förmedla.  

Studien som redovisas i den här uppsatsen förmedlar elevernas åsikter och upplevelser av 

engelskämnet och skolans stöttning av deras muntliga utveckling. Man behöver inte vara språklärare 

för att förstå att elevernas tendenser att prata svenska på engelsklektionerna inte är någon hållbar 

situation, men vi riktar ingen kritik mot de/den lärare som planerat de medverkande elevernas 

lektioner. I stället har vi valt att urskilja möjliga orsaksförklaringar och i vissa fall diskutera möjliga 
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lösningar på problemet. Genom att få möjlighet att utveckla sina metakognitiva strategier kan eleverna 

bli medvetna om hur de pratar engelska, vilka strategier de använder sig av och få insikt i sina styrkor 

och svagheter som talare. Olsson Jers (2010) menar att skolan måste hjälpa eleverna att känna sig 

säkra i rollen som talare och att en sådan utveckling är möjlig genom att utbilda eleverna i retorik och 

ge dem möjlighet att bygga och etablera ethos i klassrummet. En tänkbar möjlighet som Olsson Jers 

(2010) diskuterar är att utbilda eleverna i den retoriska arbetsprocessen som beskrevs i kapitel två. Att 

utöver det arbeta med muntlig respons på liknande sätt som lärare ger respons på skrivprocessen skulle 

ytterligare kunna bidra till en större medvetenhet hos eleverna.  

Som tidigare nämnts så har bedömning en viktig roll i elevers muntlighet. Den forskning som vi stött 

på i utformandet av denna studie har varit inriktad på ett lärarperspektiv och hur bedömning av 

muntlighet ska utformas. Det vi har sett i vår studie har istället varit elevernas perspektiv på 

bedömning och då speciellt konsekvenserna av den. Bedömningen som sådan skrämde eleverna till 

tystnad istället för att motivera dem till att tala. Återigen ser vi att en möjlig orsak till detta kan vara en 

brist i kommunikationen mellan lärare och elev. Någonting vi kommer ta med oss från denna studie är 

att lärare måste vara tydliga med när eleverna ska bedömas, vad som ska bedömas och hur 

bedömningen ska gå till. Förhoppningsvis skulle detta underlätta för eleverna så till den grad att de 

kan slappna av på lektionerna och våga använda målspråket.  

Elevernas uttryck för bristande motivation skulle kunna bero på den skoltrötthet som ofta uppstår i 

grundskolans senare år, men det skulle också kunna tyda på att något brustit i kommunikationen 

mellan lärare och elever. Att eleverna upplever att övningar saknar koppling till livet utanför skolan 

eller helt saknar syfte innebär inte att övningen inte är didaktiskt anpassad till eleverna utan kan vara 

uttryck för bristande kommunikation. I kapitel två presenterar vi fyra olika typer av motivation som 

kan driva en student att lära in ett nytt språk . Genom att tydligare kommunicera ut syftet med 

övningar och göra mer påtagliga kopplingar till elevernas livsvärldar skulle skolan kunna hjälpa 

eleverna att öka sin instrumental motivation eftersom de då själva skulle se att de har användning för 

den engelska de lär sig i skolan. Tillsammans med en ökad medvetenhet och en större insikt i sin 

lärprocess skulle det så småningom kunna leda till resultative motivation hos eleverna, en 

motivationsform som uppstår när lärandet upplevs gå bra.  

Vi kan inte nog poängtera hur viktig kommunikationen mellan elev och lärare verkar vara, samt hur 

mycket den kommunikationen skulle kunna underlättas av att eleverna blir medvetna om sin egen 

inlärning, sina styrkor och svagheter. Genom att hjälpa eleverna att utveckla medvetenhet och 

metakognitiva strategier tror vi att det går att skapa en undervisning som känns givande för alla parter. 

I den här studien har vi valt att anta elevernas perspektiv, ett perspektiv som inte redovisats i så stor 

utsträckning i den tidigare forskning som gjorts. Vi ser eleverna som experter på sin egen läroprocess 

och därför har vi valt att gå till ursprungskällan – eleverna själva. Vårt fynd – elevernas tendens att 
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prata svenska på engelsklektionerna – är säkerligen en problematik som många lärare stött på. Den 

forskning vi fördjupat oss i har dock inte redovisat just den strategin. Vår studie förmedlar alltså 

elevernas syn på en problematik som inte presenterats i tidigare forskning. Vi bidrar med fem 

orsaksförklaringar till problemet som uppstått och diskuterar tänkbara lösningar. Vår insikt efter 

avslutad studie är vikten av en tydlig kommunikation mellan elever och lärare. Många missförstånd 

och otydligheter kan rätas ut om man som lärare vågar föra en rak och öppen kommunikation med sina 

elever och dessutom väljer att se dem för vad de är – experter på sin egen läroprocess.  

 

6.3 Diskussion om kvalitetssäkring och etiska överväganden  

Uttryck som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är uttryck som starkare förknippas med 

kvantitativ forskning. Inom kvalitativ forskning är det svårare att hålla isär uttrycken då det snarare är 

människors livsvärldar som studeras och inte fakta och statistik. Det viktigaste validitetskravet i en 

kvalitativ studie är att läsaren kan följa forskningsprocessen, att författaren diskuterar metod och 

tillvägagångssätt, att författaren frekvent hänvisar till sin empiri samt att studien har ett heuristiskt 

värde, vilket betyder att läsaren får en möjlighet att se på verkligheten ur ett nytt perspektiv (Larsson 

2005, Patel & Davidson 2002, Wallén 2002). En kvalitativ studie är sällan generaliserbar på samma 

sätt som en kvantitativ studie är men vissa kvalitativa studier har vad Staffan Larsson (2005) kallar 

Naturalistic generalisation, vilket betyder att även om studien utfördes på ett speciellt fenomen går det 

att ta ur sitt sammanhang och tillämpa det på en annan liknande situation.  

Det finns etiska aspekter att ta hänsyn till när en studie ska genomföras. Det första är 

individskyddskravet, vilket innebär att de som deltar i studien inte får utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkningar. Forskaren bör informera deltagarna innan studien vad de har 

för uppgift och vad som syftas till att undersökas. Forskaren bör få ett skriftligt samtycke från 

deltagarna. Är deltagarna under 15 år ska samtycket komma från vårdnadshavarna. Deltagarna bör 

informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan och om en deltagare väljer att avbryta 

bör inte forskaren framhärda för att deltagaren ska ändra sig. Deltagarna ska även informeras om 

anonymitet, att det i rapporten inte kommer gå att spåra vem som sagt vad, och vad som kommer ske 

med det insamlade materialet efter att studien publicerats (Vetenskapsrådet 2011). En annan aspekt 

som forskare bör ta hänsyn till är vad Göran Wallén (2002) benämner pliktetik. Det betyder att 

forskaren aldrig ska falsifiera sin empiri och sina forskningsresultat.  

Innan vi samlade in vår empiri tog vi kontakt med rektorn på den skola vi besökte för att få ett 

godkännande av ledningen vilket är etiskt korrekt. Vi valde att följa de direktiv som finns angående 

information och samtycke samt att vara tydliga med att de elever som medverkade när som helst 

kunde avbryta. Vi valde en årskurs med elever som var över 15 år för att kunna kringgå kravet med 
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samtycke från vårdnadshavare. Det var viktigt för oss att inte utlämna någon av eleverna och vilka val 

de gjort, inte heller vem som sagt vad vilket är ett konfidentialitetskrav. Fyra av eleverna valde att inte 

delta i observationen. Det enklaste för oss hade varit att antingen låta dessa fyra elever antingen lämna 

klassrummet eller sitta i en egen grupp och jobba. Båda alternativen var för oss oacceptabla då det 

skulle innebära att det blev tydligt för de andra eleverna vilka som valt att inte delta i observationen. 

Eleverna kan mycket väl ha berättat det själva för sina kamrater men då är det deras eget val. På 

samma sätt valde vi att benämna de medverkande med elev 1, elev 2 och så vidare. På det sättet går 

det inte att säga vem det är som säger vad. Vi har också som en del av individskyddskravet valt att inte 

beskriva eleverna utan låta dem vara så neutrala som möjligt. Alla deltagare i studien har även getts 

möjlighet att ta del av resultatet vilket är en rekommendation från Vetenskapsrådet (2011).  

Larsson (2005) menar att det finns en spänning mellan en studies validitet och etiska överväganden. 

Desto fler etiska överväganden forskaren gör mer minskar studiens validitet. Vi anser att de etiska 

överväganden vi gjort väger mer än validitetskraven. I en studie av denna storlek blir skillnaden så 

försvinnande liten i alla fall. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Det fanns en tidsaspekt att ta hänsyn till när vi utförde vår studie men om det funnits mer tid hade det 

varit intressant att få ett lärarperspektiv att ställa mot elevernas perspektiv. Det hade även varit 

intressant att kunna ta del av elevernas betyg för att om resultaten överensstämde med elevernas 

uppfattning av den bristfälliga undervisningen i muntlig kommunikation på engelska. 

 Vidare vore det intressant att göra en liknande studie på en engelskprofilerad skola för att se om 

eleverna där uppfattar fenomenet på samma sätt, eller om skolan som är engelskprofilerad arbetar 

tydligare med strategier i muntlig kommunikation. 

 Vi anser även att det skulle vara intressant att forska vidare i vilka konsekvenser det kan få för 

elevernas utveckling av det engelska språket om svenskan får ta en sådan stor plats som det får i 

undervisningen idag.  

Ett sista förslag på vidare forskning är att utföra ett experiment för att se om eller vilken skillnad det 

gör om lärare medvetandegör olika muntliga strategier och användningen av dem i undervisningen. 
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Bilaga 1 

 

Medgivandeblankett 

 

Namn: 

 

 Jag ger mitt medgivande till medverkan i studien. Eventuella sekvenser 

där jag deltar under den observerade lektionen får användas i studien. 

 

 Jag ger inte mitt medgivande. Eventuella sekvenser där jag deltar under 

den observerade lektionen får inte användas i studien.  

 

 

 Jag vill delta i en intervju. 

 

 

 Jag vill inte delta i en intervju. 
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Bilaga 2 

Information om studie: 

 

Hej! 

Vi heter Madelene Frogner och Karin Valdemarsson och är lärarstudenter vid Örebro 

universitet. Just nu befinner vi oss på Er skola för att genomföra en studie om muntlig 

kommunikation i ämnet engelska. Vi kommer att delta under en av era engelsklektioner för att 

observera hur olika elever löser problem som uppstår vid muntlig kommunikation. För att 

underlätta för oss själva kommer vi att föra anteckningar.  

Vi söker också elever som vill delta i en intervju om muntlig kommunikation. För att få delta 

ska Du ha fyllt femton år. Intervjun kommer att spelas in. 

Din medverkan i studien är frivillig, vilket innebär att Du när som helst kan avbryta intervjun 

utan anledning. Alla uppgifter vi samlar in kommer att anonymiseras. Inga personuppgifter 

kommer att publiceras och ingen kommer att kunna spåra Din medverkan. När studien är 

avslutad kommer alla insamlade uppgifter att makuleras.  

Studien kommer att redovisas i form av en C-uppsats. 

Vid frågor och funderingar vänligen kontakta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madelene Frogner 

070-5234671 

m.frogner@hotmail.com 

Karin Valdemarsson 

073-7139742 

Karin.waldemarsson@live.se 
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Bilaga 3 

 Observationsschema 

Kognitiva strategier Socio-affektiva strategier 

Exempel: 

 

1. Analysera, bearbeta och lösa 

problem som uppstår 

2.  Associera, gruppera, införliva ny 

information med tidigare kunskap 

3. Ta anteckningar 

4. Förutsäga, dra slutsatser av 

sammanhanget  

5. Tillämpa grammatiska regler   

Exempel: 

 

1. Samarbeta med sin omgivning, att 

vända sig till varandra, lyssna på vad 

andra har att säga, ge feedback, be 

om hjälp o.s.v. 

2. Vill och vågar använda språket 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciella situationer: 
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Bilaga 4 

Övningarna 

 Eleverna delas in i grupper 

 De får värma upp med övningen ”Agree/Disagree” där eleverna får dra påståenden 

som de ska ta ställning till om de håller med eller inte och varför de tycker så. De ska 

sedan diskutera med de andra i gruppen för att synliggöra allas åsikter. 

 De ska tillsammans i klassen (eller gruppen) hålla en historia vid liv. En person/grupp 

inleder genom att dra ett kort. På kortet kan det antingen vara en bokstav eller ett ord. 

Om det är en bokstav ska meningen börja med den bokstaven (A big black cat was 

…). Om det är ett ord ska meningen börja med det ordet. Vissa ord är krångliga och 

svåra och eleverna måste först börja med att ta reda på vad ordet betyder. De kan 

använda sig av gruppen/klassen och resonera sig fram genom att dra slutsatser, 

associera eller införliva det nya ordet med tidigare kunskap, eller välja att slå i ett 

lexikon, och vi kan observera hur de löser sitt problem, om deras kognitiva strategier 

är väl utvecklade eller inte. Under övningen kommer vi också kunna märka i vilken 

utsträckning de använder sig av socio-affektiva strategier, d.v.s. om de vänder sig till 

varandra för hjälp, ber om hjälp och vill och vågar använda språket. Vi kommer också 

att märka om eleverna använder sig av metakognitiva strategier genom att studera om 

de korrigerar sig själva och planerar sitt arbete på något sätt. 

 

Lgr 11 

Övningarna konstruerades i enlighet med Lgr 11, Läroplanen för grundskolan. I 

kommunikationens innehåll för ämnet engelska i årskurs 7-9 står att eleverna i undervisningen 

ska få möjlighet att arbeta med:  

”Muntliga berättelser, beskrivningar och instruktioner” 

”Samtal och diskussioner samt argumentation” 

”Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till 

exempel omformuleringar, frågor och förklaringar” 

”Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till 

interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och 

ämnesområden samt för att avsluta samtalet.” 

”Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, 

intonation, fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.” 
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Bilaga 5 

Enkät 

 

1. Vad tycker du om att prata engelska? 

 

 

2. Vad är du bra på när det gäller att prata engelska? 

 

 

3. Vad är du inte bra på när det gäller att prata engelska? 

 

 

 

4. Hur kan du bli bättre på det (se fråga 3)? 

 

 

 

5. Kan skolan hjälpa till på något sätt? Om ja, hur? Om nej, hur kan du då 

lära dig det? 
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Bilaga 6 

Intervjuguide 

 Öppna med allmänt prat 

 Prata om övningen  

- Kommer de ihåg vilka övningarna var och hur de gjorde? 

- Kommer de ihåg första lappen? 

- Fick de problem med någon lapp? 

- Hur löste de eventuella problem? 

 Prata om enkäten  

- Många i klassen problem med grammatik, rätt ord o.s.v. Håller de med? 

 Hur brukar de jobba med det muntliga I klassen? 

- Hur brukar läraren hjälpa till? Vad hardei lärt sig själva?  

- Hur kan skolan göra för att de ska bli bättre på att prata/hitta lösningar och tycka att det är 

roligare? 

- Vill de ändra på någonting i undervisningen? 

 Hur blir eleverna stöttade/ Hur vill de bli stöttade? 

 Synliggör metakognitiva strategier! 


