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I 

 

Konventioner: 

Transkribering  

Japanska ord transkriberas enligt det modifierade Hepburn-systemet till latinska bokstäver i 

kursiv stil. Japanska ord med lång vokal skrivs med en makron över, och läses som ett långt o 

eller långt u.  

Exempel på hur japanska ord skrivs med lång vokal:  

 

Sukejūru         Repōto 

Schema         Rapport  

 

Namn på Universitet etc. skrivs på engelska 

 

Denna uppsats har universitet som fokus men även skulle kunna appliceras på tidigare studier 

därför väljer jag att kalla de studerande för studenter/elever. 

 

Namn  

Västerländska namn behandlas enligt västerländsk stil: förnamn efternamn. Japanska namn 

skrivs enigt japanskt stil: efternamn förnamn.  

 

Vid behov införs apostrof i mitten av ord för att skilja på bokstavering. (Ken’ichi)   

 

Översättningar 

Alla exempelmeningar och citat som är översatta till svenska är översatta av författaren, om inget 

annat uppges. 

 

Inarbetade ord som t.ex. Tokyo skrivs på vanligt vis. 

 

Ordlista 

TOEFL –  Vedertaget engelsktest  

EFL/ESL – English as Foreign Language/ English as Second Language 

Medachitakunai – Att inte vilja sticka ut 
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1 Inledning 

Språk är det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.1 Den kommunikativa förmågan har 

sedan urminnes tider alltid varit en relevant faktor för människans framgång. Vi har formats av språk 

men trots att vi talar olika språk runt om i världen har vi ändå lyckats få kontakt med varandra. Det 

har åstadkommits med hjälp av flera metoder, till exempel genom att lära sig det inhemska språket i 

det land som vi vill förhålla oss till eller i modern tid genom att studera engelska, ”det globala 

språket”. Det engelska språket har blivit ett språk stort nog att ingå i studieplaner runt om i världen. 

Så även i Japan. 

 Hur ser kommunikation ut? Vi konverserar alla på olika sätt, detta kallar vi för 

kommunikationsstilar. Det finns ett flertal kommunikationsstilar som sträcker sig från verbal 

kommunikation till icke-verbal kommunikation. Dessa kommunikationsstilar representerar alla olika 

sätt att kommunicera på som t.ex. Verbal kommunikation, där dialog utförs mellan två eller fler 

deltagare till skillnad från icke-verbal kommunikation, där man sänder ordlösa meddelanden genom 

t.ex. gester, kroppsspråk etc. Detta ser annorlunda ut beroende på var vi befinner oss i världen, t.ex. 

om vi jämför hur vi kommunicerar i Sverige gentemot hur kommunikation i Japan ser ut. En 

betydande anledning till att kommunikation ser ut annorlunda ut har sin grund i kontext. Men vad är 

kontext inom kommunikation? Kontext spelar en stor roll för hur kommunikation går till, det drar 

relevans till t.ex. personens bakgrund, kultur eller uppväxt och resulterar i att en person kommunicerar 

på ett visst sätt.  

 Kända forskare som Edward Hall, antropolog och interkulturell forskare, har valt att dela upp 

ovannämnda kommunikationsstilar i två kontextuella grupper, hög- och lågkontext. Dessa två 

kontextuella grupper representerar två olika typer av kommunikationsstilar som är speciellt 

förekommande inom kulturella sammanhang. Högkontext innebär att du säger mindre och förlitar dig 

på samtalets kontext och att personerna har liknande erfarenheter som de kan relatera till; lågkontext 

däremot är en konversationsstil där man uttrycker sig tydligt genom att verbalisera och man förlitar 

sig inte på kontext för att understödja konversationen.2 Jag kommer förklara mer om detta senare (se 

kapitel 5.1.2). 

  

1.1 Syfte 

Även fast det finns ett överflöd av forskning kring datorteknologi för språkinlärning, finns det inte 

många empiriska studier som fokuserar på studier i ett omvänt klassrum, speciellt inte med Japan i 

                                                      
1 Nationalencyklopedin, språk.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/språk (hämtad 2016-04-06) 
2 Hall, Edward T., Beyond culture, [New ed.], Anchor P., Garden City, N.Y., 1981 s. 90-91 
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fokus. Detta är något som behöver ökas för att kunna få mer exakt data kring språkinlärning menar 

Adrian Leis, professor vid Miyagi University of Education.3 Därför är syftet med denna uppsats att 

studera hur utformningen av engelskundervisning i Japan påverkar japaner och deras kommunikativa 

engelska under inlärningsfasen i skolan, åskådliggöra hur den japanska undervisningen ser ut i Japan 

samt diskutera och argumentera alternativa pedagogiska grepp för att möjliggöra en ökad effektivitet 

inom kommunikativ engelska.  

Uppsatsen kommer även att ta upp det sociala fenomenet medachitakunai (vill inte sticka ut) och 

undersöka huruvida det påverkar inlärningen av kommunikativ engelska.4 

1.2 Hypotes  

En av mina hypoteser är att det finns en betydande påverkan där en högkontextuell 

kommunikationsstil spelar en betydande roll inom inlärningen av kommunikativ engelska i Japan. Jag 

tror att den högkontextuella kommunikationsstilen påverkar hur lektionerna är utformade. Jag tror 

även att sociala fenomen inom högkontexter som, t.ex. medachitakunai, kan dyka upp och spela en 

roll inom inlärning av kommunikativ engelska t.ex. att fenomenet kan påverka kunskapen i engelska 

hos personer i Japan eftersom de aldrig kommer att bli tillrättavisade då de inte vill uttala sig på eget 

initiativ under lektionstid. 

En annan hypotes är att om du ändrar det kontextuella, från högkontext till låg-kontext, inom 

undervisning av engelska kan det ge en ökad effekt på inlärning av kommunikativ engelska i Japan. 

Jag tror att ett sätt att ändra kontexten är genom att vända på klassrummet inom i Japan med hjälp 

utav t.ex. Flipped Learning, vilket jag kommer argumentera mer om senare i uppsatsen. 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen i denna uppsats är ”Kan Flipped learning vara en metod för att öka kunskapen inom 

kommunikativ engelska i Japan?”  

  

                                                      
3 Leis, Adrian. "Flipped Classrooms and their Implications for English Education in Japan." 宮城教育大学紀要 

(Bulletin of Miyagi University of Education), 29 January 2016: 231-239. ISSN:13461621 

http://jairo.nii.ac.jp/0302/00000455/en s. 237 
4 目立ちたくない 

http://jairo.nii.ac.jp/0302/00000455/en
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2 Teori 

Detta kapitel handlar om den teori som jag baserar denna uppsats på och i kapitel 2.1 förklarar jag 

Flipped learning och hur dess tillvägagångssätt ser ut. I kapitel 2.2 skriver jag om Peer to Peer 

Learning och om hur det relaterar till Flipped Learning. I 2.3 kommer jag även skriva om relationen 

mellan kontext och hur det relaterar till Flipped Learning.  

2.1 Flipped Learning 

Vad är Flipped Learning?  Flipped Learning eller Flipped Classroom är en inlärningsmetod som har 

använts i över ett århundrade men det var inte förrän sent 1900-tal till tidigt 2000-tal som man började 

använde det som ett faktiskt uttryck. Diane B. Marks, docent vid Appalachian State University, 

beskriver det på följande vis:  

The flipped classroom can take many forms. However, the core idea in all flipped classroom 

models is the use of teacher-created videos and interactive lessons so that instruction that used 

to occur in class is now accessed at home, in advance of class.5 

Flipped learning eller Flipped Classroom är ett tillvägagångssätt där eleverna får förklaringar av 

textboken före lektionen och de läxor eller uppgifter som studenten/eleven vanligtvis ägnar sig åt efter 

lektionstid utförs under lektionstid istället med översikt av en lärare.  

Teorin bakom denna typ av undervisningsmetod är att den fyller två viktiga krav vilket är att (1) 

studenter använder sig av nyfunnen information där de har möjligheten att få feedback direkt från 

lärare samt (2) att studenterna är tvungna att sätta sina egna mål och titta över sin egen inlärning 

vilket, enligt Marks, ger ett metakognitivt närmande.6   

 

  

                                                      
5 Marks, Diane B, Flipping The Classroom: Turning An Instructional Methods Course Upside Down. Journal of 

College Teaching & Learning (TLC), 2015, Vol.12, No 4, ss. 241-248. 

doi:http://dx.doi.org/10.19030/tlc.v12i4.9461 

http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/TLC/article/view/9461 s.242 
6 Ibid. s.242 

http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/TLC/article/view/9461
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Leis tar upp ett exempel på hur en japansk 90-minuters lektion skulle kunna se ut gentemot hur 

Flipped Learning skulle kunna se ut. Detta illustreras i figur 1.1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                      
7 Leis, Adrian. "Flipped Classrooms and their Implications for English Education in Japan." 宮城教育大学紀要 

(Bulletin of Miyagi University of Education), 29 January 2016: 231-239. ISSN:13461621 

http://jairo.nii.ac.jp/0302/00000455/en s. 233 

Tid Japanskt Traditionellt 
Klassrum 

Tid Flipped Learning 

    
Före Klass Egen förberedelse för 

lektion 

Före Klass Tittar på video av 

inspelad lärobok 

10 Uppvärmningsaktivitet 10 Uppvärmningsaktivitet 

 

60 Förklarning av lärobok 

utförd av lärare 

10 Titta på inspelad video 

som förklarar lärobok 

10 Ö vning på lektionens 

fokuspunkt 

60 Diskussioner eller 

uppgifter baserade på 

lektionens mål 

10 Summering av 

huvudpunkter samt 

förklaring av hemläxa 

10 Summering av 

huvudpunkter och 

synpunkter på 

klassens utförande 

    
Efter klass Student gör hemläxa, 

kollar över lektionen 

och förbereder för 

nästa lektion 

Efter klass Student kollar över 

lektion och förbereder 

för nästa lektion 

    

Figur 1.1 

http://jairo.nii.ac.jp/0302/00000455/en
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En viktig del med Flipped Learning är det faktum att multimedia är involverad vilket dock inte är ett 

måste. Leis skriver i sin artikel om rollen som multimedia spelar när du använder Flipped Classroom:  

Although it may be possible to flip a classroom without the use of multimedia by, for 

example, giving students papers with reading material and topics to be discussed during class 

time based on that reading material, with a great majority of university students owning 

smartphones (Shearon & Leis, 2015) and these devices proving to be effective in increasing 

the motivation of students to learn (Leis, Cooke, & Tohei, 2014; Leis, Togei, & Cook, 2015), 

it may be more beneficial for teachers and students to flip the class using online video sharing 

websites (e.g., YouTube).8 

2.2 Relationen mellan Flipped Learning och Peer Instruction 

Flipped Learning kan gå under andra namn. Ett av dessa namn är Peer to Peer Learning eller Peer 

Instruction, vilket alla har samma undervisningsmetod där studenter/elever blir tilldelad material före 

en lektion som sedan diskuteras under lektionstid med direkt feedback från en lärare.  

 Eric Mazur, fysiker och föreläsare vid Harvard University, och Catherine Crouch, assisterande 

professor vid Physics Swarthmore College, skriver i sin artikel kring Peer Instruction om tio års 

forskning kring att skapa denna typ av undervisningsmodell.9 Eftersom termen Flipped Learning 

precis hade börjat myntas drar han inga  direkta kopplingar till uttrycket, men efter att ha analyserat 

hans text ser man tydliga likheter i utformningen av lektioner, samt Flipped Learning. Då Mazurs och 

Crouchs forskning centreras kring fysik kan det vara svårt att applicera alla delar inom den 

kommunikativa sektorn. 

 

2.3 Hög- och lågkontext och dess relation till undervisning 

Som jag nämnde tidigare delas kontext vanligtvis upp i två huvudsakliga delar, hög- och lågkontext. 

Dessa kontexter är något som man kan finna om man tittar på klassrum. Seiko Harumi, 

universitetslektor vid University of London, är en av de forskare som antyder att kontextuella samt 

kulturella faktorer binder samman undervisning och hur den ser ut i olika delar av världen.10 Flipped 

Learning är en av undervisningsmetoderna där verbal kommunikation spelar en stor roll och likt den 

lågkontextuella kommunikationsstilen är verbal kommunikation en betydande del.11 Medan det 

                                                      
8 Ibid. s. 234 

9 Crouch, Catherine H., and Eric Mazur. "Peer instruction: Ten years of experience and results." American 

journal of physics, 2001, Vol. 69, ss. 970-977.  doi:http://dx.doi.org/10.1119/1.1374249 

http://www.math.unm.edu/mctp/gstts/science.pdf 
 
10 Harumi, Seiko, Classroom silence: Voices from Japanese EFL learners. ETL Journal, 2010, Vol.65, Issue.3, 

ss. 260-269. doi:10.1093/elt/ccq046 http://eltj.oxfordjournals.org.ezp.sub.su.se/content/65/3/260 
11 Leis, ss. 233-235 

http://www.math.unm.edu/mctp/gstts/science.pdf
http://eltj.oxfordjournals.org.ezp.sub.su.se/content/65/3/260
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japanska traditionella klassrummet inte fokuserar på verbal konversation till samma utsträckning 

menar Harumi.12 

3 Material och metod 

I kapitel tre förklarar jag materialet som används för denna studie vilket sker i 3.1. I underkapitel 3.2 

förklaras metoden och slutligen i kap 3.3 förklaras de avgränsningar som gjorts för denna studie.  

3.1 Material 

Materialet som jag använder mig av är valt från tidigare forskning med inriktning på 

undervisningsmetoder, dagens inlärning av engelska och engelska som ett globalt språk. T.ex. David 

Crystal en av de främsta auktoriteterna inom engelska språket och Adrian Leis, professor vid Miyagi 

University of Education.  

Utöver det kommer jag att använda mig av deltagande observationer/fältstudier från Tōhoku 

University med två lärare.13 Dessa observationer/fältstudier tog plats under en period på en och en 

halv månad då jag på plats observerade totalt sex lektioner, tre lektioner med lärare X och tre lektioner 

med Lärare Y.   

Jag kommer även använda mig av forskning inom engelskundervisning och interkulturell 

kommunikation från t.ex. Edward Halls, en stor ikon inom kulturell förståelse, bok Beyond Culture, 

Lektor Seiko Harumis artikel Classroom silence: voices from Japanese EFL learners, etc. 

3.2 Metod 

Metoderna som jag använder mig av är först och främst deltagande observationer samt en anonym 

enkät utförd över internet med fyrtio svarande som jag har skickat till Tōhoku University i Japan för 

att få reda på inhemska ståndpunkter. Denna enkät består av en kvantitativ del samt en kvalitativ del 

vilket kommer vara grunden till min analys. Jag använder mig även utav dokumentanalys för att 

erhålla information kring ämnet. 

3.3 Avgränsningar 

Alla jämförelser i denna uppsats är utförda med Sverige som utgångspunkt då jag, som svensk, har 

personlig erfarenhet av engelskundervisning i Sverige . Jag använder mig även av, vad jag betraktar 

som, en svensk modell för undervisning, återigen med emfas på att jag är svensk, vilket menas att jag 

har förstahandserfarenhet med utbildning av denna typ. Dessa jämförelser kommer att användas för 

att understödja min argumentation och inte som en källa för information.  

                                                      
12 Harumi, ss. 260-262 
13 Av integritetsskäl har jag valt att inte nämna lärarna i min observation vid namn.  
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4 Bakgrund 

I kapitel fyra finns den största delen av bakgrundsinformationen där 4.1 förklarar engelska som 

världsspråk och aspekter kring detta. 4.2 beskriver hur engelska språket ser ut i Japan, historiskt. 

Slutligen i 4.3 skriver jag om engelskundervisning i Japan och dess tidigare forskning. 

4.1 Engelska som Lingua Franca 

Engelska är ett språk som talas i stora delar 

av världen. Antalet personer som pratar 

engelska som förstaspråk är 326 miljoner 

och detta är en blygsam andel; 

uppskattningsvis utgör dessa en fjärdedel 

av jordens befolkning enligt 

Nationalencyklopedin (se figur 1.2).14  

Nationalencyklopedin påstår även att 

det som gör engelska till ett världsspråk 

inte är det stora antalet människor som talar engelska som förstaspråk, utan rollen engelska har som 

andraspråk och främmande språk. Detta är något som David Crystal betonar i sin bok The Idea of 

English in Japan där han skriver: 

A language achieves a genuinely global status when it develops a special role that is 

recognized in every country. /…/ To achieve such a status, a language has to be taken up by 

other countries around the world.15 

Han förstärker ovanstående argument med att beskriva den stora mängden länder där man studerar 

engelska som främmande språk. Crystal menar på att det är över hundra länder, bland dessa kan man 

se några stora nationer som t.ex. Kina, Ryssland, Tyskland, Egypten etc.16   

 

  

                                                      

14 Nationalencyklopedin, engelska. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/engelska 

(hämtad 2016-04-11)  

15 Crystal, David, English as a global language, 2. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2003 

ss. 3-4 
16 Ibid. s. 5 

Engelska som 

förstaspråk: 

Antal: 

USA 215 miljoner 

Storbritannien 58 miljoner 

Canada 20 miljoner 

Australien 15 miljoner 

Karibien 6 miljoner 

Nya Zeeland 4 miljoner 

Sydafrika 4 miljoner 

Irland 4 miljoner 

Figur 1.2 
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Anledningen till att ett språk övergår till att bli ett världsspråk har direkt korrelation med makt 

skriver Crystal. Han beskriver det som ett fenomen som samexisterar med makt: 

Language has no independent existence, /…/ Language exists only in the brains and mouths 

and ears and hands and eyes of its users. When they succeed, on the international stage, their 

language succeeds. When they fail, their language fails.17 

En kraftfull maktposition är en nödvändig faktor för att ett språk ska kunna ha framgång, vilket man 

kan relatera till t.ex. engelskan; då många olika delar av världen blev koloniserade av engelsktalande 

länder växte makten fram vilket, resulterande i att man var tvungen att lära sig att kommunicera men 

hjälp av engelska. Det var dock inte förrän efter Första världskriget då man skrev på Versaillesfreden 

år 1919, som engelskan började ta form som ett lingua franca. Efter Andra världskriget var engelskan 

ett av de sex språken inom Förenta Nationerna och det var därifrån som engelskan blev ett av de 

största lingua franca i Europa. 

Det är inte bara när man talar om engelskan som man kan se detta, utan man kan även lägga märke 

till detta om man tittar på t.ex. Amerika, där både portugiserna och spanjorerna ockuperade. Detta har 

resulterat till att ett av de stora språken man kan finna i dessa regioner, bortsett från det 

portugistalande Brasilien, är spanska. 

Varför behövs det ett världsspråk och varför bör det vara engelska? Översättning, vilket sedan en 

lång tid tillbaka har spelat en vital roll inom mänsklig kommunikation; detta i form av t.ex. 

översättare vid möten. Denna aspekt blir speciellt tydlig då det handlar om särskilt viktiga möten t.ex. 

möten där makt spelar en betydande roll. Allt eftersom det blir större makter i spel, fler länder som 

deltar och antalet språk som används ökar blir det nödvändigt att med ett språk som alla har möjlighet 

att tala.18 

En anledning till att det engelska språket skulle kunna anses vara det världsspråk som man bör 

använda är för att det redan har den status som krävs för att vara ett världsspråk. Det har redan 

etablerats runt om i världen på en så hög nivå att det inte behövs en större ansträngning för att kunna 

få en ännu större spridning; för att slutgiltligen resultera i ett språk som talas i alla länder över hela 

världen. 

4.2 Engelska språkets historia i Japan 

Japan har haft kontakt med engelska sedan mitten av 1600-talet men det var inte förrän 1808 som den 

första undervisningen av engelska påbörjades i Japan. Dock var inte engelskan ett talat språk förrän 

Japan öppnades under 1850-talet. Den första engelska grammatiken skrevs år 1810-1811 och 1814 

                                                      
17 Ibid. s. 7 
18 Ibid. ss. 11-14 
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samanställdes den första japansk-engelska ordboken som innehöll drygt 6000 inlägg skriver professor 

James Stanlaw, antropolog vid Illinois State University.19 

Från och med 1856 började Kaisei-shō (Institutionen för översättning och utländska språk) stödja 

engelska som en del av läroplanen och Japan började entusiastiskt med studerandet av engelska. 

Utöver det släpptes deras första japansk-engelska ordbok år 1862.20 

Since the Second World War and the American occupation, the quantity of English in 

Japanese, in the form of borrowing, grammatical transfer, or Japanese English neologisms has 

increased substantially. Today, it is impossible to interact in Japanese, or with Japanese, 

without recourse to English of one variety or another.21 

Här påpekar Stanlaw att sedan väldigt lång tid tillbaka har engelska och japanska haft kontakt, och en 

person som talar modern japanska idag kommer inte undan användningen av engelska ord i form av 

låneord i vardaglig konversation. Detta är dock inte något som endast gäller japanska utan det går 

även att applicera på många språk runt om i världen. Man kan t.ex. se det inom svenskan där låneord 

är en stor del av vardagen. 

Enligt Kitao Kenji, professor vid Doshisha University, är en av de huvudsakliga anledningarna till 

att engelskan blev ett språk som man började studera i Japan, det faktum att man ville lära sig från 

omvärlden. Kitao menar att japaner ansåg att Japan låg efter de västerländska kulturerna.22 Kitao 

citerar även Hisano Kayako som skriver på detta vis: 

In more recent years, the Japanese have also felt the necessity to express themselves to the 

outside world, to explain Japanese culture, ways’ of thinking, and positions on various issues 

to other people.23 

Kitao beskriver även att allt eftersom en ökande mängd japaner började åka utomlands är det 

användbart för dem att kunna uttrycka sig och eftersom engelskan höll på att bli det huvudsakliga 

internationella språket var det en självklarhet att Japan valde engelska som språk att studera. 24 Trots 

att detta skrevs under mitten av 80-talet kan man se relevansen till nutiden då man redan då kunde se 

att Japan börjar ta till sig engelskan i en högre grad, samt behovet av att kunna förmedla sin kultur och 

dess värderingar. Trots att det Kitao skriver är angående Japan bör man dock ha i åtanke att detta var 

något som skedde runt om i världen på många olika ställen. Likt de flesta andra länder har Japan valt 

att anpassa sig till engelska som lingua franca. 

                                                      
19 Stanlaw, James., Japanese English: language and culture contact, Hong Kong University Press, Hong Kong, 

2004 ss. 45-51 
20 Ibid. s. 53 
21 Ibid. s. 73 
22 Kitao, Kenji, et al., Teaching English in Japan. Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department 

of Education, Augusti 1985, ERIC Number: ED265741, http://eric.ed.gov/?id=ED265741 s. 2 
23 Ibid. s. 2 
24 Ibid. s. 2 

http://ies.ed.gov/index.asp
http://ies.ed.gov/index.asp
http://www.ed.gov/index.jhtml
http://eric.ed.gov/?id=ED265741
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4.3 Tidigare forskning om engelskundervisning i Japan 

4.3.1 EFL/ESL i Japan 

Vad är EFL respektive ESL? EFL och ESL är uttryck som står för ”English as a Foreign Language” 

(EFL) respektive ”English as a Second Language” (ESL) vilket är termer för inlärning inom engelska. 

ESL beskriver när engelskundervisning äger rum i ett land där engelska är det primära språket och 

EFL är när engelskundervisning äger rum i ett land där engelska inte är modersmål.25 Det finns fler 

vinklingar och mer information att tillgå om detta, men i denna studie har det ingen större relevans då 

studien bara tar upp uttrycket och argumenterar kring grunderna för dessa uttryck. 

 

4.3.1 Hur är EFL miljön i Japan? 

I Japan likt många andra länder spelar tystnad en stor roll inom kommunikation mellan människor. 

Detta sträcker sig hela vägen från vardagliga situationer till situationer i samband med klassrummet. 

En anledning till att tystnaden i Japan existerar kan ha med den högkontextuella 

kommunikationsstilen som finns i Japan. Hall skriver att det högkontextuell kommunikation har 

informationen i kontexten eller internt hos personen.26 Detta tyder på att i tystnaden finns en del av det 

man vill förmedla i en konversation. 

När det gäller klassrummet menar Seiko Harumi, universitetslektor vid University of London, att 

det rör det sig om fem principiella funktioner gällande tystnad. Hon har valt att skriva om fyra av 

dessa funktioner: 

 

 Silence as truthfulness (inner true expression) 

 Silence as social discretion for the sake of social harmony (silence because of taboos against 

expressing strong emotion) 

 Silence as embarrassment (fear of alienation) 

 Silence as defiance 27 

 

Ovannämnda är något som dyker upp regelbundet i japanska klassrum menar Harumi. Det behöver 

dock nödvändigtvis inte vara alla fyra simultant. Det Harumi skriver överensstämmer dock inte bara 

inom japanska klassrum utan kan även dyka upp i olika klassrum i många olika länder. Detta kan 

relateras till det sociala fenomenet medachitakunai som jag nämnde tidigare i hypotesen. Speciellt den 

                                                      
25 https://oupeltglobalblog.com/2011/07/12/how-esl-and-efl-classrooms-differ/ 2016/09/01 kl.15:33 
26 Hall, s. 91 
27 Harumi, s. 261 

https://oupeltglobalblog.com/2011/07/12/how-esl-and-efl-classrooms-differ/
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tredje punkten som Harumi skriver om, silence as embarrassment (fear of alienation), då detta mer 

eller mindre beskriver tystanden som kan uppstå.  

När det gäller konflikt skriver Hall om ett potentiellt problem som kan uppstå: 

It is very seldom in Japan that someone will correct you or explain things to you. You are 

supposed to know, and they get quite upset when you don’t.28 

Jag menar att det Hall skriver är från ett lågkontextuellt perspektiv där han åskådliggör högkontext. I 

boken Different Realities: Adventures in Intercultural Communication nämner Joseph Shaules, docent 

vid Rikkyo University, vid olika tillfällen att en grund till konflikt i klassrummet kan vara t.ex. att en 

lärare är från en annan kulturell bakgrund. 29 

5 Analys 

I 5.1 skriver jag om Kultur och hur det reflekteras i skolmiljöer. I 5.2 diskuterar jag kring Flipped 

Learning och dess applikation. Kapitel 5.3 handlar om strukturen i japanska klassrum. I 5.4 och 5.5 

presenterar jag mina egna observationer respektive min enkät som jag utförde på ett universitet i 

Japan.  

5.1 Kultur  

Vad är kultur? Att definiera kultur är något som fortfarande sysselsätter forskare men det finns ett par 

definitioner som Peter B. Smith, Professor Emeritus vid University of Sussex, och Michael Harris 

Bond, Professor Emeritus vid Polytechnic University of Hong Kong, citerar från Ronald P. Rohner, 

Professor Emeritus Family Studies and Anthropology på detta vis: 

Rohner (1984) sees culture as an organized system of meanings which members of that culture 

attribute to the persons and objects which make up the culture. This definition implies that the 

concept of cultures should be restricted to what things mean to a group of people.30 

5.1.1 Tystnad i klassrummet 

Tystnad i klassrummet har sedan lång tid tillbaka varit en del utav den japanska inlärningen. Men 

varifrån kommer detta? Ett kulturellt fenomen i Japan är medachitakunai vilket betyder, vill inte 

sticka ut. Kazumasa Hoshino, professor samt verkställande direktör vid Liaison Society for Ethics 

                                                      
28 Hall, s. 112 
29 Shaules Joseph & Abe Juri, Different Realities: Adventures in Intercultural Communication, 南雲堂(Nan’un-

do) 1997 

30 Smith, Peter Bevington, and Bond, Michael Harris, Social Psychology Across Cultures: Analysis and 

Perspectives. New York: Harvester Wheatsheaf, 1993. s. 36, Emfas i orginalet 
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Committees of Medical Schools in Japan, skriver om ett alternativt sätt att beskriva det på, ”the nail 

that sticks out gets pounded down”.31 Det som beskrivs av Hoshino menar jag på resulterar i en viss 

tystnad i t.ex. klassrummet. Detta är dock inte ett fenomen som bara existerar i Japan då även Sverige 

har ett liknande koncept i form av Jantelagen, den oskrivna lag som säger att man inte får sticka upp 

och tro att man är bättre än andra på något sätt, vilket också relaterar till medachitakunai. 

Hoshino skriver om det japanska wa på detta vis:  

Japanese social systems are based on familiarity, collectivism, or totalitarianism, depending 

upon the size of the group; and, a unified opinion is always the goal in each group. People are 

discouraged from making autonomous decisions, or speaking out with their personal opinions 

even when they do not agree.32 

Det Hoshino skriver antyder att medachitakunai skulle kunna vara en produkt av wa vilket är ett annat 

kulturellt fenomen som Seiko Harumi skriver mer om. 

Seiko Harumi, universitetslektor vid University of London, skriver i sin studie om tystnad i 

japanska klassrum att en stor anledning är att de saknar självförtroende men hon skriver även att det 

härstammar ifrån det japanska idealet wa (harmoni) eller som det också kan kallas groupism; vilket 

står för att gruppens åsikt är viktigare än individens.33 Jonathan Rice, interkulturell företagskonsult 

samt föreläsare, beskriver wa på detta vis: 

Most people would agree, though, that at the heart of Japanese society is the continuous search 

for wa. Wa is a virtually indefinable term, usually translated as ‘harmony’. /…/ The sound 

‘wa’ also means ‘peace’ and is an ancient name for Japan itself.34  

Detta menar jag överensstämmer med hur Harumi har valt att beskriva wa men det finns skillnader 

mellan beskrivelser vilket även Rice tar upp i ett tidigare skede i sin bok. Hoshino påpekar dock att en 

engelsk definition av wa är komplicerat: 

There are several English words that represent aspects of the meaning of WA; these include: 

conciliation, concord, unity, harmony, submission, and reconciliation. The integration of all of 

these words may give some sense of the real meaning of WA.35 

 

  

                                                      
31 Kazumasa, Hoshino, Autonomous Decision Making and Japanese Tradition. Cambridge Quarterly of 

Healthcare Ethics, 1995, Vol.4, Issue 1, ss.71-74. doi:10.1017/S0963180100005661, Published online: 29 July 

2009 s. 72 
32 Ibid. s. 72 
33 Harumi, ss. 264-265; 和 Japanskans harmoni 
34 Rice, Jonathan, Behind the Japanese Mask: How to Understand the Japanese Culture - and Work Successfully 

with it, How To Books Ltd, 2004 s. 57 
35 Kazumasa, s. 72 
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Rice skriver om hur denna harmoni fungerar på ett idealiserat sätt: 

It is not simply that the good of the group must take precedence over the good of the 

individual; the Japanese feel that the individual has a responsibility to develop personal skills 

(and to minimize personal defects) which are then used exclusively for the good of the 

group.36 

Rice summerar detta med att skriva att den viktigaste förmågan som man kan tillföra gruppen är att 

kunna anpassa sig samt att kunna utföra de uppgifter som gruppen vill att man ska utföra. Denna 

harmoni som Rice beskriver har många liknelser med fenomenet medachitakunai då båda vill att du 

skall förhålla dig till en grupp. Detta innebär att det finns en direkt relation mellan dessa två 

beskrivningar. Du blir likt en förlängning av gruppen. Jag tycker att man kan se dessa likheter även i 

Harumis text då hon även skriver att på grund av detta tänker studenter/elever kontinuerligt på om 

deras svar stämmer överens med vad andra studenter/elever har valt att svara.37 

 

5.1.2 Hög- och lågkontext i kultur 

Inom interkulturella studier använder man uttrycken högkontextuell respektive lågkontextuell 

kommunikation för att beskriva i vilken omfattning andra aspekter än de verbala uttrycken har i 

kommunikationen. Dessa uttryck dyker ofta upp då man talar om kultur på grund av att de beskriver 

den kommunikativa stilen som används inom olika kultursfärer.  

Men vad är då hög- respektive lågkontext? Hall beskriver det på detta vis: 

A high-context (HC) communication or message is one in which most of the information is 

either in the physical context or internalized in the person, while very little is in the coded, 

explicit, transmitted part of the message. A low-context (LC) communication is just the 

opposite; i.e., the mass of the information is vested in the explicit code.38 

Jag menar på att Halls beskrivning av kontext är en bra beskrivning trots att den i detta fall appliceras 

i samband med kod.  

  

                                                      
36 Rice, ss. 57-58 
37 Harumi, ss. 264-265 
38 Hall, s. 91 
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Hall är ett stort namn inom detta område och han citeras av andra forskare som anser att Halls 

definition är passande. Två av dessa personer är Peter B. Smith och Michael Harris Bond som 

använder det Hall har skrivit: 

For Hall, a low-context culture is one in which speech is explicit and the message intended is 

largely conveyed by the words spoken. In contrast, a high-context culture is one in which a 

good deal of the message is implicit and the words spoken will convey only a small part of the 

message.39 

När man använder sig av högkontextuell kommunikation är det inte bara det ickeverbala och det 

paraverbala som används, man måste även ha omgivande faktorer i åtanke vilket kan spela roll då det 

kan reflektera hur den högkontextuella kommunikationen utspelar sig.40 Några exempel på dessa 

faktorer skulle kunna vara relationen mellan personerna som kommunicerar, tid och plats för 

kommunikation, personer som närvarar vid kommunikationen etc. 

Inom lågkontextuell kommunikation har ovannämnda aspekter inte alls en lika stor del inom 

kommunikation. Självklart kan man inte utesluta det helt och då det är en balansgång mellan hög- och 

lågkontext inom alla kommunikationstyper var du än befinner dig, men inom lågkontextuell kultur är 

det ord som har den huvudsakliga rollen inom kommunikation. Det huvudsakliga är att 

kommunikation inom lågkontextuell kultur vanligtvis illustreras genom att det som de konverserar är i 

överenstämmelse med deras känslor, vilket även Elizabeth Würtz skriver i sin artikel: 

/…/ those who use LC communication style are “expected to communicate in ways that are 

consistent with their feelings,” whereas a person from a HC culture will set the context and the 

setting and let the message evolve without referring to the problem directly.  

Hon skriver även om fall där det uppstår en konflikt och hur de olika kontexterna väljer att hantera 

detta: 

In the event of a conflict arising, HC cultures tend to use indirect, nonconfrontational, and 

vague language relying on the listener’s or reader’s ability to grasp the meaning from the 

context. LC cultures tend to use a more direct, confrontational, and explicit approach to ensure 

that the listener receives the message exactly as it was sent. 41 

I Japan, som anses vara ett högkontextuellt samhälle, finns det antydningar när man kommer i kontakt 

med andra människor hur mycket kontext faktiskt spelar roll inom t.ex. utbildning, då det speglar hur 

man som lyssnare är. Terri Morrison, verkställande direktör vid Getting Through Customs, Inc., är en 

                                                      
39 Smith, and Bond, s. 144 
40 Exempel på Paraverbal: ”Hur vi säger ord t.ex. styrka i uttal, intonation etc.” + uttryck som ”hmm” 
41 Würtz, Elizabeth, Intercultural Communication on Web sites: A Cross-Cultural Analysis of Web sites from 

High-Context Cultures and Low-Context Cultures. Journal of Computer-Mediated Communication, November 

2005, Vol.11, Issue 1, ss. 274–299. doi: 10.1111/j.1083-6101.2006.tb00313.x s. 278 
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de forskare som anser att man i Japan använder en högkontextuell kommunikationsstil. Ett av de 

exempel han ger är ”Communication in Japan is often marked by great subtlety; information is left 

unspoken yet is perfectly understood”.42 En annan person som styrker detta är Honna Nobuyuki, 

professor vid Sociolinguistics and International Communication School of International Politics, 

Economics, and Business Aoyama Gakuin University, som skriver det på detta vis: 

Vanligtvis klassificeras västerländska länder som Amerika som låg-kontextuella, länder i öst 

som Japan klassificeras som högkontextuella, om man säger det med andra ord, direkta (Väst) 

och indirekta (Öst). Om man följer denna analys, måste asiater/orientaler tänka att 

västerlänningar är mer direkta än asiater/orientaler, och västerlänningar måste tänka att 

asiater/orientaler är mer indirekta än västerlänningar.43 

När det gäller lågkontext skriver Edward Hall detta: 

 

Low-context system do not afford equal treatment but favor those who can enlist the most articulate and 

skillful lawyers on their side.44 

 

I fallet ovanför skriver Hall om en situation där ens externa kommunikationsförmåga ger ett övertag 

där den lågkontextuella kommunikationsstilen används. Jag menar att man kan applicera samma 

princip på en vardaglig situation då det till en hög grad kan gynna personer som har förmågan att 

verbalisera, samt hur detta spelar en betydande roll för ens övergripande framgång.  

 Trots vad Hall har skrivit om hög- och lågkontextuell kommunikation behöver det nödvändigtvis 

inte vara ett bestämt mönster som alltid följs. Kontext kan skifta beroende på vilken relation du har 

med personen du kommunicerar med. Om det är första gången du möter någon kommer den naturliga 

responsen, utifrån egna erfarenheter, att vara mer restriktiv medan om man däremot pratar med folk 

som man har känt under en längre tid, vänner eller familj, kan kommunikationen ändras från hög till 

låg och vise versa.  

 

 

 

 

 

                                                      
42 Morrison, Terri, and Conaway, Wayne A., Kiss, bow, or shake hands: the bestselling guide to doing business 

in more than 60 countries., Adams Media, Avon, Mass., 2006 s. 203; ibid. ss. 202-208 
43 Hoffer, Bates L., Honna, Nobuyuki (本名信行), and Takeshita, Yūko (竹下裕子), Kyōsei shakai no 

ibunkakan komyunikēshon: atarashii rikai o motomete 共生社会の異文化間コミュニケーション: 新しい理

解を求めて [Interkulturell kommunikation av ett enat samhälle: på jakt efter ny förståelse], 東京: 三修社, 

Tōkyō: Sanshūsha, 2009 s.35 
44 Hall, s. 108 
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Intimitet är inte den enda faktorn, även tid kan ha relevans till hur ens konversation ser ut. Smith och 

Bond ger ett exempel på detta: 

For example, the variable of time-span has been examined by Kiesler, Kiesler and Pallak 

(1967). They found that, when those in contact expected no future interaction with the other, 

they were more extreme in their dislike of ‘inappropriate’ actions by those others.45 

5.2 Flipped Learning och dess implikationer 

Är Flipped Learning den metod som man kan använda för att gå från hög- till lågkontextuell 

undervisning. Det finns både för- och nackdelar med Flipped Learning men vad är då dessa och 

fungerar Flipped Learning? 

5.2.1 För- och nackdelar 

Vad är då för- och nackdelarna med Flipped Learning? Tidigare nämnda Marks menar på att Flipped 

Learning har ett antal för- och nackdelar. Hon definierar fördelarna enligt följande: 

Overall, research findings demonstrate that effective implementation of the flipped classroom 

model will yield the following benefits: (a) providing one-on-one time with teachers, (b) 

students learning at own pace, (c) leveling the playing field, (d) addressing absenteeism,(e) 

providing an excellent diagnostic tool, and (f) students teaching students (Anger & Roulet, 

2012). 

Det framgår tydligt att fokus ligger på en mer direkt metod där konversation mellan olika parter är en 

stor samt viktig del inom denna typ av undervisning. Det visar även att du behöver ta ett större ansvar 

eftersom du är i behov av att t.ex. lära ut till andra studenter/elever. Jag kommer även ta upp en annan 

forskare senare i detta kapitel som talar mer om detta. 

När det gäller nackdelar refererar Marks till Judy Block, föreläsare vid Eastern Michigan 

University:  

The disadvantages of the flipped classroom can be consolidated into two areas: (a) increasing 

the digital divide, and (b) teacher overload. Both rural and urban schools have noted that 

access to Internet and digital devices is not a given in their student populations.46 

Att inte alltid ha möjlighet att ha tillgång till internet eller dylikt för att kunna utföra samt ta del av 

information och uppgifter som läraren delar ut är ett problem som kan vara väldigt allvarligt.  

                                                      
45 Smith, and Bond, s. 174 
46 Marks, s. 243 
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Jag anser dock att ovanstående citat har en brist då det skrivs att internet och digitala verktyg inte 

alltid finns att tillgå; detta är något som jag menar är inkorrekt. I modern tid finns det alltid tillgång 

till internet speciellt när vi talar om länder som Japan eller Sverige då båda är väldigt moderniserade. 

Utöver det påstår Block att det ökar pressen på lärare då det krävs att de kontinuerligt skapar 

videoinspelningar till varje separat lektion som studenter/elever kan ta del av. Även detta menar jag är 

relativt, då man ökar arbetsmängden för att man måste skapa dessa videor minskar man även 

arbetsmängden då läxor inte är en vital del. Jag menar också att, utifrån egna erfarenheter, om 

majoriteten av ens material är digitalt underlättar det även att hålla ordning då pappersmaterial inte är 

nödvändigt. 

Leis, som jag tidigare omnämnt, skriver om ett annat potentiellt problem som Marks inte tar upp. 

Då de studerande har tillgång till kursmaterial när som helst kan det finnas en risk att de fördröjer 

skolarbete vilket kan resultera i att de inte är tillräckligt förberedda inför lektionen. Detta skriver Leis 

riskerar att motverka syftet med Flipped Learning.47 

 

5.2.2 Fungerar Flipped Learning 

Enligt Eric Mazur och Catherine Crouch får elever en märkbart ökad kunskap jämfört med de resultat 

man uppnår med en mer traditionell klassrumsundervisning.48 De beskriver ökningen på detta vis: 

Subsequent improvements to our implementation, designed to help students learn more from 

pre-class reading and to increase student engagement in the discussion sections, are 

accompanied by further increases in student understanding.49 

De menar att studenter/elever är generellt sätt positivt inställda på undervisning där man vänt på 

klassrummet. Det finns dock alltid några studenter som är emot att bli lärda med en icketraditionell 

metod skriver Mazur och Crouch.50 

Carl Wieman och hans kollegor har också publicerat bevis på att Flipped Learning kan producera 

en märkbar kunskapsökning.51 

Såsom jag skrev i syftet finns det en stor mängd forskning kring datorteknologi för språkinlärning, 

men det inte finns många empiriska studier som fokuserar på Flipped Learning, speciellt inte om det 

sätts i en japansk kontext menar Adrian Leis.52  

                                                      
47 Leis, s. 235-336 
48 Crouch, and Mazur, ss. 970-977. 
49 Ibid, s. 975. 
50 Ibid ss. 970-977. 
51 Deslauriers, Louis, Ellen Schelew, and Carl Wieman. "Improved learning in a large-enrollment physics 

class." Science, 13 May 2011, Vol.332, Issue 6031, ss. 862-864. DOI: 10.1126/science.1201783 

http://www.math.unm.edu/mctp/gstts/science.pdf ss. 862-864 
52 Leis, s. 237 

http://www.math.unm.edu/mctp/gstts/science.pdf
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5.3 Struktur 

Hur är då lektioner inom engelska utformade i Japan? I figur 1.3 kan man se ett schema för en 

tvåveckors period där engelskundervisning finns vid två tillfällen vid namn Eigo (英語) C1 samt Eigo 

(英語) C2. 53 Detta schema erhöll jag från Birukawa Ryōta, en student i sitt tredje år på Institutionen 

för omfattande informationsteknologi och intelligent system vid Tōhoku University.54 

Inom Birukawas program har studenterna fyrtiotre och en halv timmes lektionstid under en 

tvåveckors period, av vilket tre timmar är engelskundervisning. Redan här anser jag att en stor brist 

inom engelskutbildningen uppdagar sig då tiden man lägger ner på engelska är en väldigt lite del av 

den totala studietiden. 

 

 

Figur 1.3 Tvåveckors schema med engelsklektioner lokaliserad vid period ett på tisdagar. De andra lektionerna 

är lektioner på japanska. 

 

Birukawa Ryōta berättar för mig att en lektion kan se väldigt annorlunda ut beroende på lärare men i 

hans fall under lektion Eigo (英語) C1 bestod lektionen generellt till stor del av övningar med hjälp av 

lärobok och lyssningsövningar där man lyssnar på västerländsk, engelskspråkig musik. Birukawa 

berättar även att det generellt fanns frågor i läroboken, eleverna svarade på dem och fick dem rättade 

av läraren, men utöver att de förmedlade svaren till läraren fanns det inte mycket mer konversation. 

                                                      
53 EigoC1, EigoC2 (Engelska C1, Engelska C2) 
54 尾留川良太 (Birukawa Ryōta), 東北大学 (Tōhoku Universitet) 



19 

 

Lektion 英語 C2 bestod endast av övningar till engelsktestet TOEFL som utfördes på dator utan 

någon annan form av kommunikation.55  

Efter att ha fått lektionerna beskrivna för mig valde jag att titta på huruvida de överensstämmer 

med läroplanen. Resultatet jag fick var att det följde läroplanen mer eller mindre exakt. Detta visar att 

konversation inom engelskundervisning i japanska klassrum spelar en betydligt mindre roll än skriv- 

och läsförståelse.56 

 

  

                                                      
55 TOEFL är, enligt TOEFLs egna hemsida, det mest respekterade engelskspråkiga testet i världen, vedertaget av 

över niotusen högskolor, universitet och myndigheter i över hundratrettio olika länder. 

56 Läroplan från Tōhoku Universitet, 東北大学工学部情報知能システム総合学科 [Institutionen för 

omfattande informationsteknologi och intelligenta system, allmänna avdelningen], 2015 
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5.4 Observationer  

Jag observerade japaners engelskundervisning och noterade att trots att läraren pratade och ställde 

frågor var de japanska studenterna motvilliga till att svara på frågor. Klassen var en extra klass i 

engelska. Personerna som deltog i denna lektion bestod endast av sex japaner som ville lära sig 

engelska. De hade två lärare, en inhemsk (Lärare A), samt en lärare som hade engelska som 

modersmål (Lärare B). Den inhemska läraren stod för generella förklaringar av engelska, förklaringar 

av hög- och lågkontextuella kommunikationsstilar och hur man i engelsktalande länder oftast har en 

lågkontextuell kommunikationsstil, där man inte väntar längre än ett fåtal sekunder innan man svarar. 

Gentemot i Japan, där man för det mesta har en högkontextuell kommunikationsstil, där man bör 

kunna läsa av situationer och inte alltid svara snabbt. Utöver det gjorde läraren A skriftliga uppgifter, 

medan lärare B stod för den kommunikativa delen under lektionstid vilket bestod till stor del av 

diskussionsövningar. 

 Något som jag kunde iaktta under lärare B:s lektion var att även fast eleverna verkade kunna svaret 

så ville de inte svara förrän de blev direkt tillfrågade men när de svarade var det oftast någorlunda 

korrekt. Detta är något som, utifrån egna erfarenheter, är annorlunda om man jämför med svensk 

skola där studenter/elever mer eller mindre kämpar för att få säga sitt svar, om de tror att de kan det 

korrekta svaret. I min enkät frågade jag om huruvida det finns problem med engelskundervisning i 

Japan och hur de anser man kan förbättra undervisningen av engelska. Några av de svar som jag fick 

visar på att ovanstående är ett problem och hur de anser att undervisningen kan förbättras. Ett exempel 

på detta: 

Först tycker jag att vi bör, så snart som möjligt överge kulturen där vi förlöjligar misstag. 

Sedan bör vi angående de icke-japanska, ”främmande medvetande”, göra detsamma. Jag tror 

att det kan underlätta genom att faktiskt tala med utlänningar. Innan språkinlärning och 

utbytesstudier är det kanske nödvändigt att mogna som person.57 

Under halvåret 2015-2016 bodde jag i Sendai Japan och likt Stanlaws påstående om att man inte 

kommer undan engelska inom vardaglig konversation på japanska, märkte jag tydligt att jag 

kontinuerligt använde mig utav engelska låneord som t.ex. sukejūru (Schedule). 58 Jag konverserade 

mycket med yngre japaner under tiden då jag befann mig på universitetet och i jämförelse med tiden 

efter mina studier, då jag konverserade med japaner som var åtminstone tio år äldre, märkte jag tydligt 

att den yngre generationen använder sig mycket mer av låneord inom vardaglig konversation än de 

äldre. Ett antagande om detta skulle kunna vara att den förbättrade engelskkunskapen i Japan, likväl 

som i Sverige, blir influerad av engelskan som sätter sitt märke i språket med låneord.  

                                                      
57 まずは間違えることを嘲笑するような文化はすぐにでも捨て去るべきだと思う。次に日本人以外に

対する「外国人意識」も同様。これらは実際に外国人と話すことで和らげることができると思う。語

学学習だ留学だという前に、人として成熟する必要があるんじゃないかな。 
58 スケジュール(Schema) från engelskans Schedule 
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Under tiden jag studerade i Japan fick jag uppleva det japanska undervisningssystemet vid det 

valda universitetet. Under den tiden hade jag en hypotes om hur japaners kunskaper inom 

kommunikativ engelska skulle kunna se ut. Jag antog att, eftersom det japanska språket har en stor 

mängd låneord från engelskan skulle detta vara en stor fördel för japaner när det kommer till engelsk 

kommunikation. Anledningen till detta antagande var att de kontinuerligt blev utsatta för engelska ord 

i form av låneord, även om det bara var lite här och där. Denna teori är något som snabbt förändrades 

då jag tänkte tillbaka på mina egna rötter och förstod att man inte kan lära sig språk bara för att man 

har kontakt med det på en vardaglig nivå. Det uppmärksammades då jag tittade på t.ex. svenskan, 

vilket är ett germanskt språk som har en väldigt stor mängd låneord från t.ex. tyska, engelska och ett 

antal ord från latin. Trots detta har jag inte tillräcklig kunskap för att påstå att jag skulle kunna prata 

latin eller tyska. Jag förstod även att ett låneord som har integrerats in i ett annat språk inte längre är 

ett ord från ursprungsspråket. Vad jag menar med detta är att trots att ordets ursprung är t.ex. engelska 

blir det ett nytt ord då det införs i ett annat språk som låneord. Ett exempel på detta är japanska 

aisukuriimu, som är taget från engelskans icecream.59 Trots att det japanska ordets ursprung är från 

engelskan skulle förmodligen inte en japan förstå om du ber om en, med engelskt uttal, ”icecream” då 

det är olika språk.  

Uppfattningen jag fick när jag befann mig i ett japanskt klassrum var att det var viktigt att lyssna 

på vad läraren sa, även om man inte höll med om vad läraren påstod. Detta är ett fenomen som jag 

stötte på i klassrummet som min undersökning utfördes i; då både lärare A och lärare B ställde en 

fråga rakt ut i klassen för vem som helst att svara på, var klassrummet tyst. Det var inte förrän frågan 

ställdes direkt till en av studenterna som de svarade. Det är också något som jag själv upplevde under 

den tid som jag studerade i Japan, då jag endast tog lektioner av japanska lärare.  

Då jag både var en student samt observerade lektioner noterade jag att varje klass som jag var del 

av hade teaching assistents (TA).60 Mazur och Crouch skriver om detta i relation till Peer Instuction. 

Han skriver:” In courses involving teaching assistants (TAs), the TAs have a significant impact on 

students’ experience”.61 Liknande vad Mazur och Crouch skriver ansåg jag att TA hade stort 

inflytande på engelskföreläsningen. Uppfattningen som jag fick var att de var mer villiga att 

konversera med TA än med läraren, dock är detta bara en teori och kan inte appliceras utan mer 

forskning kring området. 

 

  

                                                      
59 アイスクリーム (Icecream) 
60 En återkommande typ av inlärningsmetod i Japan. TA, Teachers Assistent, där den inhemska läraren har en 

modersmålstalare talare som assisterar under föreläsningens gång. 
61 Crouch, and Mazur, s. 975 
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5.5 Enkät 

Jag har utfört en anonym enkät över internet med hjälp av Google Forms som jag har skickat till ett 

universitet i Japan, där jag har ställt ett antal frågor som jag kommer att presentera samt analysera. 

Enkäten består av tolv frågor, sex kvantitativa som består av ja och nej frågor eller flervalsfrågor, 

samt sex kvalitativa där de svarande får skriva fritt vad de vill (se appendix).62 

5.5.1 Kvantitativ del 

För den kvantitativa delen ställde jag sex frågor i form av ja och nej frågor eller flervalsfrågor. Dessa 

frågor går att se i figur 1.4.  

Figur 1.4  

 

Av de fyrtio svarande jag har fått en spridd mängd människor mellan 1:a, 2:a samt 3:e årsstudenter 

vilket motsvarar 95%. De sista 5% är 4:e årsstudenter. Eftersom att det är en bra spridning känner jag 

att det styrker innehållet, samt ger en bra kvantitativ data.  

                                                      
62 Enkät skickades till sextio personer varav fyrtio svarade. Tidsramen var en och en halv månad.  
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 De svarande fick själva svara och tycka till om sina egna kommunikativa engelskkunskaper. Det 

var inte en enda av de svarande som ansåg sig själv tala flytande engelska. Svaren var jämt spridda. 

Om man däremot tittar på normalnivå hade den dubbelt så många svar som något annat alternativ. 

Detta var något som jag förväntade mig då jag menar att man jämför sig med omgivningen.  

 Eftersom jag undersöker utbildning av kommunikativ engelska valde jag även att fråga om de 

anser att de pratar tillräckligt mycket under deras föreläsningar. Majoriteten valde att svara nej. Det 

var dock inte ett ensidigt nej, då det nästan var 40% som valde att svara ja. I den kvalitativa delen 

kommer jag att gå in djupare på varför de som valde nej svarade på det vis de gjorde. 

 Jag var även intresserad om de svarande ansåg att det fanns skillnader mellan japanska lärare  och 

utländska lärare och 90% valde att svara ja. Detta var något som jag förväntade mig då jag själv har 

haft erfarenheter med japanska lärare under min utbytesperiod, samt de lärare som jag har haft under 

min egen tidigare skolgång.  

 Något som gick emot mina förväntningar var att det endast var dryga 60% som trodde att de skulle 

ha någon användning av den engelska som de lärt sig vid högskola eller universitet gentemot de 40% 

som ansåg att de inte skulle ha användning för engelska. 

 Slutligen frågade jag om de trodde det var möjligt att förbättra japans engelskundervisning och i 

enlighet med mina förväntningar svarade majoriteten att de ansåg att det var möjligt och detta är det 

jag kommer fokusera på i den kvalitativa delen utav denna enkät. 

5.5.2 Kvalitativ del 

Den kvalitativa delen i denna enkät består till stor del av följdfrågor till de kvantitativa frågorna men 

det finns även frågor utan någon relevans till tidigare ställda frågor. 

 När det gäller frågorna som inte har tidigare anknytning började jag med att fråga om vad de anser 

om engelska föreläsningar. Eftersom att det är en individuell enkät tenderade svaren att variera till 

utformning, dock var en stor del av svaren riktade för att beskriva, bristen på övningar som hjälper att 

förbättra den vardagliga kommunikativa engelskan hos japaner. Detta ser ut att vara en återkommande 

trend angående engelska utbildningar i Japan. Nästan hälften av de svarande skrev att den 

grammatiska och den skriftliga delen inom engelskundervisning är något som de är nöjda med, men 

att fokus bör ligga mer på konversation än skriftlig engelska. Redan här tar de svarande upp och 

understödjer att vilken lärare man har, huruvida läraren är japansk eller ej, påverkar känslan de har 

under lektionerna. Det verkar även finnas många som anser att det inte är roligt med den nuvarande 

engelskundervisningen. Ett exempel på detta är en student som skriver: ”På en vanlig lektion, finns 

det ingen känsla av att man använder engelska, det är tråkigt”.63 Detta är inte det enda svaret med 

negativ syn, av de som svarat finns även ett antal som anser att nivån inte är tillräcklig. Det finns vissa 

som anser att nivån på lektionerna är lättare än på den japanska motsvarigheten till gymnasium. Då 

                                                      
63 普通の授業では、英語を使っている感じがなく、つまらない。 
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jag jämförde detta med läroplanen för universitetet visade det på att den skriftliga delen är väldigt 

duglig men att studenterna inte har tillräckligt mycket konversation under lektionstid. Detta 

understöds även av svaren som jag erhållit.  

 När jag frågade om de ansåg att det var möjligt att förbättra Japans engelskundervisning var det 

nästintill ett enhälligt ja, majoriteten av dessa har valt att svara att de vill ha en ökad praktisk 

undervisning i form av ytterligare kommunikation. Exempel på detta:  

Jag tycker att vi bör undergå mer tal- samt lyssningsundervisning från en tidigare ålder. 

Utöver det, tycker jag att eftersom engelska lärarnas engelska kunskaper är ganska låg 

(speciellt hemsk är grundskolelärare), om det fanns en engelsk omskolning för lärare vore det 

bra.64 

Anledningen till att jag valde detta exempel var för att den drar relevans till något som Philip 

Seargent, lektior vid The Open University, påpekar angående lärare och bristande utbildning: 

When one considers the vast majority of English teachers in Japan receive no formal teacher 

trainin . . . and that every Mombusho-approved textbook comes with a teacher’s manual that 

has detailed lesson plans emphasizing translation and drill-focused teaching techniques, it is 

not surprising that a wide gap exists between the communicative goals of the guidelines and 

actual classroom practice. (p. 105)65 

Då de kommunikativa målen ursprungligtvis inte är satta tillräckligt högt menar jag på att detta sätter 

en käpp i hjulet för de som studerar kommunikativ engelska i Japan.  

 Några av de svarande skriver att det finns ett kulturellt problem där man förlöjligar misstag, de 

fortsätter med att beskriva om hur det är okej att göra fel, att man borde ha en mer positiv tankegång 

kring att prata; slutgiltligen hur man måste försöka eliminera motståndet att prata (se citat s.20).  Allt 

detta är något som jag vill framhäva på grund av att undervisning inte bara är ett medel för att lära sig 

språk, man tar även del av den kommunikativa kulturen varifrån språket härstammar. Detta menar 

även Seargeant när han skriver: 

We then begin to get a gradual shift away from the concept of language as a general tool of 

communication, and thus the communicative curriculum becomes not simply about learning a 

particular foreign language, but learning the specific values and ideologies of interpersonal 

interaction that are associated with that language. 66 

                                                      
64 幼い頃からもっと Speakingや Listeningをやる授業を受けさせるべきだと思う。また、学校の先生

の英語力もかなり低い(特に小学校の先生はひどい)ので、より効果的な教育のためには教師の英語再

教育などがあればいいと思う。 
65 Seargeant, Philip, The idea of English in Japan: ideology and the evolution of a global language, Multilingual 

Matters, Bristol, 2009 s. 51 
 
66 Ibid. s. 59 
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6 Slutsats 

Bör man införa fundamenten från det lågkontextuella Flipped Learning i det japanska klassrummet? 

Flipped Learning som jag beskrev tidigare (kapitel 2) visar hur en lektion med lågkontextuell 

konversationsmetod skulle kunna se ut. Dessa lågkontextuella lektioner, i form av Flipped learning, 

enligt både tidigare forskning (se kapitel 5.2.2) samt den egna undersökning jag har genomfört och 

analyserat, visar på att denna typ av undervisning kan komma att ge en ökad förmåga inom 

kommunikativ engelska. 

Flipped Learning har, likt alla former av tillvägagångssätt inom utbildning, för- och nackdelar. 

Emellertid så menar jag att fördelarna inom denna typ av undervisning överskuggar de få nackdelar 

som presenteras. Det kontinuerliga engagemanget där eleverna tvingas till att kommunicera med 

varandra men även att de måste tänka efter och bedöma sig själva ger enligt tidigare nämnda forskare, 

samt mig själv, den stimulans som krävs för att uppnå en ökad förmåga att kommunicera. 

Onekligen finns det nödvändiga faktorer för att denna typ av undervisning ska fungera. En av 

dessa är en förbättrad utbildning hos lärare som undervisar den kommunikativa engelskan, samt att 

kunna öka engagemang hos studenter/elever. Man behöver ta itu med det som Leis skriver i sin artikel 

om teori angående varför många japaner som lär sig engelska har svårt för att producera språk. Den 

teori som tagits fram av forskare där stundeter saknar självförtroende, vilket resulterar i att de väljer 

att inte yttra sig. 67 Vilket även min enkät understödjer då jag har fått svar som antyder att den 

förlöjligande kulturen kan vara en anledning till tystnad under lektionstid (se kapitel 5.4 och 5.5.2) 

Något som jag vill framföra med detta är att om man inför den lågkontextuella 

kommunikationsstilen direkt i den engelska undervisningen med hjälp av Flipped learning kommer 

den faktiska kommunikativa kunskapen att öka vilket även andra forskare understödjer. 

 

 

 

                                                      
67 Leis, s. 231-232 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att öka mängden empiriska studier angående Flipped Learning och 

diskutera kring pedagogiska metoder för ökad effektivitet inom kommunikativ engelska. Mina 

hypoteser är att den högkontextuella kommunikationsstilen är en bidragande faktor till utformningen 

av engelskundervisning i Japan samt att om man går från hög- till lågkontextuell kommunikationsstil 

kan det ge en ökad effekt på inlärning av kommunikativ engelska. Detta resulterar i min 

frågeställning ”Kan Flipped learning vara en metod för att öka kunskapen inom kommunikativ 

engelska i Japan?”. 

Teorin bakom denna uppsats är Flipped learning eller Flipped Classroom vilket är ett 

tillvägagångssätt där eleverna får förklaringar av textboken före lektionen och de läxor eller uppgifter 

som studenten/eleven vanligtvis ägnar sig åt efter lektionstid utförs under lektionstid istället med 

översikt av en lärare.  

Inlärning av engelska i Japan började vid 1808 men det var inte förrän mitten av 1800-talet som 

Kaisei-shō (Institutionen för översättning och utländska språk) började stödja engelskundervisning i 

sina läroplaner. Uppsatsen inleds med en grundläggande beskrivning av engelska som världsspråk 

samt engelskans roll i Japan. Fokus ligger dock på argumentation för Flipped Learning som 

utbildningsmodell och huruvida man kan införa den lågkontextuella undervisningsmetoden för att öka 

förmågan att kommunicera på engelska. Den visar även för- och nackdelar med Flipped Learning och 

avslutas med argumentation baserad på en enkät samt egna observationer. Jag kom fram till att 

Flipped Learning är en metod som kan ge en ökad kunskap inom kommunikativ engelska i Japan. 
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Appendix 

Detta är min enkäts frågor och längst ner i appendx hittar du en länk till frågor samt svar i excel 

format: 

1. 大学の何年生ですか？Vilket år på universitetet pluggar du? 

2. あなたの現在の英語会話力はどのくらいだと思いますか？ Vilken nivå tror du att din 

nuvarande engelsk konversationsförmåga ligger på? 

3. 大学の英語の講義はどのように感じていますか？ご自由に書いてください Vad tycker 

du om engelskföreläsningar? Skriv fritt 

4. 英語以外の大学の講義についてはどのように感じていますか？ご自由に書いてくだ

さい Vad tycker du om föreläsningar bortsett från engelska? Skriv fritt 

5. 英語の講義中に、あなたは充分英語で話せていると思いますか？Under 

engelskaföreläsningar, anser du att du pratar tillräckligt med engelska? 

6. 答えが「いいえ」の場合、どの理由ですか？Om du svarade [Nej], vilken anledning? 

7. 日本人の教師と外国人の教師に関して違いがあると思いますか？Anser du att det finns 

skillnader mellan en japansk lärare och en utländsk lärare? 

8. 答えが「はい」の場合、何の違いがありますか？Om du svarade [Nej], vilka skillnader? 

9. 大学で学んだ英語は、あなたの将来に役立つと思いますか？Tror du att du kommer ha 

någon nytta av den engelska du lärt dig på universitetet? 

10. 答えが「はい」の場合、どのように役立つと思いますか? 答えが「いいえ」の場

合、どうしてですか？Om du svarade [Ja], på vilket sätt kommer du ha nytta tror du? Om 

du svarade [Nej], varför tror du så? 

11. 日本の英語教育に関して、改善することができると思いますか？Angående japans 

engelskundervisning, tror du att man kan förbättra den?  

12. 答えが「はい」の場合、どのように改善できると思いますか？答えが「いいえ」の

場合、どうしてですか？Om du svarade [Ja], på vilket sätt kan man förbättra den tror du? 

Om du svarade [Nej], Varför tror du så? 

 

Kalkylark med alla frågor och svar (på japanska): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IU-J7BjR6tCTLT-kIsK5CKVYJbpwCjZ-

occn3FR8RoY/edit?usp=sharing 

 

 

 


