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Abstract 

The aim of this study is to investigate English teachers’ communication when teaching English in 

grade three in Swedish schools. The investigation seeks to find out what language is, and why it is, 

dominant and how the proportions in the teachers’ uses of English and Swedish in time are 

distributed. The study also describes what attitudes teachers have to the English language and if, if so 

how, two categories of strategies, namely body language and code switching are used. 

The study was performed in two steps with different methods for collection of qualitative 

empirical data. The collection of the empirical data was carried out in structured observations and in 

structured interviews with four English teachers of whom two work in so called free and independent 

schools and two work in public schools. To obtain a complete picture of teachers’ English teaching 

the observations were conducted first to be followed by an additional interview. The results show that 

two of four English teachers dominantly speak English. The teachers’ motives for using English as 

educational language are that students need to hear the second language early to learn it. The teachers 

also report that code switching between Swedish and English and teaching in pupils’ levels help 

pupils to understand are motives for using Swedish as educational language. Several English teachers 

find it difficult to teach in the target language and they are therefore feeling an uncertainty in teaching 

English. 

Body language is more widely used by English teachers teaching in their second language. The 

English teacher, who speaks more English when teaching, use body language most frequently and 

teachers who have Swedish as the dominant language of instruction use code switching more often. 

Teachers' reasoning about the use of body language and code switching are for some knowingly and 

some unknowingly and is used by all respondents to illustrate and clarify. The teachers believe that 

there are both pros and cons of using code switching. Results also show that teachers who have 

worked the shortest time as an English teacher and work at free schools use English in English 

teaching to a greater extent than teachers who have taught English some time and work at public 

schools. 

 

Keywords: Second language learning, English teaching, English teachers, teaching language, code 

switching, body language, attitudes 
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Sammanfattning 

Syftet med forskningsstudien är att undersöka engelsklärares kommunikation vid engelskundervisning 

i årskurs tre i Mellansverige och att svara på frågorna vilket undervisningsspråk som är dominerande, 

varför det språket är dominerande, hur fördelningen mellan engelska och svenska ser ut samt hur 

användningen av språken ser ut i tid. Studien avser också att svara på vad lärare har för attityder till 

det engelska språket samt om, och i så fall hur, strategierna kroppsspråk och kodväxling används. 

Studien utfördes i två steg med olika metoder för insamling av kvalitativ empiri. Insamlingen av 

empiri utfördes genom strukturerade observationer av, samt halvstrukturerade respondentintervjuer 

med, fyra engelsklärare varav två arbetar vid friskolor och två är kommunalt anställda. För att få en 

helhetsbild av lärares engelskundervisning genomfördes observationerna först för att sedan efterföljas 

av en kompletterande intervju. Resultatet visar att endast två av fyra engelsklärare använder engelska 

som dominerande undervisningsspråk vid engelskundervisning. Flera respondenters motiv till att 

använda engelska som undervisningsspråk var att elever behöver höra språket från tidig ålder. Flera 

respondenters motiv till att använda svenska som undervisningsspråk var att översätta för att eleverna 

ska förstå samt för att hålla undervisningen på elevernas nivå. Många engelsklärare tycker det är svårt 

att undervisa på målspråket och känner därför en osäkerhet i att undervisa i engelskämnet. 

Kroppsspråket används i större utsträckning av engelsklärare som undervisar på andraspråket. 

Den engelsklärare som talar mest engelska använder kroppsspråket flitigast och de lärare som har 

svenska som dominerande undervisningsspråk kodväxlar mer. Lärarnas resonemang om användandet 

av kroppsspråk skiljer sig åt då det för vissa används medvetet och för vissa omedvetet. 

Kroppsspråket används av alla respondenter för att illustrera och tydliggöra någonting för eleverna. 

Lärarna anser att det finns både för och nackdelar med att använda kodväxling. Resultaten visar också 

att lärare som arbetat kortast tid som engelsklärare och arbetar på friskolor använder engelska vid 

engelskundervisning i högre grad än lärare som undervisat i engelska längre tid och arbetar vid 

kommunala skolor. 

 

Nyckelord: andraspråksinlärning, engelskundervisning, engelsklärare, undervisningsspråk, 

kodväxling, kroppsspråk, attityder 
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1. Inledning 

Detta examensarbete är skrivet av Linda Stål och Linn Hermann. Vi har båda läst kursen 

Engelska LS år 1-6, vilken hölls höstterminen 2013 på Lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet och hade fokus på engelskundervisning i grundskolan upp till årskurs sex. Under 

kursen fick vi lära oss vikten av att som engelsklärare i grundskolan tala engelska vid 

engelsklektioner för att elever lättare ska kunna tillgodogöra sig språket (Sundh, 2013-10-17). 

Det påpekades att muntlig användning av målspråket är ett effektivt sätt att lära sig ett 

främmande språk samt att läraren genom att använda målspråket vänjer eleverna vid språket. 

Vi bestämde oss för att undersöka vilket muntligt undervisningsspråk som engelsklärare i 

grundskolan faktiskt använder sig av i sin engelskundervisning. Vi funderade på om dagens 

lärare känner sig osäkra i att använda sig av det engelska språket och om de kanske därför av 

bekvämlighetsskäl väljer att tala svenska som de är mer trygga med. Vi var också nyfikna på 

vad lärare har för tankar kring användning av muntlig engelska i klassrummet, om lärare har 

gjort ett medvetet språkval i sin undervisning samt vad de har för tankar och åsikter kring 

arbetssätt och elevers förståelse vid andraspråksinlärning.  

Studien utfördes i de tidiga skolåren i årskurs tre. Detta var ett val som grundades i att de 

flesta elever i årskurs tre ligger på en nivå där de nyligen utvecklat sin läs- och skrivförmåga i 

förstaspråket och den auditiva inlärningsförmågan, det vill säga inlärningen som sker genom 

att lyssna, ligger närmast till hands för dem vid inlärningen av nya språk (Scott & Ytreberg, 

1990, s. 21). På grund av detta ansåg vi lärares muntliga språkanvändning i årskurs tre vid 

engelsklektioner intressant att undersöka. Största delen av arbetet har skrivits tillsammans 

men en uppdelning har gjorts där Linda Stål har ansvarat för delstudien som avser 

klassrumsobservationer och Linn Hermann har ansvarat för delstudien som avser intervjuer. 
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2. Bakgrund 

2.1 Inlärning av språk 

I dagens samhälle är det engelska språket ett världsspråk och något som vi hör dagligen 

genom exempelvis TV och andra typer av medier (Kim-Rivera, 1999, s. 234; Jingxia, 2010, s. 

10; Lundahl, 2010, s. 37). För att förstå vad som sägs i medier samt för att kunna 

kommunicera med andra människor vid resor runt om i världen kan kunskaper i det engelska 

språket komma att vara nödvändiga (Crystal, 2003, s. 2). Med detta som grund är därför 

engelskämnet en viktig del av skolan och kan bidra till motivation hos elever att lära sig 

engelska (Lundberg, 2010, s. 23; Ellis, 1997, s. 39). Genom att lärare använder målspråket 

vid andraspråksundervisning ger de också en naturlig invit till elever att använda språket 

(Kim-Rivera, 1999). Språkinlärning är en omedveten process och genom att lyssna till språket 

lär sig människor bland annat hur språket är uppbyggt, hur det låter samt ny vokabulär 

(Krashen, 1982, s. 10; Fast, 2008, s. 86). Elever kommer dock inte till skolan helt utan 

kunskaper om det engelska språket eftersom de kan ha tillägnat sig dessa på sin fritid genom 

exempelvis Internet, filmer och spel (Halliwell, 1992, s. 3; Kim-Rivera, 1999). Det är av vikt 

att som lärare ta tillvara på dessa kunskaper och hålla undervisningen på en bra nivå för 

eleverna (Butzkamm, 2011, s. 390). Elever som är starka i engelskämnet tenderar dessutom 

att lära sig mer engelska på fritiden (Skolverket, 2005).  

En stor del av en människas språkinlärning sker genom auditiv inlärning, det vill säga 

genom att lyssna (Harmer, 2007, s. 133). Auditiv inlärning kräver inte några färdigheter i att 

läsa eller skriva, vilket medför att även barn i tidig ålder kan lära sig ett andraspråk (Scott & 

Ytreberg, 2012, s. 21). Elevernas hörförståelse, ordförråd samt uttal och hur ord betonas 

utvecklas genom att höra språket (Harmer, 2007, s. 133). En fördel med språkinlärning i tidig 

ålder är att barn lätt tillägnar sig uttal och intonation eftersom de har en känslighet för ljud 

och rytm (Lundberg, 2011, s. 21). Gällande språkinlärning har det konstaterats att ju mer man 

lyssnar på ett språk, desto bättre förstår och talar man själv språket (Ellis, 2005, s. 217; 

Harmer, 2007, s. 133). Det är inte av betydelse att allt som sägs förstås vid lyssnandet då 

sammanhanget och språkmelodin ändå kan uppfattas (Lindö, 2005, s. 50). Eleverna knyter 

inte bara an till det engelska språket genom att lyssna till det, även deras förmåga till 

läsförståelse i språket gynnas (Sandström, 2011, s. 24-25). 
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2.2 Engelska som undervisningsspråk 

Lärare som talar engelska vid engelskundervisning kan genom att själva använda språket 

uppmuntra sina elever till att våga göra detsamma (Sandström, 2011, s. 30). 

Engelskundervisningens tyngdpunkt bör ligga på “hörförståelse och muntlig kommunikation 

utifrån de metodiska principerna ‘höra-göra’ och ‘lyssna-förstå-imitera-tala’” (Lundberg, 

2010, s. 18). Med “höra-göra” menas att eleverna hör vad läraren säger och gör därefter, 

“lyssna-förstå-imitera-tala” innebär att eleverna får en förståelse för vad läraren säger, 

inspireras av lärarens språkanvändning och sedan imiterar den. Strandberg (2006, s. 51) anser 

att barn gör som vuxna gör och belyser att språkinlärning ska ske i interaktion. Det är 

dessutom av stor vikt att läraren talar tydlig engelska eftersom att språket behöver vara på en 

begriplig nivå för eleverna (Krashen, 1982, s. 59). 

I kursplanen för engelska för årskurserna ett till nio beskrivs att eleverna ska ges 

förutsättningar att ”förstå och tolka innehållet i talad engelska...” (Lgr 11, 2011, s. 30), 

däremot behandlas inte vilket språk läraren ska använda vid undervisningen. Eleverna ska 

dock ”ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga” och den förmågan 

innebär bland annat ”att förstå talad och skriven engelska” (ibid.). I slutet på årskurs sex ska 

eleverna kunna förstå enkel och tydligt talad engelska om vardagliga och välbekanta ämnen 

(ibid., s. 34). Att lärare använder målspråket i undervisningen kan därför medföra att elever 

känner sig säkrare och tryggare med att själv tala engelska i klassrummet samt hjälpa elever 

att klara kunskapskraven för ämnet, vilket också behandlar förståelse av målspråket (Scott & 

Ytreberg, 1990, s. 10; Lgr 11, 2011, s. 30). 

Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2011, s. 3) visar att det är stora skillnader 

på undervisningens kvalitet på olika skolor: ”i 15 av 22 skolor har Skolinspektionen bedömt 

att det behövs åtgärder när det gäller området kommunikativ förmåga”. 

Kvalitetsgranskningen visar att eleverna inte ges tillräckliga möjligheter att öva sina 

färdigheter i den kommunikativa delen av engelska språket (ibid., s. 6-7). Under vissa 

lektioner som observerades talade varken lärare eller elever någon engelska alls. 

Skolverkets utvärdering av en försöksverksamhet, som innebar att ämnesundervisning 

skulle bedrivas på engelska för elever som valt ämne av intresse, visar att under läsåret 

2008/2009 fick knappt 9 400 elever, vid tiden cirka en procent av Sveriges grundskoleelever, 

kontinuerlig ämnesundervisning på engelska. Av dessa elever gick ungefär hälften på någon 
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skola som ingår i Internationella Engelska skolan. Undervisningen krävde inte några 

förkunskaper i engelska av eleverna och både kommunala och privata skolor gavs möjlighet 

att ingå i försöksverksamheten. Utvärderingen visar att de elever som deltog fick goda 

kunskapsresultat vid jämförelse med det nationella genomsnittet. Samma rapport visar att en 

del lärare ser det engelska språket i undervisningen som ett komplement till svenskan och 

talar därför svenska under lektionstid. Lärares kompetens och kunskaper i språk hade 

betydelse för i hur stor utsträckning och med vilka metoder undervisningen skedde på 

engelska (Skolverket, 2010). 

Det kan tänkas uppstå funderingar kring hur och om eleverna påverkas negativt av att 

undervisas i ämnet engelska genom det svenska språket. År 2001 ansåg Cameron (s. 242) att 

det inte fanns tillräckligt med forskning om andraspråksinlärning. Trots att det har gått 13 år 

kan det ändå tyckas vara en god anledning till att fortsätta undersöka lärares muntliga 

användning av engelska vid engelskundervisning.  
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Sociala faktorers betydelse för elever vid andraspråksinlärning 

Enligt Howard Giles’s “accommodation theory” påverkas andraspråksinlärare av olika 

sociala faktorer (Ellis, 1997, s. 39). Elevers attityder till språket har stor inverkan på 

språkutvecklingen och kan därmed påverka vilket språk de använder sig av under 

språkinlärningen. En negativ inställning till målspråket kan därför hämma utvecklingen av 

språket. Sociala faktorer kan även påverka andraspråksinlärares motivation gällande språket. 

Om elever omges av målspråket på en högre nivå tenderar de att lära sig mer än om de endast 

praktiserar språket på sin egen nivå (ibid.). 

Kim-Riveras forskningsstudie (1999), som behandlar engelskundervisning i den svenska 

skolan och utfördes med hjälp av 20 000 elever i årskurserna två, fem och nio, visar att 

svenskar är framgångsrika i andraspråksinlärning och att den sociala atmosfären och andra 

känslomässiga faktorer, som exempelvis attityder, spelar en stor roll för språkinlärningen. 

Exempelvis har det betydelse om läraren ger instruktioner på målspråket, eftersom elever på 

så sätt får en naturlig invit till att själva använda det engelska språket. Forskare som 

Chambers och MacDonald menar att andraspråket ska användas i så stor utsträckning som 

möjligt och att det inte är av betydelse att elever förstår precis allt som sägs (Jingxia, 2010, s. 

11). Sverige är ett framgångsrikt land inom engelskämnet och Kim-Rivera har analyserat 

engelskundervisningen i den svenska skolan, eftersom han anser det vara aktuellt och relevant 

att försöka förstå varför europeiska länder är så framgångsrika i undervisningen av 

inlärningen av ett andra språk. Han menar att svenskar kan tala vardaglig engelska på en hög 

nivå och anser att en rad sociala omständigheter har bidragit till detta, exempelvis att 

svenskar möter det engelska språket genom filmer och olika spel (Kim-Rivera, 1999; 

Lundahl, 2010, s. 37). Kim-Rivera (1999) betonar att kommunikation på engelska är viktig 

från tidig ålder.  

3.1.2 Lärares attityder vid andraspråksundervisning  

I Bergs studie (2013, s. 4) belyses lärares muntliga användning av det engelska språket. 

Forskaren undersöker skillnader mellan lärares språkanvändning i grund- och gymnasieskola 

samt pekar på viktiga aspekter av språkundervisning, språkinlärning och kodväxling. Berg 
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(ibid.), liksom Sandström (2011, s. 30), belyser vikten av att lärare använder målspråket vid 

undervisning i engelska. För att främja inlärningen av ett andraspråk behöver man i första 

hand bli exponerad för språket (Ellis, 2005, s. 217). Sådan exponering kan exempelvis vara 

när små barn lär sig sitt förstaspråk då föräldrarna talar och gestikulerar till barnet (Krashen, 

1982, s. 10). Studiens resultat visar att lärare har samma åsikt om att uteslutande använda det 

engelska språket i undervisningen, samt att det är av betydelse att vara konsekvent i sin 

språkanvändning. Resultaten visar även att gymnasielärare uteslutande pratar engelska med 

sina elever men däremot att engelsklärare, i årskurs sex till nio, i så hög grad som möjligt 

talar engelska med eleverna men emellanåt väljer att ta till svenska som hjälpmedel (Berg, 

2013, s. 14-15). 

I läroplanen för årskurs ett till nio, i syftesdelen för engelska, finns inga riktlinjer för 

vilket undervisningsspråk som ska användas vid engelskundervisning. Däremot finns direktiv 

för undervisningsspråk i gymnasieskolans kursplan för engelska, vilka menar att lärare i så 

hög grad som möjligt bör undervisa på engelska (Lgr 11, 2010, s. 30; Lgy 11, 2010, s. 53). 

Kodväxling under lektionerna i gymnasiet sker knappt alls enligt Bergs studie (2013, s. 11), 

vilket det däremot gör i årskurs sex till nio av både lärare och elever. En slutsats forskaren gör 

är att elevernas svenska språkanvändning sker av lathet, begränsat ordförråd eller ovillighet 

att prata engelska.  

Berg (2013, s. 4) har observerat att elever är medvetna om vikten av att tala målspråket, 

vilket också Sandström (2011, s. 30) belyser. Berg (2013, s. 4) observerade även att 

svårigheten med att undervisa i andraspråket ofta ligger i attityder hos både elever och lärare. 

Att ha en klassrumskultur där lärare använder målspråket konsekvent, där eleverna är 

uppmärksamma och frågar om språkets betydelse vid oklarheter gynnar 

andraspråksinlärningen. Crichton (2009, s. 19) menar att lärare, som väljer att inte använda 

målspråket vid andraspråksundervisning, genom detta visar sina elever en negativ attityd 

gentemot målspråket. Lundberg (2010, s. 24) anser dessutom att det finns risk att elever som 

vet att den svenska översättningen kommer efter den engelska instruktionen inte koncentrerar 

sig på att försöka förstå instruktionen då den ges på engelska. Målet med engelskundervisning 

är att förbereda elever till att kunna tolka och förstå språket i verkliga situationer. Människor 

utvecklas genom språkinmatning, vilket innebär att lyssna till språket exempelvis då lärare 

talar engelska och på grund av detta behöver lärare använda målspråket i så hög grad som 
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möjligt (Ellis, 2012, s. 127). Elevers språkutveckling sker även genom att de ges kompetens i 

att kommunicera och därmed få verktyg för att kunna tala språket (Krashen, 1982, s. 59-60). 

3.1.3 Användning av första- eller andraspråket vid andraspråksundervisning 

Huruvida lärare ska använda förstaspråket vid andraspråksundervisning råder det delade 

meningar om. Det har debatterats om hur andraspråkundervisning ska utföras och bland annat 

har avrådan om att använda sig av förstaspråket i språkundervisning betonats (Cook, 2001, s. 

404). Detta har lett till att användning av andraspråket vid andraspråksundervisning ses som 

positivt och användning av förstaspråket fått en negativ bild, samt att fokus legat på att mer 

eller mindre lägga förstaspråket åt sidan (ibid). Användning av elevernas förstaspråk i 

andraspråksundervisning kan gynna eleverna till att bli autentiska andraspråksanvändare, 

istället för att till varje pris undvika och förbjuda förstaspråket i klassrummet (Cook, 2001, s. 

402). Butzkamm (2011, s.390) anser att andraspråkselever som ligger på en avancerad 

kunskapsnivå kan få undervisning på målspråket, men att nybörjare i språket och elever på en 

så kallad medelnivå behöver få hjälp av förstaspråket för att tillägna sig ett nytt språk.  

Genom att använda förstaspråket som en resurs i klassrummet kan läraren exempelvis 

förklara andraspråkets betydelse, förklara grammatiska strukturer och organisera klassen. 

Elever kan också använda förstaspråket som en del av sitt lärande (Cook, 2001, s. 402).  Det 

är dock orimligt att förutsätta att elever i andraspråksundervisning ska ha samma mål, att tala 

språket flytande samt att endast tala andraspråket, som en elev som lär sig sitt förstaspråk. Att 

kräva att elever ska tala målspråket kan leda till att de känner sig misslyckade då de sällan 

klarar att tala första- och andraspråket lika bra (Cook, 2001, s. 407). Förstaspråket har en 

betydande roll i både inlärning och användning av andraspråket eftersom eleverna i sin 

språkinlärning behöver stöd från läraren, exempelvis genom att fråga vad olika ord betyder 

(Cook, 2001, s. 408). Användning av förstaspråket vid andraspråksinlärning kan därmed 

bidra positivt till inlärningen samt leda till en naturlig användning av språket för eleverna 

(Cook, 2001, s. 414). 

Det kan vara svårt för lärare att avgöra vilken nivå eleverna ligger på samt vid vilka 

tillfällen det passar bäst att använda första- respektive andraspråket (Stoltz, 2009, s. 145). Hur 

och på vilket sätt lärare använder förstaspråket kan bero på olika faktorer. Stoltz (ibid.) menar 

att andraspråkslärare använder förstaspråket för att alla elever ska förstå vad som sägs och 

därmed kunna följa med i undervisningen. Att undervisning sker på förstaspråket kan även 
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bero på andra än pedagogiska eller didaktiska orsaker, exempelvis att lärare undervisar 

rutinmässigt på förstaspråket. Det är därför av betydelse att lärare inte bara är ämneskunniga 

utan också är medvetna om de didaktiska val som undervisningssituationer vid 

andraspråksinlärning kräver (Stoltz, 2009, s. 155). Överanvändning av förstaspråket vid 

andraspråksundervisning påverkar elever dock negativt genom att de blir berövade värdefulla 

språkliga inslag av det andra språket. Språkinlärare som är vana att höra både andra- och 

förstaspråket vid undervisning tenderar att enbart lyssna vid användningen av förstaspråket 

(Jingxia, 2010, s. 11). 

När andraspråksundervisningen planeras noggrant och bygger på medvetna strategier 

samt ifall lärare besitter kunskaper om andraspråksinlärning kan undervisning på 

andraspråket vara effektiv (Gröning, 2003, s. 19). Ellis (2012, s. 127) anser att förstaspråket i 

andraspråksundervisning bör undvikas för att elever ska utsättas av målspråket i så hög grad 

som möjligt. Forskare som Chambers och MacDonald anser att lärares användning av 

förstaspråket bidrar till att elever inte lär sig lika mycket (Jingxia, 2010, s. 11). Genom att 

undervisa enbart på målspråket blir språket genuint och genom att lyssna till språket 

utvecklas också elevers egna språksystem. Lärare som undervisar på målspråket överlappar 

glappet mellan de kontrollerade aktiviteter som sker i klassrummet och det oförutsägbara i 

språket så som det används i det riktiga livet. Elever bör också få lyssna till språket för att 

kunna utveckla sitt eget uttal, lära sig hur ord ska betonas samt utveckla sin språkförståelse 

(Harmer, 2007, s. 133). 

Elever i Sverige uppmuntras av lärare till att tala och utveckla språket, trots att de endast 

kan ett fåtal ord när de börjar i skolan. I Kim-Riveras studie (1999, s. 234) framgår att av de 

20 000 elever var det endast 80 procent som begrep vad deras lärare sa på engelska, de övriga 

20 procent förstod enbart vissa ord eller fragment av deras lärares tal. Det kan dock tänkas 

vara rimligt att elevers engelskkunskaper är mer omfattande idag än för 15 år sedan, bland 

annat med tanke på många barns vardagliga kontakt med det engelska språket, genom 

exempelvis spel och Internet (Jingxia, 2010, s. 10; Lundahl, 2010, s. 37). 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs de lärandeteorier som användes för att analysera och diskutera lärares 

användning av engelska respektive svenska vid engelskundervisning. Endast de aspekterna 

som behandlar språkinlärning inom idétraditionerna behaviorism, kognitivism och 
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sociokulturellt perspektiv är behandlade. Även begreppen learning och aquisition, som utgör 

en del av Krashens andraspråksinlärningsteori, låg till grund för analysen. Dessutom förklaras 

begreppen kroppsspråk och kodväxling, vilka användes för att analysera engelsklärares 

användning av strategierna. 

3.2.1 Lärandeteorier 

Behaviorismen är lärandeteorin där hypotesen innebär att det konkreta, det yttre och 

observerbara, är det som mäts medan tankemönster och reflektioner inte är av intresse (Säljö, 

2000, s. 50). Språkinlärning sker genom ”imitation, övning, social förstärkning och 

vanebildning” (Lundahl, 2009, s. 146). Inom undervisning härmar elever lärares språkljud 

tills språkanvändningen är korrekt och de får då positiv förstärkning av läraren (Säljö, 2000, 

s. 50; Lightbown & Spada, 2013, s. 213-214). Behaviorismen innebär att handlingar som 

belönas, exempelvis rätt språkljud under en engelsklektion, även upprepas och att tillfällen 

där handlingar inte belönas tenderar att minska (Säljö, 2000, s. 52). Muntliga eller skriftliga 

fel motarbetas omedelbart genom att lärare rättar till och uppmärksammar misstaget 

(Lundahl, 2009, s. 146). Inom behaviorismen är barn passiva och helt styrda vid 

kunskapsinlärning (Lightbown & Spada, 2013, s. 103-104). Undervisning sker från de minsta 

och mest elementära kunskapsdelarna till de mer komplexa kunskapsmålen, likt tegelstenar 

som byggs ihop till en mur (Säljö, 2000, s. 52-53). 

Inom den kognitiva lärandeteorin ligger intresset i att beskriva och förstå människans 

mentala processer. Individen skapar sin egen förståelse av omvärlden genom sin egen 

delaktighet, exempelvis aktiviteter där elever arbetar laborativt eller reflekterar över 

någonting (ibid., s. 55-56, 58; Lundahl, 2009, s. 151; Lightbown & Spada, 2013, s. 108). 

Inom konstruktivismen kopplas den egna erfarenheten och tidigare kunskap ihop med ny 

kunskap. Anhängare till den “barncentrerade” lärandeteorin anser att språkets uppbyggnad är 

någonting som alla människor har medfödda kunskaper om, vilket förklarar att människan 

kan lära sig tala så tidigt i livet (Lightbown & Spada, 2013, s. 108; Säljö, 2000, s. 59). 

En annan utgångspunkt i denna studie är också den sociokulturella lärandeteorin, som 

innebär att lärandet sker i samspel med andra människor (Säljö, 2000, s. 66; Gibbons, 2010, s. 

26). I den sociokulturella lärandeteorin är individens utveckling ett socialt faktum. 

Undervisningen har stor betydelse för elevers utveckling samt pekar på att arbete med ”höga 

kognitiva utmaningar” bör eftertraktas (Gibbons, 2010, s. 6, 36). Kommunikation och 
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språkanvändning är centrala tankar för en människas utveckling. Genom kommunikation med 

andra människor kan vi delta i att förklara omvärlden och samspela med andra i olika 

situationer (Säljö, 2000, s. 67, 82; Gibbons, 2010, s. 26).  

Att arbeta mot den proximala utvecklingszonen innebär att vi genom sociala praktiker 

kan uppnå sådant vi inte hade kunnat uppnå ensamma, det vill säga utan lärares eller vuxens 

handledning. Utrymmet som bildas mellan vad en individ klarar av ensam och vad denne 

klarar av under en vuxens ledning eller den framtida kunskapen beskrivs som den proximala 

utvecklingszonen, eller zone of proximal development
1
 (Vygotsky, 1978, s. 85; Vygotsky, 

1987, s. 209).  

Elever bör utmanas för att kunna utvecklas, ”det enda ’nyttiga’ lärandet är det som ligger 

steget före, i nästa utvecklingsfas” (Gibbons, 2010, s. 39-40). Vid andraspråksinlärning 

behöver elever “the scaffolding support” från läraren och andra elever, exempelvis genom att 

fråga vad olika ord betyder (Cook, 2001, s. 408). För att hjälpa elever att arbeta i den 

proximala utvecklingszonen kan scaffolding användas (Säljö, 2000, s. 123). Scaffolding, eller 

stöttning, innebär att den mer kompetente, eller den vuxne, bryter ned problemet i mindre 

bitar, utan att ge det givna svaret, för att på så sätt hjälpa eleven framåt (ibid.; Gibbons, 2010, 

s. 29). Med den proximala utvecklingszonen som grund är barns utveckling således beroende 

av lärarens och andra elevers stöttning och hjälp (Gibbons, 2010, s. 37). Detta leder elever 

”mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse” (ibid., s. 29) och läraren 

ansvarar för att eleverna utvecklar sina kunskaper. Inlärning och utveckling av språk sker i ett 

samarbete och därför har interaktion en betydande roll i lärandet av språk (ibid., s. 28, 36).  

3.2.2 Learning och acquisition 

Krashen (1983, s. 18, 26) menar att det finns två vägar att tillägna sig ett nytt språk, learning 

och acquisition. Learning innebär att språkinläraren undervisas om språkets form och regler, 

att vara medveten om reglerna samt att kunna tala om dem. Acquisition, vilken är 

inlärningsmetoden Krashen förespråkar, innebär att språket lärs in vid tillfällen då språket 

används för att kommunicera vardagligt och naturligt, likt inlärningen av förstaspråket (ibid). 

Vid inlärning av ett andraspråk via acquisition lärs inga regler ut för hur språket används, 

däremot utvecklas förmågan att ha på känn hur språket används korrekt (ibid., s. 26). För att 

inläraren ska kunna tillägna sig det andra språket måste denne förstå budskapen i 

                                                
1
 Vi har dock valt att använda begreppet den proximala utvecklingszonen i denna studie. 
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andraspråket. Att elever exempelvis lyssnar på ett okänt språk via radio hjälper inte 

inlärningen (ibid., s. 19). Att tala ett andraspråk med flyt är ingenting elever lär sig med 

detsamma, det är någonting som växer fram och utvecklas med tiden (ibid., s. 20). 

Viktiga faktorer vid andraspråksinlärning är att lyssna till samt att läsa texter på 

andraspråket (ibid., s. 35; Harmer, 2007, s. 133). Att lärare kommunicerar med elever på 

målspråket, och att de förstår vad som sägs, ger elever ”... the best possible language lesson 

since we will supplying input for acquisition” (Krashen & Terrell, 1983, s. 35). Förmågan att 

kunna tala och skriva byggs upp och växer fram med tiden och är därför ingenting som kan 

påskyndas. Vid andraspråksundervisning för yngre barn bör lärare tala om saker som är här 

och nu för barnen och som ligger i deras intresse. “Good second language teachers do this by 

adding visual aids, by using extra-linguistic context” (ibid., s. 32). 

Krashens tankar om framgångsrik andraspråksundervisning stämmer väl överens med 

forskning om barns inlärning av förstaspråket. Vårdnadshavare talar på ett förenklat sätt med 

sina barn för att underlätta barnens språkinlärning, eftersom denne primärt vill bli förstådd 

genom att kommunicera med sitt barn och inte har för avsikt att lära ut ett språk. 

Vårdnadshavare tenderar att tala mer och mer komplext med barnet ju äldre barnet blir samt 

talar om saker här och nu med små barn, inte om exempelvis sådant som händer långt fram i 

tiden. Lärare för yngre andraspråkselever kan tala till dessa på samma sätt som en 

vårdnadshavare talar med sitt barn som ska lära sig förstaspråket, det vill säga långsamt, 

repetitivt och upprepande (ibid., s. 34). 

Krashen anser att den bästa situationen för inlärning av ett andraspråk är den som inte 

skapar oro hos elever. Att språkinlärare, elever, har rätt attityd till språket främjar inlärningen: 

...it will encourage them to try to get more input, to interact with speakers of the target 

language with confidence, and also to be more receptive to the input they get.  

(Krashen & Terrell, 1983, s. 38) 

3.3 Strategier vid andraspråksundervisning 

I denna studie undersöktes engelsklärares användning av strategierna kroppsspråk och 

kodväxling vid engelskundervisning, tillsammans med vilket muntligt undervisningsspråk de 

använde. Kroppsspråkets betydelse vid andraspråksundervisning verkar vara tämligen 

outforskat, men vi anser kroppsspråket vara en högt relevant aspekt att ha med i denna studie 
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och därför har vi ändå valt att ha med litteratur utan vetenskaplig grund. Följande kapitel 

avser att förklara de strategierna samt vilken betydelse de har vid andraspråksundervisning. 

3.3.1 Kroppsspråk 

En människas kroppsspråk har stor betydelse för hurdan kraft och övertygelse ett budskap får. 

Betydelsen av kroppsspråket för hur ett budskap tolkas uppskattas av Juhlin (1999, s. 9) till 

hela 60 procent, rösten till 30 procent och själva orden till 10 procent betydelse. En annan 

uppskattning är att en människa uttrycker 80 procent av det denne känner genom kroppsspråk 

och bara 20 procent med ord (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 59). Med kroppsspråk menas 

olika uttryckssätt som rörelser, gester och mimik (ibid.). Att som lärare därför endast prata 

och på så sätt visa med ord kan tyckas vara otillräckligt vid engelskundervisning för elever i 

tidiga skolår. Lärare bör använda rörelser och gester i sitt arbete i klassrummet för att på så 

sätt demonstrera för elever vad de ska göra eller förtydliga budskap eftersom det som lärare 

presenterar behöver också vara tilltalande för elevers sinnen för att de ska lära sig av 

undervisning (Scott & Ytreberg, 1990, s. 5). Genom att lärare använder icke-verbal 

kommunikation som kroppsspråk, gester och mimik, kan ett yttrande, eller budskap, samt 

förståelse för detta både förtydligas och förstärkas. Det är alltså av betydelse huruvida lärare 

är medvetna om och övertygande i användningen av kroppsspråket för att få med sig lyssnare 

(Juhlin, 1999, s. 9). 

Enligt Juhlin (1999, s. 59) är barn väldigt bra på att tyda kroppsspråk eftersom ”det var 

inte länge sedan de var utelämnade till att förlita sig bara på kroppsspråk och röst – då när de 

inte kunde tyda orden”. Barn lär sig exempelvis att tolka sina föräldrars kroppsspråk före de 

kan tolka det verbala språket (Rasmusson & Erberth, 2008, s. 59). Detta kan kopplas till 

engelskundervisning på så sätt att de flesta elever inte förstår språket alls eller förstår väldigt 

lite. De kan därför behöva tillförlita sig på lärarens kroppsspråk, gester och mimik samt röst. 

Sådan icke-verbal kommunikation kan ses som synlig back-up till eleverna (Scott & 

Ytreberg, 1990, s. 21). Utöver kroppsspråket behöver lärare tänka på att tala tydligt samt att 

repetera det de säger eftersom man vid lyssnande inte kan gå tillbaka och lyssna en gång till 

på vad som sagts (ibid.). Dessa olika uttryckssätt kan tänkas vara olika strategier som 

hjälpmedel för läraren att lära ut det engelska språket. 
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3.3.2 Kodväxling 

Kodväxling kan vara en annan hjälpstrategi för engelsklärare att använda vid 

engelskundervisning. Exempelvis kan lärare använda så mycket engelska som möjligt men 

växla över till svenska vid nödvändiga tillfällen för att inte frustrera elever som inte förstår 

(Sandström, 2011, s. 63). Begreppet kod i kodväxling refererar till alla symboler för 

kommunikation där minst två personer deltar. Exempel på koder är nummer och ord. 

Begreppet kod används då ordet är neutralt och inte väcker känslor som exempelvis dialekt 

eller språk (Jingxia, 2010, s. 10). Kodväxling kan ses som en process där man växlar mellan 

språken i en konversation när båda kommunikatörerna använder samma språk (ibid.). 

Lightbown & Spada (2013, s. 31) definierar kodväxling som ”the use of words or phrases 

from more than one language within a conversation”. Strategin är en oundviklig konsekvens 

vid användningen av fler språk och det är därför fördelaktigt att kodväxla vid 

språkundervisning. Kodväxling har flera funktioner, exempelvis att man kan citera någon, 

betona någonting en annan säger och understryka någons åsikt (Musk, 2010, s. 186). 

Kodväxling kan delas upp i tre olika typer, beroende på när och hur kodväxlingen 

används. Dessa är tags, intersentiell kodväxling och intrasentiell kodväxling
2
. Tags är 

användandet av fraser från det ena språket i det andra, dominerande, språket (Jingxia, 2010, s. 

10). Exempel på tags är hälsnings- och avskedsfraser eller svordomar. Användandet av 

intersentiell kodväxling sker vid meningsbyte, då meningarna uttrycks på olika språk. Jämfört 

med vid användandet av tags krävs större färdigheter i språken av användaren vid användning 

av intersentiell kodväxling. Intrasentiell kodväxling är den mest komplexa formen av 

kodväxling och vid användandet av denna växlas språket mitt i en mening och det ena språket 

är dominerande (ibid., s. 10-11). Forskare, som exempelvis Levine och Chen Liping, anser att 

kodväxling vid undervisning gör inlärningen mer framgångsrik och är en bra strategi att 

använda (ibid.). Andra forskare, som exempelvis Ellis, Chaudron och Lightbown menar dock 

att kodväxling kan påverka andraspråksinlärningen negativt och att genom att ha en ”ren” 

språkmiljö, att endast använda målspråket, är lärare goda förebilder åt elever (Jingxia, 2010, 

s. 11). Engelsklärare kan tänkas använda kodväxling som den huvudsakliga strategin, 

eftersom kodväxlingen sker specifikt för elevers förstående. Ett par exempel på 

                                                
2
 Vi vill betona att intersentiell och intrasentiell är våra egna översättningar av de engelska begreppen Inter-

sentential och Intra-sentential. 
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engelsklärares användning av kodväxling är: ”Have you done your homework – läxa for 

today?” och ”Men det är i alla fall storleken. The size.” 

Begreppet kodmixning innebär att användaren inför och väver in element från ett annat 

språk, eller annan dialekt, i den grammatiska ramen för den egna koden (Musk, 2010, s. 186). 

Användningen av kodmixning används neutralt och standardiserat medan kodväxling 

används för att utföra en specifik social handling – att kodväxla är markerat, medan bruk av 

kodmixning är omarkerad för användare. Detta gör att kodmixning skiljer sig från kodväxling 

och innebär att språken byts ut eller blandas med varandra i en konversation. Kodmixning 

delas upp i insertionell och alternationell kodmixning
3
 (ibid., s. 186). Insertionell kodmixning 

kan tänkas jämföras med intrasentiell kodväxling eftersom det ena språket är basen för 

uttrycket och att kodväxlingen sker i form av instick av det andra språket (Jingxia, 2010, s. 

10). Användningen av alternationell kodmixning sker då båda språken alterneras, vilket kan 

jämföras med intersentiell kodväxling (Musk, 2010, s. 186; Jingxia, 2010, s. 10). Två 

exempel på engelsklärares användning av kodmixning är: ”What does drottningen heta?” och 

”Vad kan man göra i en store?”. 

  

                                                
3
 Alternationell är ett begrepp vi vill betona är vår egen översättning av det engelska begreppet alternational. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka fyra engelsklärares muntliga användning av engelska 

vid engelskundervisning i årskurs tre, samt deras reflektioner kring detta. Vi avser att 

undersöka vilket det dominerande muntliga undervisningsspråket är, lärarnas motiv till varför 

just det språket är dominerande, samt vilka attityder lärare har till engelska som muntligt 

undervisningsspråk. Vi ämnar också undersöka om och hur engelsklärare använder 

strategierna kodväxling och kroppsspråk vid användning av muntlig engelska som 

undervisningsspråk.  

Utifrån detta övergripande syfte är följande frågeställningar formulerade:  

Huvudfrågeställning: 

● Hur kommunicerar lärare vid engelskundervisning i årskurs tre och hur reflekterar de kring 

detta? 

Underfrågeställningar: 

1. Vilket muntligt undervisningsspråk använder lärare sig av i engelskundervisningen och hur 

ser fördelningen ut i tid mellan engelska och svenska? 

2. Vilka motiv anger lärare till att de använder engelska/svenska som muntligt 

undervisningsspråk i sin engelskundervisning? 

3. Vad har engelsklärare för attityder till engelska som muntligt undervisningsspråk i sin 

engelskundervisning? 

4. Kodväxlar läraren mellan svenska och engelska i sin muntliga engelskundervisning? Om så är 

fallet, hur kodväxlar läraren, och vilka funktioner har kodväxlingarna i kommunikationen? 

5. Hur använder engelsklärare kroppspråket vid användning av engelska som muntligt 

undervisningsspråk? 

6. Hur resonerar lärare om sitt användande av kroppsspråk och kodväxling i klassrumsaktiviteter 

när engelska används som muntligt undervisningsspråk?  



23 
 

5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

Inför studien valde vi att först observera lärare under två engelsklektioner för att undersöka 

deras språkanvändning. Därefter, med observationerna som grund, intervjuades dessa lärare 

för att utreda orsakerna bakom deras val av undervisningsspråk. Detta tillvägagångssätt 

valdes för att få en helhetsbild av lärares faktiska undervisning i kombination med deras 

tankar och åsikter. För att genomföra denna studie användes strukturerade observationer och 

halvstrukturerade respondentintervjuer som består av huvudteman med öppna frågor, utifrån 

Esaiasson (2003, s. 229, 311). 

5.1.1 Observationer 

Då några forskningsfrågor avsåg att undersöka hur lärare använder det engelska språket i 

undervisningen behövdes observationer användas som metod (Esaiasson, 2003, s. 303). 

Observationerna utfördes med en hög grad av struktur och mycket förberedelse (ibid., s. 308). 

Som hjälp användes två observationsscheman, vilka fylldes i med hjälp av en 

kodningsmanual (se bilaga 1 och 2). Observationsschemana avsåg dels lärares muntliga 

användning av engelska och svenska och dels hur lärare använder strategierna kroppspråk och 

kodväxling vid engelskundervisning. Observationsschemana utformades utifrån studiens 

frågeställningar och delades därefter upp i olika kategorier. Insamlingen av empiri utfördes 

genom att vi var fullständiga observatörer och därmed inte tillgängliga för någonting annat, 

exempelvis för att besvara elevers frågor. Under insamling av empiri fanns även 

anteckningsblock till hands för att dokumentera relevanta upptäckter, frågor och reflektioner. 

De moment i undervisningen som ingår i observationsschemana är engelsklärares 

inledning av lektionen, eventuell genomgång av grammatiska strukturer och genomgång av 

uppgift eller aktivitet. I observationsschemat ingår även att undersöka engelsklärare vid 

lektioners aktiviteter, engelsklärare vid hjälp eller vägledning och engelsklärares respons till 

eleverna vid exempelvis frågor samt engelsklärares början och avslut av lektionen. Vid 

lektioners inledning och avslutning observerades hur lärare började respektive avslutade 

lektionen, det vill säga det första och sista som hände under lektionstid. Vid momentet 

grammatiska strukturer observerades hur lärare gick igenom språkliga strukturer med 

eleverna, vilket innefattade allt tänkbart, från bruk av artiklar vid substantiv till strukturer för 
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hur ett vykort skrivs. Genomgång av uppgift eller aktivitet innefattade att lärare instruerade 

eleverna om lektionens aktiviteter, vilket. Detta hänger även ihop med genomgångar av 

strukturer i engelska. Under aktivitetens gång och vid situationer då lärare hjälpte, gav 

vägledning eller respons till eleverna studerades vilket språk lärare använde för att 

exempelvis svara, förtydliga eller förklara. I observationsschemana fanns även utrymme för 

att upptäcka och ta med andra situationer till studien, som inte innan insamlingen av empirin 

var förutspådda. 

5.1.2 Intervjuer 

En intervjuguide skapades för att strukturera frågor enligt olika teman (se bilaga 3). 

Intervjufrågorna ställdes som öppna frågor utifrån dessa teman. För att ges möjlighet att ställa 

följdfrågor var intervju en realistisk och genomförbar metod. Metoden passade studiens 

frågeställningar och intervju ansågs vara en lämplig metod för studien. En intervjuguide med 

tydliga teman valdes för att intervjuerna skulle få en tydlig struktur samt en röd tråd. De fyra 

olika temana hänger ihop genom att de börjar med personliga frågor för att sedan övergå till 

att behandla frågor som baserar sig på lärares åsikter. Huvudtema 1 behandlar bakgrund, 

huvudtema 2 språkinlärning, huvudtema 3 engelskämnet och huvudtema 4 behandlar muntligt 

undervisningsspråk. 

Huvudtema 1: Bakgrund består av personliga frågor som uppvärmning för att få 

intervjun avslappnad och så nära ett vanligt samtal som möjligt. Dessa frågor är enkla att 

svara på och bygger upp en start till samtalet. Syftet med detta tema var att få information om 

vem läraren är, dennes bakgrund, utbildning samt syn på läraryrket. Exempel på dessa frågor 

är: 

● Vem är du? 

● Vad har du för utbildning? 

● Vilka ämnen undervisar du i? 

● Vad har du för syn på läraryrket? 

Huvudtema 2: Språkinlärning omfattar lärares syn på språkinlärning. Först ställdes 

frågor om språkinlärning överlag för att sedan beröra tidig språkinlärning. Frågorna som 

ställdes behandlar hur man lär ut ett nytt språk till eleverna samt ifall läraren ansåg sig 

använda några strategier för att få eleverna att förstå. Även frågor om yttre ramfaktorer som 
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kan begränsa undervisningen, exempelvis lektionslängd, lokaler och planeringstid, ställdes. 

Elevernas intresse berördes också, vad de tycker om ämnet samt hur engagerade och 

motiverade de är. Exempel på frågor är: 

● Hur tänker du kring tidig språkundervisning? 

● Hur mycket planeringstid har du? 

● Beskriv lokalerna! 

● Hur använder du rummet? 

Huvudtema 3: Engelskämnet behandlar ämnet engelska samt lärares val av arbetssätt i 

undervisningen, hur de utformar sina lektioner, vilket innehåll de använder sig av samt olika 

ramfaktorer som kan påverka undervisningen i ämnet. Vi ställde frågor kring vilket 

dominerande undervisningsspråk som lärare anser sig använda i sin engelskundervisning, om 

lärare behöver anpassa språket för elevernas förståelse och i så fall på vilket sätt anpassningen 

sker. Frågor om attityder kring ämnet ställdes också. Exempel på frågor är: 

● Vad motiverar engelska språket i skolan? 

● Hur tänker du kring engelskundervisning? 

● Vilka arbetssätt använder du dig av? 

● Vad har lärare för attityder kring ämnet? 

Huvudtema 4: Muntligt undervisningsspråk berör lärares användning av sitt muntliga 

undervisningsspråk i engelskämnet. Här ställdes frågor om lärares tankar och åsikter kring 

kodväxling, vilket muntligt språk lärare använder sig av i engelskundervisningen, om det 

finns orsaker till användning av undervisningsspråket samt om något språk är mer 

dominerande och i sådana fall varför. Frågor ställdes även kring elevernas förståelse, om 

lärare märker när eleverna inte förstår, vad de i sådana fall gör då och så vidare. Exempel på 

frågor är: 

● Använder du någon strategi vid kodväxling? 

● Vad ligger till grund för valet av det muntliga undervisningsspråket? 

● Hur gör du för att eleverna ska förstå då du talar engelska? 

● Används några strategier? Vilka strategier i sådana fall? 

● På vilket sätt använder du ditt kroppsspråk som en strategi? 
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5.2 Urval 

Fyra engelsklärare i årskurs tre observerades och intervjuades, två lärare som arbetar på 

friskolor samt två som arbetar i den kommunala sektorn. Deltagarna i studien kom vi i 

kontakt med under lärarutbildningen vid tidigare verksamhetsförlagda utbildningstillfällen. 

Två lärare arbetar inom samma aktiebolag men på olika friskolor och två arbetar på samma 

kommunala skola. Skolorna ligger i två olika städer i Mellansverige och de berörda lärarna 

har varit verksamma olika lång tid inom engelskämnet. Dessa lärare valdes eftersom vi 

eftersökte respondenter från både den kommunala sektorn samt från friskolor. Urvalet av 

respondenterna skapade förutsättningarna för att undersöka eventuella skillnader i 

undervisning och åsikter beroende på område, kommunal eller friskola samt beroende på om 

läraren varit verksam engelsklärare lång respektive kort tid. 

5.2.1 Presentation av lärarna 

Lärare 1 arbetar på en liten friskola i Mellansverige. Skolan arbetar med upplevelsebaserat 

lärande och enligt skolans syn ligger upplevelser till grund för elevers lärande. Skolan har 

mindre elevgrupper, mellan 10-12 elever i varje klass. Läraren är nyutexaminerad och 

studerar denna termin, vårterminen år 2014, engelska för att få behörighet i ämnet. Lärare 1 är 

klasslärare i en förskoleklass, men undervisar i engelskämnet i årskurs tre. I klassen går elva 

elever och de har läst engelska sedan de gick i förskoleklass. Eleverna har engelska ungefär 

90 minuter i veckan, en lektion på 60 minuter samt vid en morgonsamling tillsammans med 

elever i årskurs två. 

Lärare 2 arbetar på en kommunal skola i Mellansverige. Skolan har större elevgrupper 

med 23-29 elever i varje klass. Läraren har tidigare arbetat som förskollärare, vilket hen 

gjorde i 20 år, men har efter avslutad lärarutbildning arbetat som lärare i nio år. Hen började 

arbeta i årskurs fyra och fem men har nu de senaste tre åren följt en elevgrupp från ettan till 

trean. Läraren är nu klasslärare i en årskurs tre med 26 elever. Klassens undervisningstid i 

engelska varierar, men ligger ungefär på 60 minuter per vecka. Eleverna har läst engelska 

sedan årskurs ett. 

Lärare 3 arbetar på en liten friskola i Mellansverige. Skolan arbetar med 

upplevelsebaserat lärande och enligt skolans syn ligger upplevelser till grund för elevers 

lärande. Skolan har mindre elevgrupper, mellan 10-12 elever i varje klass. Läraren har arbetat 

som lärare i nio år, men läste engelska under höstterminen år 2013. Lärare 3 är klasslärare i 
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årskurs tre och undervisar de eleverna i engelska. Klassen består av tio elever, varav en elev 

undervisas i engelska tillsammans med årskurs fyra. Eleverna har läst engelska sedan de gick 

i förskoleklass och de har engelska cirka 150 minuter i veckan, under två lektioner och en 

morgonsamling. 

Lärare 4 arbetar på en kommunal skola i Mellansverige. Skolan har större barngrupper 

med 23-29 barn i varje klass. Läraren har arbetat som lärare i fyra år och är klasslärare i 

årskurs tre med 23 elever. Läraren började med engelskundervisning i klassen i årskurs ett 

men lade efter halva årskursen två engelskan åt sidan då hen ansåg att det fanns större behov 

av att undervisa i matematik. I slutet av årskurs tre återupptog läraren engelskundervisningen. 

Klassen har engelskundervisning 100 minuter i veckan, vilket är uppdelat i en lektion på 60 

minuter och en lektion på 40 minuter. 

5.3 Etiska aspekter 

”Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, 

att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet” (Vetenskapsrådet, 2010, s. 

5). Det finns fyra huvudkrav vid forskningsstudier som gäller innan, under och efter studien. 

De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (ibid., s. 7-14). 

Inför denna studie togs hänsyn till olika etiska aspekter som var relevanta. Bland dessa 

aspekter ingick informationskravet, vilket innebär att respondenterna informerades om syftet 

med studien samt vad som förväntades av dem. Studiens respondenter och de berörda 

skolornas rektorer gavs en beskrivning av vad som skulle komma att undersökas samt annan 

viktig information om projektet. Ett informationsbrev delades även ut till elever och deras 

vårdnadshavare för att ge dem möjlighet att välja huruvida eleverna skulle närvara under 

datainsamlingsperioden, ifall studien skulle upplevas opassande (ibid., s. 7, 9-10). De 

deltagande lärarna och rektorerna upplystes även om samtyckeskravet, vilket innebar att 

deltagandet var helt frivilligt samt att de fick avbryta sitt deltagande i studien när de 

behagade. Samtyckeskravet innefattar även att deltagarna inte var tvungna att svara på alla 

frågor. Vi fick också lärarnas godkännande för att få spela in ljud under studien. 

Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att deltagarna underrättades om vår 

tystnadsplikt, som innebär att vi bevarar respondenterna som anonyma och därmed inte 
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avslöjar personuppgifter, arbetsplats eller liknande känslig information till obehöriga. Den 

insamlade empirin förvarades på sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av 

personuppgifter samt annan känslig information. Empirin, som ljudinspelningar, från 

observationer och intervjuer raderades så snart som möjligt för att säkerställa att 

informationen inte nådde obehöriga. Vid sammanställningen av studien togs hänsyn till 

deltagarna så att dessa inte kan identifieras i texten (ibid., s. 12-13). Nyttjandekravet är 

ytterligare en viktig aspekt som vi förhöll oss till genom att endast använda vår insamlade 

information inom forskningsändamålet (ibid., s. 14). 

5.4 Genomförande av observationer och intervjuer 

Inför observationerna hade observationsscheman och kodningsmanual (se bilaga 1 och 2) 

skrivits ut och som ljudupptagningskälla användes en mobiltelefon med inspelningsfunktion. 

Observationerna utfördes i minst 90 minuter per lärare, vilket innebär att antal 

observationstillfällen per lärare skiljde sig åt beroende på hur långa undervisningspass 

respondenterna hade. Nedan, i Tabell 1, redogörs för antal observerade minuter för respektive 

lärare. Efter observationerna följdes samma lärare upp med en intervju med intervjuguiden 

och intervjufrågorna (se bilaga 3 och 4) som stöd. Vid intervjuerna användes en mobiltelefon 

med inspelningsfunktion som ljudupptagningskälla. 

Tabell 1. Schema över observationstillfällen 

 Tillfälle 1 Tillfälle 2 Totalt 

Lärare 1  45 min 45 min 90 min 

Lärare 2 60 min 30 min 90 min 

Lärare 3 45 min 50 min 95 min 

Lärare 4 50 min 60 min 110 min 

 

Inför insamlingen av empiri beslutade vi oss för att båda, i så hög grad som möjligt, vara 

närvarande under observationer och intervjuer. Detta var möjligt vid alla förutom två 

observations- och intervjutillfällen. Dessa möten krockade och de berörda lärarna kunde 

endast ta emot oss vid samma tidpunkt och därför valde vi att dela upp oss. Vid observationer 

och intervjuer där vi båda närvarade bestämdes att den ena av oss bar huvudansvaret, samma 
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person som ansvarade för metoden skriftligt i studien. Genom detta tillvägagångssätt kunde 

båda anteckna samt tolka gester och svar under datainsamlingen. Tillvägagångssättet 

möjliggav diskussioner efteråt för att få en så rättvis och gemensam bild som möjligt. Vi ville 

genom detta uppnå en högre trovärdighet i denna studie, eftersom båda metoder för insamling 

av empiri kan tyckas tolkas och transkriberas på olika sätt av olika personer. 

5.5 Bearbetning av empiri och analysmetod 

I följande avsnitt redogörs för hur den insamlade empirin bearbetades och vilka 

analysmetoder som användes för studien. 

5.5.1 Observationer 

Den insamlade empirin transkriberades, lärarnas taltid mättes och därefter sammanställdes 

undersökningens resultat. Vid bearbetningen av det insamlade materialet låg fokus på att 

undersöka lärarens muntliga användning av engelska och svenska samt om, och i så fall när, 

strategierna kroppsspråk och kodväxling användes för att underlätta förståelse hos elever. 

Engelsklärares användning av kroppsspråk och kodväxling undersöktes genom att vi 

observerade på vilket sätt lärare kodväxlar mellan engelska och svenska vid undervisning. Vi 

observerade även vilken typ av kodväxling som användes. Kroppsspråket undersöktes genom 

att titta på hur lärare använde kroppen som stöd för att elever lättare skulle förstå. I 

kodningsmanualen finns en kolumn som också avser andra strategier, ifall vi skulle upptäcka 

att lärare använde någon annan strategi vid undervisning som var värdefull för vår studie och 

inte förutspådd av oss innan studien (se bilaga 2). Lärares taltid vid engelskundervisning som 

mättes från ljudinspelningarna var dels den totala taltiden och dels tiden lärare använde 

engelska respektive svenska
4
.  

5.5.2 Intervjuer 

Bearbetningen av det insamlade materialet gjordes genom transkribering varpå en 

sammanställning av undersökningens resultatdel utformades. Vi valde att använda oss av 

uttryck som Lärare 1, 2, 3 eller 4, ”hen”, ”läraren”, ”respondenten” eller liknande för att hålla 

respondenterna anonyma. Vi fann fyra teman för vårt resultat. Resultatet är sammanställt 

enligt indelning och strukturering av temana, som har en stark koppling till studiens 

                                                
4
 Taltiden mättes med hjälp av tidtagarur samtidigt som vi lyssnade på inspelningarna med halvfart för att även 

få med kortare uttryck. Efter vi hade mätt taltiden dividerade vi tiden med två för att få den korrekta tiden. 
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frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Utifrån det sammanställda resultatet 

genomfördes sedan analysen. 

5.5.3 Analys av resultat 

De teoretiska utgångspunkterna för studien låg till grund för analysen. För att behandla 

forskningsfråga 1 användes en kvantitativ innehållsanalys (Esaiasson m.fl. 2003, s. 196ff.) för 

att analysera lärares mätta och registrerade taltid. Den kvantitativa innehållsanalysen 

användes eftersom studien avsåg att undersöka hur ofta språken användes samt hur stort 

utrymme språken fick. Esaiasson (ibid.) anser att frekvenser och utrymme är den kvantitativa 

innehållsanalysens viktigaste delar. Forskningsfråga 2, 3 och 6 behandlades genom en 

induktiv, empiristyrd, tematisk analys (Langemar, 2006) för att på detta sätt beskriva lärarnas 

motiv. Den tematiska analysen användes för att vi på detta sätt skulle kunna urskilja aktuella 

teman utifrån respondenternas motiv och resonemang i den insamlade empirin. En induktiv, 

empiristyrd, tematisk analys innebär att data struktureras utifrån den insamlade empirin och 

att studien är styrd av empirin och inte teorier (ibid.). För att behandla forskningsfråga 4 och 

5 användes också en induktiv, empiristyrd tematisk analys för att kartlägga lärarnas 

kommunikation genom analysering av lärares kodväxling och kroppsspråk (ibid.). 

5.6 Reflektion över metoder 

Att antalet deltagare i studien var få är en begränsning för studien. Vi antog dock att vår 

insamlade empiri skulle uppnå vad Esaiasson (2003, s. 259) skulle kalla för teoretisk mättnad. 

Vid mätning av lärares taltid uppmärksammades dessutom en begränsning med att få tiden 

exakt och därför användes långsam uppspelning av ljudklippet för att taltiden skulle mätas så 

exakt som möjligt. Trots vår noggrannhet var det svårt att mäta tiden precist, dels kunde 

läraren prata med huvudet vänt bort från mikrofonen och dels kunde det vara stökigt i 

klassrummet. På grund av detta valde vi att avrunda tiden till närmaste kvarts- eller 

halvminut. 

Validiteten i studien anser vi vara hög då vi valde att med observationer undersöka hur 

lärare faktiskt kommunicerar vid engelskundervisning samt att med intervjuer undersöka 

lärares resonemang gällande deras kommunikation vid engelskundervisningen. Samtliga 

aspekter knyter an till studiens frågeställningar och teoretiska bakgrund. 
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6. Resultat och analys 

Utifrån studiens frågeställningar, insamlad empiri och teoretiska utgångspunkter utformades 

resultatavsnittet i fyra teman. Temat som berör engelsklärares muntliga användning av 

engelska respektive svenska och deras val av undervisningsspråk behandlar forskningsfråga 1 

och 2. Temat som rör lärares attityder till engelskämnet berör forskningsfråga 2 lätt, men 

behandlar forskningsfråga 3. Temana som rör lärares användning av och resonemang kring 

strategierna kroppsspråk och kodväxling behandlar forskningsfrågorna 4, 5 och 6. De 

teoretiska utgångspunkterna låg även till grund för vår analys. 

6.1 Lärares muntliga användning av engelska och svenska vid engelskundervisning 

6.1.1 Resultat för muntligt undervisningsspråk 

Alla lärare observerades vid två tillfällen, totalt 90 minuter. Hur mycket lärarna talade 

svenska respektive engelska vid engelskundervisning varierade. Tidsbeloppen vi mätt är 

endast ungefärlig tid och därför har vi avrundat till närmaste halv minut. I Tabell 2, Tabell 3 

och Tabell 4 presenteras lärares totala taltid samt tid för deras användning av engelska 

respektive svenska: 

Tabell 2. Lärares muntliga användning av svenska och engelska vid observationstillfälle 1 

Lärare Antal observerade 

minuter 
Lärares taltid Fördelning av lärares 

taltid eng/sv i procent 

Lärare 1 45 min 18 min 55,5/44,5 

Lärare 2 60 min 21 min 21,5/78,5 

Lärare 3 45 min 10 min 99,8/0,2 

Lärare 4 50 min 22 min 30 sek 24,4/75,6 

Tabell 3. Lärares muntliga användning av svenska och engelska vid observationstillfälle 2 

Lärare Antal observerade 

minuter 
Lärares taltid Fördelning av lärares 

taltid eng/sv i procent 

Lärare 1 45 min 8 min 30 sek 74,5/25,5 

Lärare 2 30 min 3 min 30 sek 14,3/85,7 

Lärare 3 50 min 12 min 30 sek 99,9/0,1 

Lärare 4 60 min 29 min 48,3/51,7 
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Tabell 4. Lärares totala muntliga användning av svenska och engelska. 

Lärare Antal observerade 

minuter totalt 
Lärares totala 

taltid 
Fördelning av lärares 

taltid eng/sv i procent 

Lärare 1 90 min 26 min 30 sek 61,5/38,5 

Lärare 2 90 min 24 min 30 sek 20,5/79,5 

Lärare 3 95 min 22 min 30 sek 99,9/0,1 

Lärare 4 110 min 51 min 30 sek 37,9/62,1 

 

Alla respondenter var medvetna om vikten av att andraspråksinlärare behöver utsättas för 

målspråket genom att få leva i språket och lyssna till det så mycket som möjligt från tidig 

ålder. Vid det första observationstillfället talade Lärare 1 totalt i 18 minuter, varav tio minuter 

var engelska och åtta minuter var svenska. Vid det andra observationstillfället talade läraren 

totalt i åtta minuter och 30 sekunder, varav sex minuter var engelska och två minuter var 

svenska. Läraren talade alltså både engelska och svenska vid engelskundervisningen, men det 

dominerande undervisningsspråket var engelska vid båda observationstillfällena. Lärare 1 

repeterade ofta det elever sa på både svenska och engelska samt svarade på elevers frågor på 

engelska. Ett exempel på lärarens respons på engelska var när eleverna en och en skulle 

berätta vad de hade på sig. Läraren uppmuntrade och repeterade, med vissa korrektioner. När 

en elev sa: ”I´m wearing a graj jumper” svarade läraren ”Great! You´re wearing a grey 

jumper”. Lärare 1 menade att elever, för att de ska kunna tillägna sig ett nytt språk, behöver 

leva i språket och därför höra språket så mycket som möjligt. Lärare 1 påpekade att tanken är 

att tala engelska i så stor utsträckning som möjligt vid engelsklektioner, men tillade även att 

det inte är möjligt att vara konsekvent i att endast använda målspråket eftersom alla elever då 

inte förstår innehållet: ”Ibland översätter jag, men jag försöker att använda andra ord. Jag kan 

ju inte låta elever sitta och inte ha en aning om vad det är de ska göra, och ibland så räcker det 

inte att säga det på engelska”. 

Lärare 2 talade totalt i 21 minuter vid första lektionstillfället, varav fyra minuter och 30 

sekunder var på engelska och 16 minuter och 30 sekunder var på svenska. Vid det andra 

lektionstillfället talade läraren totalt i tre minuter och 30 sekunder, varav 30 sekunder var på 

engelska och tre minuter var på svenska, därav var svenska det dominerande 

undervisningsspråket. Lärare 2 menade att hen mest talar svenska men brukar varva engelska 

med svenska, exempelvis vid instruktioner för att översätta, och använder gärna båda språken 
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för att inte isolera något av dem. Hen ansåg det vara positivt att använda sig av båda språken 

då användning av svenskan fungerar som ett hjälpmedel för att få eleverna att förstå.  

Lärare 2 berättade att klassen arbetar mycket med drama utifrån klassiska sagor och att 

det som ligger till grund vid val av språk är att ”det ska finnas en lätthet för dem att övergå till 

engelskan… att man börjar tänka engelska”. Lärare 2 antydde att dennes användning av 

engelska och svenska bygger på medvetna strategier. Lärare 2 berättade att hen ibland endast 

talar engelska och för att eleverna ska förstå det som sägs på engelska anpassar hen språket 

genom att använda enkla engelska ord. Lärare 2 ansåg att lärare kan använda en mer 

avancerad engelska när elever har blivit lite äldre och då är säkrare på språket. 

Jag tycker att ju mer dom förstår nu… att jag bara slänger mig in på det spåret kan göra att 

dom känner sig mer… bara liksom bekväma att... ‘ja just det nu börjar hon snacka lite på 

engelska då är det väl dags att förstå det då’. Det är ingen som säger ‘jag förstår inte när du 

säger sådär, det är så jobbigt’. (Lärare 2) 

Lärare 3 talade vid observationstillfällena i totalt 22 minuter och 30 sekunder varav i 

princip allt var engelska. Vid observationerna användes endast ett fåtal svenska ord vid några 

tillfällen, exempelvis: “What does drottningen heta? What´s the name of drottningen in 

English?”, ”take your things back to stubbringen.” och ”...when I whistle you come inside 

and we will practice some more about historiska talsätt”. När elever till Lärare 3 uttalade en 

mening inkorrekt på målspråket, upprepade läraren meningen så som den ska låta. Lärare 3 

uppmuntrade och gav positiv feedback när de lyckades uttala meningar korrekt. Lärare 3 

menade att skolans policy är att ha engelskundervisning på målspråket och att hen själv 

försöker hålla i engelskundervisning enbart med hjälp av målspråket. ”Jag har ju läst att man 

ska prata engelska på engelsklektioner, det är vad jag lärt mig utifrån den kurslitteratur och 

forskning vi läst. Ja, men då gör jag väl det, tänker jag”. Vid tillfällen när elever frågar hen 

någonting, svarade hen på målspråket. Lärare 3:s åsikt var att andraspråkselever behöver 

exponeras för målspråket och menade även att engelskundervisning som inte bedrivs på 

målspråket skulle kunna komma att bidra till att elever inte fokuserar tillräckligt, då de vet att 

informationen även kommer på svenska. Lärare 3 berättade att dennes elever arbetade mycket 

med rollspel för inlärning av engelska. 

Lärare 4 talade totalt i 22 minuter och 30 sekunder vid första lektionstillfället, varav fem 

minuter och 30 sekunder var på engelska och 17 minuter var på svenska. Vid det andra 
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lektionstillfället talade läraren totalt i 29 minuter, varav 14 minuter var på engelska och 15 

minuter var på svenska. Lärare 4 använde det svenska språket som dominerande 

undervisningsspråk, men menade att hen brukar tala både svenska och engelska vid 

engelskundervisning och att hen under vissa lektioner, där lektionsinnehållet består av lek, 

spel och olika fysiska aktiviteter, talar mer engelska. Vid användning av engelska anpassas 

språket till en lätt nivå som passar eleverna, menade respondenten. Vid slutet av andra 

lektionstillfället under en lekfull aktivitet kunde detta observeras då läraren beskrev olika ord 

endast med hjälp av det engelska språket. Lärare 4 berättade att hen använder svenskan för att 

översätta och på så sätt som ett verktyg för att få alla elever att förstå det som sägs på 

engelska samt ett sätt att hålla undervisningen på deras nivå. ”Även om många engelsklärare 

säger att man ska bara prata engelska... Aa... jo visst, men jag tror att man kan ta in lite 

svenska ibland om dom inte förstår”. Lärare 4 använde vid båda observationstillfällen 

svenska som ett översättningsspråk för eleverna, exempelvis ”What does that mean? - Vad 

betyder det?”. 

6.1.2 Jämförande analys av muntligt undervisningsspråk 

6.1.2.1 Lärares taltid 

Det muntliga undervisningsspråk som lärare använder sig av i engelskundervisningen samt 

hur fördelningen mellan språken ser ut i tid skiljer sig åt mellan de olika lärarna. Två lärare, 

Lärare 1 och Lärare 3, talade dominerande engelska vid engelskundervisning och två lärare, 

Lärare 2 och Lärare 4, använde svenska som det dominerande undervisningsspråket. Dock 

kunde en stor variation urskiljas mellan respondenterna gällande i vilken omfattning det 

dominerande språket användes samt omfattningen av den totala taltiden. Lärare 3, som totalt 

talade minst, använde i högst grad engelska som undervisningsspråk medan Lärare 4 som 

talade mest talade mer svenska. Lärare 4 talade dock procentuellt sett mer engelska än Lärare 

2. Den totala taltiden kan tänkas ge intryck av att lärarna inte påverkas av vilket 

undervisningsspråk som används eftersom Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3, som alla totalt 

talade ungefär lika många minuter, använde engelska och svenska som undervisningsspråk i 

olika omfattning.  
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6.1.2.2 Självständigt laborativt arbete ersätter taltid 

Lärare 2 och Lärare 3, som hade minst totala taltid av de observerade lärarna, undervisade 

engelska genom att eleverna självständigt arbetade laborativt, vilket eventuellt skulle kunna 

tänkas spela en avgörande roll för dessa respondenters taltid. Lärare 4 undervisade också 

laborativt men i jämförelse med Lärare 2 och Lärare 3 talade hen totalt sett mest under 

engelsklektionerna. Genom att Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 på olika sätt arbetade 

laborativt var undervisningen inom den ”barncentrerade” lärandeteorin, det vill säga 

kognitivismen. 

6.1.2.3 Lärarnas målsättningar klara men motiven olika 

Vilka motiv lärarna angav till att använda engelska/svenska som muntligt undervisningsspråk 

i sin engelskundervisning skiljde sig åt. Lärare 1 ville enbart tala engelska men använde 

liksom Lärare 2 och Lärare 4 svenska som översättningshjälp eftersom hen inte trodde det är 

möjligt att vara konsekvent i sitt engelskanvändande vid engelskundervisningen. Lärare 4 

menade att det svenska språket vid engelskundervisningen användes som ett verktyg för att 

undersöka att eleverna förstod innehållet. Lärare 3 var den enda läraren som inte använde det 

svenska språket som resurs vid engelskundervisningen, utan talade endast engelska och 

motivet till detta var skolans policy, kurslitteratur, forskning som förespråkar engelskt tal vid 

engelskundervisning samt att hen inte trodde eleverna skulle fokusera om undervisningen var 

på svenska. Lärare 2 ville inte isolera något av språken, utan använde medvetet både engelska 

och svenska och tyckte att mer avancerad engelska kan användas med äldre elever som 

utvecklat sin språkkunskap. Lärare 4 använde också båda språken medvetet vid undervisning 

och menade att lektionsinnehållet avgjorde vilket språk som skulle användas. 

6.1.2.4 Scaffoldning och inlärning via acquisition 

Genom att Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 4 använde förstaspråket som en resurs för elevers 

ökade förståelse vid undervisningen, kan förstaspråket ses som lärarnas scaffolding
5
 till 

eleverna. Eftersom lärarna använde förstaspråket som resurs kan eleverna tänkas hjälpas nå 

den proximala utvecklingszonen inom andraspråket. Lärare 3, som enbart undervisade på 

målspråket med tanke på att eleverna behöver omges av språket för att lära sig det, kan också 

tänkas använda scaffolding genom sitt andraspråksanvändande. Alla lärarna exponerade sina 

                                                
5
 Teoretiska analysverktyg har presenterats i teorikapitlet och källhänvisningarna framgår där.  
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elever för målspråket, dock främst Lärare 3 eftersom hen i störst omfattning talade 

målspråket, vilket kan kopplas till inlärning via acquisition. Lärande inom acquisition kan 

utveckla elevernas förmåga att ha på känn hur andraspråket ska användas. Enligt tankar inom 

denna lärostil är det viktigt att elever får höra språket för att få en positiv språkutveckling, 

men det är också viktigt att eleverna förstår budskapen i undervisningen. 

6.1.2.5 Behavioristisk och sociokulturell lärandeteori 

Lärare 1 och Lärare 3 repeterade det eleverna sade på engelska och uppmuntrade dem. När 

eleverna uttalade engelskan felaktigt skedde lärarnas repetitioner med det korrekta uttalet. Att 

lärarna repeterade och belönade i form av uppmuntran, exempelvis när elever hade uttalat ett 

ord rätt, visar att lärarnas arbete delvis kan analyseras inom den behavioristiska lärandeteorin. 

Att Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 arbetade med drama, lekar och rollspel visar att 

engelskundervisningen i en viss omfattning även skedde i samspel med andra. Inlärning i 

sådana sociala praktiker där kommunikation sker med andra tyder alltså på att undervisningen 

även kan analyseras inom den sociokulturella lärandeteorin. 

6.2 Engelsklärares attityder till det engelska språket 

6.2.1 Resultat för attityder 

Alla lärarna i denna studie hade positiva attityder till engelskämnet. Att få höra språket och 

att uppleva det, mycket och ofta, menade Lärare 1 är viktigt för att kunna tillägna sig ett nytt 

språk. Lärare 1 berättade att hen själv trivs med engelskämnet och känner sig bekväm i att 

tala språket, men att det kan vara svårt att förenkla engelskan till elevers nivå. Lärarens 

lektioner vid engelskundervisningen såg olika ut. Vid det första observationstillfället arbetade 

de gemensamt med alfabetets språkljud samt med engelska ord för kläder. De spelade bingo 

och arbetade med ett arbetshäfte som behandlade kläder. Den andra lektionen bestod av 

genomgång av bokstäverna och fritt arbete med att skapa rekvisita inför deras kommande 

engelskcafé, som skulle äga rum veckan efter. Läraren berättade att hen kan känna en press 

av att försöka göra engelskämnet roligt och lustfyllt. Hen menade att det finns många sätt att 

göra undervisningen tråkig och att det är lätt att själv hamna där. 

Lärare 2 menade att engelska är ett viktigt skolämne eftersom ”vi är omringade av det”. 

Hen tyckte att man tidigt ska börja med engelska i skolan och att ”börja leka fram det är en 

bra idé”. Personligen tyckte läraren att engelska är roligt och menade att hen gärna använder 
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engelska språket blandat med svenska i sin engelskundervisning. Lärare 2 berättade att hen 

hittar på mycket olika idéer till sina engelsklektioner och ofta utgår från elevernas intresse i 

undervisningen. Klassen arbetar därför mycket med filmer, sagor, drama och sånger. Lärare 2 

tyckte att ett mål med engelsklektionerna är att eleverna ska känna av språket, prova på och 

lyssna och förstå. Lärare 2 berättade att hen anser engelskämnet vara ett ämne som det finns 

negativa attityder kring vilket läraren trodde kan bero på att man känner sig osäker och 

obekväm i att tala språket. Lärare 2 menade att man som engelsklärare behöver ha 

självförtroende och ”våga friskt” i engelskämnet och att detta bidrar till positiva attityder till 

engelskämnet. 

Lärare 3 ansåg engelskämnet vara viktigt och att det är viktigt att införa engelska redan i 

tidig ålder och berättade att elever som går på skolan börjar med engelska i förskoleklass, ”att 

leka fram engelska ord, att använda dem vid lekar och i övningar, att räkna på engelska känns 

helt självklart eftersom sexåringar redan är så vana med språket och nyfikna på det”. Lärarens 

engelskundervisning var tematiskt planerad och eleverna fick själva vara med och önska 

tema, berättade Lärare 3. Hen hade dock krav på att temat som väljs skulle vara meningsfullt 

och användbart för eleverna att nyttja i verkligheten. Vid tiden för observationerna arbetade 

eleverna med temat Travel by train och lektionerna bestod av repetition, i form av körläsning, 

av aktuella fraser samt rollspel. Lärare 2 och Lärare 3 utgick från elevernas intressen vid 

planering och arbetade tematiskt utifrån bland annat filmer, sagor, drama och sånger som de 

menade att elever kan få användning av vid verkliga situationer.  

Lärare 3 berättade att hen körläser med eleverna mycket genom att repetera fraser för att 

de ska lära sig dem. Repetitionerna användes för att elever ska känna sig säkra att våga 

använda dem när de arbetar själva: ”... får man in en fras så kan man ju liksom byta ut bara ett 

ord i den frasen så det blir någonting annat. Och då har du ganska många ord gratis i den 

frasen”. Lärare 3 menade att ämnet förmodligen är ett utav de skolämnen som det finns mest 

oro kring på grund av den egna osäkerheten kring att tala engelska, vilket även de andra 

lärarna antydde. Lärarens egen attityd till engelskan har förändrats sedan hen läste upp 

behörighet i ämnet. Engelska var för läraren tidigare förknippat med rädsla och osäkerhet, 

men att hen nu hade blivit mer självsäker i att tala engelska och berättade att 

engelskundervisning nu var några av dennes favoritstunder i veckan. Genom att läraren blev 



38 
 

självsäker i att använda målspråket vid andraspråksundervisning, visar hen elever omedvetet 

en positiv attityd till målspråket. 

För mig så läste jag engelska förra terminen därför att det var det ämne som jag var mest 

rädd för. Så därför så tänkte jag att nu ska jag ge mig på någonting som blir en stor 

utmaning för mig. [...] Och det handlar ju också om att jag kände mig mer osäker på 

engelskan, inte på att undervisa i engelska, utan att också prata engelska. Så det var min 

utmaning. Men nu tycker jag att det är så roligt att ha engelska, det är också några utav 

mina favoritstunder i veckan. (Lärare 3) 

Lärare 4 berättade att hen älskar det engelska språket och tycker att det är ett roligt och 

väldigt viktigt ämne i dagens samhälle och borde undervisas redan i de tidigaste skolåren. I 

engelskundervisningen menade Lärare 4 att ”man ska låta det vara kul och upprepa mycket 

och göra mycket olika saker” och försöka utgå från elevernas intressen. Hen berättade att 

undervisningen planeras med olika innehåll och arbetssätt där eleverna får arbeta med att läsa, 

skriva, tala, rita samt lekfulla aktiviteter samt att hen under en lektion försökte ha med tre av 

dessa för att variera undervisningen. Vid lektionstillfällena kunde en blandning mellan dessa 

arbetssätt observeras. Vid läsning körläste klassen efter läraren och vid ett annat fick eleverna 

läsa själva, vid skrivandet fick eleverna skriva ned engelska ord med svensk översättning, vid 

tal fick eleverna säga olika ord eller meningar efter läraren samt gå runt i klassen och läsa 

olika korta dialoger med varandra och vid lek fick klassen spela ett spel tillsammans.  

Lärare 4 tror för övrigt att dataspel och utlandsresor bidrar till en stor motivation för 

kunskap i det engelska språket och att motivationen kan uppstå på grund av att elever vill 

kunna använda sig av språket i verkliga situationer, exempelvis att kunna köpa sin egen glass 

på semestern eller att kunna kommunicera med andra dataspelare. 

6.2.2 Jämförande analys av attityder 

6.2.2.1 Lärarnas attityder till engelskämnet 

Lärarnas attityder till engelska som muntligt undervisningsspråk i sin engelskundervisning 

var positiva. Lärarnas positiva attityder till engelskämnet och att de trivdes med engelskämnet 

kan tänkas påverka deras engelskundervisning positivt. Lärare 4:s åsikt som var att 

engelskämnet är viktigt för det samhället vi lever i samt att dataspel och utlandsresor bidrar 

till elevers motivation till att lära sig engelska. Lärare 3 menade att engelskundervisningen 
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ska vara meningsfull och användbar för eleverna i verkligheten, vilket även Lärare 4 antydde 

eftersom att hen ville att eleverna skulle kunna använda engelskan i vardagliga situationer. 

Genom att Lärare 3 konsekvent talar engelska (se avsnitt 6.1) vid undervisningen kan det 

tänkas ge dennes elever en uppfattning om att hen har en positiv inställning till målspråket 

och det kan tänkas bidra till att eleverna själva känner sig trygga i att tala engelska. 

6.2.2.2 Oro och osäkerhet inför engelskämnet 

Lärare 1 berättade att hen känner en press av att undervisningen ska vara rolig och att 

undervisningen lätt kan blir tråkig. Den pressen som Lärare 1 talade om var det ingen annan 

lärare som nämnde. Lärare 1 och Lärare 4 upplevde också själva en osäkerhet i att undervisa 

på engelska på en lämplig förståelsenivå för eleverna. Lärare 3 berättade att dennes attityd till 

engelskan hade förändrats då den tidigare varit mer negativ. Hen menade att engelskämnet 

kunde vara det ämne som det finns mest oro kring, vilket även de andra lärarna antydde. Oron 

menade Lärare 3 har att göra med lärares egna osäkerhet i att tala engelska. Negativa attityder 

kring engelskämnet var även någonting som Lärare 2 antog ha en koppling till lärares egna 

osäkerhet och obekvämhet i att tala engelska.  

6.2.2.3 Engelskundervisning från tidiga åldrar 

Lärare 2 ansåg att engelskämnet är ett viktigt ämne och betonade i likhet med Lärare 3 och 

Lärare 4, att engelska bör undervisas i redan från de tidigaste skolåren. Lärare 2, Lärare 3 och 

Lärare 4 ansåg att engelskundervisningen bör vara lustfylld och rolig för eleverna. Lärare 2 

och Lärare 3 talade om att engelska kan lekas fram från tidiga åldrar, vilket kan ses som 

engelskundervisning inom acquisiton. Undervisningen kan ses som acquisition eftersom 

lekarna med yngre barn kan tänkas vara “här och nu” samt ligger i elevernas intresse. Lärare 

3 menade att sexåringar redan är vana vid språket och att det var självklart att undervisa i 

engelskämnet från tidig ålder. Lärare 3:s attityd till engelskundervisning kan tänkas spegla 

dennes undervisning. 

6.2.2.4 Attityderna styrks genom lärarnas arbetssätt 

Genom Lärare 2:s och Lärare 3:s arbete med drama och rollspel kan det tänkas att elever 

skapar sin egen förståelse av omvärlden och lär i samspel med andra. Sådan undervisning, 

som är högt kognitivt utmanande, med att rollspela, leka och dramatisera hör till laborativa 

arbetssätt som kan analyseras inom den kognitivistiska lärandeteorin, men även inom den 
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sociokulturella lärandeteorin eftersom lärandet sker i samspel med andra människor. Även 

Lärare 1 och Lärare 4 arbetade med aktiviteter som var laborativa och i samspel med andra, 

genom lekar och spel, vilket visade att även deras sätt att undervisa kan analyseras inom både 

den kognitivistiska och den sociokulturella lärandeteorin. Repetitiv körläsning av engelska 

fraser, som användes av Lärare 3 och Lärare 4 för att eleverna skulle lägga dem på minnet 

och bli självsäkra i att använda dem, visade dock även att lärarnas undervisning kan 

analyseras inom det behavioristiska synsättet på lärande. Det visade på en behavioristisk 

undervisningsstil eftersom centrala idéer inom den behavioristiska traditionen går ut på att 

elever ska härma lärares språkljud tills språkanvändningen är korrekt och att barn lär sig 

genom imitation, repetition och vanebildning. 

6.3 Lärares användning av kroppsspråk vid engelskundervisning 

6.3.1 Resultat för kroppsspråk 

Vid insamlingen av empiri använde Lärare 1 kroppsspråket för att peka på bilder eller visa 

former med händerna för elevers förståelse, främst vid lektionernas genomgång av aktiviteter. 

Hen använde relativt små rörelser för att förtydliga vad som sades, exempelvis genom att dra 

fingret över en rad på en bingobricka vid användning av det engelska ordet row. Hen ritade 

och skrev på en white board samt använde bildstöd i sin engelskundervisning för att förstärka 

betydelsen av målspråket. 

Andra exempel på lärarens användning av kroppsspråket var under första lektionens 

aktivitet då de diskuterade olika klädesplagg och läraren samtidigt visade med sin hand vilka 

kläder som menades samt vid elevernas egna arbete under andra lektionen genom att 

låtsasklippa på ett papper medan hen på engelska berättade för ett par elever att de skulle 

klippa pappret. Lärare 1 ansåg inte att användning av kroppsspråket vid engelskundervisning 

är någonting hen medvetet använder, utan menade att huruvida strategin används eller inte 

beror på vad innehållet handlar om. Användning av kroppsspråket är någonting som Lärare 1 

menade sker automatiskt och är ingenting som tänks ut i förväg. 

Lärare 2 ansåg att användning av kroppsspråket vid engelskundervisning är något som 

för det mesta sker omedvetet, men ibland används medvetet. Hen förklarade att strategin kan 

användas vid översättning för att illustrera och tydliggöra något. Lärare 2 berättade att 

kroppsspråket också ibland används medvetet för att engagera eleverna, ”för att få med 
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varenda en i klassen”. Läraren gestikulerade genomgående under alla moment vid båda 

observationstillfällena mycket med armarna i stora rörelser, exempelvis vid förklaring av 

begreppet cage då läraren gestaltade formen av en bur i luften med händerna samt vid 

förklaring av uttrycket run away då hen gestikulerade med armarna som om hen joggade. 

Lärare 2 berättade att hen brukar visa bilder och konkret material för att hjälpa eleverna på 

traven om de inte förstår, vilket även observerades då hen använde sig av bildstöd för att 

förklara ett ord för eleverna. 

Lärare 3 använde kroppsspråket flitigt vid engelskundervisningen under alla lektionernas 

moment. Vid båda observationstillfällen rollspelade hen med sig själv och visade med hela 

sin kropp vad som kunde tänkas menas. Läraren använde icke-verbal kommunikation för att 

förtydliga, exempelvis genom bildstöd då hen sade ”these sentences”, och pekade på 

meningarna som fanns uppskrivna samt vid tillfällen där läraren ville ha elevernas 

uppmärksamhet och koppsspråket när hen sade ”listen to me” samtidigt som hen tydligt 

visade ena handen bakom örat. Vid slutet under det andra observationstillfället, när läraren 

frågade sina elever: ”How do you think about playing ticket shop? Is it funny, in between or 

is it boring to play ticket shop?”, visade hen med både ansiktsuttryck och tummar för att 

förtydliga begreppen funny, in between och boring. Lärare 3 ansåg själv att kroppsspråket är 

någonting som hen använder som en medveten strategi för att öka elevers förståelse. Läraren 

berättade att vid de tillfällen som uppstår då elever frågar på svenska, svarar hen på engelska 

och försöker vara extra tydlig med kroppsspråket. Förutom att kroppsspråket var en medveten 

strategi som läraren använde var Lärare 3 även den lärare som konsekvent talade målspråket 

vid engelskundervisningen. 

Lärare 4 använde kroppsspråket väldigt sparsamt gällande vad som kunde observeras 

utifrån observationstillfällena. Lärare 4 tror att hen för det mesta använder kroppsspråket 

omedvetet men försöker ändå tänka på att använda kroppsspråket som ett hjälpmedel för att 

få eleverna att förstå: ”det är väl i sådana fall bilder eller gester som man visar, liten eller stor, 

röd eller att man försöker peka… Jag vet aldrig riktigt hur mycket de förstår när jag pratar. Så 

försöker man väl alltid visa mer och med händerna och sådär”. Vid tre tillfällen använde 

Lärare 4 kroppsspråket. När klassen gick igenom ords betydelse och läraren förklarade 

begreppen yucky och yummy, sade läraren: ”Yucky är äckligt” samtidigt som hen visade 

tummen ner och grimaserade. När hen sade ”Yummy är gott” visade hen tummen upp och 
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gjorde en glad min. När Lärare 4 förklarade begreppet main i main idea visade hen stort ut 

med händerna när hen berättade: ”Main är typ som den stora eller huvudsaken”. 

6.3.2 Jämförande analys av kroppsspråk 

6.3.2.1 Sparsam och riklig användning av kroppsspråk 

Lärarna använde kroppsspråket olika mycket och på varierande sätt vid användning av 

engelska som muntligt undervisningsspråk. Lärare 1 och Lärare 4 använde kroppsspråket mer 

sparsamt än Lärare 2 och Lärare 3 som gestikulerade genomgående vid 

engelskundervisningen. Lärare 3 var den enda läraren som använde kroppsspråket som 

huvudsaklig hjälpstrategi, vilket skulle kunna tänkas hänga samman med att hen konsekvent 

talade målspråket vid engelskundervisning. Att läraren endast använde kroppsspråket kan 

tänkas skapa funderingar kring huruvida andra strategier än ett tydligt kroppsspråk behövs. 

Lärare 2, som också använde sig av kroppsspråket i stor omfattning, talade i jämförelse med 

Lärare 3 dominerande svenska vid engelskundervisningen (se avsnitt 6.1). 

För att koppla andraspråket till ett sammanhang kan icke-verbal kommunikation vara ett 

användbart verktyg för andraspråkslärare. Användning av kroppsspråk, visuella hjälpmedel 

och annat konkret material, för att förstärka målspråkets budskap och innebörd inom 

undervisningen, kan tänkas vara lärarens scaffolding. Vidare kan alla lärarnas användning av 

kroppsspråk tänkas hjälpa eleverna att nå sina proximala utvecklingszoner eftersom eleverna 

eventuellt inte hade begripit innebörden av engelskan utan lärarnas kroppsspråksanvändning. 

Studiens teoretiska utgångspunkter innefattar att kroppsspråket är av större betydelse än 

rösten och orden. Kroppsspråksanvändning vid undervisningen kan kopplas till undervisning 

inom den sociokulturella lärandeteorin där kommunikationen är en central aspekt. 

6.3.2.2 Medveten och omedveten användning av kroppsspråk 

Lärarna hade skiftande resonemang kring användandet av sitt kroppsspråk vid användning av 

engelska som muntligt undervisningsspråk. Lärare 1:s tankar kring sin användning av 

kroppsspråket skiljer sig från Lärare 3:s och Lärare 4:s tankar kring deras användning av 

kroppsspråket. Lärarnas tankar skiljer sig åt eftersom Lärare 1 ansåg att 

kroppsspråksanvändningen mest sker omedvetet medan Lärare 3 och Lärare 4 ansåg att 

kroppsspråket var en medveten strategi. Lärare 2 delade åsikt med Lärare 1 men ansåg även i 
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likhet med Lärare 3 och Lärare 4 att användning av kroppsspråk kan ske medvetet för att 

illustrera och förtydliga någonting. 

Lärare 3 och Lärare 4 ger uttryck för en syn på kroppsspråk som en synlig hjälpande 

back-up för eleverna vid eventuella svårigheter för att förstå orden på engelska. Lärare 2 

menade att kroppsspråket kan vara av betydelse för att engagera eleverna och att 

kroppsspråket då används medvetet. Det kan tolkas att dessa lärare använder kroppsspråk, 

gester och mimik för att förstärka budskap samt tilltala elevers sinnen för att de ska kunna 

tillägna sig kunskap från undervisningen. Eftersom lärarna i denna studie undervisar i ett 

andraspråk i årskurs tre och de inte hunnit så långt i sin språkutveckling kan det tänkas att 

deras medvetenhet och övertygelse vid användandet av kroppsspråket är av vikt. 

6.4 Lärares användning av kodväxling vid engelskundervisning 

6.4.1 Resultat för kodväxling 

Lärare 1 använde kodväxling som en dominerande strategi genomgående vid 

engelskundervisningen. Vid första observationstillfället talade läraren endast svenska i en hel 

mening vid ett tillfälle utan att kodväxla: ”Nu får du sluta pilla, så går jag och hämtar ett 

plåster om ett tag till dig”. Exempel på lärarens användning av kodväxling är: “Have you 

done your homework - läxa for today?”, ”Yes, it is Café Björken” och ”Next thursday we 

have arbetsschema one and arbetsschema two”. Lärare 1 förklarade att hen tror det är en 

fördel att inte använda kodväxling utan att hellre bara använda målspråket. Läraren trodde 

dock att detta inte är möjligt, eftersom alla elever då inte skulle förstå allt, och att kodväxling 

därför är nödvändigt.  

Lärare 2 kodväxlade mycket och menade att hen använder kodväxling medvetet som ett 

verktyg för att få alla elever att förstå vad hen säger. Läraren menade att man ibland kan se på 

eleverna när de inte förstår och att en översättning då behövs och hen tror det är bra att 

använda det svenska språket som ett översättningsspråk och dra paralleller mellan språken 

och därmed ge en chans till alla elever att förstå. Vid observationstillfället, vid lärarens 

genomgång av svåra engelska ord från en saga, använde hen mycket kodväxling då hen först 

sade ordet på engelska och därefter översatte till svenska, exempelvis “unselfish… osjälvisk, 

inte tänka på sig själv bara”. Andra exempel på kodväxling som Lärare 2 gjorde var ”nej just 



44 
 

det vi pratade ju… we talked about it before”, ”i den ena filmen så är det faktiskt en 

cirkusdirektör, whose name is Strongboly” samt ”han måste visa att han är brave”. 

Lärare 3 använde i princip inte alls strategin kodväxling, utan kodväxlade endast vid ett 

fåtal tillfällen vid tiden för insamling av empirin. Exempel på lärarens användning av 

kodväxling är: ”What does drottningen heta? What’s the name of drottningen in English?” 

och ”Is it halv sex? Yeah, halv sju.”, ”Take your things back to stubbringen.” och ”...when I 

whistle you will come inside and then we will practice some more about historiska talsätt”. 

Lärare 3 menade att kodväxling, mellan engelska och svenska, är en strategi som medvetet 

undviks eftersom hen lärt sig av kurslitteratur och forskning att målspråket ska användas i så 

hög grad som möjligt vid andraspråksundervisning.  

Lärare 4 kodväxlade mycket och menade att hen använder kodväxling som en medveten 

strategi. Hen sade att hen tänker på att översätta så att alla elever ska känna att de förstår, ”det 

viktiga är att när jag pratar ska de kunna förstå mig”, samt för att förstärka målspråket med 

betydelsen efteråt på svenska. Men läraren sade även att kodväxlingen ibland sker omedvetet 

utan att hen tänker på det. Exempel på lärarens kodväxling var: ”Who wants to keep playing? 

- Vem vill fortsätta spela?”, ”Vad betyder ’I like cheese on my pizza’?” samt ”Vad kan det 

vara man gör i en store?”.  

6.4.2 Jämförande analys av kodväxling 

6.4.2.1 Lärares användning av kodväxling samt kodväxlingens funktioner 

Lärarnas användning av kodväxling mellan svenska och engelska i den muntliga 

engelskundervisningen användes i varierande omfattning. Alla lärare utom Lärare 3 använde 

kodväxling som en dominerande strategi och ansåg att kodväxlingens funktion var att öka 

elevers förståelse vid engelskundervisning. Språkinlärning kan tänkas bli mer framgångsrik 

vid användning av kodväxling och lärares användning av kodväxling vid engelskundervisning 

kan ses som scaffolding till eleverna. Genom scaffolding kan eleverna tänkas nå sin 

proximala utvecklingszon, eftersom de kanske inte på egen hand hade begripit innehållet. 

Lärarna använde både kodväxling och kodmixning. Lärarna kodväxlade i högst 

omfattning genom intrasentiell kodväxling eller insertionell kodmixning, som innebär att 

samma meningar uttrycks på båda språk som används. Intrasentiell kodväxling eller 

insertionell kodmixning användes när respondenterna ville försäkra sig om att eleverna 
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förstod, detta genom att lärarna först sade ordet på engelska och därefter översatte ordet till 

svenska. Lärare 3 använde i stort sett endast intersentiell kodväxling eller alternationell 

kodmixning när hen kodväxlade eftersom det ena språket var dominerande i uttrycken och 

kodväxlingen tycktes vara omedveten. Exempel på Lärare 3:s användning av alternationell 

kodmixning är då hen omedvetet mixade språken genom att säga ordet “heta” i meningen 

“What does drottningen heta?” som skulle varit en korrekt användning av verbet om ordet 

hade sagts på engelska.  

6.4.2.2 Lärarnas syn på användning av kodväxling 

Lärare hade olika resonemang kring användandet av kodväxling i undervisning där engelska 

användes som muntligt undervisningsspråk. Lärare 2 och Lärare 4 resonerade lika kring att 

kodväxling bör användas som en medveten hjälpstrategi eftersom att eleverna behöver få en 

översättning av det engelska språket för att förstå betydelsen av språket. Lärare 1:s åsikt om 

kodväxling skiljde sig däremot från Lärare 2:s och Lärare 4:s, då hen menade att strategin 

helst bör undvikas helt. Däremot höll Lärare 1 på samma gång med Lärare 2 och Lärare 4 i 

den mening att hen inte ansåg det möjligt att endast tala målspråket och att kodväxling därför 

är en nödvändig strategi. Till skillnad från dessa lärare resonerade Lärare 3 tvärtom kring 

kodväxling och menade att strategin bör undvikas då hen från flera källor lärt sig att 

målspråket bör användas i så stor omsättning som möjligt vid andraspråksundervisning. 

6.5 Sammanfattning av analys 

Lärarna i undersökningen kommunicerade på olika sätt vid engelskundervisning i årskurs tre. 

Det muntliga undervisningsspråk lärare använde sig av i engelskundervisningen och hur 

fördelningen såg ut i tid mellan engelska och svenska skiljde sig åt. Vid 

engelskundervisningen talade Lärare 1 och Lärare 3 i huvudsak engelska och Lärare 2 och 

Lärare 4 talade i huvudsak svenska. Lärarna hade olika motiv till att de använde 

engelska/svenska som muntligt undervisningsspråk i sin engelskundervisning. Lärare 1, 

Lärare 2 och Lärare 4 ansåg att det svenska språket behövde användas som en hjälpresurs vid 

engelskundervisningen, vilket även observationerna bekräftade. Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 

4 kommunicerade både på engelska och svenska vid undervisning där svenskan främst 

fungerade som ett översättningsspråk. 
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Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 4 använde kodväxling mellan svenska och engelska som 

huvudsaklig strategi för elevers förståelse i sin muntliga engelskundervisning. Lärare 1 

menade att hen egentligen enbart ville undervisa på målspråket men att det i praktiken inte 

fungerade. Lärare 2 och Lärare 4 ansåg att kodväxling bör användas som en hjälpstrategi för 

att översätta engelskan till eleverna. Lärare 3 däremot kommunicerade i princip enbart genom 

engelska och använde kroppsspråket som den dominerande strategin för elevers förståelse. 

Lärare 3:s resonemang om användning av kodväxling var att andraspråksundervisning bör 

bedrivas helt på målspråket. 

Lärarna använde kroppsspråket olika mycket och på varierande sätt vid användning av 

engelska som muntligt undervisningsspråk. Lärare 1 och Lärare 4 använde kroppsspråket 

sparsamt medan Lärare 2 och Lärare 3 i stor omfattning använde strategin. Lärare 1 menade 

att kroppsspråket mest användes omedvetet medan Lärare 3 och Lärare 4 talade om 

kroppsspråket som en medveten strategi. Lärare 2 delade åsikt med Lärare 1 men ansåg även i 

likhet med Lärare 3 och Lärare 4 att användning av kroppsspråk kunde ske medvetet för att 

illustrera och förtydliga någonting.  

Alla respondenter i studien hade positiva attityder till engelska som muntligt 

undervisningsspråk i sin engelskundervisning. Engelskämnet är dock ett ämne som framför 

allt Lärare 2 och Lärare 3 menade kan skapa oro för många lärare i och med att lärare kan 

känna osäkerhet i att själva tala målspråket. Lärare 1 och Lärare 3, vilka arbetar på friskolor 

och hade arbetat som engelsklärare under en kortare tid, använde målspråket i sin 

engelskundervisning i större omfattning än vad Lärare 2 och Lärare 4 gjorde. Lärare 2 och 

Lärare 4, vilka arbetar på kommunala skolor och hade arbetat som engelsklärare en längre tid 

använde målspråket i engelskundervisningen i mindre omfattning. 
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7. Diskussion 

Denna studie syftade till att undersöka fyra engelsklärares kommunikation vid 

engelskundervisning i årskurs tre samt lärarnas egna reflektioner kring detta. Vi avsåg att 

undersöka vilket det dominerande muntliga undervisningsspråket är, varför just det språket är 

dominerande samt vilka attityder lärare har till engelska som muntligt undervisningsspråk. 

Avsikten var även att undersöka hur fördelningen mellan lärares användning av svenska och 

engelska ser ut i tid samt huruvida lärare har motiv för sitt val av undervisningsspråk. Studien 

avsåg även att undersöka om och hur lärare använder kodväxling och kroppsspråk vid 

användning av det engelska språket i undervisningen samt lärarnas reflektioner kring detta. 

Diskussionen är indelad efter de teman som upptäcktes vid resultatsammanställningen och 

som vi även använde i resultat- och analysavsnittet. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat 

och analys utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

7.1 Lärares muntliga användning av engelska och svenska vid engelskundervisning 

Åsikter om huruvida engelskundervisning bör bedrivas på målspråket skiljer sig åt mellan 

respondenterna i denna studie. Lärare 1 och 3 ansåg att målspråket bör användas som 

undervisningsspråk och dessa försökte använda sig av det i så hög grad som möjligt. Lärare 1 

ansåg det dock inte vara möjligt i verkligheten att konsekvent endast använda målspråket 

eftersom alla elever då inte förstår innehållet. Lärare 1 ansåg alltså även, i enlighet med 

Lärare 2 och 4, att det svenska språket bör användas som ett stöd och fungera som ett 

översättningsspråk för att säkerställa att alla elever förstår allt läraren säger. Lärare 2 ville 

inte isolera något av språken och därför användes både första- och andraspråket för att på ett 

smidigt sätt övergå mer och mer till det engelska språket.  

Bergs studie (2013) visar att lärare delar åsikt om att uteslutande och på ett konsekvent 

sätt använda målspråket vid språkundervisning, vilket alltså inte stämmer överens med denna 

studies resultat. Det är dock anmärkningsvärt att Bergs respondenter, som undervisade i högre 

åldrar än respondenterna i denna studie, hade striktare direktiv om undervisningsspråk, då 

kursplanen i engelska för gymnasieskolan har riktlinjer om att engelskundervisning ska ske 

på målspråket. Respondenterna i denna studie anser att det är viktigt att få lyssna till det 

engelska språket från tidig ålder, vilka är synsätt de delar med Kim-Rivera (1999). Att 

engelskundervisning ska bedrivas på målspråket för att elever ska bli exponerade för 
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målspråket, och därmed ges bättre förutsättningar att förstå vad som sägs, är inte bara 

någonting som Ellis (2005, s. 217), Harmer (2007, s. 133) och Krashen (1982, s. 35) anser, 

utan lärs även ut på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet (Sundh, 2013-10-17). 

Lärare 1 och Lärare 3 talade dominerande målspråket och gav eleverna därmed, i enlighet 

med vad forskaren Jingxia (2010, s.11) anser, genom språkanvändningen en naturlig invit till 

att själva använda språket. Om elever får höra andraspråket i hög omfattning och om 

användningen av andraspråket sker likt hur förstaspråket används av vårdnadshavare vid 

inlärning av förstaspråket sker kommunikationen enligt Krashen & Terrells (1983, s. 38) 

tankar om språkanvändning som är positiv för elevers språkutveckling.  

Lärare 1:s och 3:s språkanvändning och hur det bidrar till elevers språkutveckling står 

dock, tillsammans med Krashen & Terrells (ibid.) tankar, i kontrast till vad andra forskare 

anser. Cook (2001, s. 402) menar att användning av förstaspråket kan vara betydelsefullt för 

elevers inlärning eftersom elever i sin språkutveckling behöver stöd och handledning från 

lärare. Lärares stöd och handledning kan ses som scaffolding för elevers språkinlärning 

(Gibbons, 2010, s. 29; Säljö, 2000, s. 123). Användning av förstaspråket vid 

andraspråksundervisning kan bidra positivt till elevernas språkinlärning eftersom det leder till 

att eleverna själva kan använda språket naturligt (Cook, 2001, s. 414). 

Förstaspråksanvändning vid andraspråksundervisning motstrider dock i sin tur flera forskares 

påståenden om att användning av målspråket i så hög grad som möjligt gynnar elevers 

språkinlärning (Krashen, 1982, s. 60; Ellis, 2005, s. 217; Ellis, 2012, s. 127; Jingxia, 2010, s. 

11). 

Lärare 3 ansåg, till skillnad från de andra respondenterna, att eleverna inte skulle 

fokusera på vad som sades på engelska om förstaspråket också används vid 

engelskundervisning. Detta kan jämföras med Jingxias (2010) påståenden om att lärares 

användning av förstaspråket vid andraspråksundervisning kan bidra till att elever inte lär sig 

lika mycket som då lärare talar målspråket och att elever tenderar att inte lyssna till 

målspråket om en översättning efterföljer ett uttalande. 

Lärare 1 och Lärare 3, som betonade vikten av att elever bör få höra engelska från tidig 

ålder, och som också själva använde det engelska språket i högst grad, arbetar båda på 

friskolor. Lärare 3 läste upp sin engelskbehörighet under hösten 2013 och Lärare 1 läser upp 

sin behörighet i engelska vid skrivande stund, det vill säga våren 2014. Eftersom lärarna 
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nyligen utfört/utför engelskutbildningarna kan det tänkas att dessa har färskare i minnet hur 

engelsklärare bör bedriva engelskundervisning. Det kan även diskuteras kring om skolor har 

olika policys kring undervisningsspråk eftersom Lärare 3:s motiv till att hen konsekvent talar 

målspråket bland annat var för att det stod i skolans policy. Det kan ifrågasättas huruvida 

skolors policys fungerar i praktiken eftersom Lärare 1, som arbetar inom samma aktiebolag 

som Lärare 3, inte kände att det var möjligt att vara konsekvent i målspråksanvändandet och 

ansåg förstaspråket vara nödvändigt vid engelskundervisningen. 

Att tre av fyra respondenter ansåg att förstaspråket var nödvändigt att använda som ett 

översättningsspråk vid engelskundervisning kan jämföras med Cooks (2001, s. 402) och 

Stoltzs (2009, s. 155) syn på förstaspråket som en resurs i andraspråksundervisningen, där 

läraren kan förklara andraspråkets betydelse för eleverna och där eleverna kan förstå och följa 

med undervisningen. Om förstaspråket inte används alls vid engelskundervisning, kan det 

inte heller användas som scaffolding för eleverna. Denna scaffolding anser Cook (2001, s. 

408) vara betydelsefull vid andraspråksundervisning, exempelvis kan elever fråga om 

språkets betydelse och läraren kan organisera klassen med hjälp av förstaspråket. Genom 

respondenteranas användning av förstaspråket fick eleverna scaffolding av läraren. 

Användningen av förstaspråket gick ut på att förklara språkets betydelse för eleverna för att 

på så sätt hålla undervisningen på elevernas nivå. Det kan diskuteras huruvida denna typ av 

scaffolding är nödvändig då Lärare 3, som endast undervisade på målspråket, använde 

scaffolding på annat sätt (mer om detta under avsnitt 7.3). 

Lärare 2 och Lärare 4, som arbetar på samma kommunala skola och som längst varit 

behöriga i engelskämnet, talade minst engelska vid sin undervisning. Det kan tänkas att dessa 

lärare har gått engelskutbildningar som lärde ut att engelskundervisningen bör ske på 

förstaspråket, att skolans policy kanske inte belyser engelskundervisning på målspråket, eller 

att lärarna rutinmässigt undervisar på förstaspråket. Forskning visar att lärares val att 

undervisa engelska på förstaspråket kan bero på andra än pedagogiska eller didaktiska 

orsaker, exempelvis att lärare undervisar rutinmässigt på förstaspråket. Det är därför av 

betydelse att lärare inte bara är ämneskunniga utan också är medvetna om de didaktiska val 

som undervisningssituationer vid andraspråksinlärning kräver (Stoltz, 2009, s. 155). Ifall 

dessa lärare inte undervisar rutinmässigt kan det diskuteras om engelskutbildningen har 

förändrats över tid eller ser olika ut på olika lärosäten eftersom de lärare som varit behöriga i 
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engelskämnet längst är de som talar minst engelska. Huruvida olika lärosäten använder olika 

kurslitteratur eller om kurslitteratur förnyats vid engelskutbildningar för lärare kan diskuteras 

eftersom att Lärare 3 angav att kurslitteratur och forskning var motiv till varför hen 

undervisade på målspråket, vilket ingen annan respondent nämnde. Eftersom lärarna inom 

den kommunala sektorn arbetar på samma skola kan det tänkas att de blir påverkade av 

varandras tankar och undervisning om de har planeringsmöten tillsammans och samtalar 

kring undervisning och därför tänker liknande kring engelskundervisning. 

Lärare 1 och 3 upprepade elevers meningar och ord och ändrade då uttalet så att det blev 

korrekt. Denna typ av scaffolding anser vissa forskare kan hjälpa elever att nå den proximala 

utvecklingszonen och lära sig uttala meningen korrekt (Säljö, 2000, s. 123; Gibbons, 2010, s. 

29; Cook, 2001, s. 408; Vygotsky, 1978, s. 85; Vygotsky, 1987, s. 209). Positiv feedback från 

lärare och att elever med hjälp av denna kan lyckas uppnå sådant de inte klarat av själva är 

typiska aspekter inom den sociokulturella lärandeteorin (Vygotsky, 1987, s. 209; Säljö, 2000, 

s. 66; Gibbons, 2010, s. 26). Positiv feedback kan även tänkas höra samman med Krashen & 

Terrells (1983) andraspråksinlärningsteori, eftersom denna feedback kan påminna om hur en 

vårdnadshavare talar med sitt barn som håller på att lära sig förstaspråket. 

Det kan påpekas att den lärare som totalt talade minst var den som konsekvent använde 

engelska vid undervisning och den lärare som talade mest var en av de lärare som talade 

engelska i minst utsträckning. Detta kan anses vara intressant eftersom det kan diskuteras 

kring om det är lättare för läraren att enbart tala engelska när denne totalt sett talade mindre 

eller om det enbart råkade bli resultatet för denna studie. Genom att alla lärare arbetade 

laborativt i klassrummet genom eget skapande av rekvisita, dramaframställning, rollspel och 

lekar arbetade de inom den kognitivistiska lärandeteorin. Laborativt arbete vid undervisning 

kan enligt vissa forskare kopplas till den kognitivistiska lärandeteorin (Säljö, 2000, s. 58; 

Lundahl, 2009, s. 151; Lightbown & Spada, 2013, s. 108). Det laborativa arbetet vid 

engelskundervisningen kan även kopplas till lärande inom den sociokulturella lärandeteorin, 

eftersom lärandet sker i samspel med andra i sociala sammanhang (Säljö, 2000, s. 66; 

Gibbons, 2010, s. 26). 

7.2 Engelsklärares attityder till det engelska språket 

Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 ansåg att engelskämnet är ett viktigt ämne. Kim-Rivera 

(1999, s. 234) anser att kunskaper inom språket behövs för att elever ska kunna förstå språket 
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i verkliga situationer, vilket stämmer överens med Krashens (1982, s. 59) tankar om syftet 

med engelskundervisning, som han menar är att göra eleverna förberedda på att i verkligheten 

kunna tolka och förstå språket. 

Att Lärare 1 och Lärare 3 försökte att undervisa i engelskämnet på målspråket, även fast 

endast Lärare 3 var konsekvent i att använda målspråket, tyder på en positiv inställning till 

språket som kan smitta av sig på elever och som dessutom kan medföra att elever själva 

känner sig trygga i att tala engelska. Att lärare har en positiv inställning till det engelska 

språket kan påverka huruvida detta används som undervisningsspråk. Just denna position 

intar Crichton (2009, s. 19) och Scott & Ytreberg (1990, s. 10) då de menar att lärare visar en 

negativ bild av målspråket om de undervisar på förstaspråket samt att elever kan känna sig 

säkrare och tryggare med att själva tala engelska. Även Strandberg (2006, s. 51) påstår att 

barn imiterar de vuxna. Alla respondenter sade sig ha positiva attityder till engelskämnet, 

trots att användningen av engelska vid engelskundervisning varierade. Lärare 3 talade om sin 

ökade självsäkerhet efter att ha läst upp behörighet i ämnet, därför kan fortbildning inom 

engelskämnet tänkas vara viktigt. Eftersom respondenternas attityder kring användning av 

engelska vid engelskundervisningen varierade kan det dels tänkas att lärosätens synsätt och 

kursinnehåll har förändrats på grund av nya forskningsresultat och rön och dels väcks frågan 

om olika lärosäten ger olika engelskutbildningar för lärare. Även om engelsklärarutbildningar 

har förändrats över tid kan ifrågasättas.  

Det kan även diskuteras kring huruvida lärares negativa attityder bottnar i att de anser 

engelskämnet vara svårt och att oron smittar av sig till eleverna och på så sätt hämmar dem. 

Krashen & Terrell (1983, s. 38) menar att oroskapande situationer hämmar elever och det kan 

tänkas att elevers negativa attityder bottnar i att läraren själv anser det vara svårt att anpassa 

språket vid undervisning och att dennes oro kring detta smittar av sig till eleverna. Lärare 3 

förmodade att engelskämnet kan vara ett av de skolämnen som det finns mest oro kring, på 

grund av lärares osäkerhet i att själva tala engelska. Elevers motivation till att lära sig 

engelska kan påverkas av lärarens attityder, vilket kan bidra till att elever inte vill eller vågar 

tala engelska då inte läraren heller gör det (Ellis, 1997, s. 37). Det kan därför tänkas vara 

positivt att engelsklärare känner sig bekväma med att tala målspråket vid 

engelskundervisning eftersom elever som exponeras för engelska tenderar att språkutvecklas 

mer än om de endast praktiserar språket på sin egen nivå (Ellis, 1997, s. 39). 
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Lärare 1 och Lärare 4 ansåg det vara svårt att hitta en lämplig nivå av målspråket att 

bedriva sin engelskundervisning på för att alla elever skulle ha en chans att förstå. 

Respondenterna talade om att engelskundervisning bör vara rolig och lustfylld, vilket Lärare 

1 kunde känna sig pressad av. Det kan funderas kring om denna oro bottnar sig i tidsbrist hos 

lärare för att planera samt svårigheter i att tala förenklat så alla elever förstår. Både Crichton 

(2009, s. 19) och Berg (2013, s. 4) anser att svårigheterna i att undervisa i andraspråket ofta 

ligger i lärares och elevers attityder. Att svårigheterna med andraspråksundervisning ligger i 

lärares attityder kan dock tyckas motstrida denna studies resultat eftersom alla lärare sade sig 

ha en bra attityd till engelskämnet. Att alla respondenter använde sig av olika former av 

laborativa, som också kan tyckas vara kognitivistiska och sociokulturella, arbetssätt kan tyda 

på att respondenterna även i praktiken försökte göra undervisningen lustfylld för eleverna 

med tanke på att de tillåts vara aktiva under lektionerna. Laborativt lärande som sker i 

samspel med andra människor kan tyda på undervisning inom den sociokulturella 

lärandeteorin, då elever rollspelar, leker eller dramatiserar. Elevernas lärande i samspel med 

andra kan då tänkas ske inom dessas proximala utvecklingszoner då de med hjälp av andra 

kan få möjlighet att göra saker de inte klarar av att göra själva. 

Alla respondenter använde sig av någon form av repetition, imitation eller körläsning i 

sin engelskundervisning. Inlärning av ett språk med hjälp av repetition, imitation och 

körläsning är ett typiskt lärosätt för den behavioristiska lärandeteorin (Lundahl, 2009, s. 146; 

Säljö, 2000, s. 52; Lightbown & Spada, 2013, s. 213-214). Samtidigt som flera respondenter 

använde sig av moment som ligger inom den behavioristiska lärandeteorin användes också 

lärosätt, vilka ligger inom Krashen & Terrells andraspråksteori (1983), av flera respondenter. 

Lärare 3 kan, genom undervisning på målspråket, tänkas göra acquisition möjligt för 

eleverna, det vill säga att eleverna kunde tillägna sig språket likt inlärningen av förstaspråket, 

i och med att de fick lyssna till lärarens nivåanpassade målspråk samt fick använda språket 

för att kommunicera på ett naturligt sätt. Andra respondenters undervisning, vilken innehöll 

nivåanpassat målspråkstal till eleverna, kan även de tänkas ha möjliggjort acquisition för sina 

elever. 

7.3 Lärares användning av kroppsspråk vid engelskundervisning 

Enligt studiens resultat använde alla respondenter sig mer eller mindre av sitt kroppsspråk vid 

engelskundervisningen. Genom att använda olika typer av icke-verbala strategier som 
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kroppsspråk kan andraspråkslärare klargöra målspråkets innebörd och koppla språket till ett 

för eleverna givande sammanhang (Krashen & Terrell, 1983, s. 35). Att använda 

kroppsspråket kan vara en bra strategi för att engagera och tilltala elever, demonstrera 

uppgifter för elever samt för att förstärka målspråkets budskap för dem (Juhlin 1999, s. 9; 

Scott & Ytreberg, 1990, s. 5). Lärare 3 använde sig av kroppsspråket flitigt och ofta genom 

gestaltning av budskap på ett engagerat sätt med hela kroppen och Lärare 2 använde 

kroppsspråket hängivet med stora rörelser med armar och händer. Att lärarna flitigt använde 

kroppsspråket vid engelskundervisningen kan dels tänkas kopplas ihop med resultaten i 

avsnitt 6.2, vilka visar att lärarna arbetade på en hög kognitiv nivå med mycket laborativt med 

drama i sin undervisning och dels på det sättet påverka eleverna med sitt engagemang. 

Gibbons (2010, s. 6, 36) menar att lärare bör eftersträva arbete i elevernas nästa 

utvecklingsfas som utmanar dem på en hög kognitiv nivå och Säljö (2000, s. 67, 82) menar att 

människor utvecklas genom kommunikation och användning av språk.  

De andra lärarna, Lärare 1 och Lärare 4, använde däremot kroppsspråket vid färre 

tillfällen och med mindre handrörelser. Ansiktsuttryck, som även det kan vara en bra strategi 

för att förstärka ett budskap, användes också av Lärare 4 då hen talade om de engelska 

begreppen yummy och yucky. Det kan diskuteras om lärarens användning av ansiktsuttryck 

kan ses som lärarens scaffolding till eleverna och om hen, genom att använda ansiktet som 

hjälp, inte behövde använda förstaspråket genom kodväxling på grund av denna icke-verbala 

kommunikation. Med detta som grund kan det tänkas att lärares hela icke-verbala 

kommunikation, så som kroppsspråk, är en viktig del i dennes scaffolding till eleverna vid 

andraspråksundervisning på målspråket samt om detta leder till att strategin kodväxling är 

onödig. 

Lärare 1 ansåg sig använda kroppsspråket omedvetet och beroende på vad 

undervisningen hade för innehåll. Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 menade att strategin 

användes medvetet för att illustrera och klargöra språkets betydelse och på så sätt säkerställa 

förståelse hos alla elever. Lärare 4 menade att hen försöker tänka på att använda kroppen som 

stöd vid engelskundervisningen eftersom hen inte vet hur mycket eleverna förstår då 

undervisningen sker på målspråket. Likt Lärare 4 menar Stoltz (2009, s. 145) att detta kan 

vara en svårighet för andraspråkslärare, att lärare inte vet vilken nivå eleverna språkmässigt 

ligger på samt vad och hur mycket eleverna förstår av målspråket och därför har svårigheter 
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med att avgöra vid vilka tillfällen och hur målspråket skall användas. Lärare 1 och Lärare 4, 

som ansåg det vara svårt att hitta en lämplig nivå av målspråket att undervisa på, var dock de 

lärare som i minst utsträckning använde kroppsspråket medan Lärare 3 använde strategin mest 

och dessutom var den lärare som undervisade enbart på målspråket. Lärare 3 bedrev sin 

engelskundervisning enbart på engelska och använde kroppsspråket i stor utsträckning medan 

lärarna som i mindre utsträckning talade engelska använde strategin mindre. Med tanke på 

lärarnas varierade användning av kroppsspråk vid engelskundervisning kan det diskuteras om 

kroppsspråk underlättar engelskundervisning som bedrivs på engelska för lärare samt om 

strategin är nödvändig för engelsklärare som vill undervisa på engelska i de tidiga skolåren. 

Resultaten visar också att Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 använde sig av konkret 

material, exempelvis bildstöd, som är en annan typ av icke-verbal kommunikation, i sin 

engelskundervisning för att visa ords betydelse i en meningsfull kontext. En fråga som kan 

diskuteras är om andraspråkslärare som vill undervisa på målspråket bör använda sig av flera 

typer av icke-verbal kommunikation, det vill säga både kroppsspråk och användning av 

konkret material, för att minska förstaspråksanvändningen. 

7.4 Lärares användning av kodväxling vid engelskundervisning 

Lärare 3, som knappt använde kodväxling vid engelskundervisning, motiverade detta med att 

hen lärt sig av kurslitteratur och forskning att engelskundervisning ska bedrivas på målspråket 

och att hen därför undviker strategin. Att kurslitteratur och forskning talar för att lärare bör 

bedriva engelskundervisning på målspråket stämmer väl överens med våra egna erfarenheter 

av vad som lärs ut på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet (Sundh, 2013-10-17). Lärare 

1 och Lärare 3 tror att det är en fördel att endast använda målspråket vid engelskundervisning 

och att kodväxling inte ska behöva användas vid andraspråksundervisning. Flera forskare, 

såsom Ellis, Chaudron och Lightbown, anser dessutom att kodväxling kan påverka 

inlärningen av andraspråket negativt och att lärare som endast använder målspråket också är 

goda förebilder åt elever (Jingxia, 2010, s. 10-11). Eftersom Lärare 1 och Lärare 3 arbetar 

inom samma aktiebolag och skolornas gemensamma policy är att engelskundervisning ska 

bedrivas på målspråket kan det diskuteras kring varför den ena av lärarna undviker strategin 

kodväxling och undervisar på målspråket medan den andra läraren ser strategin som en 

nödvändighet. Det redogörs i resultaten i avsnitt 6.1 att Lärare 1 och Lärare 4, liksom Stoltz 

(2009, s. 155), anser det finnas svårigheter med att enbart tala engelska med eleverna medan 
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det också framgår i samma avsnitt att Lärare 3 känner sig trygg i sin engelskundervisning, 

vilket kan tänkas påverka lärarnas olika syn på kodväxling som strategi. 

Enligt Cook (2001, s. 404) har debatten kring andraspråksundervisning bidragit till att 

användning av förstaspråket vid andraspråksundervisning har fått en negativ bild. Flera 

forskare menar dock att kodväxling är fördelaktigt vid andraspråksundervisning samt att 

förstaspråksanvändning kan gynna elever till att bli säkra andraspråksanvändare (Cook, 2001, 

s. 402; Stoltz, 2009, s. 155). Även Levine och Chen Liping, anser att kodväxling är något 

positivt som gynnar elevers inlärning (Jingxia, 2010, s. 10). Språkinlärningen kan också bli 

mer framgångsrik vid lärares användning av kodväxling och eftersom lärare, genom strategin, 

hjälper elever att förstå sådant de inte hade klarat av ensamma arbetar dessa mot elevers 

proximala utvecklingszon och håller undervisningen på en, för dem, hög kognitiv nivå 

(Jingxia, 2010, s. 10-11; Vygotsky, 1978, s. 85; Vygotsky, 1987, s. 209).  

Lärare 1, 2 och 4 använde kodväxling som en dominerande strategi för att öka elevers 

förståelse. Lärarna översatte målspråket till svenska för att dels tydliggöra betydelsen för 

eleverna och dels försäkra sig om att eleverna förstod. Enligt Butzkamm (2011, s. 390) 

behöver nybörjare inom andraspråket ha förstaspråket som hjälp för att förstå andraspråkets 

innebörd. Det kan ifrågasättas om det är typiskt för andraspråkslärare att använda sig av 

kodväxling då de har ett syfte med sin undervisning, vilket är att lära eleverna andraspråket 

och dess betydelse. 

I Bergs studie syns en skillnad angående användning av kodväxling där gymnasielärare 

knappt alls kodväxlar, vilket däremot lärare i årskurs sex till nio gör. Bergs resultat kan 

jämföras med Lärare 2:s tankar om att mer avancerad engelska kan användas ju äldre 

eleverna blir (vilket tas upp i avsnitt 6.1). I jämförelse med Cooks (2001, s. 402) åsikter om 

att det kan vara fördelaktigt att använda kodväxling, kan vi i denna studies resultat se att 

kodväxling inte behöver vara en nödvändig strategi för andraspråkslärare. Lärare 3, som 

undvek strategin och talade mest engelska av respondenterna vid engelskundervisningen, 

använde däremot mycket kroppsspråk, rekvisita och rollspel. Det kan tänkas att kodväxling å 

ena sidan är bra som scaffolding för att hjälpa elever att förstå målspråket betydelse men å 

andra sidan kanske inte behövs då det kan tänkas att läraren skulle kunna använda sitt 

kroppsspråk eller annan icke-verbal kommunikation som hjälpmedel för att öka elevernas 

förståelse. 
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8. Konklusion 

Det råder delade meningar inom forskningen och bland studiens respondenter kring huruvida 

första- eller andraspråket bör användas vid engelskundervisning. Studiens resultat visar att 

engelsklärare som arbetar på friskolor och har arbetat som engelsklärare under kortare tid i 

större omfattning använder det engelska språket. Engelsklärare som är kommunalt anställda 

och har arbetat som engelsklärare en längre tid använder andraspråket i mindre omfattning 

vid engelskundervisning. Vi anade innan studien att lärare kan vara osäkra på att själva tala 

engelska, vilket bekräftas i studiens resultat. Resultaten visar att engelskämnet är ett ämne 

som kan skapa oro för lärare i och med att lärare kan känna osäkerhet i att själva använda 

språket. Lärare bör tänka på att deras attityder till andraspråket kan visa sig i vilket 

undervisningsspråk de väljer. Personligen tolkar vi att kroppsspråket verkar vara en viktigare 

hjälpstrategi än kodväxling vid engelskundervisning bedriven på målspråket, trots att studien 

inte påvisar detta. Orsaken till att vi tror detta är att den lärare som använde strategin mest 

inte behövde kodväxla då eleverna ändå förstod med hjälp av dennes användning av 

kroppsspråket. 

Studien är utförd i en liten skala med ett lågt antal respondenter, vilket medför att 

resultaten inte kan ses som generella resultat för engelskundervisning i årskurs tre. Att studien 

är utförd i en sådan liten skala medför därför att studien har en låg reliabilitet. Gällande 

framtida forskning skulle det vara intressant att utföra samma studie i en större skala med 

respondenter från olika skolor runt om i landet. Eftersom kroppsspråket vid 

engelskundervisning visade sig vara betydelsefullt och ingen vetenskaplig litteratur om detta 

kunde finnas till denna studie, skulle även det kunna vara ett intressant forskningsområde. 

Utöver de resultat vi redovisat i studien framkom även intressanta upptäckter angående 

respondenternas tankar kring kollegors attityder till engelskämnet samt kring elevers attityder 

till ämnet och språket. Dessa intressanta resultat hade dock ingen koppling till studiens syfte 

eller frågeställningar, vilket ledde till att vi inte kunde ta med dem som en del av studien. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Observationscheman 

Det muntliga 

undervisningsspråket  

    

 Anv.Svenska Anv.Engelska Anv. Kodväxling ÖVRIGT/KOMMENTAR 

Inledning 

 

 

    

 

Grammatikgenomgång 

 

 

    

 

Genomgång av uppgift 

 

 

    

 

Aktivitet 

 

 

    

 

Vid hjälp – vägledning 

 

 

    

 

Respons till eleverna vid 

frågor 

 

 

    

Avslut av lektion 

 

 

    

 

Annan situation? 
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Hjälpstrategier för elevers 

förståelser 

    

 Anv. 

Kroppsspråk 

Anv. Bildstöd Anv. Andra strategier  

ÖVRIGT/KOMMENTAR 

Inledning 

 

 

    

Grammatikgenomgång 

 

 

    

Genomgång av uppgift 

 

 

    

 

Aktivitet 

 

 

    

 

Vid hjälp – vägledning 

 

 

    

 

Respons till eleverna vid 

frågor 

 

 

    

Avslut av lektion 

 

 

    

 

Annan situation? 
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Bilaga 2 - Kodningsmanual 

KODNINGSMANUAL 

Begrepp  Förklaring Specifikation/Kod 

Användning av 

svenska/engelska 

 

Vilket språk talar läraren på, och när? Detta undersöks 

vid olika sammanhang (se bilaga) 

AS/AE 

Kodväxling Hur skiftar lärare mellan engelska och svenska, och 

när? Exempelvis tag-switching, då enkla ord, såsom 

hälsningsfraser eller svordomar används. 

Intersententiell kodväxling, då två språk används i 

balans: ”Have you done your homework? Den är till 

idag” Intrasententiell kodväxling kräver en högre 

säkerhet i användandet av de båda språken och ett 

språk är mer dominerande: ”Have you done your läxa 

for today?” 

KS 

T=Tags 

ISK=intersententiell kodväxling 

ISEK=intrasententiell 

kodväxling 

Kroppsspråket Använder lärare kroppen som stöd för att eleverna ska 

förstå, i sådana fall hur och när? Ett exempel för detta 

är om lärare hoppar medan ordet jumping är aktuellt. 

KS 

Andra strategier Andra strategier finns med som alternativ ifall lärare 

använder någon annan typ av strategi som ej är 

förutspådd. 

Andr.S 

Inledning 

 

Inledningen av lektionen, det första som händer under 

lektionen. 

Inl. 

Grammatikgenomgång 

 

Grammatikgenomgång finns med för att titta om och 

hur lärare går igenom någon form av grammatik, allt 

ifrån hur a och an används till hur man skriver i 

berättande form ingår. 

Gram.gen 

Genomgång av 

uppgift/aktivitet 

 

Avser att titta på situationer då lärare går igenom vad 

eleverna ska göra under lektionen. Instruktioner och 

vilket språk de utförs på.  

Gen.upp 

Aktivitet 

 

Avser att studera vilket språk lärare använder under 

aktivitetens gång.  

A 

Vid hjälp – vägledning 

 

Vilket språk lärare vägleder eleverna på. Exempel på 

vägledning kan vara en repetition av vad eleven sagt, 

men med korrektion.  

V 

Respons till eleverna vid 

frågor 

 

Vilket språk lärare svarar sina elever på. Såväl 

skolfrågor som frågor som rör annat. 

Re 

Avslut av lektion 

 

Avslutandet av lektionen. Exempelvis vilket språk ber 

lärare elever att plocka ihop på? 

AV 

Annan situation? 

 

Annan situation finns med som alternativ ifall det 

uppstår situationer som är värda att ta med i studien 

som ej är förutspådd. 

ASit? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

 

Bakgrund 

Personligt 

Ålder 

Vem är du? 

Utbildning 

Examen 

Nuvarande 
anställning 

År på 
skolan  

Ämnen 

Syn på 
läraryrket 

Varför  
lärare? 

Ämnen 

Språkinlärning 

Språk- 

inlärning 

Tidig språk-
undervisning 

Elevers 
inlärning 

Strategier 

Yttre 
påverkan 

Ramfaktorer 

Elever 

Intresse 

Engelska 

Attityder 

Lärarens 

Elevernas 

Undervisnings- 
språk 

Elevernas 
förståelse  

Anpassning 

Engelska 

Undervisning 

Utformning 

Ramfaktorer 

Muntliga språket 

Kodväxling 

Medvetet/ 
omedvetet? 

Varför 
kodväxling? 

Förståelse 

Strategier? 

Vilka? 

Dominerande 
språk 

Vilket? 

Varför? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor 

1. Personliga frågor, bakgrund 

● Vem är du? 

● Vad har du för utbildning?  

● Vad har du för syn på läraryrket? 

● Hur länge har du jobbat på skolan? 

● Vad har skolan för profil? 

● Vad har du för uppdrag/tjänst på skolan? 

● Vilka ämnen undervisar du i? 

● Har ni arbetslag? 

● Hur ser det ut bland kollegiet? 

● Ämnesintegrering? 

● Elevernas övriga språkval på skolan? 

2. Språkinlärning  

● Hur tänker du kring tidig språkundervisning? 

● Vad ska man tänka på när man lär ut ett språk? 

● När börjar ni med engelskundervisning? (vilken årskurs) 

● Hur gör du för att få eleverna att förstå? 

● Anser du att du använder dig av några strategier vid språkundervisning? 

     Eleverna 

● Vad har eleverna för attityder kring ämnet? 

● Vad tycker de om språket? 

● Är de engagerade och motiverade? 

● Roligt? 

● Svårt?  

● Hur hjälper du dem om de tycker att det är svårt? 

● Hur motiverar du dem? 

● Vad har föräldrarna för attityder kring ämnet? 

● Vad har dina kollegor för attityder kring ämnet? 

● Hur beaktas elevernas bakgrund och förutsättningar? 

● Hur beaktas elever med mångkulturella/särskilda behov?  
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3. Engelskämnet  

Attityd kring ämnet 

● Hur ser du på engelskämnet? Vad tycker du om ämnet? 

● Hur tänker du kring engelskundervisning? 

● Vad motiverar engelska språket i skolan? 

● Vilka arbetssätt använder du dig av? 

● Hur utformar du dina lektioner? Hur är arbetet organiserat? (grupp/par/enskilt/helklass?) 

● Vilket innehåll använder du dig av? (olika typer av aktiviteter) 

● Har du något speciellt upplägg på dina lektioner? 

● Olika arbetssätt? 

Ramfaktorer 

● Vad tycker du om längden på dina lektioner?  

● Får du tillräckligt med lektionstid? 

● Får du tillräckligt med planeringstid? 

● Hur mycket planeringstid har du? 

● Vad ägnar du den åt? 

● Finns det sådant du inte hinner med? 

● Vad skulle du vilja göra mer? 

● Beskriv lokalerna! 

● Hur använder du rummet? 

● Begränsar lokalerna på något sätt din undervisning? 

● Främjar lokalerna på något sätt din undervisning? 

Styrdokument 

● Hur förhåller du dig till Lgr11 gällande engelska? 

● Kursinnehållet och övergripande målen? 

● Prioriterar du något speciellt under dina engelsklektioner?  

● Får eleverna vara med och bestämma? 

● Hur förankras det? 

● Når eleverna målen? 

● Når de målen för muntlig språkfärdighet? 

● Vad är din erfarenhet gällande uppnåendegrader? 
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Språk 

● Vilket språk brukar du använda dig av under engelsklektioner? 

● Behöver du anpassa språket på något sätt för att eleverna ska förstå? 

● Hur anpassar du språket? (Bilder? Kroppsspråk? Kodväxling?) 

4. Muntliga undervisningsspråk  

● Vad anser du om kodväxling (byte mellan språken)? 

● Kodväxlar du? Varför? 

● Hur kodväxlar du? På vilket sätt? 

● Vad ligger till grund för valet av ditt muntliga undervisningsspråk? 

● Vilket språk pratar du mest? Varför? 

● Hur gör du för att eleverna ska förstå då du talar?  

● Om du märker att eleverna inte förstår vad gör du då? 

● Används några strategier?  

Hurdana strategier i sådana fall?  

● Använder du dig av ditt kroppsspråk på något sätt? 

 


