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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka lärare och elevers uppfattningar om vikten och an-

vändandet av engelska som arbetsspråk i engelskundervisningen. Uppsatsen inleds med en 

teoridel, där bland annat den sociokulturella teorin presenteras och kopplas till studien.  Det 

inledande bakgrundkapitlet följs av en beskrivning engelskundervisningens utveckling i Sve-

rige fram till idag. 

Studiens undersökning omfattar fyra observationstillfällen i en klass i årskurs 9 och lika 

många kvalitativa intervjuer med fyra lärare. För att få reda på elevers åsikter har en kvantita-

tiv enkätundersökning utförts med 83 elever i årskurs 9. Resultatet visar att en övervägande 

del av lärarna och eleverna upplever att läsning och skrivning prioriteras framför talövningar 

på engelska och att svenska används som arbetsspråk i allt för stor utsträckning, trots att både 

lärare och elever är överens om vikten av att tala engelska i klassrummet. Studien visar på ett 

behov av en ökad medvetenhet om vikten av att tala engelska samt ett behov av nya arbetssätt 

för att få i stånd en förändring i detta avseende.  

 

Nyckelord: Engelskundervisning, muntlig färdighet, arbetsspråk, årskurs 9. 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

The objective of this study is to examine how students and teachers perceive the importance 

and use of English as a working language during English lessons. The essay opens with a dis-

cussion on different theories, for example, the socio cultural theory which is the foremost 

theory linked to this study. The introductory background chapter is followed by a presentation 

of the historical development of English education in Sweden up until today. 

 

The study consists of four observations in a class in grade 9 and an equal number of qualita-

tive interviews with four teachers. To find out students’ opinions, a quantitative questionnaire 

was distributed and answered by 83 students in grade 9. The results show that the majority of 

teachers and students experience that reading and writing in English is prioritized over speak-

ing the language during lessons, and that Swedish is commonly used as the working language, 

despite the fact that both teachers and students agree that it is important to talk English. The 

study demonstrates that both teachers and students need to be aware of the value of speaking 

English continually in the classroom and that new working methods need to be introduced to 

improve the situation in this respect.  

 

Keyword: English education, verbal skill, working language, grade 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla elever och lärare som deltagit i denna studie. Vi vill också 

tacka vår handledare, Cathrine Norberg, för det stöd och den hjälp hon gett oss. Ett stort tack 

till våra respektive sambos som har uppmuntrat oss när vi varit trötta och även hjälpt oss med 

tekniska svårigheter som uppstått. Även en ros vill vi ge till Annbritt Palo som gett oss bra 

förslag på arbetets uppbyggnad. Till sist vill vi tacka varandra för ett utmärkt teamwork och 

för att vi tillsammans genomfört en givande studie. 
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1 Inledning 

Engelska har sedan år 1950 varit ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan, skriver Lars 

Holmstrand (1992). Fokus låg vid den tiden på läskunskaper i engelska men förändringar har 

skett sedan 1970-talet då den muntliga färdigheten fick mer plats i utbildningen . Skolverket 

(2008) påpekar att även den nuvarande kursplanen i engelska för grundskolan nämner att sko-

lan ska sträva efter att eleverna ska fördjupa sin förståelse för talad engelska. Trots detta be-

döms elever oftast utifrån deras skriftliga kunskaper och den muntliga kompetensen hamnar i 

skymundan. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 2006) står det att 

skolan ska sträva efter att lära eleverna kommunicera på främmande språk. Vidare står att 

läraren ska genomföra arbetet på ett sådant sätt att eleverna får stöd i sin språk- och kommu-

nikationsutveckling.  

Genom våra tidigare erfarenheter av engelskundervisning har vi sett är att det är få elever och 

lärare som talar engelska under lektionstid. Detta var något som fångade vårt intresse. Vår 

uppfattning är att engelska är det språk som bör användas under engelsklektioner, i synnerhet 

eftersom det är ett språk som vi alla influeras av i dagens samhälle. Som blivande engelsklära-

re vill vi få en fördjupad kunskap om hur den muntliga kommunikationen uppfattas av både 

elever och lärare. Vid efterforskning på den nationella söktjänsten Libris har inte någon om-

fattande forskning hittats som fokuserar på hur lärare och elever ser på muntlig kommunika-

tion. Denna studie fokuserar därför på elevers och lärares uppfattningar om muntlig kommu-

nikation i engelskundervisningen. 

Största delen av detta examensarbete har vi genomfört tillsammans. Litteraturen har vi delat 

upp mellan varandra för att mer effektivt hitta relevant fakta, medan övriga arbetet har skri-

vits, lästs och bearbetats tillsammans. 

 

2 Syfte 

Syftet är att undersöka lärare och elevers uppfattningar om vikten och användandet av engels-

ka som arbetsspråk i engelskundervisningen. För att söka svar på detta fokuseras följande 

frågor: 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vad anser lärare och elever att det fokuseras mest på under engelsklektionerna: skriv-

ning, hörförståelse, läsning eller muntlig kommunikation? 

 Hur ser elever och lärare på vikten av att tala engelska under engelsklektionerna?  

 I hur stor utsträckning uppfattar lärare och elever att de talar engelska i skolan? 

 Hur anser elever och lärare att den muntliga kompetensen värderas i bedömningen? 

 I vilken grad är eleverna medvetna om de krav kursplanen i engelska ställer på deras 

verbala kommunikation? 
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3 Bakgrund 
Nedan redovisas tre olika utvecklingsteorier, engelskundervisningens utveckling i Sverige och 

hur den ser ut idag samt en genomgång av styrdokumenten för engelskundervisning. 

 

3.1 Teorier 

Philip Hwang och Björn Nilsson (2006) skriver att syftet med de utvecklingspsykologiska 

teorierna är att organisera och samordna kunskap till en helhet och komma fram till teorier 

och påståenden om människors beteenden och erfarenheter. Nedan kommer en redovisning av 

tre olika utvecklingsteorier. 

Patsy Lightbown och Nina Spada (2006) skriver om den behavioristiska teorin, vars hypotes 

innebär att de barn som härmar det talade språket, och de barn som bemötts med positiv re-

spons från omgivningen, fortsätter att imitera ljud och mönster tills de har skapat ett korrekt 

språkanvändande. Inom behaviorismen anses barn passiva och helt och hållet styrda av sin 

omgivning. Denna teori kan, enligt Lightbown och Spada, dock inte ge en korrekt förklaring 

till hur barn lär sig den mer komplicerade grammatiken. Inger Bergström (1995:a) menar att 

denna teori går ut på att språket ska tryckas in i munnen på eleverna med hjälp av talövningar 

och andra språksituationer. Enligt henne förespråkar behaviorismen en mekanisk människo-

syn. 

En annan teori är den kognitiva. Enligt Hwang och Nilsson (2006) fokuserar forskare inom 

denna teori på barnets hjärnkapacitet och hur tankeverksamheten är uppbyggd. Hwang och 

Nilsson fortsätter med att nämna att naturvetaren och biologen Jean Piaget ansåg att barns 

tankeutveckling sker i fyra olika stadier: det sensori-motoriska stadiet vilket omfattar åldrarna 

0-2 år, det preoperationella stadiet som omfattar åldrarna 2-6 år, det konkreta operationernas 

stadium som omfattar 7-11 år och det formella operationernas stadium som inträffar runt 12 

års ålder. Dessa stadier poängterar barns fallenhet av att aktivt och på egen hand söka kun-

skap. Lightbown och Spada (2006) nämner att inom den kognitiva teorin anses ny kunskap 

kopplas ihop med den kunskap och den erfarenhet en människa redan har. Forskare menar 

även att människan har en medfödd kunskap om språkets uppbyggnad, vilket  anses vara en 

förklaring till varför människan lär sig tala i en tidig ålder. Bergström (1995:a) påpekar att 

alla lär sig på olika sätt, ”individen passerar olika bearbetningsnivåer, och när informationen 

har bearbetats tillräckligt har den införlivats med det existerande kunskapsförrådet” (s.2).  

Den teori som bäst tangerar denna rapports ämne är den sociokulturella. Forskare inom denna 

teori, bland annat den svenska utbildningspsykologen Roger Säljö (2000), förespråkar lärande 

i socialt samspel mellan individer. Lev Vygotskij (2001), teorins grundare, utvecklade denna 

från den kognitiva teorin. Vygotskij såg talet och tänkandet som sammanvävda komponenter i 

språkinlärning. Lightbown och Spada skriver att denna teori anser att lärande sker när en indi-

vid och den person som leder konversationen påverkar varandra inom individens ”Zone of 

Proximal Development (ZPD)” (2006 s.47). Betoningen i ZPD ligger på utveckling och hur 

elever stärker sitt lärande baserat på interaktioner med andra människor. Lightbown och Spa-

da påpekar även att Vygotskij menade att utveckling var ett resultat av ett barns sociala sam-

spel med bland annat familjen och läraren. 

Vygotskij (2001) poängterar att den sociokulturella teorin framförallt fokuserar på de konver-

sationer som sker mellan de personer som är närvarande.  Kognitiv utveckling, inklusive 

språkutveckling, uppstår som ett resultat av sociala interaktioner. Vygotskij poängterade även 

den inre dialogen som ständigt pågår och som visar på en förmåga att resonera med sig själv 

och utveckla sitt tänkande. Enligt Piaget har barnets eget tal ingen informativ roll och påver-

kar inte barnets utveckling medan Vygotskij hävdade att detta tal är det som gör att barnet 

utvecklas till en social människa.  
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Den senare påstod även att ”språkets primära funktion är kommunikation och ett medel för 

social samvaro, och i språket förenas den förmedlande funktionen (ordets yttre sida) och funk-

tionen att tänka (ordets inre mening)” (Vygotskij, 2001, s.13). Lightbown och Spada (2006) 

menar att anhängare till den sociokulturella teorin anser att människor får kontroll över och 

reorganiserar deras kognitiva processer under samtalens gång då kunskap internaliseras under 

sociala aktiviteter. Språkproduktionen driver elever till att analysera språket djupare.  

Sociokulturella teoretiker hävdar att den kognitiva processen börjar som en externt socialt 

förmedlad aktivitet som så småningom blir internaliserad. Lärare är inte de enda som kan ge 

information om det studerade språket, utan elever kan hjälpa varandra att reflektera över 

språkformen om de ges tillräcklig vägledning och en stark grund inom språket. Kunskap kon-

strueras kollektivt och är något som människor äger gemensamt. Vygotskij (2001) hävdade 

även att barn kan avancera kunskapsmässigt med hjälp av en stödjande interaktiv miljö. Han 

avslutar sin bok Tänkande och språk med några ord om hans syn på det talade språket: 

Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller sig 

till medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och 
som atomen till kosmos. Så är det också medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är 

det mänskliga medvetandets mikrokosmos (Vygotskij, 2001, s.474). 

Hwang och Nilsson (2006) framhåller att inom den sociokulturella teorin anses ett barns ut-

veckling helt beroende av vilken kulturell miljö barnet växer upp i. Här påpekar även förfat-

tarna att Vygotskijs tankar skiljer sig från Piagets, som ansåg att framsteg till största delen är 

universella, det vill säga alla barn i världen går igenom samma utvecklingsskeden vid ungefär 

samma åldersfas. Vygotiskij poängterade också sambandet mellan utveckling och utbildning, 

vilka han ansåg gick hand i hand. 

 

3.2 Engelskundervisning i Sverige – en historisk tillbakablick 

Holmstrand (1992) skriver att engelskundervisning endast förekom i ett fåtal skolor innan 

1930-talet. Mellan år 1933 och år 1943 ökade antalet skolor med engelskundervisning från 27 

till 61. Andra världskriget kan ses som en brytningspunkt då fler och fler uppmärksammade 

betydelsen av moderna språk inom den svenska skolan. 

År 1946 skriver Skolutredningen (SOU, 1946) att det är tydligt att engelska behöver läras ut i 

skolan och att dess betydelse med tiden endast kommer att stärkas. Engelska var något som 

alla i landet behövde kunna oberoende av vilken ställning i samhället personen hade. Det på-

pekas också att ”såväl den andliga och materiella kulturutvecklingen i vårt land som de under 

normala förhållanden livliga förbindelserna av olika slag med utlandet ha skapat behov av 

kunskap i främmande språk även inom befolkningskretsar, som ej kunna eller önska låta sina 

barn fortsätta skolgången utöver den obligatoriska skoltiden” (1946:11, s.282). Det fram-

kommer här att det ansågs viktigt att kunna göra sig förstådd på andra språk inom olika yrken. 

År 1948 föreslog kommissionen att engelska skulle blir ett obligatoriskt skolämne i årskurser-

na 5-7 och att det främst var läsning som borde prioriteras. Skrivfärdighet, hörförståelse och 

muntlig färdighet ansågs inte lika viktigt (SOU 1948:27).  

Holmstrand (1992) skriver att riksdagen år 1950 tog ett principbeslut angående engelskunder-

visningen, detta beslut fastställde att engelska skulle bli ett obligatoriskt ämne i årskurserna 5-

7. Verksamheten ökade snabbt och engelska undervisades mellan 4-6 timmar i veckan. I den 

första läroplanen för grundskolan som kom 1962 blev engelska obligatoriskt i årskurs 4-7 och 

ett tillval i årskurs 8-9. Efter ytterligare några år började dock engelskundervisningen redan i 

årskurs 3 och engelska blev ett obligatoriskt ämne under hela högstadiet. 
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På 1970-talet hamnade, enligt Ulrika Tornberg (2005), för första gången det talade språket i 

fokus, då verbal kommunikation blev viktig för den fortsatta utvecklingen av det engelska 

språket. Utbildningen skulle nu istället för att fokusera på grammatik inrikta sig på muntlig 

kompetens. Skolöverstyrelsen (1980) fastslår i läroplanen för grundskolan 1980, Lgr-80, att 

starten för engelskundervisning ska återinföras i årskurs 4. Lgr 80 poängterar även att läropla-

nen är viktig som styrinstrument och planeringsunderlag. Målen i läroplanen anger olika kun-

skaper och samband som eleverna skall få förståelse för och nu blir åter en koppling till inter-

nationella samband tydliga, liksom de var år 1946. 

 

3.3 Styrdokumenten 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (skolverket, 2006), Lpo-94, poängterar att ele-

verna ska ha möjlighet att samtala för att kunna utveckla sitt eget språk och på så sätt få tilltro 

till sin egna kommunikativa förmåga. Även kursplanen i engelska för grundskolan (Skolver-

ket, 2008) påpekar att eleven ska förstå tydliga muntliga instruktioner, berättelser och be-

skrivningar rörande familjära omständigheter och ämnen intressanta för den enskilda eleven. 

I kursplanen står att:  

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana 

språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationa-

liserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom in-

formations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier (Skolverket, 2008, s.13).  

I ämnets karaktär och uppbyggnad framkommer också att eleven ska utveckla sin kompetens 

och medvetenhet om hur språkinlärning sker. Elever i årskurs 9 ska även ”kunna delta aktivt i 

samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen 

fungerar” samt ”kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upp-

levt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne 

angeläget ämne” (Skolverket, 2008, s.15). 

 

3.4 Muntlig kommunikation 

Richard Lanigan (2007) skriver på det internationella kommunikationsinstitutets hemsida att 

ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder dela, förena, meddela 

och göra gemensamt. August Bolstad (2002) hävdar att kommunikation har fyra funktioner: 

social, informativ, expressiv funktion samt en funktion relaterad till makt. Kommunikativ 

förmåga är, enligt Skolverket (2001) att kunna göra sig förstådd och prata med full korrekthet 

men även att ha ett användbart språkbruk. Vår studie riktar främst in sig på den sociala funk-

tionen, det vill säga där avsikten är att med språkets hjälp skapa en samvaro. Innehållet i talet 

är egentligen oviktigt då det framförallt är det allmänna talet och kontakten mellan individer 

som är bettydelsefullt för en god språkutveckling. Även den informativa funktionen är synlig i 

klassrumsmiljön då den poängterar kunskapsutbytet mellan olika individer. Det finns olika 

komponenter som påverkar den kommunikativa kompetensen. Tornberg (2005) presenterar 

dessa i sin bok Språkdidaktik:  

Tillsammans utgör sex komponenter kommunikativ kompetens: lingvistisk kompetens, so-

ciolingvistisk kompetens, diskuskompetens (som här avser förmågan att uppfatta och skapa 

sammanhang i de separata yttranden som ingår i meningsfulla, kommunikativa mönster), 
strategisk kompetens (som här avser förmågan att använda strategier som kompensation när 

språkförmågan inte räcker till), sociokulturell kompetens (som avser förtrogenhet med mål-

språkslandets sociokulturella kontext) och social kompetens (som innebär beredskap och 

självförtroende att samverka med andra) (s.42). 



5 

 

 

3.5 Språkundervisning i muntlig färdighet 

Enligt Skolverket (2001) är det inte en rimlig målsättning för språkundervisning i svensk sko-

la att eleverna ska låta som infödda talare, utan språkundervisning bör ha som huvudsyfte att 

uppnå en bra kommunikativ förmåga så att talaren inte blir missförstådd. I själva verket hand-

lar all kommunikation om förmedling och det är viktigt att det lärarna säger verkligen når 

fram. Meddelanden rakt ut i luften har ingen funktion och att undervisa i ett klassrum ”utan 

elever” är meningslöst. Bolstad (2002) anser att det är så undervisningen i dagens skola ofta 

ser ut. Med detta menar han att ”vi sänder ett budskap men kontrollerar inte så noga om det 

nådde fram, om det blev riktigt uppfattat eller att det blev efterlevt. Envägskommunikation 

används mycket ofta i förmedlingsarbete – och oftast med dåligt resultat” (s.22). Bolstad fort-

sätter med att skriva att även lyssnandet är viktigt, det gäller att försöka förstå och koppla ihop 

det som blir sagt. Aktivt lyssnande är därför ett krav när det gäller undervisning i skolan, nå-

got som bör förstärkas både bland elever och bland lärare. Författaren hänvisar även till ett 

talesätt som säger: ”Människan är skapad med två öron men bara en mun, för att vi ska kunna 

lyssna dubbelt så mycket som vi talar” (s.23). Avslutningsvis påpekar författaren att eleverna 

bör få mer utrymmer att uttrycka sig själva och läraren bör ta mer tid till att lyssna på dem. 

Talet i ett klassrum kan även lösa upp spänningar och skapa en positiv stämning. 

Skolverket (2001) skriver att de kompetenser som utvecklas genom kommunikation på ett 

främmande språk är lingvistisk, sociolingvistisk, diskursiv, strategisk, sociokulturell och soci-

al kompetens. Här kan kopplingar med ovan nämnda Tornberg (2005) göras då även han på-

pekar att det är dessa sex komponenter som utgör muntlig kompetens. Skolverket (2001) skri-

ver vidare att det även är viktigt att eleverna har en klar bild över vad kommunikativ språk-

färdighet är för att kunna lära sig att kommunicera. Vad som ska övas är elevernas använd-

ning av språket och att göra något eget av det de lärt sig, inte bara memorering av ord eller 

påläsning inför prov. En muntlig interaktion mellan elever och lärare måste finnas från första 

början när en kurs eller termin börjar för att skapa en positiv lärandemiljö för eleverna. Sker 

inte detta kommer det endast att finnas ett flyktigt utbyte av ord och en mer avslappnad och 

lärorik kommunikation uteblir från klassrummet. Kommunikation behöver övas för att kunna 

bli ett naturligt inslag i elevernas lärandesituation. Vilket betyder att det behövs muntliga ak-

tiviteter som både fängslar och utmanar eleverna. För att uppnå detta måste varje lärare ta 

ansvar och lära känna sina elever och då kunna skapa en givande miljö för muntlig interak-

tion. Många lärare förbiser ofta hur mycket elever lär av sina klasskamrater. Wilga Rivers 

(1987) påstår att i den muntliga kommunikationen kan eleverna använda all den information 

de lärt sig, medvetet eller omedvetet, i verkliga utbyten mellan varandra där de ges möjlighet 

att uttrycka sina egna åsikter. Det muntliga arbetet inkluderar, enligt Christine Bentley (2002), 

möjligheter att använda ickeverbala handlingar, göra omstarter och ändra och anpassa outpu-

ten till lärarens reaktion och respons.  

I en utvärdering av skolan som gjordes 1998 framkom att elever, framförallt i årskurs 9, upp-

fattar att det finns stor variation på hur mycket den kommunikativa delen i engelska övas. Det 

framkom även att det finns mindre svängrum till att träna muntlig kommunikation om läraren 

endast håller sig till läroböckerna (Skolverket, 1999). Myndigheten för skolutveckling (2008) 

skriver om den nationella utvärderingen, NU-03s, slutsatser rörande bland annat elevernas 

åsikter om engelskundervisningen. Påståendet: ”vi lär oss mycket onödigt, ger uttryck för att 

elever inte alltid hunnit lära sig det de anser att de behöver kunna i engelska, nämligen att 

använda språket aktivt i kommunikation med andra” (s.41). Den nationella utvärderingen 

(Skolverket 2003) påstår att det finns tydliga skillnader mellan vad elever och lärare anser är 

det som prioriteras mest under lektionerna. Lärare anser att eleverna arbetar mycket med talet 

under lektionerna medan eleverna anser att muntliga övningar ges mindre utrymme.  



6 

 

Rivers (1987) menar att om inte det muntliga talet används kommer den information som lärs 

ut troligtvis att ligga passivt hos eleverna ända tills läraren återinför engelska som arbetsspråk 

i undervisningen. Därför behöver eleverna konstant relatera vad de lärt sig tidigare till vad de 

lär sig just nu. Författaren skriver även om de grammatiska och lingvistiska regler en person 

behöver kunna för att göra sig förstådd: 

[S]peaking begins with the intention of the speaker. Unlike the listener, the speaker controls 

by his or her selection of lexical and syntactic items the level of language and the elaborated 
or simplified form that will be used. Consequently language learners, when speaking, can 

keep within a simplified syntax and reduced vocabulary to express their meaning, and this is 

what they should be learning to do: paraphrasing, circumlocuting, and simplifying when they 
are unsure of the exact word or structures to express their meaning (1987, s.7f.). 

Rivers (1987) fortsätter med att ändå påstå att talaren behöver grammatik för att kunna ge 

uttryck för vad de menar och för att behålla lyssnarens intresse. Detta betyder att endast talet i 

sig inte kan leda till ett fulländat språkbruk. Även hörförståelsen är viktig då den möjliggör att 

eleven kan bortse från mycket av grammatiken genom att använda semantiska strategier, ef-

tersom många av de formella funktionerna endast berör dem när tolkningen blir alltför kom-

plex. Detta anser författaren är den huvudsakliga skillnaden mellan att lyssna och tala, men på 

grund av detta kan ingen av dem existera utan den andra. Det finns dock inte mycket material 

och övningar som lär ut den typen av igenkännande grammatik och igenkännande ordförråd 

som behövs för att stärka lyssnandet och det muntliga talet. Rivers påstår att elever inte är 

medvetna om nödvändigheten av att kunna implementera dessa kommunikationsaspekter i 

klassrummet. Riktig interaktion i klassrummet kräver att läraren kliver ut ur rampljuset och 

ger eleverna alla möjligheter till att skapa och utföra aktiviteter. Hon avslutar med att poäng-

tera att läraren behöver acceptera allas åsikter och vara tolerant mot de fel eleverna gör medan 

de försöker kommunicera. 

För att skapa engelska som arbetsspråk, påstår Rigmor Eriksson och Jörgen Tholin (1997) att 

det krävs talövningar och att det är viktigt att läraren tillsammans med eleverna reflekterar 

över hur de kan skapa bättre förutsättningar för att använda engelska mer naturligt i klass-

rummet. Att engelskan blir ett arbetsspråk är inte något som händer över en natt utan det mås-

te vara ett mål att sträva efter. En förutsättning är att läraren måste vara konsekvent med sitt 

eget val av språk i alla situationer. Ett stöd för eleverna kan vara något så simpelt som att de 

har något relevant att tala om. Bergström (1995:b) påstår att det idag är fokus på att undervis-

ningen ska gynna elevens utveckling av det talade språket men det är sannolikt flera av de 

elever som lämnar skolan som inte kan förmedla engelska muntligt. Hon anser därför att det 

är viktigt att de tidigt får lära sig att använda engelska som ett kommunikationsspråk för att på 

så sätt inse att de kan kommunicera även om de inte har stora kunskaper i språket. Skolan ska 

ge eleverna beredskap till att klara av ett samtal på engelska och att kunna ge ordentliga svar 

vid tilltal. Anne Palmér (1999) hävdar att det inte är självklart att skriftlig träning hjälper en 

elev som har bristfälliga kunskaper i sitt skriftspråk, utan denna brist kan bero på att eleven 

har ett dåligt utvecklat tal och behöver träna på att stärka sitt talspråk.  

 

3.6 Bedömning av muntlig färdighet 

Vad som anses viktig kunskap inom språkundervisning beror, enligt Tornberg (2005), ofta på 

de olika prov läraren ger eleverna. Här ingår bland annat prov i muntlig färdighet och denna 

del bör vara lika viktig som den skriftliga. Om detta inte sker kommer inte eleverna lägga ner 

lika mycket tid på att förbättra sitt tal i engelska. De kan då tro att skriftlig färdighet är vikt i-

gare än muntlig färdighet. 

Tornberg (2005) anger bandspelare som ett effektivt hjälpmedel för att bedöma muntlig inter-

aktion. Läraren kan med hjälp av den spela in flera elever samtidigt under ett och samma lek-

tionspass.  
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Det är viktigt att tala om för eleverna att det inspelade bandet är personligt, precis som deras 

skrivbok. Detta band kan senare vara en del i deras portfolio när läraren ska bedöma helheten. 

Bergström (1995:b) poängterar att det inte räcker med att lärare poängsätter elevers språkfär-

digheter vid endast ett bedömningstillfälle, utan det bör göras kontinuerligt. Läraren bör se till 

att elevernas kommunikation kombineras så fler färdigheter testas samtidigt, till exempel då 

eleverna talar fritt. Bergström skriver även att:  

vad gäller bedömning av muntliga färdigheter fäster vi avseende vid sådana faktorer som 

’flyt’ (’fluency’), mängd av förmedlad information, grad av förståelse, förmåga att göra 

framställningen sammanhängande, grad av språklig korrekthet i den information som för-
medlas etc. (s.40). 

I kursplanen för engelska i grundskolan (Skolverket, 2008) står det att eleverna ska utveckla 

en allsidig kommunikativ förmåga och att receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter 

ska bedömas. Den receptiva färdigheten fokuserar på hur mycket eleven förstår av talad och 

skriven engelska och även till vilken grad eleven förstår naturligt taltempo och olika dialekter 

av engelska. Den interaktiva färdigheten bedöms efter hur eleven kan inleda och avsluta ett 

samtal och bland annat lösa problem som uppstår vid en kommunikation. Produktiva färdig-

heter, som tala och skriva inriktas på hur eleven uttrycker sig. 

 

3.7 Elevers medvetenhet om målen  

Derek Rowntree (1977) påpekar att det är viktigt att läraren gör upp vilka mål ur läroplan och 

kursplan som ska uppnås för att bedömningen ska bli relevant. När målen är klara ska de syn-

liggöras för eleverna. Lärare, elever och föräldrar bör, enligt Myndigheten för skolutveckling 

(2008), ha en bra kommunikation rörande betygskriterier och vilka kunskapsnivåer som måste 

uppnås för ett specifikt betyg. Skolan vill, enligt Tornberg (2005), främja ansvarstagande, 

därför är det viktigt att eleverna känner till betygskriterierna för vad som ska bedömas. I Lpo-

94 står det att ”skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier 

och sin arbetsmiljö” (Skolverket, 2006, s.13). 
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras information om undersökningsdeltagarna, hur de kontaktades och 

vilka metoder som använts för att besvara syftet samt hur de bearbetades. Dispositionen är 

uppdelad efter underrubrikerna: Undersökningsgrupp och upplägg, Undersökningsmetoder, 

Reliabilitet och validitet, Bortfall, Bearbetning och analys, Etiska överväganden.  

 

4.1 Undersökningsgrupp och upplägg 

De som deltagit i denna studie är fyra engelsklärare och sex klasser i årskurs 9 på tre olika 

skolor i Norrbottens län, Sverige. Anledningen till att årskurs 9 valdes som undersöknings-

grupp är att de befinner sig i slutskedet av det obligatoriska skolväsendet. De har därför haft 

engelskundervisning i många år, under vilka de troligen upplevt olika inlärningsmetoder. De 

skolor som valdes ut berodde på dess geografiska läge och genom personliga kontakter. 

För att få en djupare förståelse för hur det engelska talet uppfattas i engelskundervisningen 

valde vi att göra tre typer av undersökningar: observationer, intervjuer och enkäter. Första 

steget var att ta kontakt med fyra engelsklärare och fråga om de personligen och om den klass 

lärarna undervisade i ville vara delaktiga i denna studie. Det blev till slut sex elevgrupper på 

grund av att två av de fyra lärarna hade två grupper i engelska vid studiens tidpunkt. En av 

dessa sex grupper användes även som pilotgrupp, vilket gjorde att det blev fem grupper vars 

svar ligger till grund för undersökningens resultat. En av lärarna gick även med på att vi 

genomförde våra observationer på hennes engelsklektioner. Undersökningen påbörjades med 

fyra observationer som studerades i en och samma klass. Omfånget på studien samt de antal 

lektioner läraren hade tillgängliga var en avgörande faktor till varför observationerna endast 

blev fyra stycken. Dessa fick fungera som en kontrollgrupp för att jämföra med resultaten från 

de två andra undersökningsmetoderna. Efter observationerna blev intervjuer med de fyra lä-

rarna det andra steget i studien och sedan lämnades enkätundersökningen ut till eleverna. 

 

4.2 Undersökningsmetoder 

I denna studie har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. 

Kvantitativa besvarar, enligt Connys Svenning (1999), i huvudsak frågan hur många? Kvanti-

tativa studier söker statistiska och kvantifierbara resultat medan kvalitativa koncentrerar sig 

på karaktären och egenskaperna på någonting.  Kvalitativa undersökningar besvarar även frå-

gan varför? Anledningen till att båda använts i detta arbete är att de ofta kan komplettera var-

andra. Statistiska siffror kommer att tjäna som ett stöd för den kvantitativa delen. 

För att bearbeta den insamlade informationen fokuserar undersökning på deskriptionsmeto-

den. Syftet med deskription, skriver Svenning (1999), är att beskriva hur något ser ut eller 

fungerar. All fakta beskrivs och sorteras och urval sker för att få ett tydligt sammanhang gent-

emot syftet. Då vårt arbete berör ett så stort område som engelskundervisning i den svenska 

skolan lämpar sig deskriptionens översiktsform. Även om deskription i sig är rent empirisk 

finns det ändå underlag för att använda denna då undersökningen fokuserar på värderande 

fakta.  

Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet av de tre olika undersökningsmetoderna. 
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4.2.1 Observationer 

Göran von Euler (1978) skriver att alla människor observerar för att lära sig hur de ska handla 

i olika situationer och för att vi ska begripa vad det är som sker. Dag Ingvar Jacobsen påstår 

att metoden är bra då observatören vill ”registrera vad människor faktiskt gör (beteende), inte 

vad de säger att de gör” (2002, s.180). I vår undersökning har utomstående observationer 

gjorts för att de senare skulle kunna användas som en kontrollgrupp för att jämföra med de 

andra undersökningsmetoderna. Jan-Axel Kylén (2004) menar att utomstående observationer 

innebär att de som observerar inte är en del i processen av vad som observeras. Det är även 

viktigt att observatören är neutral till händelserna i observationsrummet. Den valda klassen 

för de fyra observationerna var tidigare känd för uppsatsförfattarna då vi tidigare samma år 

varit där på en verksamhetsförlagd utbildning. Detta gjorde att eleverna var trygga med att ha 

oss närvarande. Tre av lektionerna var 40 minuters pass och en lektion var 50 minuter lång. 

Under dessa lektioner pågick det muntliga nationella provet i engelska. Det innebar att fyra 

elever från klassen utförde provet tillsammans med läraren i ett annat rum utanför klassrum-

met. De elever som var kvar i klassrummet under provtiden fick i uppgift att arbeta med 

skriftliga grammatiska övningar. Vi är medvetna om att observationsresultatet kunde ha sett 

annorlunda ut om läraren hade varit närvarande i klassrummet i en större utsträckning än vad 

som var fallet. Trots detta har vi valt att ha med observationerna i vår undersökning då de ger 

en indikation på hur eleverna och lärarna förhöll sig till talad engelska. Läraren var närvaran-

de vid introduktionen och avslutningen av lektionerna vid samtliga lektioner.  

Runa Patel och Bo Davidson skriver att observationerna inte kan vara slumpmässiga utan 

”måste vara systematiskt planerade och informationen måste registreras systematiskt” (2003, 

s.87). De anser att det är tre frågor som bör vara i åtanke inför observationer: ”Vad ska vi ob-

servera? Hur ska vi registrera observationerna? Hur ska vi som observatörer förhålla oss?” 

(2003, s.90). Enligt Edward Wragg (1994) är det vid observationer viktigt att försöka dra till 

sig så lite uppmärksamhet som möjligt och välja en plats i klassrummet som inte är störande. 

Längst bak i klassrummet brukar vara den ideala platsen. Här placerade vi oss för att få ett 

pålitligare resultat. Han skriver också att ett bra hjälpmedel vid observationer är att föra an-

teckningar under hela observationsprocessen. Två veckor innan observationerna skulle göras 

formulerade vi frågor som vi sedan besvarade under varje observationstillfälle (Bilaga 1). På 

detta sätt fokuserade vi endast på det vi faktiskt ville ta reda på. Vi satt båda enskilt och sva-

rade på frågorna och jämförde sedan anteckningarna för att kontrollera om de stämde överens.  

 

4.2.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer bör, enligt Steinar Kvale (1997), användas när forskare vill ta reda på 

människors olika uppfattningar och perspektiv. Jan Trost (1997) påpekar att kvalitativa inter-

vjuer kan utmärkas ”av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 

komplexa svar, innehållsrika svar” (s.7). Fördelarna med att välja intervju som undersök-

ningsmetod är flera, bland annat finns det i en intervju möjlighet för intervjuaren att klargöra 

frågorna och kontrollera att intervjupersonen förstått dem. Bortfallet är på grund av detta ofta 

mycket mindre än vid enkäter, påstår Edmund Dahlström (1970). Det finns, enligt Patel och 

Davidson (2003), två olika metoder att utföra en intervju på, nämligen strukturerad och 

ostrukturerad. Intervjufrågorna till vår undersökning är strukturerade och består av öppna frå-

gor för att få en inblick i vilket utrymme lärarna ger den muntliga undervisningen under lek-

tionerna och om talet anses viktigt. Utgångspunkten för frågorna (Bilaga 2) var denna under-

söknings fem frågeställningar.  
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Intervjuerna genomfördes i enrum på lärarnas arbetsplats för inte majoritetssynpunkter skulle 

förekomma. Den inleddes med en kort introduktion där intervjuarna presenterade sig själva, 

undersökningen och hur det insamlade materialet skulle komma att användas. Intervjuperso-

nerna blev även vid detta tillfälle garanterade anonymitet. Intervjuerna fördelades på så sätt 

att den ena intervjuaren ställde frågor medan den andre antecknade under två av de utförda 

intervjuerna, rollerna byttes sedan under de resterande två intervjuerna. Tiden för varje inter-

vju var ungefär 15 min. Bandspelare användes i denna undersökning, för att vi under intervju-

tillfället skulle kunna koncentrera oss på respondenten och efteråt i lugn och ro kunna sitta 

och skriva ut intervjun för vidare bearbetning. En del personer kan dock vara ovilliga att låta 

intervjun spelas in, något som måste respekteras. Detta klargjordes inför varje intervjutillfälle 

och alla fyra lärare accepterade att intervjun spelades in. Även en kopia på den utskrivna in-

tervjun skickades till de intervjuade så de gavs tillfälle att granska intervjun samt göra eventu-

ella rättelser.  

De intervjuade i denna undersökning är fyra kvinnliga lärare som alla har varit verksamma 

inom skolan mellan 9-29 år. Lärarna benämns härefter som: A, B, C och D. 

4.2.3 Enkäter 

En kvantitativ enkätundersökning baseras, enligt Martyn Denscombe (2009), på siffror och 

det första som bör tänkas på när en kvantitativ enkät konstrueras är vad det är som ska besva-

ras. Frågorna på enkäten får heller inte vara för många. Rolf Ejvegård (1996) skriver att det 

finns en regel som säger: ”[…] ju fler frågor man ställer, desto färre svar får man” (s.51). En-

kätmetod är, enligt Dahlström (1970), ett bra sätt att fånga många individers tankar kring äm-

net. Det är även individuellt, så de kan inte påverkas av någon utomstående. Eftersom meto-

den är anonym kan undersökningsgruppen känna sig säkra att svara vad de egentligen anser. 

Enkäten ska även vara tydlig och lätt att hitta i. Först delades en testenkät ut till 18 elever i 

årskurs 9. Detta för att se om enkäten kunde avslöja om några frågor var oklara eller irrele-

vanta. När vi hade samlat in enkäten studerades svaren och det visade sig att enkäten som den 

såg ut inte skulle hjälpa oss att besvara forskningsfrågorna. På grund av detta tillkom fråga 7 

och 8 innan enkäten lämnades ut till den första undersökningsgruppen (Bilaga 3). 

Det var 83 elever fördelade i fem klasser i årskurs 9 som deltog i den kvantitativa enkätunder-

sökningen. Vi presenterade oss för de fem klasserna och berättade att enkäten var en del av 

vårt examensarbete. De fick även veta att enkäten var anonym och att den skulle besvaras 

individuellt. Vi klargjorde även att enkäten var frivillig. Enkäten bestod av ett frågeformulär 

(Bilaga 3) med bundna svar, vilket innebar att respondenten kunde välja mellan olika svarsal-

ternativ, till exempel ja och nej. Även tre öppna svarsalternativ förekom där respondenten 

med egna ord kunde formulera sina tankar kring talet i engelska. Ejvegård (1996) hävdar att 

det vid öppna svar finns möjligheten att citera elevers åsikter. Det är enligt Jacobsen (2002) 

rekommenderat att ta med någon öppen fråga i varje frågeformulär eftersom spännande syn-

punkter kan lyftas fram. Författaren menar också att respondenterna har möjlighet att säga vad 

de själv tycker utan att vara beroende av fasta svarsalternativ. Trost (2001) anser dock att ett 

problem som kan uppstå vid öppna frågor kan vara att respondenten lämnar ett blankt svar på 

grund av att denne är osäker på vad de tycker om frågan. Det finns, enligt Ejvegård (1996), 

två olika typer av bortfall som kan förekomma. Det ena är enkätbortfallet, då enkäterna inte 

returneras. Det andra är det interna bortfallet där undersökningspersonerna inte svarat på en 

eller flera frågor. Om ett formulär inte har något svar alls beräknas den som ett enkätbortfall. 

Enkätsvaren till vår undersökning sammanställdes på dator och diagram till varje fråga utfor-

mades för att tydligt illustrera resultaten. 
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4.3 Reliabilitet och validitet  

Patel och Davidsson (2003) skriver att reliabilitet är tillförlitligheten i metoderna och hur an-

vändbar undersökningens metoder är. Överensstämmelser i de olika insamlingsmetoderna 

kallas interbedömarreliabilitet. Resultat som ses vid denna tidpunkt ska, enligt Trost (2005), 

även vara likartat vid ett senare tillfälle. Detta kallas konstans, vilket betyder att attityden inte 

ändrar sig. Kylén skriver att ”hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten. Bortfall minskar vi genom 

att tydligt motivera varför de vi frågar ska ställa upp på intervjuerna, svara på enkäter och 

medverka vid observationer”(2004, s.13). Han fortsätter med att säga att även objektivitet är 

något att sträva efter och det kan förstärkas med hjälp av jämförelser mellan två olika indivi-

der. 

Validitet handlar, enligt Jacobsen (2002), om forskaren fått fram det hon eller han avser att 

mäta. De olika metoderna mäter olika förhållanden. Observationer säger vad undersöknings-

gruppen faktiskt gör. En individuell intervju mäter individers egna personliga åsikter och tan-

kar, medan en gruppintervju mäter vad som anses i en grupp.  

 

4.4 Bortfall 

Vid observationerna har båda författarna varit närvarande vid alla fyra tillfällen. Under dessa 

var klassens lärare inte närvarande i klassrummet till 100 procent. Om läraren varit närvaran-

de kunde det ha gett ett annat resultat än det som nu framkom. Intervjupersonerna svarade på 

alla frågor och båda författarna var även närvarande vid alla intervjutillfällen. Enkäterna har 

haft två interna bortfall då två elever valt att inte svara på en fråga. På följdfrågan till fråga 11 

(Bilaga 3) valde 56 elever att inte svara. Totalt bestod klasserna som medverkade i denna un-

dersökning av 119 elever, av dessa var 36 inte närvarande vid enkätutlämnandet.   

 

4.5 Bearbetning, analys och tolkning 

Bearbetningen började med att de inspelade intervjuerna skrevs ut på dator samt skickades ut 

till de intervjuade lärarna för godkännande. Enkätundersökningen sammanställdes i diagram-

form och observationerna jämfördes mellan de två observatörerna. Svenning (1999) skriver 

att det framförallt är två fel som kan ske under analysen. Dessa är analystekniska felslut vilka 

uppkommer om det insamlade materialet misstolkas eller förvrids, och teoretiska felslut vilka 

innebär en felaktig koppling till teorin.  

Vi närmade oss denna undersökning med en egen förförståelse för det valda ämnet. Detta var, 

enligt den hermeneutiska läran, en tillgång för att kunna förstå och tolka det insamlade mate-

rialet. Hermeneutik är en tolkningslära inom flera olika vetenskaper som studerar förutsätt-

ningarna för mänsklighetens existens. Den betonar att människans liv kan tolkas genom hur 

de uttrycker sig i det talade och skrivna språket (Patel & Davidson, 2003). Denna var därför 

intressant för vår undersökning då de tre undersökningsmetoderna består av både det talade 

och det skrivna språket. De tre olika metoderna kommer att ställas mot varandra och jämföras, 

helheten ställs därmed i relation till delarna för att i och med detta nå fram till en så fullstän-

dig förståelse som möjligt. Då den hermeneutiska läran till stor del består av egna tolkningar 

bör också nämnas att denna undersökning lutar mot empirinära forskningsansatser. Detta för 

att få en kvalitativ tillförlitlighet i det tolkade materialet. Även olika sätt för datainsamling har 

använts i denna undersökning vilket även det poängteras inom den empirinära forskningen.  

Enkätundersökningen, intervjuerna och observationerna bygger alla på uppfattningar, i detta 

fall lärarnas, elevernas, och uppsatsförfattarnas. De tre olika materialen bildar sedan tillsam-

mans ett eller flera gemensamma svar på undersökningens syfte.  
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Patel och Davidsson (2003) skriver att forskning som bygger på uppfattningar (fenomenogra-

fi) grundades på 1970-talet som ett kvalitativt tillvägagångssätt att studera lärande. Denna 

teori handlar om att handlingar och resonemang är utgångspunkter för våra uppfattningar. 

Författarna menar att denna lära kan kritiseras av hermeneutikerna som kan påstå att analysen 

inte tar hänsyn till förförståelsen samt att den inte blir tillräckligt djup utan endast ytligt be-

skriver ett fenomen. I och med att vår undersökning använt tre olika undersökningsmetoder 

för att nå ett tillförlitligt svar på syftet behövs kunskap om både hermeneutiken och fenome-

nografin för att få en tydlig bild av forskningsresultatet.  

 

4.6 Etiska överväganden 

I en rapport från vetenskapsrådet (1999) beskrivs fyra allmänna krav forskare bör ta hänsyn 

till. Dessa är: informations-, samtyckes-, konfindentialitets- och nyttjandekravet. Informa-

tionskravet innebär att vi som forskare ska berätta för de som deltar i undersökningen vad 

syftet är med undersökningen. Samtyckeskravet betyder att forskare ska få deltagarnas sam-

tycke och vid ett känsligt ämne bör även vårdnadshavares godkännande fås av de deltagare 

som är under 15 år. De medverkande ska också veta att de deltar frivilligt och att de kan av-

bryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i undersökningen ska 

bli försäkrad konfialiditet och att deras personuppgifter är i säkert förvar. Nyttjandekravet 

betyder att informationen som framkommit endast får användas i forskningssyfte. Dessa rikt-

linjer har vi följt vid genomförandet av undersökningen.  

Alla deltagande blev garanterade anonymitet och blev informerade om att de deltar frivilligt. 

De intervjuade lärarna kallas i rapporten för lärare A, B, C och D för att ytterligare garantera 

deras anonymitet. Patel & Davidson (2003) skriver att det är viktigt med denna information 

innan de medverkande börjar svara på frågorna vare sig det är en enkät eller intervju. Vidare 

skriver de om vikten av att berätta om undersökningens syfte för deltagarna. Detta är något vi 

gjorde vid alla insamlingsmetoder. Vid observationerna fick deltagarna informationen efter 

observationsundersökningens slut. Detta på grund av att det hade kunnat påverka resultatet. 

Vetenskapsrådet skriver att:  

i vissa fall där förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte (t.ex. vid delta-

gande observation eller vid vissa psykologiska experiment) kan dock alternativ till individu-
ell förhandsinformation övervägas. I sådana fall bör så snart som möjligt information lämnas 

i efterhand (1999, s.7).  

Då de medverkande i denna undersökning alla är över 15 år och blev tydligt informerade om 

vad de deltog i har inget annat medgivande krävts än elevernas eget. Detta enligt § 18 i lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (Utbildningsdepartementet, 2003).  
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5 Resultat 

Nedan redovisas den information som har samlats in genom observationer, intervjuer och en-

käter. Kapitlet är indelat utifrån våra fem forskningsfrågor och de besvaras genom en eller 

flera av denna undersöknings insamlingsmetoder. 

 

5.1 Fokus under engelsklektionerna 

 

5.1.1 Observationsundersökning 

Under de fyra observationerna är tal, läsning och skrivning i fokus. De elever som inte gör det 

muntliga nationella provet får i uppgift att läsa och besvara olika grammatikövningar. Då lära-

ren under den största delen av lektionen inte befinner sig i klassrummet blir det mest fokus på 

talet, dock inte det engelska utan det svenska talet. Detta för att eleverna ofta diskuterar upp-

gifterna med varandra.    

 

5.1.2 Intervjuundersökning 

Lärare A menar att ”jag skulle bli tokig om jag bara fokuserade på ett moment under en lek-

tion”. Helst bör alla fyra moment (skriva, läsa, lyssna och tala) tränas under varje lektion. Hon 

säger dock att engelskan är ”ett kommunikativt ämne och kan du inte kommunicera blir det 

väldigt svårt”. Lärare B tycker att fokus ligger på läsning och ordförståelse. Hon berättar att 

talet ofta blir förbisett och kan komma i skymundan. Hon säger att det är lättare att sätta betyg 

på det som är nedskrivet. Lärare C säger att vilket moment som används beror på vad hon vill 

att eleverna ska träna på vid just det tillfället. Alla lärarna är överens om att den muntliga fär-

digheten bör bestå av en fjärdedel av elevernas betyg. Lärare C säger att om en elev är bra på 

att prata engelska bör det spela stor roll för vilket slutbetyg han eller hon får. Lärare D berät-

tar att hon försöker variera undervisningen och på det sättet få med alla momenten. Fokus på 

att våga tala och att söka efter en vilja att göra sig förstådd har stor betydelse i undervisning-

en. 

 

5.1.3 Enkätundersökning 

I figur 1 framkommer vad eleverna anser är mest prioriterat under engelskundervisningen. 

 

Figur 1, Elevers åsikt om vad som prioriteras mest under lektionerna. 
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Det visar sig att skriva och läsa är det som prioriteras mest i undervisningen. Det är 70 pro-

cent som anser att dessa två läroformer används flitigast, med en liten övervikt på att skriva. 

Av de tillfrågade eleverna svarar endast 22 procent att de anser att det är talet som tränas 

mest. I enkäten finns inga flersvarsalternativ men en del elever väljer ändå att markera flera 

svar. Dessa valde vi att gruppera i stapeln ”annat” och där ingår kombinationer av två eller 

flera olika svarsalternativ. Detta påverkar dock inte resultatet då den procentuella mängden 

inom varje läroform inte får någon markant förändring. 

 

5.2 Vikten av att tala engelska 

 

5.2.1 Intervjuundersökning 

Alla de intervjuade lärarna anser att det är mycket viktigt att tala engelska under lektionerna. 

Lärare B säger att: ”det är viktigt för att det är den kompetensen som kommer visa sig mest 

sen när engelskan ska användas”.  

 

5.2.2 Enkätundersökning 

Elevernas åsikter på om de anser att det är viktigt att läraren talar engelska på lektionerna eller 

inte är en viktig fråga, vilken redovisas i figur 2. 

 

Figur 2, Elevers åsikt om vikten av att läraren talar engelska. 

Det är 65 procent av eleverna som tycker att det är viktigt att läraren använder engelska på 

lektionerna, medan 35 procent anser att det inte är viktigt. Detta kan ses i förhållande till figur 

3; 

 

Figur 3, Elevers åsikt om vikten av själva tala engelska. 
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Det visar sig här att detta ger ungefär samma resultat som vikten av lärarens engelska tal. Fi-

gur 3 visar att 61 procent som svarar att det är viktigt för dem att prata engelska medan 35 

procent anser att det inte är viktigt. Här är det även fyra procent som har svarar att de inte vet 

om det är viktigt att prata engelska på lektionerna. ”Vet ej” finns inte som svarsalternativ på 

enkäten utan det är ett svar som en del elever själva anger. 

 

5.3 Lärare och elevers användning av det engelska talet 

 

5.3.1 Observationsundersökning 

Under de fyra observerade lektionerna talar läraren engelska vid den första lektionens intro-

duktion och avslutning, medan läraren under de övriga lektionerna talar svenska. Resterande 

tid är läraren inte närvarande i klassrummet då hon har muntliga nationella prov i engelska 

med fyra elever. Dessa pågår under alla fyra lektioner. Under de fyra lektionerna är det endast 

ett fåtal av de elever som är kvar i klassrummet som säger något enstaka ord på engelska, an-

nars är deras konversation på svenska. Läraren har inte som krav att eleverna ska prata eng-

elska eftersom de inte är ombedda att svara eller fråga på engelska istället för svenska. 

 

5.3.2 Intervjuundersökning 

Tre av lärarna som intervjuats anser att det oftast är svenska som är arbetsspråket på lektio-

nerna. Lärare A svarar att hon strävar efter att använda det engelska språket mer än det svens-

ka, men att de oftast används lika mycket även om det sker vid olika tillfällen. Hon uppskattar 

att hon talar 100 procent engelska på höstterminen, men att det avtar till ungefär 25 procent i 

slutet av vårterminen. Hon anser att det engelska talets användning minskar för att det finns 

elever som inte är särskilt bra på engelska och även elever som har dålig ordförståelse i 

svenska. Lärare B däremot anser att hon talar 70 procent engelska under lektionerna. Lärare C 

ger som svar att det mest är svenska som används eftersom det är få elever som vill tala eng-

elska. Hon säger även att det oftast beror på sinnesstämningen vilket språk som talas, både 

klassens och hennes egen. Om hon är riktigt trött används ibland svenska.  

Lärare D menar att arbetsspråket är engelska. Hon uppskattar att hon talar engelska ungefär 

95 procent av lektionstiden. De flesta lärare menar att de ofta blir i samband med grammatik 

som arbetsspråket är svenska. Lärare A tycker att det är bra om eleverna får de grammatiska 

begreppen både på svenska och engelska. Grammatiken är svår i sig, anser Lärare D, och att 

det då är bra att i detta sammanhang förstärka den engelska kunskapen med svenska.  

Det är olika åsikter från lärarna angående elevernas vilja att prata engelska. Lärare A tycker 

att det definitivt inte finns någon vilja att prata engelska och när de pratar är det, enligt henne, 

i början av högstadiet då de kan som minst. Lärare B säger att det är blandat, de tysta eleverna 

pratar gärna svenska och måste ofta motiveras till att prata engelska. ”De kanske vill, men de 

svarar på svenska”, säger Lärare C om elevernas vilja. Hon säger också att om hon ber ele-

verna prata engelska så gör de det. Lärare D menar att ”när eleverna kommer över den första 

blygheten så går det jättebra”. I årskurs 7 tycker hon att de är lite blyga då engelska ofta är ett 

nybörjarspråk. Detta tolkar vi som att hon menar att eleverna inte har särskilt stor kunskap i 

det engelska språket vid denna tidpunkt.  

 

5.3.3 Enkätundersökning 

En av frågorna söker svar på vilket språk som används mest i engelskundervisningen. Svaret 

till detta kan ses i figur 4. 
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Figur 4, Elevers uppfattning om vilket arbetsspråk som används. 

Figuren visar att 66 procent av eleverna anser att arbetsspråket är svenska. Det är dock 34 

procent som uppskattar att det språk som används mest är engelska. Detta kan jämföras med 

figur 5. 

 

Figur 5, Elevers uppfattning om hur mycket engelska läraren talar. 

Figur 5 visar att majoriteten av eleverna anser att lärarna pratar engelska 75 procent av tiden. 

Däremot svarar ungefär en tredjedel av eleverna att lärarna talar engelska 25 procent av tiden 

och en fjärdedel tycker att läraren talar engelska ungefär halva tiden. Det är endast ett fåtal 

som svarar att läraren talar engelska hela tiden. I de dokumenterade svaren anger responden-

terna andra alternativ än de som finns angivna på enkäten, vilket resulterar i fler staplar än de 

fyra angivna svarsalternativen. Även en uppfattning om hur mycket eleverna själv anser att de 

talar engelska är av intresse. Detta kan tydligt urskiljas i figur 6. 

 

Figur 6, Elevers uppfattning om hur mycket engelska de själva talar. 
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Majoritet av eleverna svarar att de aldrig pratar engelska under lektionerna medan sex procent 

svarar att de alltid pratar engelska. Det är cirka en femtedel av eleverna som svarar att de pra-

tar engelska under 75 procent av lektionstiden. Resten av svaren är utspridda över de reste-

rande alternativen, med en markant ökning vid 25 procent. Även här svarar eleverna med 

egna siffror vilket resulterar i fler staplar än de angivna.  

För att få förståelse för varför så många inte talar engelska på lektionerna är det intressant att 

här se till orsakerna till varför eleverna vill eller inte vill tala. Om de är osäkra på talet kan ses 

i figur 7. 

 

Figur 7, Elevers svar på om de känner sig osäkra på det muntliga talet. 

De flesta svarar att de inte känner sig osäkra på att prata engelska, medan ett fåtal anser sig 

vara det. I enkäten ska de även skriva varför de är eller inte är osäkra. Detta resulterar i flera 

olika orsaker vilka nämns i tabell 1. 

Tabell 1, Elevers förklaringar till osäkerhet i det muntliga talet. 

Varför är du osäker på att tala engelska? Antal svar 

Svårt 1 

För att jag suger på uttalet 1 

Jag är rädd för att det ska bli fel 12 

Vi gör det så sällan och då blir jag osäker 2 

Det är mycket lättare att skriva än att tala 1 

Vet inte vad jag ska säga 1 

Jag är inte osäker, för jag pratar inte på lektionerna 1 

Jag känner mig säker och trygg i språket 2 

Det är kul att prata engelska 1 

Ej svar 35 

Jag är osäker för att alla är så jävla bra 1 

Jag är säker för att jag är så pass van att prata inför klassen 1 

Kan vara jobbigt att prata i stor grupp, borde bättre mig 1 

Man är väl inte 100 %, att allt man säger är rätt 1 

Jag är osäker för att klassen är störig 1 

Tolv elever anser att de är osäkra på att prata eftersom de är rädda för att säga fel. Tre elever 

av de som svarar att de känner sig säkra på språket skriver att detta är för att det är kul att pra-

ta. Två elever svarar att engelska används alldeles för sällan under lektionstid vilket gör att de 

känner sig osäkra på att tala öppet inför andra. En elev förklarar även att han eller hon anser 

att det är lättare att skriva än att tala. 
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5.4 Bedömning av muntlig färdighet 

 

5.4.1 Intervjuundersökning 

För att eleverna ska träna på sin muntliga färdighet är olika övningar och diskussioner några 

arbetssätt som lärarna använder. Det visar sig även att de flesta lärarna använder dessa arbets-

sätt vid bedömning av elevernas muntliga kompetens. Lärare A berättar att hon brukar vägra 

svara eleverna om de inte ställer frågan på engelska. Hon säger att hon väldigt sällan har glos-

förhör utan hon har istället samtal i smågrupper där eleverna får återberätta något. Hon samta-

lar även med olika elever i grupp var tredje vecka och följer upp elevernas utveckling med 

hjälp av den metoden. Enligt henne väger det muntliga nationella provet tungt i bedömningen, 

vilket även Lärare B och C anser.  

Lärare B berättar att det blir mer samtal på engelska när läroboken inte används. Hon fortsät-

ter med att säga att ”läroboken tyvärr inte är uppbyggd för det muntliga”. Lärare B och C be-

dömer istället elevernas tal vid små redovisningar och övningar som är inriktade på talet. Lä-

rare C tycker att talutrymmet är litet, men små gruppdiskussioner är ett bra sätt att träna och 

kunna göra bedömningar. Lärare D berättar att hon brukar tjuvlyssna, när eleverna inte är 

medvetna om att hon hör. Vid provtillfällen upplevs att eleverna kan bli stela. Det som be-

döms är: ”Viljan att kommunicera och göra sig förstådd, som det står i de nationella proven”.  

Lärare D tycker även att det är viktigt att studera olika dialekter. Detta kan övas genom att 

olika personer som har engelska som modersmål och som har olika dialekter bjuds in till 

klassrummet. Lärare D och A berättar att de brukar använda sig av bland annat rollspel, teater 

och ordlekar vilket ofta gör att eleverna pratar engelska en hel lektion utan att de tänker på att 

de gör det. Detta gör att läraren lättare kan betrakta och göra en bedömning av elevernas 

kompetens. Det finns åsikter bland lärarna om att det är svårt att hinna med att lyssna på alla 

elever när klasserna blir större och tiden mer pressad. ”Jag har bara två öron”, säger Lärare A.  

 

5.4.2 Enkätundersökning 

För att besvara forskningsfrågan om hur den muntliga kompetensen bedöms ombeds eleverna 

svara på frågan i figur 8. 

 

Figur 8, Elevers uppfattning om bedömning av muntlig färdighet. 

Eleverna väljer även här att markera flera olika alternativ. Det eleverna anser vara mest i fo-

kus är muntliga redovisningar, 51 procent säger detta. 10 procent av respondenterna väljer att 

kombinera flera olika svarsalternativ vilket i detta diagram redovisas under ”annat”.  Här 

finns bland annat svar från elever som anser att redovisningar kombineras med till exempel 

fritt tal eller prov.  
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Det alternativ som har näst mest svar är fritt tal under lektionstid, vilket resulterar i 20 procent 

av eleverna. Det är 13 procent som tycker att det är vid muntliga prov som talet bedöms mest. 

 

5.5 Kursplanens krav på muntlig färdighet 

 

5.5.1  Intervjuundersökning 

Lärare A tycker att det är viktigt att eleverna vet att den muntliga färdigheten väger tungt i 

betyget. Hon säger att de muntliga målen är något de ofta pratar om. Hon forstsätter med att 

påpeka att ”man kan ju inte bara läsa och skriva när man möter en engelsktalande person”. 

Vid varje terminsstart går Lärare B går igenom betygskriterierna med sina elever och just nu 

skriver hon en bedömningsmatris för engelskan och menar att ”matrisen är ett steg på vägen 

för att försöka tydliggöra målen för eleverna och bryta ner det på deras språk och nivå”. Lära-

re C tycker att det är otroligt viktigt att berätta för eleverna att det viktigaste är att våga prata 

och våga försöka. 

Lärare D säger att hon pratar med sina elever varje vecka om de mål som ska uppnås. Elever-

na ska veta varför de gör vissa saker och inte bara göra uppgifterna för att läraren bedömer 

just det momentet. ”Det är oerhört viktigt att prata om målen med eleverna, annars vet de inte 

varför de bör lära sig just det som de studerar nu”, säger hon. 

 

5.5.2  Enkätundersökning 

Eleverna svarar på om de vet vad kursplanen ställer för krav på deras muntliga kompetens, 

vilket resulterar i figur 9. 

 

Figur 9, Elevers medvetenhet om vad den engelska kursplanen säger om 

talet. 

En majoritet, 84 procent, av eleverna anser sig inte veta vad kursplanen säger. Detta svar kan 

sedan jämföras med frågan om de vet vad betygskriterierna för det muntliga talet är. Elever-

nas medvetenhet om detta finns dokumenterat i figur 10. 
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Figur 10, elevers medvetenhet om kraven för G, VG, MVG i muntligt tal. 

Här visar det sig att 58 procent inte vet vad betygskriterierna säger medan 40 procent anser 

sig veta det. Det är totalt två procent som inte anger något tydligt svar, eller som inte besvarar 

frågan. 
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6 Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras metoden och resultatet. Även en sammanfattning om vad som 

har framgått i undersökningen, vilka kunskaper uppsatsförfattarna har fått angående engelska 

som arbetsspråk i klassrummet samt fortsatt forskning finns med.    

 

6.1 Metoddiskussion 

Patel och Davidson (2003) skriver att reliabiliteten förstärks när det är två personer som ob-

serverar vid samma tillfälle. I denna studie är därför båda uppsatsförfattarna närvarande under 

de fyra observationstillfällena. Enskilda anteckningar gjordes för att sedan jämföras med var-

andra, detta för att på så sätt förstärka reliabiliteten. Wragg (1994) menar att observatörens 

deltagande omedvetet kan vara en faktor som spelar in på tillförlitligheten då klassens norma-

la uppträdande kan störas. Klassen kan bete sig annorlunda av många olika anledningar bero-

ende på hur bekväm eleverna är med att det kommer besökare till klassen och vilket kön och 

ålder observerarna har. Eftersom vi tidigare varit i den valda klassen under en verksamhets-

förlagd utbildning, var klassen så vitt vi kan bedöma tämligen trygga med att ha oss närvaran-

de. Observationerna hade kunnat utföras i fler klasser, men strategiskt utfördes alla i samma 

klass för att därmed få ett större sammanhang i arbetet. 

Enligt Jacobsen (2002) finns det olika faktorer som kan påverka intervjuresultatet, bland annat 

att intervjuarna presenterar frågorna på olika sätt. Resultatet som framkom under intervjuerna 

kan därför ha påverkats av de olika intervjuarnas personlighet. Vid intervjuer blir reliabiliteten 

starkare om det är två personer som är närvarande vid en intervju, där en av oss antecknar och 

den andra ställer frågor. Vi upplevde inte att de intervjuade lärarna kände sig stressade över 

att två intervjuare var närvarande vid intervjuns gång. En av oss som intervjuade var mer ak-

tiv och den andra mer passiv, vilket gjorde att den intervjuade kunde koncentrera sig på en 

person istället för att behöva flytta fokus mellan oss båda genom hela intervjuprocessen. 

Bandspelare är också en metod som stärker reliabiliteten. Det finns då möjlighet att lyssna på 

intervjusvaren om och om igen för att vara säker på att svaren har uppfattats korrekt. Båda 

dessa metoder användes i denna studie. Antalet intervjuade känns även lämpligt i kombination 

med de andra undersökningsmetoderna. De fyra lärarna är alla kvinnor och vi är tveksamma 

till om resultatet hade sett annorlunda ut om det hade funnits en jämnare könsfördelning. Det 

genomfördes ingen pilotintervju innan de fyra intervjuerna tog plats. Vi upplever att vi fått de 

svar vi behövde för att besvara vårt syfte. De angivna svaren upplevs ärliga eftersom de inte 

är förskönande svar. Vi är också av uppfattningen att stämningen var avslappnad och lärarna 

kunde därmed dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Intervjusvaren skickades 

sedan per e-post till de intervjuade lärarna för att få deras godkännande. Lärarna godkände att 

svaren tolkats rätt vilket gör att vi drar slutsatsen att reliabiliteten vid intervjuerna är god.  

Bortfallet i enkätundersökningen var 34 elever som inte var närvarande i respektive klass då 

vi lämnade ut enkäten. Det gör att resultatet kunde sett annorlunda ut om även de fyllt i fråge-

formuläret. Funderingar kring enkätens utformning kom då några elever svarat med eget eller 

fler svarsalternativ än det som fanns angivet på frågeformuläret. Detta var dock ett problem 

som inte infann sig med pilotgruppen, utan det visade sig endast i den verkliga undersökning-

en vilket gör att det inte kunde förutses. Hade enkäten haft många öppna frågor kunde det, 

enligt Trost (2001), ha medfört svårigheter, exempelvis flera dimensioner av svar. Även osä-

kerhet kan göra att eleverna upplever öppna frågor som komplicerade. Trots att några elever 

inte fyllde i enkäten korrekt valde vi att inte redovisa dem som bortfall utan tog med deras 

svarsalternativ. På det sättet framkommer en mer rättvis bild av elevernas åsikter och uppfatt-

ningar. 
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För att resultaten från enkätundersökningen skulle vara så tillförlitliga som möjligt fick varje 

enkät ett löpnummer som förenklade sammanställningen och bearbetningen på datorn. Detta 

gjordes efter de metoder som Trost (2001) förespråkar. Författaren understryker att denna 

metod är effektiv då svaren lättare kan kontrolleras vid eventuella inmatningsfel, vilket gjor-

des i denna undersökning för att förstärka reliabiliteten. All data gjordes om till diagram och 

all behandling på dator skapades i Microsoft Excel. Antalet elever som deltog i undersökning-

en är relevant för studien och tillförlitligt på grund av de likformiga svaren och lågt svarsbort-

fall. 

De fyra observationerna i denna studie gjordes då det muntliga nationella provet utfördes i 

smågrupper i den aktuella klassen. Detta gjorde att validiteten kan ha påverkats eftersom lära-

ren en stor del av tiden inte var närvarande i klassrummet. Den planerade undervisningen 

lämnades därmed i elevernas egna händer. Fokus under observationerna har därför legat på 

lektionernas introduktion och avslutning då läraren befann sig i klassrummet och pratade med 

eleverna. Att läraren lämnar klassrummet under så lång tid är ingen vanlig situation. Vi kän-

ner dock att observationerna fungerar som ett komplement till de andra undersökningarna. 

Detta på grund av att lektionsintroduktionerna och avslutningarna visar på en vanlig klass-

rumssituation. Vi anser att vi har fått fram tillräckligt med information för att besvara syftet. 

Eftersom arbetet är både tids- och storleksbegränsat fokuserade den på en större avgränsad 

grupp, vilket kan göra att de generaliseringar vi dragit i studien skulle kunna vara en begräns-

ning av det framkomna resultatet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet i denna studie är att undersöka lärare och elevers uppfattningar om vikten och använ-

dandet av engelska som arbetsspråk i engelskundervisningen. För att ta reda på detta har fem 

forskningsfrågor varit i fokus.  

Den första frågan som ställdes i denna undersökning sökte svar på vad elever och lärare anser 

prioriteras mest under engelsklektionerna. Det visade sig att eleverna anser att de oftast får 

läsa och skriva. Detta var även den uppgift som läraren gav eleverna i den observerade klas-

sen, då de fick i uppgift att arbeta med grammatik. De fyra intervjuade lärarna är överens om 

att det behövs variation under en lektion för att både eleverna och läraren ska orka arbeta ef-

fektivt under hela passet. En av lärarna erkänner dock att hon främst prioriterar läsningen och 

påpekar att hennes elever alldeles för sällan tränar på talet. Eleverna är av samma åsikt då 

endast 17 procent anser att det är den muntliga kompetensen som de tränar mest på under lek-

tionerna. Eftersom talet ska vara en fjärdedel av elevernas betyg anser vi att det borde använ-

das mer, vilket är något som alla lärare håller med om. En av dem menar att det är lätt att hal-

ka in på det enklare spåret vilket oftast innebär bedömning av skrivna texter. I den nationella 

utvärderingen poängterar Skolverket (2003) att lärarna ansåg att eleverna är flitiga på att an-

vända talet under lektionstid medan eleverna anser att de nästan aldrig talar på lektionerna. 

Här kan vi se en överensstämmelse med de svar eleverna ger i vår enkätundersökning, dock 

finns tydliga skillnader bland de svar som lärarna ger. I vår undersökning har trovärdiga svar 

från lärarna getts då de poängterar bristen av muntligt språk på deras lektioner. Detta tror vi 

kan bero på att motivationen brister både bland lärare och bland elever. För att få ett hållbart 

engelskt tal under lektionerna måste det finnas ett samspel mellan de två parterna. Vikten av 

att inte ge upp kan vara nyckeln till framgång.  

Nästa forskningsfråga som vi sökte svar på var hur elever och lärare ser på vikten av att tala 

engelska på engelsklektionerna. Palmér (1999) påpekar vikten av att ge eleverna goda kom-

munikationsmöjligheter i det talade språket och att det idag är något som får mer och mer 

fokus i skolutvecklingen.  I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet påpekas just att sko-

lan ska sträva efter att lära eleverna kommunicera på främmande språk (Skolverket, 2006).  
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Det muntliga talet måste, enligt Eriksson och Tholin (1997) användas för att eleverna ska ta 

den lärda informationen på allvar. Lightbown och Spada (2006) påpekar att det är viktigt för 

eleverna att träna på att använda det muntliga för att på så sätt kunna utvecklas i sitt språk. 

Författarna skriver också att talet är viktigt inom den sociokulturella då den som pratar och 

den som lyssnar omedvetet påverkar varandra. Det är elevens interaktion med andra som stär-

ker deras lärande. 

Palmér (1999) menar att om en elev har svårigheter med den skriftliga färdigheten kan indivi-

den utvecklas genom att stärka sitt talspråk. Det finns, enligt Bergström (1995:b) även aningar 

om att det är många elever som lämnar skolan och inte kan använda det engelska språket 

muntligt. Det är viktigt för eleverna att engelska används mycket i undervisningen för att de 

själva ska inse att de kan kommunicera fastän deras kunskaper inte är stora. Det som framkom 

i vår studie var att alla lärare och en klar majoritet av eleverna anser att det är viktigt att lära-

ren talar engelska under lektionerna. Eleverna är även av samma åsikt vad gäller vikten av 

deras eget tal i engelska. Anledningen till att eleverna ändå föredrar svenska anser vi kan bero 

på bekvämlighet. Det är enklare att falla tillbaka på sitt eget modersmål, speciellt om det inte 

finns något krav från läraren på att de måste prata engelska.  

Den tredje frågan som vi sökte svar på var i vilken utsträckning lärare och elever uppfattar att 

de talar engelska. Myndigheten för skolutveckling (2008) poängterar att den allmänna åsikten 

är att eleverna lär sig mycket onödigt och att det muntliga språket används mindre på lektio-

nerna idag än det gjorts tidigare. Detta är särskilt tydligt om en jämförelse görs med vad 

Tornberg (2000) skriver om 1970-talets skola, då det muntliga talet prioriterades framför att 

läsa och skriva. En klar majoritet av eleverna och lärarna i vår studie överrens om att svenska 

är det språk som används som arbetsspråk. Endast en av lärarna tycker att arbetsspråket på 

hennes lektioner är engelska. Vi anser att målet bör vara att alla engelsklärare använder eng-

elska som arbetsspråk och endast talar svenska vid enstaka tillfällen. I den observerade klas-

sen talade läraren endast engelska vid första lektionens introduktion och avslut. Vi tror att 

anledningen till att hon valde svenska som arbetsspråk vid de övriga tillfällena var att hon 

upplever att eleverna förstår instruktionerna bättre på svenska. Endast en av de tillfrågade 

lärarna anser att det är det engelska talet som är i fokus under hennes lektioner. En annan lära-

re svarar att svenska prioriteras på grund av att många elever inte kan engelska. Det är dock, i 

vår mening, overkligt att de under åren innan årskurs 7 inte har lärt sig någonting, framförallt 

då dagens ungdomar influeras av engelska från alla möjliga håll i samhället. Det framkom att 

det särskilt är under grammatikundervisning som svenskan används. Lärarna påpekar att detta 

är för att de grammatiska felen då blir färre eftersom eleverna förstår vad de gör och vad de 

ska lära sig. Vi anser dock att betoning istället bör ligga på att använda språket kommunika-

tivt även under den vanligen svensktalande grammatikundervisningen. Även om en del elever 

inte har ett korrekt tal så lär de sig språket. Många av de eventuella svårigheter de har kom-

mer att försvinna om språket används flitigt. En av anledningarna till att det engelska talet inte 

alltid används under grammatiklektionerna kan även vara att det råder brist på kompetens 

bland lärarna. Detta kan resultera i att de av bekvämlighet använder svenska istället för eng-

elska. 

Av de tillfrågade eleverna anser 29 procent att de aldrig pratar engelska och majoriteten av 

dessa säger att det är på grund av att de känner sig osäkra på att använda språket inför andra. 

Den största orsaken till detta beror på att de är oroliga för att säga fel. Eftersom språket oftast 

inte är deras modersmål är det, enligt oss, inte av intresse att talet ska vara helt korrekt, utan 

fokus bör istället ligga på att de vågar och vill prata. Detta är också något som lärarna säger 

att de brukar belysa för eleverna. Dock finns ändå osäkerheten kvar hos många, vilket är nå-

got som vi anser att alla lärare starkt måste motarbeta. Våra egna erfarenheter av klassrumssi-

tuationer har visat att elever är av den uppfattningen att de måste tala korrekt och att de måste 

välja mellan brittisk eller amerikansk engelska.  
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Ett förslag som även en av lärarna påpekar, kan vara att forska kring olika engelskdialekter 

för att påvisa skillnader i språket. Filmer från olika länder där olika dialekter lyfts fram kan 

även vara av intresse. Likaså andra arbetsmetoder kan användas där fokus ligger på att tala så 

mycket engelska som möjligt för att språkbarriären ska brytas. Bolstad (2002) menar att lärar-

na tar för stort talutrymme. En orsak till detta anser Rivers (1987) vara envägskommunikation 

vilket tyvärr är väldigt vanligt i klassrummet och som ger dåliga resultat.  

Eriksson och Tholin (1997) menar att det är viktigt att läraren tillsammans med eleverna dis-

kuterar hur de ska skapa en undervisning i engelska som strävar efter engelska som arbets-

språk. Villkoret är dock att läraren ska tänka på vilket språk han eller hon själv använder. I vår 

enkätundersökning framkommer att eleverna anser att lärarna talar mer engelska än svenska 

på lektionerna. Detta kan ses som motsägelsefullt då de på den tidigare frågan om vilket ar-

betsspråk som används mest, svarar svenska. Detta tyder på att lärarna inte har som regel att 

eleverna ska prata engelska på lektionerna även om läraren använder engelskan för att prata 

med eleverna. Eleverna har möjlighet att svara läraren som pratar engelska på svenska utan att 

bli rättade. 

Fjärde frågan vi undersöka var hur lärare och elever anser att den muntliga kompetensen be-

döms och hur mycket den väger in i elevernas betyg. Alla fyra lärare är överens om att talet 

bör betyda lika mycket för eleverna, både vid bedömning och under lektionstid, som de andra 

tre färdigheterna (läsning, skrivning och hörförståelse). Enligt en stor del av eleverna görs 

bedömningen under muntliga redovisningar och endast 20 procent anser att de bedöms konti-

nuerligt i sitt fria tal. Det är få av eleverna som anser att muntliga prov används mest för att 

bedöma deras tal. Enligt Tornberg (2005) kan de prov som läraren ger eleverna göra att det är 

den färdigheten som eleverna tror att läraren anser är den viktigaste kunskapen. Vi anser att 

det bör förekomma prov i talad engelska för att visa att det är lika viktigt som att skriva. På så 

sätt kanske eleverna tycker att det är värt att träna på. De intervjuade lärarna bedömer den 

muntliga färdigheten på varierande sätt, men två av lärarna anser att det muntliga nationella 

provet väger tungt vid bedömningen. En av lärarna poängterar att hon använder sig av öv-

ningar som ökar elevernas förståelse för olika dialekter, vilket även är något som den engelska 

kursplanen för grundskolan nämner: ”eleven ska förstå naturligt taltempo samt olika dialekter 

av engelska ”(Skolverket, 2008, s.16). Lärarna i vår studie tycker att diskussioner i smågrup-

per och olika talövningar är ett bra sätt att träna på den muntliga kompetensen. Två av de in-

tervjuade lärarna anser att det finns lite tid till att träna på det muntlig. Vi anser dock att detta 

är motsägelsefullt då det enda de egentligen behöver göra för att träna på det muntliga är att 

ändra arbetsspråket till engelska. Vikten av att eleverna vågar prata kontinuerligt och känner 

sig bekväma med språket är mycket mer betydelsefullt än att engelskan endast ska användas 

vid tillfällen då eleverna blir betygsatta. 

Tornberg (2005) anser att ett bra sätt att träna och bedöma den muntliga färdigheten är med 

hjälp av bandspelare. Ingen av de intervjuade lärarna beskriver denna metod. Vi är av den 

åsikten att om läraren använder sig av denna metod skulle han eller hon ha möjlighet att hinna 

lyssna på alla elevers muntliga kompetens. Tid till detta finns eftersom många elever kan spe-

las in under samma lektionspass. En av lärarna påpekar att hon endast har två öron och att det 

därför blir nästintill omöjligt att lyssna på en hel klass. Denna kommentar är intressant speci-

ellt om vi sätter den i samband med Bolstads (2002) konstaterande om att människan är ska-

pad med två öron och bara en mun, för att vi ska kunna lyssna dubbelt så mycket som vi pra-

tar. Enligt oss betyder detta ändå inte att allt vad en klass säger hinner registreras. Därför re-

kommenderar vi Tornbergs metod med bandspelare.  

En lärare berättar att hon tycker att läroboken begränsar träningen på det engelska talet, då 

den oftast inte är uppbyggd för att träna just denna färdighet. Denna tanke styrks av Skolver-

kets (1999) undersökning det framkom att det är svårare att träna den muntliga kommunika-

tionen om det endast är läroböckerna som används i undervisningen.  
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Vi tror att läroboken kan vara en trygghet för många lärare. Om inte alla moment går att utfö-

ra bör lärarna endast använda den till vissa moment och annars frångå den för att kunna arbeta 

med den muntliga färdigheten. Det förefaller dock underligt att en lärobok inte är uppbyggd 

på ett sätt som styrker kursplanens mål och uppmuntrar det engelska talet. 

Sista frågan vi sökte svar på var i vilken grad eleverna är medvetna om vad kursplanen ställer 

för krav på deras verbala kommunikation. Kursplanen i engelska för grundskolan (Skolverket 

2008) påpekar betydelsen av att lärare och elever bör diskutera vilka kunskapsnivåer eleverna 

bör uppnå. Tornberg påpekar att det är av intresse att eleverna ska ha den kunskapen för att ha 

möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling och för att lärarnas bedömning av eleverna ska 

bli relevant. I Lpo-94 konstateras det att skolan ska skapa möjligheter för eleverna att utveckla 

sitt ansvarstagande (Skolverket, 2006). Det är därför intressant för vår studie att den engelska 

kursplanen faktiskt poängterar betydelsen av en allsidig kommunikativ förmåga och att skolan 

ska verka för att ge eleverna en fördjupad förståelse för det muntliga talet (Skolverket, 2008). 

Lärarna i vår studie anser att de diskuterar kursplanens mål med eleverna inför varje termin 

eller i vissa fall inför varje påbörjad uppgift. En av lärarna poängterar betydelsen av bedöm-

ningsmatriser, då dessa kan förklara målen på ett språk som eleverna kan förstå. En annan 

lärare menar att hon pratar om målen som ska uppnås varje vecka och poängterar att eleverna 

måste få veta vad det är de ska göra och varför de ska göra det. En stor majoritet av eleverna 

svarar att de inte vet vad kursplanen säger om deras muntliga tal. Tornberg (2005) skriver att 

det krävs att eleverna är engagerade och kan ta ansvar för sina studier för att de ska kunna 

diskutera målen och minnas dem under hela kursen. För att eleverna ska bli mer bekanta med 

kursplanen anser vi att de bör arbeta igenom den tillsammans med läraren. På detta sätt kan de 

bryta ned alla ord och meningar och därmed få en bättre inblick i vad den faktiskt säger.  

Vi frågade även eleverna om de vet vad som krävs för att de ska uppnå G, VG och MVG och 

då såg resultatet något annorlunda ut. Det är 40 procent som svarar att de vet vad som krävs 

medan 58 procent inte vet. Detta faktum berör lärarna till viss del då de svarar att de förklarar 

kursplanen med ord som eleverna förstår. Det kan istället vara så att eleverna inte förstår be-

tydelsen av ordet kursplan. Dock är ändå antalet elever som inte vet målen stort.  

 

6.3 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka lärare och elevers uppfattningar om vikten och använ-

dandet av engelska som arbetsspråk i engelskundervisningen. Studien visar att både eleverna 

och lärarna anser att det är viktigt att prata engelska på lektionerna men de är båda överens 

om att det inte är så. Det är istället svenska som används mest i dagens multinationella skola. 

Lärarna anser att alla fyra moment (läsa, skriva, lyssna och tala) bör få lika mycket tid under 

lektionerna. Det visar sig dock att en majoritet av eleverna anser att det är läs- och skrivför-

ståelsen som är i fokus under lektionstid.  

Som avslutning vill vi som utfört denna studie poängtera att det finns ett tydligt önskemål 

bland lärarna att tala engelska på lektionerna för att eleverna ska lära sig kommunicera bättre. 

Deras tankar har däremot inte förverkligats trots att eleverna är överens med lärarna om talets 

betydelse för fortsatt utvecklingen i språket. Lärarnas motivation att förändra engelsklektio-

nerna måste bli starkare och tillsammans med eleverna försöka skapa ett klassrum där engels-

ka används som arbetsspråk. Finns det engagerade lärare finns det engagerade elever. Vi vill 

att lärare och elever talar engelska kontinuerligt under engelsklektionerna för att på så sätt 

motarbeta osäkerheten för det muntliga språket. Lärare måste sträva efter att få eleverna att 

vilja tala engelska. De måste även inse att det är en kunskap som eleverna kommer att ha stor 

nytta av i sitt vuxna liv. Resultatet som framkom kring engelska som arbetsspråk i denna stu-

die är inte förvånande då vi under vår egen skoltid och våra verksamhetsförlagda utbildningar 

har uppmärksammat just frånvaron av engelskan som arbetsspråk.  
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Vår studie är därför viktig för att belysa hur användandet av det engelska talet ser ut och kan 

bidra till en förändring inom engelskundervisningen. Både lärare och elever bör bli medvetna 

om betydelsen av en bra muntlig kommunikationsförmåga och vara villiga att arbeta för att 

göra denna förmåga verklig. Även den beslutsfattande ledningen på skolorna måste bli med-

vetna om att den nuvarande kursplanen inte efterföljs och att en förändring måste ske. 

 

6.4 Lärdomar inför vårt kommande yrke 

Alla de intervjuade lärarna anser att det är viktigt att använda engelska som arbetsspråk i sko-

lan, något som vi som blivande engelsklärare starkt håller med om. Andelen elever som anser 

att det engelska talet är viktigt var inte lika hög som vi trodde att den skulle vara. Vår vision 

för framtiden är att få våra elever att förstå hur viktigt det är att tala engelska för att lära sig att 

använda språket. Det har varit oerhört nyttigt att göra denna studie eftersom vi fått en inblick i 

hur lärarnas och elevernas uppfattningar ser ut. Det vi lärt oss kommer att vara till hjälp i vårt 

kommande arbete som lärare i engelska. 

6.5 Fortsatt forskning 

Det finns många sätt att vidare fördjupa sig inom detta område. Då det visat sig i denna studie 

att talet inte används i samma utsträckning som både elever och lärare önskar att det gjordes 

är det extra viktigt att vi belyser vikten av denna läroform. Det skulle vara intressant att hålla 

gruppdiskussioner med de elever som svarade på enkäten för att vidare diskutera de svar som 

de angav i enkäten. Då både lärare och elever anser att talet är viktigt hade det varit intressant 

att undersöka orsakerna till varför lärarna överger det engelska språket till fördel för det 

svenska. Även de oklara målen i engelskundervisningen verkar vara ett problemområde för 

eleverna. Här kan en undersökning om hur målen kan göras tydligare vara på plats. 
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Bilaga 1                 

Observationer 

                 

Lektion 1/Datum_______________ 

 

Hur många elever finns i klassen? 

 

På vilket språk introducerar läraren lektionen? 

 

Vad är det för innehåll på lektionen? 

 

Vad är i fokus under lektionen? Skriv, tal eller läsning? 

 

Vilket arbetsspråk används? 

 

I vilken omfattning pratar läraren engelska under lektionerna och i vilka situationer? 

 

Hur många elever pratar engelska? Hur många har inte sagt något alls på engelska? 

 

Finns kravet att eleverna ska tala engelska?(Ber läraren dem tala på engelska?) 

 

På vilket språk avslutar läraren lektionen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 Hur länge har du arbetat som engelska lärare? 

 

 Vilka årskurser har du i engelska? 

 

 

 Vilket arbetsspråk tycker du används mest i klassrummet? 

 

 

 Hur mycket engelska skulle du uppskatta att du talar under en lektion? 

(Procentuellt?) 

 

 

 När pratar du svenska istället för engelska? (Ifall det inte är 100%) 

 

 Anser du att eleverna gärna vill prata engelska under lektionerna? 

 

 

 Vad är i fokus under engelsklektionerna?  

Talet, läsning, skrivning eller hörförståelse? 

 

 På vilket sätt tränar eleverna på sin muntliga färdighet i engelska? 

 

 

 Hur bedömer du den muntliga kompetensen hos eleverna? 

 

 

 Vad är det som bedöms? 

 

 Vilken vikt har den muntliga färdigheten i elevernas betyg? 

 

 

 Diskuteras de olika målen och betygskriterierna för det muntliga inslaget med  

eleverna? (Hur ofta?) 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Enkätundersökning 

 

Detta är en undersökning som görs till ett examensarbete. Svara därför så ärligt 

du kan på frågorna. 

 

Ringa in det svar du tycker stämmer överens! 

 

1. Tjej  Kille 

 

2. Vilket språk talas mest i genomsnitt under lektionerna i engelska? 

                           Svenska        Engelska   

 

3. Ungefär hur mycket talar engelskläraren engelska under lektionerna?  

(Ge en uppskattning i procent) 

            0%       25%          50%      75%  100% 

 

4. Hur mycket av allt du säger under en lektion är på engelska? 

(Utan att läraren ber dig tala på engelska?) 

           0%        25%          50%      75%   100% 

  

5. Vad tycker du är det som det läggs mest fokus på under lektionerna? 

         Läsa          Skriva            Tala            Annat (VAD?)…… 

 

6. Vet du vad den engelska kursplanen säger om talet i engelska? 

                                JA                   NEJ 

 

7. Vet du vad som krävs av ditt tal för att uppnå G, VG, MVG? 

                                JA   NEJ   

 

8. Hur bedöms din muntliga kompetens i engelska? 

 Prov                Fritt tal under lektionstid                    Redovisningar                

Annat (VAD?)……………………………. 

 



 

 

9. Tycker du att det är viktigt att läraren pratar engelska på lektionen? 

                                 JA                  NEJ   

 

10. Tycker du att det är viktigt för dig att prata engelska på lektionen? 

                                 JA   NEJ  

 

11. Känner du dig osäker att tala engelska under lektionerna? 

JA  NEJ             IBLAND 

Varför???_______________________________________________ 

_______________________________________________________   

 

 

 

 


