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Reflektion 

I detta arbete har texten genomlöpande bearbetats och skrivits av båda författarna. I 

genomförandet av arbetet har vi tillsammans tidsplanerat, växlat tankar om struktur, 

innehåll, bearbetat aktuell litteratur och genomfört intervjuer. Vi har både skrivit och 

bearbetat alla avsnitt tillsammans.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

I det sociokulturella perspektivet som vi har utgått ifrån är synsättet på lärandet att det 

utvecklas i sociala sammanhang där kommunikation är en central del. Lärandet sker i 

samspel mellan individer där en genom stöttning och vägledning utvecklar nuvarande 

kunskaper. I detta arbete har vi beskrivit arbetsmetoder som lärare använder sig av i sin 

undervisning för att främja kommunikationen i klassrummet. Eftersom kommunikation är 

en central del i det sociokulturella perspektivet blir detta en lämplig teori att utgå ifrån. 

Motivation och språkligt självförtroende är grundpelare för att främja kommunikativ 

interaktion i undervisningen. Dessa komponenter är av betydelse för att lära ett nytt språk 

eftersom kommunikation gynnar andraspråksinlärning, där målet är att kunna tala det nya 

språket. I arbetet intervjuades fem lärare där det framkom att komponenter som 

motivation, språkligt självförtroende och val av arbetssätt är alla centrala för att främja 

kommunikation. Enligt lärarna är par- och grupparbete nödvändigt eftersom elever lär sig 

ett nytt språk genom interaktion. 

 

Nyckelord: sociokulturellt perspektiv, interaktion, andraspråksinlärning, kvalitativa 

intervjuer 

 

  



 

 

Abstract 

The sociocultural perspective, this essay theory, approach of learning is that it develops in 

social contexts where communication is a central part. Learning takes place in interaction 

between individuals where, through support and guiding, one develops current knowledge. 

In this essay, we have described methods that teachers use in their teaching to encourage 

communication in the classroom. Because communication is a central part of the 

sociocultural perspective, it is therefore an appropriate theory to use. When establishing 

communicative interaction, motivation and linguistic self-confidence are among the 

pillars. These components are important when learning a new language because 

communication favors language learning, where the goal is to be able to speak the new 

language. In this essay, we interviewed five teachers where it emerged that components 

such as motivation, linguistic self-confidence and choice of methods are all central parts to 

encourage communication. According to the teachers, pair-and group work is necessary 

for students because in order to learn a new language, you need to interact. 

Keywords: sociocultural perspective, interaction, second language learning, qualitative 

interviews 
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Inledning 
Engelska är ett internationellt kommunikationsspråk som har blivit ett förutsatt språk att 

kunna i Sverige. Engelskan återfinns allt mer i vår vardag, däremot är det en liten del av 

vår undervisningstid. Trots att det är ett kärnämne har engelska endast 60 timmar 

undervisningstid per läsår i lågstadiet. Detta är till skillnad från svenska och matematik 

som har 680 timmar respektive 420 timmar per läsår (Skolverket, 2018). I läroplanen 

åskådliggörs engelskan som ett språk som genomsyrar vår vardag, politik och utbildning. 

Därför blir kunskaper i engelska språket viktigt, eftersom det ger oss större chanser att 

delta i olika språkliga sammanhang (Skolverket, 2018, s.33). 

 

Detta arbete grundar sig på ett sociokulturellt ramverk där synsättet på lärandet är att det 

sker genom samverkan med andra individer, därför blir en interaktiv 

kommunikationsmiljö viktig för inlärning (Dysthe, 2003, s.41). Genom att kommunicera 

med andra som ligger på en högre nivå gör det att eleven själv utvecklar sin egen nivå av 

språket (Vygotskij, 1981, s.23; Lundberg, 2011, s.34-35). Gustavsson (2008, s.56-57) 

tillägger att det är i interaktionen man skaffar sig förebilder för hur en i olika språkliga 

sammanhang ska använda sitt språk. I detta arbete kommer några lärares sätt att använda 

de 60 minuter som ägnas åt undervisning i engelska att synliggöras. Fokus kommer vara 

på den kommunikativa delen av lärarnas undervisning. De medverkande lärarna arbetar 

med den tidiga andraspråksinlärningen vilket Lundberg (2017, s.37) argumenterar för. 

Hon presenterar argument för att tidig inlärning av språk skapar ett livslångt intresse och 

lägger tidigt grunden för ett språkligt självförtroende hos eleverna. Vidare menar 

Lundberg (2017, s.37) att en tidig språkundervisning gynnar elevernas självkänsla och 

viljan att vara delaktig i kommunikativa interaktioner. Anton (1999, s.314) beskriver att 

kommunikativa aktiviteter gynnar den språkliga framställningen, den ger eleverna chansen 

att vara delaktig i bestämmandet av innehåll i undervisningen vilket påverkar 

andraspråksinlärningen positivt. Som vi tidigare tog upp är kommunikation en central del 

vid andraspråksinlärning, så hur menar lärare att kommunikation kan främjas i 

undervisning i engelska? 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare anser att kommunikation främjas samt hur 

faktorer som val av arbetssätt, motivation, ett språkligt självförtroende och vägledning kan 

komma att påverka främjandet. Mer specifikt kommer detta arbete utgå ifrån följande 

forskningsfrågor:  

 

1. Vad anser lärare motiverar elever till att vilja kommunicera och finns det arbetssätt 

som ökar kommunikation i undervisningen i engelska?  

 

2. Hur anser lärare att klassrumsmiljö och ett språkligt självförtroende påverkar viljan 

att kommunicera?  

 

3. Hur kan vägledning i undervisningen i engelska se ut enligt lärare?  

 

Teorianknytning 
Detta arbete utgår ifrån Vygotskijs synsätt på det sociokulturella perspektivet. Detta 

perspektiv valdes då synsättet på lärande är att det sker i sociala samspel mellan individer. 

Arbetet kommer också redogöra för begreppet den proximala utvecklingszonen.  

Sociokulturellt perspektiv 
 Lev Vygotskij var en rysk psykolog och pedagog som haft stor betydelse och inverkan på 

dagens utvecklingspsykologi och pedagogik. Trots sin korta levnadstid grundade han ett 

sociokulturellt perspektiv och publicerade flera verk av betydelse. Hans teori om att 

människan utvecklas och lär i samspel med sin omgivning är högst aktuell än idag 

(Vygotskij, 1978, s.5-6, 15). Gibbons (2016, s.26) beskriver att samspel mellan 

omgivningen och individen är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Dysthe 

(2003, s.41) menar att interaktion är nödvändig för lärandet eftersom kunskap bildas i 

samverkan med andra individer i ett sammanhang. Enligt synsättet är det i sociala samspel 
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som lärandet utvecklas, därför är undervisning en påverkande faktor för elevernas 

utveckling (Gibbons, 2016, s.26).  

 

Säljö (2014, s.37) lyfter kommunikation som en betydelsefull del inom det sociokulturella 

perspektivet, eftersom det är via kommunikation en individ tar del av andras kunskaper. 

Genom att kommunicera och få höra andras uppfattningar om världen, blir barnet mer 

reflekterande över vad som är tänkvärt och betydelsefullt att plocka ut, ur alla situationer 

barnet observerar. Säljö (2014, s.20) lyfter också begreppet redskap som finns i det 

sociokulturella perspektivet. Redskap innebär det språk som individer har möjlighet att 

använda när en tolkar och verkar i sin omgivning. Vygotskij (1978, s. 25, 62-64) menar att 

språk utgör ett redskap för människans tänkande, det vill säga genom att använda vårt 

språk kan vi ingå i sociala interaktioner. I interaktioner kan vi förmedla och ta emot ord, 

men också ordens betydelse och mening. Genom att använda sig av orden i sociala 

interaktioner tillägnar man sig kunskap om ordens betydelse. Vygotskij (1981, s.24-25; 

74-77) menar att språket blir ett högst centralt kommunikationsredskap då det förmedlar 

tänkandet hos människor. Säljö (2014, s.34) förklarar, när en individ sätter ord på olika 

situationer kan individen sedan använda sin uppfattning när den jämför och utbyter sin 

kunskap med omgivningen. Säljö (2014, s.105-106) beskriver att en viktig del av en 

människas utveckling är när vi förmedlar och utbyter tankar i sociala samspel. Eftersom 

människan då utvecklar sin befintliga kunskap samtidigt som den tillägnar sig ny kunskap 

via sociala samspel. Dysthe (2003, s.38-39) menar att det sociokulturella perspektivet 

belyser vikten av motivation, där skolan blir en viktig aktör i skapandet av motivation. 

Med hjälp av olika interaktionsformer och en god undervisningsmiljö blir elever mer 

motiverade till att aktivt delta i undervisningen. Det sociokulturella synsättet lyfter även 

gruppens inflytande som en individ befinner sig i, där lusten att vilja lära beror på hur 

betydelsefullt lärandet ses av gruppen. Därför tar Dysthe (2003, s.39) upp vikten av att 

skapa ett klassrum där alla elever ser lärandet som meningsfullt. 

Vygotskij och den proximala utvecklingszonen  
I detta avsnitt kommer begreppet den proximala utvecklingszonen att redogöras. 
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I den proximala utvecklingszonen befinner sig en individ på två olika nivåer när den lär 

sig ny kunskap. Dessa två nivåer kallas, den faktiska utvecklingsnivån och den potentiella 

utvecklingsnivån. I den faktiska nivån besitter en de kunskaper som behövs för att lösa ett 

problem själv, eftersom man tidigare har utvecklat kunskaperna för att lösa problemet. I 

den potentiella nivån befinner sig en individ som ännu inte besitter de kunskaper man 

behöver för att självständigt kunna lösa ett problem. Istället behöver man vägledning 

utifrån för att lösa det problemet (Vygotskij, 1978, s.85,87; 1981, s.164-165). Vidare 

beskriver Vygotskij (1978, s.85,87; 1981, s.164-165) att den kunskap man för närvarande 

besitter även innehåller potentiell kunskap och insikter. Dessa kan en individ med 

vägledning av sin omgivning sedan utveckla till framtida kunskap. Det vill säga att det är i 

utvecklingszonen som en person är mottaglig för förklaringar av en kompetentare person. 

I början behöver eleven exempelvis stöd av läraren för att klara av en uppgift för att sedan 

successivt blir mer självständig i att lösa uppgiften. I den proximala utvecklingszonen 

menar Vygotskij (1978, s.86-87) att barn har en nuvarande kunskapsnivå men också en 

förmåga att kunna utveckla den med hjälp av stöd och vägledning från omgivningen.  

 

I den proximala utvecklingszonen beskriver Vygotskij (1978, s.88) imitation. Han 

beskriver att barn genom imitation kan utföra uppgifter som är mer avancerade än vad de 

vanligtvis klarar av. På så sätt kan de utföra mer avancerade uppgifter i gemensamma 

aktiviteter med andra individer. Vygotskij (1978, s.88) påpekar att en individ aldrig kan 

imitera utöver dennes proximala utvecklingszon då de kunskaperna är för avancerade för 

individen.  

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att definiera begrepp som är återkommande i arbetet. Som 

tidigare nämnts i syftet finns det komponenter som påverkar andraspråksinlärning. Dessa 

komponenter återfinns i bakgrunden där vi redogör för motivation och lust att lära samt 

andraspråksinlärning. För att ytterligare stärka bakgrunden finns ett avsnitt om studier av 
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andraspråksinlärning som består av dels internationella studier men även en studie från 

Sverige. 

Begreppsdefinitioner  
Kommunikation är ett centralt begrepp i arbetet och behöver därför definieras. Enligt 

Nilsson och Waldemarson (2016, s.13) handlar kommunikation om att dela med sig av 

sina tankar och erfarenheter med andra individer. Kommunikation är något som präglar en 

människas liv då vi ständigt behöver kommunicera och samspela med andra individer i 

olika sammanhang. Vad vi än ägnar oss åt, exempelvis utbildning, arbete eller i privatlivet 

behöver vi kommunicera. Nilsson och Waldemarson (2016, s.30) menar att 

kommunikation blir ett avgörande redskap i en individs liv. Kommunikation som redskap 

är olika hos individer då det är baserat på egna erfarenheter samt hur mycket kunskap en 

har i språket. Att kommunicera är något man lär sig och utvecklar genom att skaffa sig 

erfarenheter av situationer där man kommunicerar.  Av dessa erfarenheter skapar man en 

vana och trygghet för att uttrycka sig själv (Nilsson, Waldemarson, 2016, s.30).   

 

Ett annat begrepp som behöver definieras är andraspråk som också är ett centralt begrepp 

i arbetet. Enligt institutet för Språk och Folkminnen (2016) definieras andraspråk som det 

språk en lär sig efter sitt modersmål där inlärningen sker i en miljö där språket används i 

naturlig kommunikation. Svensson (2009, s.191) definierar främmande språk som ett 

språk som inte talas av omgivningen utan det är något man endast lär sig i skolan, 

exempelvis engelska, spanska och tyska. I detta arbete har vi valt att använda definitionen 

andraspråk som inlärning av engelska. Detta oavsett om det skulle vara ens andraspråk 

eller tredje språk. Vi har valt att använda oss av begreppet andraspråk och inte främmande 

språk eftersom engelska inte endast är ett språk man kommer i kontakt med i skolan, utan 

det är ständigt närvarande i Sverige. Även i Lgr 11 (som tidigare lyfts) beskrivs engelskan 

som ett språk som är ständigt närvarande i vår vardag (Skolverket, 2018, s.33). Därför 

väljer vi att använda oss av begreppet andraspråk i arbetet. 
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I arbetet skriver vi också om lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning, dessa 

begrepp kommer nu att definieras. Nilsson (2016, s.31) definierar katederundervisning 

som vi definierar lärarcentrerad undervisning. Enligt följande, läraren är den som 

bestämmer över samtalsämnet i klassrummet. Vid sådan typ av undervisning är det även 

läraren som bestämmer över fördelningen av kommunikation mellan sig själv som lärare 

och eleverna. Ett samtalsmönster i en lärarcentrerad undervisning kan vara att läraren 

ställer en fråga, frågan besvaras av en elev och slutligen utvärderas svaret av läraren. Det 

andra begreppet som är elevcentrerad definieras som Nilssons (2016, s.34-35) beskrivning 

av dialogisk undervisning. Det vill säga undervisning som innehåller öppna frågor där 

lärarna utgår ifrån elevernas kunskaper. Vid en dialogisk undervisning tar läraren reda på 

elevernas kunskaper genom samtal för att utveckla deras lärande. Vår definition av 

elevcentrerad undervisning stämmer överens med Nilssons (2016 s.34-35) definition av 

dialogisk undervisning, det vill säga en undervisningsstil där eleven är i centrum och får 

många chanser till kommunikation. 

 

Motivation och lust att lära 
Motivation är en grundläggande del när det kommer till inlärning av ett nytt språk enligt 

Henry och Thorsen (2018, s.218-219). De lyfter fram strategier som språklärare kan utgå 

ifrån för att skapa en betydelsefull och motiverande miljö för eleverna. Strategierna är 

lärarens goda inställning till språket, dennes handlingssätt, stöd för att öka elevernas 

självtillit samt kunna skapa och bevara positiva relationer. En positiv relation och en 

ömsesidig respekt mellan lärare och elever är enligt Henry och Thorsen (2018, s.219) 

viktigt för elevernas motivation och deras vilja att kommunicera. Denna relation kan öka 

och bibehålla elevernas motivation för inlärningen. Lundberg (2011, s.25) utvecklar, det är 

viktigt att läraren uppvisar goda kunskaper och självförtroende. När läraren använder 

språket i kommunikativ undervisning fungerar de som en förebild där de skapar samt 

vidhåller elevernas intresse för att själva vilja kommunicera. Kullberg (2004, s.26,31) 

beskriver dessutom att lärare kan påverka elevernas tillit till sig själva.  
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Saito, Dewaela, Abe, In´nami (2018, s.711-712) lyfter fram vikten av att bygga upp en 

god självsyn hos eleverna för att de ska se sig själva som framgångsrika inlärare av språk. 

Kullberg (2004, s.26, 31) förklarar att lärare behöver kunskap om faktorer som motiverar 

elever till att vilja aktivt kommunicera i undervisningen. Dessa faktorer är enligt Kullberg 

(2004, s.31) Keaveney och Lundberg (2014, s.14-16) att utgå ifrån elevernas erfarenheter, 

intressen samt skapa en positiv attityd. Detta stämmer överens med Lgr11 som nämner 

elevernas intresse som en viktig del av undervisningsinnehållet (2018, skolverket, s.34). 

Ayedoun, Hayashi, Seta (2018, s.31) synliggör nödvändigheten med att informera 

eleverna om fördelarna med att lära sig kommunicera på ett i detta fall internationellt 

språk.  

 

Vi har tidigare i inledningen påpekat att engelska endast upptar 60 minuter i veckan av 

undervisningstiden i årskurs 3 (Skolverket, 2018). Enligt Lundberg (2011, s.27) påverkar 

tiden som ägnas åt undervisning i engelska elevernas resultat till stor del. Lundberg (2011, 

s.27) förklarar att det finns en koppling mellan tid och elevernas kunnande. Den korta 

tiden som undervisning i engelska har i de tidiga årskurserna påverkar elevernas resultat 

på ett ofördelaktigt sätt. I de tidigare årskurserna är undervisningen i engelska oftast 

uppdelat i cirka 20-30 minuters pass. Lundberg (2011, s.27-28) menar att nackdelen med 

få och korta undervisningspass i engelska är att bristande tid hämmar elevernas 

kunskapsutveckling. Eftersom fokus blir på upprepningar av ord och sånger tappar 

eleverna sin motivation då de inte får syn på sin egen utveckling. När utvecklandet av 

kunskaper och utmaningar uteblir påverkar detta deras motivation på ett negativt sätt 

enligt Lundberg (2011, s.27-28). Denna motivation är enligt Pinter (2006, s.36) avgörande 

för om en elev kommer att lära sig ett nytt språk. Ayedoun, et. al (2018, s.31), nämner att 

en avgörande faktor för att lära sig ett språk är elevernas motivation till att vilja 

kommunicera. För att inte tappa motivation nämner Nilsson (2016, s.50) och Ayedoun et. 

al (2018, s.31) att svårighetsgraden bör vara på en nivå just över elevernas nuvarande 

kunskap men där eleverna inte endast möter motgångar. Eftersom en för svår nivå hämmar 

elevers motivation och kan leda till att de väljer att inte försöka kommunicera. 
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Motivation och lust att lära är två viktiga faktorer, dels för viljan att lära sig ett språk men 

även för hur framgångsrik en blir i lärandet. Dessa faktorer behöver sättas i situationer där 

elever får använda sin vilja till att lära. Lundberg (2011, s.26) förklarar att lärare behöver 

visa ett intresse för språket de lär ut för att en lust att vilja lära ska skapas hos eleverna, 

eftersom en engagerad lärare får eleverna att vilja lära sig. Enligt Kullberg (2004, s.112-

114) är det betydelsefullt att lärare tror på sina elever och skapar positiva möten för 

eleverna med de kunskaper de ska lära sig. Kullberg (2004, s.112-114) förklarar att när en 

negativ inställning uppstår är det avgörande att styra elevers tankar till det positiva. Detta 

är för att ändra elevers negativa attityd mot undervisningen och på så sätt främja deras lust 

till lärande. 

Andraspråksinlärning 
Det finns många fördelar med en tidig inlärning av ett andraspråk. Några argument Ihna 

(2017, s.1-2) framför är att elever i de yngre åldrarna vågar kommunicera trots en 

begränsad kunskap inom språket. Keaveney och Lundberg (2014, s.12-13) instämmer att 

yngre barn är mer avslappnade till att kommunicera på ett språk de ännu inte kan. Ihna 

(2017, s.1-2) menar att yngre elever är nyfikna och sällan tvekar till att aktivt delta i 

undervisningen. Ihna (2017, s.1-2), Keaveney och Lundberg (2014, s.12-13) är 

samstämmiga i att tidig inlärning kan väcka ett livslångt intresse för språk. Dessutom 

lyfter de tillsammans med Uysal och Yavuz (2015, s.3-4) fram den fördelaktiga faktorn att 

man i yngre ålder lättare tar till sig och utvecklar sitt uttal.  

 

I forskningsstudien Early language learning in Europe, ELLiE som handlar om tidig 

andraspråksinlärning frågad man elever om deras inställning inför lärandet av ett nytt 

språk.  Eleverna uttryckte en positiv inställning inför lärandet av ett nytt språk. En 

motiverande faktor enligt eleverna är förmågan att förstå och själva kunna tala nya ord 

(Enever, 2011, s.44-45). Enever (2011, s.83) förklarar att i början av inlärning av ett 

andraspråk ska fokus ligga på kommunikation och förståelse, där man använder par- och 

gruppaktiviteter för att främja en interaktiv klassrumsmiljö. Lundberg (2017, s.39) 

beskriver att barns språkkunskap ökar när de hör sin lärare tala det nya språket på ett 
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enkelt och naturligt sätt. Keaveney och Lundberg (2014, s.16) förklarar vikten av att lärare 

inte konstant byter mellan modersmålet och andraspråket då eleverna kan börja härma 

detta mönster. Konsekvensen kan bli att eleverna inte anstränger sig till att försöka tala det 

nya språket, därmed skapas inga möjligheter till att träna sitt uttal.  

 

Enligt Bjar och Lidberg (2010, s.19-20) är språk ett viktigt redskap för att förstå sin 

omvärld, vi får kunskaper som ständigt ändras när vi utvecklar vårt tänkande och vår 

förståelse. De beskriver att förmågan att uttrycka sig själv och anamma andras uttryck 

utvecklas i interaktion. Keaveney och Lundberg (2014, s.14-16) och Lundberg (2017, 

s.85) synliggör att lärare bör planera aktiviteter med tydliga upprepade strukturer i sin 

undervisning. För att elever ska känna sig trygga när de kommunicerar och interagerar 

med varandra En trygghet är viktigt eftersom elever kan känna ångest för att tala ett annat 

språk inför andra. Därför behöver elever befinna sig i en tolerant miljö där misstag ses 

som en del av lärandet (Keaveney, Lundberg, 2014, s.34-35, 59). Elaldi synliggör (2016, 

s.219) också att språklig ångest är en möjlig konsekvens av att elever har varit med om 

kontinuerliga negativa upplevelser i sitt lärande. Språklig ångest hindrar elevernas 

utveckling av språk och en framgångsrik inlärning. Eftersom språklig ångest begränsar 

elevernas tilltro till sig själva kan det leda till att eleverna hellre undviker deltagande i 

aktiviteter än att göra misstag inför andra. En annan del av språklig ångest är elevernas oro 

för att få negativ kritik och kommentarer från sin omgivning. Det kan leda till att eleverna 

tappar sin lust till andraspråksinlärning (Elaldi, 2016, s.219). 

Studier av andraspråksinlärning  
I detta avsnitt redogörs studier av andraspråksinlärning, där vi får syn på hur 

undervisningen kan se ut. 

 

I en studie av Lee (2015, s.28) undersöktes andraspråksinlärning där det sociokulturella 

perspektivet valdes som det teoretiska ramverket. Detta eftersom synsättet innebär att 

lärandet sker i interaktion. Denna studie presenterar Lee (2015, s.28-29) utifrån sin roll 

som handledare för vuxnas andraspråksinlärning. Lee (2015, s.31) kom fram till tre 
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viktiga faktorer som påverkar inlärning av engelska i detta arbete nämns två av tre faktorer 

utifrån deras relevans för arbetet. Den första faktorn är en trygg relation mellan lärare och 

elever. En trygg relation till eleverna är värdefull eftersom det blir enklare att nå fram till 

elever i behov av stöd enligt Lee (2015, s.31). Den andra faktorn är hur en betydelsefull 

interaktiv kommunikationsmiljö är jämfört med det traditionella sättet att lära ut. Enligt 

Lee (2015, s.32) gynnar en interaktiv klassrumsmiljö lärandet. I den interaktiva 

klassrumsmiljön ingår arbete i par och grupp då det möjliggör för läraren att observera 

elevernas utveckling. För att främja interaktion använde Lee (2015, s.32) par- och 

grupparbete där hon utgick ifrån elevernas svagheter och styrkor för att exempelvis bilda 

par. Ett exempel är, en elev som hade svårigheter med en viss uppgift parades ihop med en 

elev som förstod uppgiften väl. Tillvägagångssättet visades vara effektivt eftersom 

eleverna var engagerade när de fick delta i interaktioner (Lee, 2015, s.32). 

 

Eun och Lim (2009, s.13) utgick i sin studie likt Lee (2015, s.30) ifrån Vygotskijs syn på 

det sociokulturella perspektivet. Enligt synsättet är betydelsefull interaktion den viktigaste 

drivkraften för både individens utveckling och för lärandet. Eun och Lim (2009, s.21-22) 

refererar till Vygotskij som beskriver att en av de viktigaste riktlinjerna inom skolan är 

undervisning som bygger på elevernas intresse och vardag. Eftersom intressant 

undervisnings innehåll bidrar till meningsfullhet för eleverna. Eun och Lim (2009, s.22) 

beskriver, när en elev lär sig ett andraspråk och konstant möter språket utanför 

undervisningen uppfattar eleven värdet i att lära sig språket. Däremot kan en elev som 

enbart lär sig språket i skolan anse att det är irrelevant eftersom eleven endast möter 

språket i skolan.  

 

Wedin (2011, s.213) genomförde en studie om andraspråkselever där hon synliggör talets 

betydelse som en stor del av lärande. Hon beskriver att den traditionella undervisningen 

inte främjar språkutveckling utan att den till och med kan hindra den. Detta eftersom 

eleverna inte får nog med utrymme för att kommunicera. Även Lee (2015, s.31) lyfter 

fram vikten av en interaktiv klassrumsmiljö framför den traditionella undervisningen. 

Anton (1999, s.314) beskriver att en elevcentrerad undervisning skapar tillfälle för 
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förhandling mellan lärare och elever av innehåll samt regler som finns i ett klassrum. 

Detta är enligt Anton (1999, s.314) fördelaktigt för en elev som ska lära sig ett andraspråk. 

Anton (1999, s.314) förklarar att en elevcentrerad undervisning är eftersträvansvärt när 

språk ska läras ut. I synnerhet är kommunikativa arbetssätt som par- och gruppövningar 

bidragande faktorer till användning och kunskap av språket. På så sätt är detta värdefullt 

vid inlärning av ett nytt språk. Lundberg (2015, s.27) menar att kommunikation är en 

viktig del för att lära sig ett nytt språk, där hon fokuserar på yngre barns 

andraspråksutveckling. Hon nämner att elever lär sig språk när de får lyssna, imitera och 

tala språket. Detta sätt att arbeta med det engelska språket är gynnsamt för alla elever 

oavsett behov.  

Metod 
  
I detta avsnitt introduceras metodvalet där vi ansåg att den föredragna metoden för detta 

arbete var kvalitativa intervjuer. Detta grundar sig i arbetets syfte, att undersöka hur 

lärare anser att kommunikation främjas samt hur faktorer som val av arbetssätt, 

motivation, ett språkligt självförtroende och vägledning kan komma att påverka 

främjandet, som utgår från lärares perspektiv. Valet av kvalitativa intervjuer grundar sig i 

Kvales (2014, s.41) definition där en kvalitativ intervju ger en möjlighet att få en djupare 

beskrivning av en individs egna perspektiv. Avsnittet börjar med de forskningsetiska 

överväganden arbetet utgått ifrån. Sedan redogörs vilka kriterier som används vid urval 

och avgränsningar därefter beskrivs datainsamlingsmetoden slutligen beskrivs 

genomförande och analysmetoden.  

 

Intervjufrågorna sorterades in i teman utifrån våra forskningsfrågor. Det första temat 

innehåller Användning av arbetssätt samt motivation som hör till forskningsfråga 1. Vad 

anser lärare motiverar elever till att vilja kommunicera och finns det arbetssätt som ökar 

kommunikation i undervisningen i engelska?. Arbetets andra tema är Klassmiljö och ett 

språkligt självförtroende som hör till forskningsfråga 2. Hur påverkar klassrumsmiljö och 

ett språkligt självförtroende viljan att kommunicera?. Det tredje temat är Vägledning och 
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stöttning som hör till forskningsfråga 3. Hur kan vägledning i undervisningen i engelska 

se ut enligt lärare?. Vi utgick ifrån våra forskningsfrågor när vi skapade våra 

intervjufrågor. Intervjufrågorna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 och 11 hör till forskningsfråga 1. 

Intervjufrågorna 6 och 8 hör till forskningsfråga 2. Intervjufrågorna 12 och 13 hör till 

forskningsfråga 3. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Kvale (2014, s.109) nämner vikten av att man innan en intervju är överens och att den 

intervjuade samtycker om hur kommande material och personuppgifter kommer att 

behandlas. Enligt konfidentialitetskravet i Vetenskapsrådet (2002, s.12) ska uppgifter om 

individer i en undersökning hanteras så att ingen annan kan identifiera eller ta del av dem. 

Ett annat krav enligt Vetenskapsrådet (2002, s.9) är samtyckeskravet. Det innebär att 

individen är medveten om vilka villkor den är med på. Vi utgick ifrån de etiska 

överväganden och konfidentialitet- och samtyckeskravet när vi genomförde intervjuerna. 

Det vill säga att innan intervjuerna förklarade vi att intervjupersonerna kommer vara 

anonyma och att inga personuppgifter antecknas. Vi frågade sedan lärarna om medgivande 

för att spela in intervjuerna. Vi förklarade att syftet med inspelningarna var för att 

bearbetning av data ska bli så korrekt som möjligt. Vidare förklarade vi att det endast är vi 

som skriver arbetet som kommer att lyssna på inspelningarna och att de raderas efter 

färdigt arbete.  

Urval och avgränsningar 
Denna studie utgick ifrån intervjuer med fem lärare. Vi valde att intervjua lärare i årskurs 

3 eftersom undervisningstiden i engelska är längre än i de tidigare årskurserna. Vi har valt 

lärare som varit före detta handledare, men även andra lärare som vi har fått kontakt med. 

Lärarna blev utvalda efter möjlighet till kontakt då det uppstod svårigheter att få lärare att 

ställa upp. Fem lärare med olika erfarenheter intervjuades för detta arbete. Lärare 1 arbetar 

i B-form, det vill säga att elever från olika årskurser har lektioner tillsammans. Lärare 1s 

klass består av både årskurs tre och fyra. Lärare 2, 4 och 5 undervisar i årskurs 3, lärare 3 
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undervisar för närvarande i årskurs 1 men utgick ifrån tidigare erfarenheter av 

undervisning i årskurs 3 under intervjun. 

  

 

Tabell 1 Lärares erfarenhet och nuvarande ställning 

Deltagare Erfarenhet Nuvarande ställning 

Lärare 1 1 år B-form, årskurs 3 & 4 

Lärare 2 1 år Årskurs 3 

Lärare 3 5 år förskola 9 år F-3 Årskurs 1 

Lärare 4 16 år Årskurs 3 

Lärare 5 9 år förskola 3 år F-3 Årskurs 3 

Datainsamlingsmetod 
Syftet med arbetet var att ta reda på hur lärare arbetar för att främja kommunikation i 

undervisningen i engelska. Den metod vi valde för att få fram data var kvalitativa 

intervjuer med fem deltagande lärare. Intervjufrågorna (se bilaga 1) utformades utefter 

arbetets teoretiska ramverk det vill säga Vygotskijs synsätt på det sociokulturella 

perspektivet, samt syftet och forskningsfrågorna, 1. Vad anser lärare motiverar elever till 

att vilja kommunicera och finns det arbetssätt som ökar kommunikation i undervisningen i 

engelska?. 2. Hur anser lärare att klassrumsmiljö och ett språkligt självförtroende 

påverkar viljan att kommunicera? 3. Hur kan vägledning i undervisningen i engelska se ut 

enligt lärare?.   

 

Vi valde att endast intervjua lärare för att synliggöra deras perspektiv på tillvägagångssätt 

för att skapa en interaktiv undervisning. Intervjufrågorna är konstruerade utifrån det 

Ekström och Johansson (2019, s.110) kallar huvudfrågor och uppföljningsfrågor. 

Huvudfrågorna består av öppna frågor för att få innehållsrika svar. Arbetets 

uppföljningsfrågor är likt Ekströms och Johansson (2019, s.110) beskrivning om vi 

behöver klargörande eller mer detaljer från de intervjuade. Trost (2010, s.40) beskriver 
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denna form av intervju som strukturerad intervju med öppna frågor där frågorna är 

förutbestämda och densamma för alla. Telefonintervjuer var en del av 

datainsamlingsmetoden eftersom vi kontaktade lärare både i och utanför Umeå. Inspelning 

av intervjuerna genomfördes både på plats och via telefon med lärarnas godkännande. 

Bryman (2012, s.488) förklarar, under genomförandet av en studie märkte han att 

telefonintervjuer gav lika utförliga svar som personintervjuer och det fanns därmed inga 

märkbara skillnader mellan intervjusätterna.  

Genomförande 
I detta arbete har vi kontaktat lärare både i och utanför Umeå för att öka möjligheten till 

flera deltagare. Lärarna kontaktades via mail och vid deltagande fick de vidare 

information. Detta innefattar upplysning om anonymitet, ett godkännande till inspelning 

av intervjun samt intervjufrågorna (se bilaga 1). Intervjufrågorna valde vi att skicka i 

förväg för att ge lärarna tid att fundera och förhoppningsvis lämna mer detaljerade svar. 

Telefonintervjuerna genomfördes med de tre lärarna som befann sig utanför Umeå. Dessa 

intervjuer genomfördes först, därefter intervjuades de återstående två lärarna på plats. 

Intervjuernas längd har varit mellan 25 till 40 minuter. En poängtering av våra intervjuer 

är att de två lärarna med kortast erfarenhet gav dem mest utförliga svaren och hade de 

längsta intervjuerna. Under intervjuerna hade lärarna tillgång till de förutbestämda 

frågorna men inte följdfrågorna eftersom de bara var en del av intervjun ifall lärarna 

behövde utveckla sina svar.  

 Analysmetod 
I arbetet använde vi oss av en kvalitativ dataanalys som enligt Ekström och Johansson 

(2018, s.121-122) syftar till att synliggöra de intervjuades egna perspektiv. Kort efter varje 

genomförd intervju började transkriberingen av lärarnas svar. Bryman (2018, s.578-580) 

menar att det är värdefullt att reservera tillräckligt med tid för transkribering så att en 

kontinuerlig process kan användas. Detta är för att inte behöva analysera för mycket data 

på samma gång.  
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Ekström och Johansson (2019, s.120) beskriver att man måste bestämma i vilken 

omfattning man vill ta med småord som mmh, aha, okej. Vi har valt att inte ta med 

småord. Enligt Bryman (2018, s.581) redigeras liknande uttryck för att individer oftast 

inte uttalar hela meningar, men samtidigt är det viktigt att inte innebörden i en intervju 

ändras. Efter en noggrann transkribering analyserades intervjuerna en i taget, därefter 

sorterades alla lärares svar in under varje intervjufråga för att upptäcka mönster bland 

svaren. Sedan skapades kategorier utifrån nyckelord där frågorna sorterades in efter olika 

teman. Detta är enligt Brymans (2018, s.677) förklaring där han beskriver att i en 

kvalitativ analys är det meningen att finna mönster i data, och sedan skapa olika kategorier 

som data sorteras in i. Kriterierna vi utgick ifrån vid skapandet av kategorier är nyckelord 

som återfinns i intervjufrågorna, som presenteras i en tabell nedanför. 

 

 

Tabell 2 Kriterier för intervjufrågornas indelning i kategorier 
Kategorier Frågor Nyckelord 

Användning av arbetssätt 
och motivation 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9 10 & 11 

Par, grupp, arbetsmetod/er, arbetssätt, 
motiverar, 60 min, veckan, fördelning, 
elevcentrerad 

Klassrumsmiljö och ett 
språkligt självförtroende 

6 & 8 Språkligt självförtroende, omgivning 

Vägledning och stöttning 12 & 13 Fastnar, vägled/er/ning 

  

Resultat och analys 
Nedan presenteras lärarnas svar utifrån intervjufrågorna (se bilaga 1).  I detta avsnitt 

presenteras resultat utifrån arbetets första forskningsfråga, Vad anser lärare motiverar 

elever till att vilja kommunicera och finns det arbetssätt som ökar kommunikation i 

undervisningen i engelska?. 
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Användning av arbetssätt 
När vi frågade om fördelning av arbetssätt det vill säga enskilt-, par- eller grupparbete 

svarade alla lärare utom Lärare 3 att par- och grupparbete är det som främst används. 

Lärare 3 har en jämn fördelning mellan enskild, par- och grupparbete. Enligt Lärare 1 och 

2 ökar elevernas vilja att kommunicera när de får arbeta i par. Lärare 4 och 5 håller med 

men att även grupparbete ökar elevernas vilja att kommunicera. 

 

Vid frågan om arbetsmetoder som främjar kommunikation fanns det enligt Lärare 1, 2, 3 

och 4 ingen specifik aktivitet som främjar kommunikation. Istället nämner de fördelarna 

med att använda sig av par- och grupparbete vid inlärning av ett nytt språk. För det första 

nämner Lärare 1 att elever vid pararbete kan ta hjälp av varandra. För det andra menar 

Lärare 2 att pararbete ger trygghet för eleverna eftersom de vet att det endast är en person 

som hör de. Lärare 2 berättade, trots att majoriteten av klassen är bekväma med varandra 

är ändå pararbete fördelaktigt när eleverna ska kommunicera. Enligt Lärare 4 och 5 gynnar 

grupparbete kommunikation mellan eleverna eftersom det alltid finns någon att prata med 

vid grupparbete. Lärare 3 menar att hen istället låter eleverna börja i par och sedan när de 

blir tryggare att gå över till grupp och slutligen till helklass. Med anledning av att gå från 

det lilla till det stora gör att eleverna stegvis vågar prata i olika konstellationer. 

 

I intervjuerna framkom att alla lärare har 60 minuter engelska i veckan, där vissa delar upp 

en 60 minuters lektion i två lektioner. Alla lärare berättade också att de har inslag av 

engelska i sin övriga undervisning, exempelvis morgonsamlingar. Vi frågade även om hur 

fördelning av kommunikation mellan lärare och elever ser ut i klassrummet. Samt om de 

har en elevcentrerad eller lärarcentrerad undervisning. Lärare 1 har en elevcentrerad 

undervisning där eleverna står för den mest talade tiden. Lärare 2 och 4 har också en 

elevcentrerad undervisning där det alltid finns inslag av kommunikation. Lärare 3 har en 

lärarcentrerad undervisning där hen står för den mest talade tiden. Lärare 5 berättar att hen 

anpassar sin undervisningsstil efter elevernas behov, eftersom vissa elever behöver en 

lärarcentrerad undervisning och vissa en elevcentrerad.  
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I frågan om arbetsmetoder där lärarna anser att kommunikation mellan eleverna ökar, 

besvarades det densamma som ovanstående stycke av alla lärare. Lärare 2 förklarade att 

intressanta samtalsämnen för eleverna bidrar till en ökad kommunikation mellan dem. När 

vi frågade om arbetssätt som är fördelaktiga vid inlärning av engelska språket och varför, 

utvecklade lärarna sina svar. Alla lärare svarade att par- och grupparbete är de främsta 

arbetssätten när eleverna ska lära sig engelska. Lärarna utvecklar med att det alltid finns 

en elev att ta hjälp av, och att det alltid finns någon att kommunicera med vilket i sin tur är 

nödvändigt för att kunna föra ett samtal. Avslutningsvis för att beskriva vikten av att 

eleverna kommunicerar uttrycker Lärare 4 “När du kan kommunicera så äger du språket. 

När du kommunicerar och kan prata så lär du dig maximalt”. 

Motivation 
Vi frågade lärarna om hur de motiverar sina elever till att vara aktiva deltagare under par-

och gruppaktiviteter. Enligt Lärare 1 motiverar hen sina elever till att vara aktiva genom 

att samtala om ämnen som intresserar eleverna. Ett annat sätt att skapa motivation hos 

eleverna är att få de att känna sig avslappnad inför deltagande i gruppaktiviteter. Det gör 

Lärare 1 genom rollspel eftersom rollerna gör att eleverna vet vad de ska fokusera på 

vilket gör de självsäkrare i att delta. Slutligen menar Lärare 1, för att upprätthålla 

motivationen hos eleverna är det viktigt att de känner att de kan göra misstag. Lärare 2 

förklarade, för att motivera eleverna till att vara aktiva lyfter läraren syftet och fördelarna 

med att lära sig det engelska språket för eleverna. Lärare 3 berättade, ett sätt att motivera 

en elev i behov av stöd är att sitta bredvid eleven. Lärare 3 menar att detta kan hjälpa 

eleven att vilja delta eftersom eleven känner en trygghet i att läraren finns där. Ett annat 

sätt att skapa trygghet är enligt Lärare 4 att använda sig av tydliga återkommande 

strukturer som eleverna är vana vid. Vidare nämner Lärare 4 likt Lärare 1 att misstag är en 

del av lärandet vilket man också måste visa för eleverna. Sammanfattningsvis skiljer sig 

Lärare 5s svar från de andra då hen tar upp betydelsen av att låta eleverna ta sin tid till att 

känna sig bekväm, genom att observera. 
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Klassmiljö och ett språkligt självförtroende 
I detta avsnitt kommer resultatet presenteras utifrån arbetets andra forskningsfråga, Hur 

påverkar klassrumsmiljö och ett språkligt självförtroende viljan att kommunicera?  

 

När vi frågade lärarna om tillvägagångssätt för att öka elevernas språkliga självförtroende 

svarade lärarna olika. Enligt Lärare 1 bör lärare direkt agera vid tendenser till sårande 

kommentarer mellan eleverna. Lärare 1 nämner också att aktiviteter som inte är utpekande 

och material som är bekanta för eleverna ökar det språkliga självförtroendet. Lärare 1 

lägger även tyngd vid pararbete för att bygga ett språkligt självförtroende eftersom 

eleverna vid pararbete har någon att stödja sig mot. Enligt Lärare 2 arbetar hen med att 

föra samtal med eleverna som saknar ett språkligt självförtroende, detta är för att komma 

fram till en gemensam lösning. I Lärare 2s klass får eleverna även stöd i form av skriftliga 

förslag på vad de kan säga under samtal. Lärare 3 arbetar med namn stickor för att alla i 

klassen ska komma till tals på sin egen nivå. För att alla ska komma till tals drar läraren 

slumpmässigt namnstickor ur en namnburk. Läraren anser att detta sätt att individualisera 

möjliggör för eleverna att delta på sin egen nivå. Det vill säga om de inte kan det engelska 

ordet får de säga ordet på svenska och därefter ges möjlighet till de andra eleverna i 

klassen och läraren att hjälpa eleven hitta det engelska ordet. Lärare 4 förklarade att när 

man bildar grupper med elever som befinner sig på olika nivåer ökar elevernas språkliga 

självförtroende och deras vilja att kommunicera. Eftersom de kan hjälpa varandra framåt 

oavsett nuvarande kunskaper. Lärare 5 förklarade, för att eleverna ska utvecklas och känna 

sig säkra i att kommunicera bör eleverna få göra saker i sin egen takt och själva avgöra när 

de känner sig redo. Därefter ställdes frågan om vilken betydelse klassrumsmiljö har för 

elevernas andraspråksinlärning. Alla lärare instämde i att klassrumsmiljön är en definitiv 

påverkande faktor för elevernas andraspråksinlärning. Enligt Lärare 1, 2 och 3 skapas en 

god omgivning när eleverna är medvetna om att det inte gör något ifall det blir fel, vilket 

är viktigt för att de ska våga kommunicera. Lärare 4 lyfte det faktum att eleverna kan olika 

saker och att de utbyter kunskaper genom sin omgivning, detta är något Lärare 5 också 

nämnde. 
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Vägledning och stöttning 
 I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån arbetets tredje och sista frågeställning, Hur 

kan vägledning i engelskundervisningen se ut enligt lärare?  

 

När vi frågade om tillvägagångssätt lärarna använder när en elev fastnar vid en uppgift 

svarade lärarna olika. Lärare 1 berättade att när en elev fastnar eller säger något fel är det 

viktigt att det inte blir en rättning inför klasskamraterna. Lärare 1 förklarade att hen istället 

upprepar det eleverna säger inför helklass för om ett misstag sker upprepar läraren det 

korrekta utan att det verkar som en rättning. Lärare 1 berättade att om en elev fastnar vid 

flera uppgifter får den till att börja med göra de uppgifter eleven själv kan och sedan göra 

klart resten tillsammans med andra klasskompisar eller läraren. Ett annat sätt för 

vägledning är enligt Lärare 2 att ge eleverna tid att försöka igen, därefter om eleven inte 

kan lösa uppgiften visar läraren hur man kan gå tillväga. Enligt Lärare 3, 4 och 5 kan 

lärare använda sig av repetition där en elev får kopiera och repetera det korrekta ordet och 

uttalet för att lära sig det. 

  

När vi frågade lärarna om det finns ett system för vägledning mellan eleverna svarade alla, 

att eleverna först börjar med att fråga klasskamraten som sitter bredvid innan man frågar 

läraren. Lärare 1 berättade att när en elev fastnar kan den också bli hänvisad till elever 

läraren vet kan hjälpa. Lärare 2 förklarade, för att eleverna ska kunna vägleda varandra har 

hen lyft vad som är viktigt för eleverna att tänka på när de vägleder varandra. Det kan vara 

att eleven ger ledtrådar eller förklarar uppgiften på ett annat sätt utan att ge svaret. Lärare 

4 berättade att när en elev förklarar för en annan lär den sig genom att formulera om 

information så att mottagaren förstår. Enligt Lärare 3 kan eleverna hjälpa varandra genom 

att arbeta i par, exempelvis när de söker engelska ord i ordboken. Lärare 5 berättade att 

vägledning sker genom att eleverna frågar sina bänkkompisar om hjälp. Därmed tränar 

eleverna på att även våga fråga sina andra klasskamrater om hjälp. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatets relevanta slutsatser utifrån arbetets bakgrund och det 

teoretiska ramverket. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare anser att 

kommunikation främjas samt hur faktorer som val av arbetssätt, motivation, ett språkligt 

självförtroende och vägledning kan komma att påverka främjandet. I diskussionen 

presenteras slutsatserna i kategorier som är formade utefter arbetets syfte. Kategorierna är 

Användning av arbetssätt som främjar kommunikation, Motivation hos elever, Ett 

språkligt självförtroende och klassrumsmiljöns påverkan och Vägledning. Därefter följer 

en metoddiskussion. 

  

Resultatdiskussion 

Användning av arbetssätt som främjar kommunikation 
 I utgångspunkt ur det teoretiska ramverket beskriver Vygotskij (1981, s.23-24), Säljö 

(2014, s.37), Dysthe (2003, s.41) att interaktion är nödvändigt för elevernas lärande då 

kunskap bildas och utvecklas i ett socialt samspel med individer. Detta stämmer överens 

med lärarnas uttalanden om hur inlärning av ett språk sker på ett fördelaktigt sätt. Alla 

lärare belyser arbetssätt som innehåller samspel och interaktion. Lärarnas svar skiljer sig i 

vad de anser är det fördelaktiga arbetssättet för att främja kommunikation, men de utgår 

huvudsakligen ifrån arbetssätt som bidrar till samspel och kommunikation. Av lärarnas 

uttalanden ser vi att en undervisning med interaktion är att föredra vid 

andraspråksinlärning. Dessa lärares uttalanden och vår analys av resultatet stämmer 

överens med Lees (2015, s.31-32) studie där en av de viktigaste faktorerna för 

andraspråksinlärning är en interaktiv undervisningsmiljö.  

 

Anton (1999, s.314) och Enever (2011, s.83) beskriver vikten av arbetssätt som par- och 

grupparbete eftersom eleverna får möjlighet till att kommunicera på det språket de lär. 

Anton (1999, s.314) menar, för att lära sig ett nytt språk måste man få använda sig av det. 

Lärarna lyfter likt Anton (1999, s.314) att arbetssättens gemensamma fördel är att de 
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innehåller samtal så att eleverna kan lära sig att kommunicera med andra. Som tidigare 

nämnt anser lärarna att par- och grupparbete är fördelaktigt men de betonar olika aspekter 

gällande vad arbetssätten bidrar med. Lärarnas svar skiljer sig där vissa menar att det i 

grupp alltid finns någon att kommunicera med, samtidigt som andra menar att par skapar 

trygghet för eleverna eftersom det endast är en klasskamrat som hör de. 

  

Genom lärarnas svar kan vi få syn på två olika sätt att främja kommunikation. Det första 

är att lärarna skapar trygghet för att eleverna ska våga kommunicera och det andra är att 

skapa undervisningstillfällen som ger utrymme för kommunikation. Detta överensstämmer 

med Keaveney och Lundberg (2014, s.14-16), Lundberg (2017, s.85) och Anton (1999, 

s.314) som tydliggör vikten av att skapa situationer som främjar interaktion och 

kommunikation. Detta är genom att använda arbetssätt som par- och grupparbete. 

Sammantaget ser vi av lärarnas uttalanden att interaktiva arbetssätt är övervägande vilket 

är positivt för elevernas språkutveckling. Detta är något Wedin (2011, s.213) lyfter 

eftersom elever behöver ges utrymme till att kommunicera för att språkutvecklingen inte 

ska hämmas. 

Motivation hos eleverna 

En av lärarna lyfter värdet i att välja ett intressant samtalsämne för att öka kommunikation 

mellan eleverna vilket överensstämmer med Lgr 11 (2018, s.34) som lyfter intressen och 

elevnära ämnen i det centrala innehållet. Överraskande är att det endast var en av fem 

lärare som lyfte intresse som en central faktor för att öka motivation. Detta eftersom 

intressanta och meningsfulla samtalsinnehåll är något vi själva anser är viktigt inom 

undervisningen för att eleverna ska vilja delta. Lärarens poängtering av att elevernas 

intresse är en betydande faktor för deras motivation redogörs i ett antal studier och 

litteratur. Kullberg (2004, s.31), Keaveney, Lundberg (2014, s.14-16) och Ayedoun et al. 

(2018, s.31) påpekar att elevernas intressen och erfarenheter är centrala faktorer för att 

eleverna ska vilja delta i kommunikativa tillfällen. Eun och Lim (2009, s.21-22) refererar 

till Vygotskij som trycker på att elevernas intresse är ett av de väsentligaste vid skapandet 
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av meningsfull undervisning för eleverna. Detta gör skolan till en central roll i elevernas 

motivation eftersom de kan påverka hur innehållet ska se ut (Dysthe, 2003, s.38-39).  

Något en annan lärare anser öka elevernas motivation är att synliggöra fördelarna med att 

lära sig det engelska språket. Dessa fördelar uppfattar vi som något eleven kan använda i 

sin vardag. Detta kan kopplas till Lgr 11 (2018, s.34) som redogör för att det 

kommunikativa innehållet bör för eleven vara vardagsnära. Uttalandet av läraren är 

överensstämmande med Ayedoun, et. al (2018, s.31) som förklarar att man bör synliggöra 

syftet och fördelarna med att lära sig ett språk. Avslutningsvis uppmärksammar en lärare 

att upprepade strukturer som elever är vana vid motiverar dem till att aktivt delta i 

aktiviteter. Keaveney och Lundberg (2014, s.14-16), Lundberg (2017, s.85) menar att 

använda sig av tydliga upprepade strukturer är fördelaktigt i undervisningen. 

Ett språkligt självförtroende och klassrumsmiljöns påverkan  
Utifrån lärarnas uttalanden kan vi uppfatta att språkligt självförtroende och en trygg 

klassrumsmiljö är avgörande för elevernas vilja att delta i kommunikativa aktiviteter. 

Majoriteten av de intervjuade synliggör värdet av eleverna vet om misstag i klassrummet 

är en del av lärandet. En av lärarna klargör att tendenser till sårande kommentarer är 

oacceptabelt då detta skadar elevernas språkliga självförtroende. Detta tar Elaldi (2016, 

s.219) Keaveney, Lundberg (2014, s.34-35, 59) upp och förklarar att kontinuerliga 

upplevelser av negativ kritik skapar språklig ångest och ett undvikande av deltagande 

istället för att skapa ett språkligt självförtroende. Det är därmed betydande att eleverna 

befinner sig i en tolerant miljö där misstag är en del av lärandet för att inte skapa en olust 

till andraspråksinlärning (Elaldi, 2016, s.219).   

 

Eleverna kan bygga upp ett språkligt självförtroende genom att ta hjälp av varandra. Detta 

utvecklas av en lärares uttalande om att bilda grupper efter elevernas olika nivåer av 

kunskap. Genom att de utbyter information kan de på så sätt hjälpa varandra framåt 

oavsett nuvarande kunskaper. Detta är i linje med Lees (2015, s. 32) studie som anser att 

främjande av en kommunikativ miljö sker i arbetssätt där eleverna blir indelade utifrån 

deras styrkor och svagheter, samt Vygotskijs (1981, s.164-165) proximala utvecklingszon. 
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Vygotskij redogör begreppet som kunskap en elev för närvarande besitter samt 

möjligheten att utveckla sin kunskap med hjälp av omgivningen. Lärarens uttalande om att 

bilda grupper efter olika nivåer stämmer överens med Vygotskijs (1978, s.85,87; 1981, 

s.164-165) förklaring att man i utvecklingszonen är mottaglig för förklaringar av en 

kompetentare person. 

 

En av lärarna lägger tyngd på att låta eleverna som är tysta själva få avgöra när de vill 

börja kommunicera. Detta är något Lundberg (2011, s.57) beskriver som den tysta 

perioden. Detta innebär att eleverna behöver exponeras för språket för att sedan i sin egen 

takt börja tala språket. Genom lärares uttalande och Lundberg (2011, s.57) uppfattar vi det 

som när eleven tillåts producera språket i sin egen takt byggs det språkliga 

självförtroendet upp. Slutligen lyfter en av lärarna betydelsen av sin egen roll som 

bidragande faktor för elevernas språkliga självförtroende och aktiva deltagande. Där 

tydliggör läraren att samtal med eleven för en gemensam lösning är fördelaktigt. Det 

tidigare uttalandet synliggör att en positiv relation mellan lärare och elev är en viktig 

faktor för elevens språkliga självförtroende. Henry och Thorsen (2018, s.218-219) menar 

att en positiv relation mellan lärare och elev kan motivera eleverna till att vara aktiva 

deltagare och utveckla ett gott lär beteende. Samt Lee (2015, s.31) som beskriver 

betydelsen av att en trygg relation kan leda till att läraren enklare får kontakt med elever i 

behov av stöd. 

Vägledning   
I följande avsnitt analyseras lärarnas svar om hur vägledning kan ske, där de flesta lärarna 

använder sig av repetition. Eleverna ges möjlighet att kopiera svaret för att sedan repetera 

det. Detta är i likhet med Vygotskij (1978, s.88) som tar upp imitation i den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij (1978, s.88) menar att en individ genom imitation kopierar 

andras handlingar och kan på så sätt prestera över sina nuvarande kunskaper. En av lärarna 

förklarar att upprepning är en naturlig del av hens undervisning för att inte synliggöra 

elevernas misstag inför andra klasskamrater.  
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Utifrån uttalandet drar vi slutsatsen att lärarna inte vill skada elevernas självsyn, som kan 

orsaka att de inte vågar kommunicera. Henry och Thorsen (2018, s.218-219) lyfter läraren 

som en påverkande faktor för elevers självtillit. Läraren har en grundläggande roll i att 

skapa en självsyn hos eleverna där de ser sig som framgångsrika språkinlärare enligt Saito, 

et al. (2018, s.711-712). Avslutningsvis använder alla lärare sig av ett system vid 

vägledning mellan eleverna, där eleverna blir hjälpresurser för varandra. En av lärarna 

beskriver för eleverna hur de kan vägleda varandra. De kan ge ledtrådar och formulera om 

information för att klasskamraten ska förstå. Detta är i linje med arbetets teoretiska 

ramverk där Vygotskij (1978, s. 85,87; 1981, s.164-165) förklarar att det är i den 

proximala utvecklingszonen som en individ är mottaglig för förklaringar av en 

kompetentare person. 

 

Metoddiskussion 
Antalet lärare valdes efter tillgänglighet vilket resulterade i ett begränsat urval bestående 

av endast 5 lärare. Urvalet kan betraktas som otillräckligt till följd av det knappa antalet, 

detta beror på att det uppstod svårigheter med att få tag på lärare som kunde intervjuas. 

Fortsättningsvis hade ett större antal lärare varit intressant att intervjua för att få fler 

perspektiv trots detta fick vi den information som var nödvändig för att genomföra 

arbetets resultat och diskussion. Inspelning av intervjuerna var viktigt för oss eftersom vi 

kunde koncentrera oss på lärarnas svar och vid behov ställa följdfrågor. Detta är i linje 

med Bryman (2018, s.578) som tar upp vikten av att vara närvarande och kunna ställa 

vidare frågor om intressanta uppfattningar istället för att lägga fokus på att notera.   

  

I arbetet användes telefonintervju som ett sätt att samla in data. Enligt Bryman (2012, 

s.488) ger inte telefon intervjuer en sämre datainsamling utan svaren blir lika innehållsrika 

som vid en personintervju. Däremot beskriver Bryman (2018, s.583) att en exempelvis 

inte kan ta del av kroppsspråk men detta var inget vi beaktat eller påverkats av i vårt 

arbete.  
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Avslutande reflektioner  
I inledningen lyftes svenska skolans timplan där engelska endast upptar 60 minuter i 

veckan trots rollen som ett kärnämne. Av detta skäl ville vi ta del av hur lärare använder 

sig av den korta undervisningstiden. I arbetet användes det sociokulturella perspektivet 

som ett teoretiskt ramverk eftersom synsättet lägger tyngd på sociala interaktioner vid 

inlärning. Detta arbete har visat resultat på att lärarna använder par- och grupparbete för 

att främja kommunikationen. Utifrån lärarnas uttalanden tyder det på att en interaktiv 

undervisning är det föredragna vid andraspråksinlärning. Detta är något som 

överensstämmer med arbetets teori och bakgrund där sociala samspel och interaktion är 

centralt för lärande. Det mest uppenbara undersökningsresultatet var att interaktion är 

nödvändig för att lära sig kommunicera det nya språket. Avslutningsvis är förslag på 

vidare forskning att mer djupgående undersöka komponenter som språkligt 

självförtroende och motivation för att se dess inverkan på andraspråksinlärning.  
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Bilagor 

Dessa är frågorna till intervjuerna 

1. Hur ofta har du engelska i veckan? 60 min under en lektion? eller är det fördelat på annat 

sätt. 

  

2. Finns det engelska inslag i din övriga undervisning? exempelvis på morgonsamlingar eller 

används engelska ämnesintegrerat i andra ämnen  

 

3. Hur ser fördelningen av enskilt arbete och arbete i par eller grupp ut? Kan du detaljerat 

beskriva vilka typ av uppgifter det är vid individuellt arbete respektive i par/grupp arbete?  

 

4. Vilka arbetsmetoder använder du dig av för att främja kommunikationen på engelska i 

klassrummet? På vilket sätt anser du att arbetsmetoden som du använder dig av främjar 

kommunikation i din klass? 

 

5. Kan du detaljerat beskriva en arbetsmetod där du märker att kommunikationen i 

klassrummet mellan eleverna ökar? 

 

6. Vissa elever kan känna sig osäkra inför att prata på ett annat språk inför andra, har du 

några förslag på hur man ökar elevernas språkliga självförtroende för att våga prata? 

 

7. Hur ser fördelningen ut av den tid som ägnas åt att kommunicera på engelska. Dvs hur 

mycket av den pratade tiden ägnas åt läraren och åt eleverna.  

 

8. Vilken betydelse har omgivningen i klassrummet för elevernas engelska språkinlärning? 

Då menar vi miljön och hur toleranta eleverna är mot varandra  

 

9. Anser du att din undervisning främst är elevcentrerad eller är den lärarcentrerad?   
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10. Vilket arbetssätt (om det är främst par eller enskilt som är bäst) anser du är det bästa för att 

lära sig det engelska språket?  

11. Följdfråga: På vilket sätt är det, det bästa arbetssättet och vad bidrar det med?  

 

12. Hur motiverar du eleverna i din engelska undervisning till att vilja vara aktiv och delta i 

par och grupp aktiviteter?  

 

13. Om du märker att en elev fastnar vid en uppgift exempelvis vid den kommunikativa delen 

av den engelskundervisningen. Hur vägleder du eleven för att komma vidare då? 

 

14. Finns det något system som eleverna använder för att ta hjälp av varandra dvs något 

system för vägledning mellan elever?  
 


