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Abstract: 
Motivation i kombination med elevens självkänsla är två viktiga delar inom språkinlärning. 

Om den ena delen saknas uteblir ofta den språkliga aktiviteten hos eleverna. Uppsatsen är 

framtagen genom en empirisk studie i form av semistrukturerade intervjuer med lärare och en 

enkätundersökning med elever. Studiens forskningsfrågor fokuserar på vad som motiverar 

elever till att tala på engelska samt vad lärare kan göra för att motivera elever till att 

kommunicera i klassrummet. Tidigare forskning förespråkar att lärare använder målspråket i 

sin undervisning. Detta anses vara en nyckelfaktor eftersom eleverna hör språket vilket 

motiverar till muntlig aktivitet. Undersökningen visar bland annat att användning av 

målspråket i undervisningen och en trygg lärmiljö är viktiga aspekter för lärare som vill skapa 

ett kommunikativt klassrum på målspråket och stödja elever till ett språkligt självförtroende. 

Undersökningen utgår från Vygotskys sociokulturella perspektiv samt MacIntyres teori om 

Willingness to communicate (WTC). Resultatet visar att de flesta elever är positiva till 

engelska som ämne och majoriteten av eleverna tycker att det är roligt att lära sig ett nytt 

språk. Studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning men för att dra generella 

slutsatser behövs mer forskning inom området. 
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1. Inledning 
En viktig aspekt inom språkinlärning är att elever känner lust att lära sig och visar intresse 

för språket. Det står bland annat i skolans värdegrund att utbildningen ska främja alla 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2011, s. 7). I 

kursplanen för engelska framgår det tydligt att språket anses vara människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2011, s. 30). Detta innebär med 

andra ord att det är viktigt att elever känner motivation vid språkinlärning för att få detta 

redskap (Lundberg, 2010, s. 28; Svartvik, 2001, s. 14). Enligt kommentarmaterialet i 

engelska ska elever utveckla en tilltro och lita på sin egen förmåga att kommunicera på 

engelska vid olika situationer. Detta är ett av huvudsyftena med undervisningen i engelska 

och grundar sig i vikten av ett gott självförtroende (Skolverket, 2012, s. 8).  

 

Hur kan man då som lärare undervisa för att skapa ett kommunikativt klassrum och hjälpa 

eleven få ett språkligt självförtroende? Tidigare forskning rekommenderar att lärare 

använder målspråket i sin undervisning. Forskare anser att det är en nyckelfaktor i 

språkundervisningen eftersom elever lär sig genom att lyssna på läraren (Pinter 2006, s. 39; 

Lundberg, 2010, s. 23). Detta innebär vidare att en lärare bör ha både ämneskunskap och 

didaktisk kunskap för att skapa intresseväckande lektioner som i sin tur skapar motivation 

hos elever. Eftersom motivationen för språkinlärning dessutom anses avta vid elva till tolv 

års ålder blir det viktigt att lärare som undervisar i engelska har som målsättning att skapa 

en trygg och inspirerande undervisningsmiljö från början (Lundberg, 2010, s. 28).  

 

Slutsatsen i min tidigare litteraturstudie inom samma område visade att det verkar finas 

relativt lite forskning i Sverige inom elevers vilja till att kommunicera på engelska. Min 

uppfattning från tidigare erfarenhet i skolan är att lärare kommunicerar till övervägande del 

på svenska i sin engelskundervisning i årskurs 4-6. Det innebär med andra ord att det 

språkliga inflöde som anses vara en viktig del inom språkinlärning uteblir. Med hänsyn till 

detta skulle det därför vara intressant att undersöka hur det fungerar i en svensk skola idag. 

Genom denna empiriska studie samlas kunskap in om hur svenska elever och lärare 

upplever språkundervisningen. Det ger oss även information om vad dagens lärare och 

elever i årskurs 4-6 anser vara viktigt för att skapa ett kommunikativt klassrum på 

målspråket. Fokus i detta arbete ligger främst på elevens och lärarens åsikter och vad de 

anser är avgörande för att elever ska välja att prata på engelska i klassrummet. Detta har 

även inspirerat mig till studiens forskningsfrågor som beskrivs i nästa punkt. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna empiriska studie är att belysa vad som motiverar elever i årskurs 4-6 till 

att kommunicera på engelska i klassrummet samt att undersöka hur lärare anser att de bör 

undervisa för att få en kommunikativ klassrumsmiljö på målspråket. Med detta i åtanke 

utgår studien från följande forskningsfrågor:  

 

 Vilka metoder anger lärare att de använder för att motivera eleverna till att 

kommunicera på engelska? 

 

 Vad anser elever motiverar dem till att tala på engelska i klassrummet? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en del av syftet från kursplanen i engelska samt tidigare forskning 

om lärarens betydelse för elevens språkinlärning och elevens val till att kommunicera på 

engelska.  

 

2.1. Styrdokument 
I kursplanen för ämnet engelska (Skolverket, 2011, s. 34) inleds syftet med följande:  

 
Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och 

kunskaper och områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda 

språket i olika situationer och för skilda syften.  

 

Med andra ord är det viktigt att poängtera att skolan behöver professionella lärare som kan 

motivera elever till att känna lust att lära. Engelska anses vara ett världsspråk och 

kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden. Kunskaper i engelska är också 

en fördel för individen och ger en större möjlighet att utveckla en kommunikativ förmåga 

(Skolverket, 2011, s. 34). Här ingår även den språkliga säkerheten
1
 vilket har visat sig vara 

en viktig faktor för att elever ska våga kommunicera på målspråket.  

 

I skolans värdegrund och uppdrag står det vid En likvärdig utbildning (Skolverket, 2011, 

s. 8): 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper.  

Vidare går att läsa i andra stycket att: 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska ta till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet (Skolverket, 2011, s. 8).  

Med andra ord innebär dessa citat, att en lärare som kan skapa en god undervisningsmiljö, 

varierande arbetssätt och anpassa undervisningen till elevens förkunskaper har större 

förutsättningar att lyckas med sin undervisning. Detta i sin tur leder till motiverande lärare 

och elever vilket är gynnsamt för samtliga som är involverade i skolan (Dörnyei, 2003, 

s. 26). 

2.2. Elevens motivation 

Tidigare forskning visar att det är viktigt med ordförståelse och ordinlärning för att kunna 

använda våra språkkunskaper (Bergström, 2001, s. 57; Lundberg, 2010, s. 25; Svartvik, 

2001, s. 13). Att utveckla den kommunikativa förmågan innebär således höga krav på både 

lärare och elever. Genom en kommunikativ förmåga menar Svartvik (2001) inte att man 

förväntas kunna använda språket formellt korrekt utan att man kan umgås och socialisera 

med andra utan större språkliga missförstånd. Några av dessa exempel är bland annat att 

utforma ett brev, uppsats eller insändare eller att småprata i fikarummet (Svartvik, 2001, s. 

13).  

 

                                                 
1
 Språklig säkerhet innebär att eleven känner tilltro till sin egen förmåga på målspråket (Skolverket, 2011, s. 

8). 
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Även motivation och självkänsla förespråkas i tidigare forskning som de viktigaste delarna 

för elevers vilja till att tala på engelska (Lundberg, 2007, s. 31; MacIntyre, 2007, s. 572; 

Pinter, 2006, s. 60). Lundbergs (2007, s. 151) studie visade även att det skett en del 

förändringar som riktar sig mot en mer kommunikativ språkmiljö redan i förskoleklass. I 

ytterligare en studie om Storyline
2
 som metod framkom det att eleverna främst uppskattade 

arbetet i små grupper och gärna kommunicerade på engelska genom meningsfulla 

aktiviteter (Ahlquist, 2015, s. 51). Även andra studier visade att lärare som använder ett 

varierande arbetssätt oftast lyckas inspirera elever till att vilja lära sig språk (Dörnyei, 2003, 

s. 14; Lundberg, 2007, s. 124).  

 

En intressant faktor är vad som hindrar en individ från att tala när tillfälle ges, vilket även 

framkommer i tidigare forskning (MacIntyre, 2007, s. 573). Det visade sig även tydligt i 

MacIntyres forskningsöversikt att både motivation och språkängslan inom språkinlärning 

spelar en viktig roll för eleven när det kommer till att våga uttrycka sig på ett främmande 

språk. Med andra ord väljer eleven att tala när den känner sig redo och tror på sig själv 

(MacIntyre, 2007, s. 573).  

 

Enligt Lundberg (2007, s. 153) menar många av eleverna som går i årskurs 4 och uppåt att 

engelska är tråkigt. Detta har att göra med att många elever känner en osäkerhet att tala på 

engelska inför andra och tycker det är pinsamt och är oroliga för att uttrycka sig fel. Många 

elever upplever också att det är lättare att uttrycka sig på målspråket då de får arbeta i 

mindre grupper istället för att tala inför en hel klass (Ahlquist, 2015, s. 48; Pinter, 2006, s. 

39).  

 

2.3. Lärarens roll och undervisningsstrategier  
En kompetent och engagerad lärare kan skapa en positiv klassrumsmiljö som gynnar 

lärandet i alla åldrar enligt Lundberg (2007, s. 31). Det framkom även i Lundbergs studie 

att en del lärare som undervisar i engelska mot yngre åldrar saknar utbildning om 

språkundervisning. Lundberg lyfte även att förutom goda kunskaper om språklärande och 

språkutveckling behöver lärare ha goda kunskaper i målspråket. Utöver dessa egenskaper 

bör lärare även ha en förmåga att skapa ett tryggt lärandeklimat utifrån värdegrunden samt 

reflektera över sin egen undervisning (Lundberg, 2007, s. 42). Att lärare använder 

målspråket i sin undervisning anses även vara en viktig faktor för att eleverna ska bli vana 

med språket. Detta med tanke på att vid undervisning i de yngre åldrarna lär sig eleverna 

främst genom att lyssna och tala enligt Pinter (2006, s. 62). 

 

Även lärarens motiverande förhållningssätt spelar en avgörande roll för elevens inlärning 

(Dörnyei, 2003, s. 26). Ett sätt att skapa motivation hos elever är att man som lärare bör ha 

höga förväntningar på dem (Dörnyei, 2003, s. 26; Pinter, 2006, s. 60). Genom att läraren 

skapar en meningsfull aktivitet anpassad till individens förkunskaper och intresse uppfattas 

lärandet som positivt och avdramatiserat (Ahlquist, 2015, s. 49; Pinter, 2006, s. 63). 

Ahlquists undersökning visade att Storyline-metoden, där elever intar olika roller i en 

berättelse på engelska, kunde förstärka elevens självkänsla vilket gör att eleverna blir 

motiverade till att tala på målspråket (Ahlquist, 2015, s. 49). Skolan ska sträva efter att ha 

en levande social gemenskap som ger eleven trygghet och vilja och lust att lära (Skolverket, 

2011, s. 10). Med detta i åtanke anses arbetet med storyline vara en bra variation i 

undervisningen.  

                                                 
2
 Storyline innebär att man skapar en fiktiv miljö där elever får arbeta i små grupper, inta olika roller i en 

berättelse och kommunicera på engelska.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden till denna studie. Först förklaras 

Vygotskys (1978) sociokulturella perspektiv med fokus på utveckling och lärande i en 

process genom sociala sammanhang. Därefter beskrivs MacIntyres (2007) begrepp, 

Willingness to Communicate (WTC), som handlar om en individs vilja till att kommunicera 

på andra språk utöver sitt modersmål. 

 

3.1. Det sociokulturella perspektivet 
Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet en ständigt pågående process med start 

redan vid födseln (Vygotsky, 1978, s. 84). Vygotsky påpekar att genom social interaktion 

med andra förstärks individens lärande. Barnet påverkas redan före skolstart på ett naturligt 

sätt genom sin omgivning i form av föräldrar och äldre syskon. De nya färdigheterna som 

barnen lär sig inträffar ofta genom imitation och genom att lyssna på sin omgivning. 

Vygotsky var intresserad av individens potentiella lärande vilket gjorde att han studerade 

barn som unika individer i lärprocessen (Vygotsky, 1978, s. 84).  

 

Vygotsky förklarar nivåskillnaden mellan individens förmåga att utföra en uppgift med 

vägledning av en mer kompetent person eller att utföra uppgiften självständigt med termen 

the Zone of Proximal Development (ZPD) (Vygotsky, 1978, s. 86). En vidareutveckling av 

ZPD är det engelska begreppet scaffolding (Säljö, 2010, s. 192). Begreppet innebär att en 

lärare eller en kamrat med god kunskap ger eleven mycket stöd i början av 

inlärningsprocessen men stödet avtar allt eftersom eleven blir mer självständig. En form av 

stöttning från läraren eller en annan elev kan innebära att ge eleven ledtrådar för att klara en 

uppgift (Säljö, 2010, s. 192).  

 

3.2. Elevers vilja att kommunicera (WTC) 
Willingness to Communicate (WTC) som handlar om fri vilja att kommunicera på andra 

språk utöver sitt modersmål är ett begrepp som används av MacIntyre (2007, s. 568). Han 

förklarar sin teori genom en pyramid (se Figur 1) som består av sex olika nivåer som 

tillsammans inverkar på lärandeprocessen. Den lägsta nivån omfattar processen av den 

närmaste omgivningen (Eng. intergroup climate) och elevens personlighet. Högst upp i 

pyramiden förklaras hur individen kommunicerar (Eng. use) och MacIntyre anser att för att 

nå språklig kompetens krävs det att eleven går igenom samtliga nivåer i pyramiden vid 

språkinlärning (MacIntyre, 2007, s. 564). Om en elev exempelvis inte vill lära sig språk är 

det viktigt att läraren försöka hitta andra metoder för att fånga elevens intresse och komma 

vidare till nivå 5. Det är den här nivån som beskriver de kognitiva delarna (Eng. Affective-

Cognitive Context).   

Mot denna bakgrund kan man fråga sig vilka faktorer det är som avgör att vissa elever 

väljer att kommunicera medan andra väljer att vara tysta? MacIntyre hävdar att elevens 

motivation i kombination med självförtroende påverkar viljan att tala. Det är två viktiga 

faktorer som påverkar elevens vilja (nivå 4) till att kommunicera (MacIntyre, 2007, s. 568). 

Ett gott självförtroende innebär således en vilja till att kommunicera och ett lågt 

självförtroende gör att eleven ofta undviker att kommunicera (MacIntyre, 2007, s. 567). 

Även språkängslan (Eng. language anxiety) kopplad till en specifik händelse (nivå 3) kan 

påverka negativt. Det är denna situation som kan göra att en elev väljer att vara tyst vid det 

specifika tillfället (MacIntyre, 2007, s. 565). Vid språkinlärning blir det därför komplicerat 

för eleven eftersom de vid olika tillfällen ställs inför olika val av att våga uttrycka sig på 

målspråket (nivå 2). Det kan exempelvis vara lättare för en elev att kommunicera med en 
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specifik person vilket också leder till att det känns lättare för eleven att våga tala vid den 

specifika situationen. När eleven har nått högst upp i pyramiden (nivå 1) innebär det att 

eleven har ett gott självförtroende och litar på sin språkliga kompetens. Detta i sin tur leder 

till att eleven väljer att kommunicera (MacIntyre, 2007, s. 568). 

 
Figur 1: MacIntyres (2007, s. 568) modell av Willingness to Communicate. 
 

 

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras olika aspekter av metoden som använts i arbetet. I avsnittet 

beskrivs studiens design, överväganden vid urval, hur intervjuerna genomförts, vilket 

material som bearbetats samt etiska aspekter. Även studiens reliabilitet och validitet 

diskuteras.  
 

4.1. Studiens design 
Syftet med studien är att undersöka elevers och lärares åsikter och attityder om vad som 

motiverar elever till att kommunicera på målspråket. Syftet och frågeställningarna avgör 

valet av metod vid en empirisk undersökning (Larsen, 2009, s. 23). En kvantitativ metod 

når ut till många informanter snabbt genom exempelvis frågeformulär och data går att mäta 

och jämföra relativt enkelt med hjälp av datorn som verktyg. En kvalitativ metod riktar sig 

till färre informanter men går djupare genom exempelvis intervjuer (Larsen 2009 s. 22-24; 

McKay, 2006, s.51). Intervjuer bedömdes passa bra för studien, då syftet bland annat är att 

ta reda på lärarens åsikter om hur man skapar en bra undervisning. 

  

Fördelen med en intervju är att det är möjligt att fördjupa sig i en fråga genom att ställa 

följdfrågor vilket stärker helhetsförståelsen (Larsen, 2009, s. 26-27). Däremot är risken vid 

en intervju att intervjuaren ställer ledande frågor, även kallad intervjueffekten, eller att den 

som intervjuas har svårare att vara ärlig i sina svar, jämfört med när man kan vara anonym i 

en enkätundersökning (Larsen, 2009, s. 27). 

 

Vid både enkätstudier och intervjuer är det viktigt att frågorna syftar till studiens 

forskningsfrågor och dess syfte (Eliasson, 2013, s. 36; McKay, 2006, s. 37). Vidare nämner 
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både Eliasson och McKay två olika typer av frågor i enkäter i form av ”Open-ended 

questions” (öppna svar) och ”Close-ended questions” (slutna svar). I den första varianten 

kan deltagaren formulera ett svar själv, exempelvis varför de anser att det är viktig att lära 

sig engelska. Man når genom detta en djupare förståelse (McKay, 2006, s. 38). I enkäter 

med slutna frågor styr man den som svarar genom att i förväg ge svarsalternativ och 

fördelen med detta är att det blir lättare att få deltagare som svarar. Genom att begränsa 

svarsalternativen i enkäten och låta informanterna vara anonyma är det med större 

sannolikhet att svaren är ärliga enligt Larsen (2009 s. 25). Utöver detta är det även lättare 

att samla in data och analysera resultatet vid slutna frågor (Eliasson, 2013, s. 36-37; 

McKay, 2006, s. 39). Eftersom eleverna inte hade tillgång till datorer utfördes 

enkätundersökningen med papper och penna. Därför bedömdes en enkätundersökning med 

elever som lämplig för studien.  

 

Slutligen är det viktigt att enkäten har en tydlig struktur och består av frågor anpassade till 

elevernas nivå (Cohen, 2007, s. 374; Larsen, 2009, s. 40). Precis som Larsen, menar 

Eliasson (2013) att en viktig del i arbetet är att berätta för informanten i inledningen om 

deras anonymitet, samt hur de som vill kan ta del av resultatet när undersökningen är 

slutförd.  Detta innebär även att det är enklare att motivera informanterna att delta i 

undersökningen (Eliasson, 2013, s. 42).  

 

4.2. Urval  
Urvalet till studien omfattar två skolor i kommunen. Båda skolorna är F-6 skolor vilket gör 

att min målgrupp finns där. Urvalet sker genom så kallat bekvämlighetsurval (Larsen, 2009, 

s. 79) eftersom deltagarna finns i närheten. Eftersom både elever och lärare själva tar 

ställning till om de vill medverka i undersökningen sker även urval genom en så kallad 

självselektion (Larsen, 2009, s. 77). Tillvägagångssättet för att få deltagare till studien har 

varit genom mail och telefonkontakt. För att inkluderas i studien bör även en del kriterier 

uppfyllas. Detta är bland annat att läraren ska undervisa i engelska i årskurs 4-6 i dagsläget, 

eller har gjort under det senaste året. Eleverna som inkluderas i studien ska gå i årskurs 4-6 

men deras förkunskaper i engelska har ingen betydelse.  

 

4.3. Pilotundersökning 
För att säkra kvaliteten på intervjufrågor och enkätfrågor genomfördes en 

pilotundersökning. För enkätundersökningen utfördes pilottest med fyra barn i årskurs fem, 

dock inte i någon av klasserna som ingår i studien. Genom att göra en pilotstudie kan man 

identifiera eventuella problem som kan uppstå vid undersökningen eller om någon fråga är 

otydlig. Det kan också visa om någon fråga är ledande eller om det ska läggas till någon 

följdfråga (McKay, 2006, s. 41).  

 

Under pilotstudien frågade ett av barnen vid den förklarande texten inför fråga 10-16 i 

Bilaga 4, ”Vad menar du med det där”? Detta i sin tur gjorde att texten formulerades om. 

Istället för att skriva ”I vilka av följande situationer är du motiverad till att prata på 

engelska?” formulerades texten om till: ”I vilka av följande situationer är det roligt att prata 

på engelska?” Begreppet ”roligt” förknippas därmed med att eleven är motiverad vid de 

olika situationerna. Besvarandet av frågorna tog sammanlagt 12 minuter med 

presentationen inräknad, vilket gör att det verkar överensstämma med den inplanerade 

tidsramen.  

 

En pilotintervju genomfördes även med en lärare som tidigare varit verksam i årskurs 4-6. 

Intervjufrågorna visade sig fungera bra och pilotstudien medförde endast mindre justeringar 
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för att förbättra intervjufrågorna. Frågan om respondentens ålder lades till eftersom den 

saknades inför pilotstudien. Även frågan om läraren känner sig trygg i att undervisa i 

engelska lades till i efterhand. Vidare upptäcktes vikten av att frågorna kommer i rätt 

ordning och att det finns en röd tråd i samtalet. Vid testtillfället hoppades en fråga över och 

intervjuaren fick gå tillbaka vilket skapade ett litet avbrott i intervjun. Intervjun pågick i 25 

minuter och då inkluderas presentation av intervjun samt avrundning. Även detta moment 

stämde med den planerade tiden. 

 
4.4. Genomförande 
4.4.1 Intervju med lärare 

Intervjuerna har skett på plats i skolan och enskilt hos respektive lärare. I samband med 

detta skapades även en lugn och trygg miljö. Detta bidrog till att skapa ett förtroende 

mellan mig och den intervjuade vilket leder till en större chans att deltagaren vill besvara 

frågorna ärligt (Cohen, 2007, s. 361). Genom att välja semistrukturerade intervjuer där alla 

deltagare får samma frågor i samma följd, men där man som intervjuare har möjlighet att 

ställa följdfrågor, blir det lättare att sammanställa data för vidare analys och diskussion 

(McKay 2006, s. 51).  

 

Intervjufrågorna har ställts i samma ordning och med eventuella följdfrågor som i Bilaga 3. 

För att säkerställa att tolkningen är korrekt har ibland svaren summerats av intervjuaren vid 

intervjutillfället. Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas tillåtelse, men vissa 

stödanteckningar fördes också vid varje samtal. Fördelen med att spela in samtalen är att 

intervjuaren kan lyssna på intervjun flera gånger vilket gör det lättare att analysera. 

Samtalen genomfördes ostört och intervjutiden varierade mellan 15-30 minuter. Efter att 

intervjuerna genomförts transkriberades de. 

 

4.4.2 Enkätundersökning med elever 

I årskurs 5 och 6 lämnade lärarna själva ut informationsbrev (se Bilaga 2) till hemmen.  I 

årskurs 4 däremot gjorde jag ett besök hos tre olika grupper och presenterade mig och syftet 

med min undersökning. Vid dessa besök tillfrågades eleverna om de var intresserade av att 

delta och samtidigt lämnades informationsbrev till de elever som var intresserade.  

 

Enkätundersökningen utfördes vid fem olika tillfällen i tre olika årskurser. I årskurs 4 

utfördes enkätfrågorna vid tre olika tillfällen eftersom klassen är indelad i tre grupper och 

enkätundersökningen skedde då i ett grupprum. Vid två tillfällen genomfördes 

enkätundersökningen i klassrummet. I den ena klassen deltog samtliga elever i 

undersökningen och i den andra klassen fick de elever som inte deltog i undersökningen en 

annan uppgift av läraren. Uppgiften inleddes med en kort presentation av mig och eleverna 

fick en förklaring och förtydligande om enkätens frågor och var de kunde lägga till egna 

kommentarer. Samtliga elever i studien fick fylla i frågorna i min närvaro vilket visade sig 

vara bra eftersom det uppstod frågor för några elever när de skulle fylla i enkäten. Tiden för 

att fylla i enkäten varierade mellan 10-20 minuter och utfördes med penna. Resultaten från 

enkätundersökningen samlades in och därefter fördes all data in i Excel för vidare analys 

och med fokus på forskningsfrågorna.  

 

4.5. Analys 
Samtliga intervjuer har transkriberats och genom att lyssna på de inspelade intervjuerna 

flera gånger får forskaren en övergripande förståelse av intervjuns innehåll. För att 

intervjun ska vara användbar måste forskaren förstå innehållet och det bör även vara 

relevant för studiens forskningsfrågor (Fejes & Thornberg, 2015, s. 138). Samtliga 
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intervjusvar har analyserats var för sig och därefter har dessa jämförts och redovisas i 

resultatdelen för respektive intervjufråga. Genom en innehållsanalys av intervjuer och 

enkätsvar har all relevant data jämförts i syfte att upptäcka mönster och samband och 

skillnader. Denna metod är även en av de vanligaste för att analysera data enligt Larsen 

(2009, s. 101).  

 

Enkätsvaren har lagts in i Excel för att hantera och jämföra data på ett enkelt sätt. 

Svarsalternativen för respektive årskurs är också inlagda för att kunna jämföra relevant data 

mellan årskurserna och inom årskursen. Även frågornas fritextsvar kopplade till 

kryssfrågorna lades in för att se eventuella mönster eller skillnader. Med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna kan ett strukturerat och tydligt resultat presenteras i form av olika 

diagram och tabeller i kombination med förklarande text. En presentation i form av 

cirkeldiagram eller stapeldiagram är dessutom enklare att förstå än i tabellform då resultatet 

ska visa andelar som tycker något i en undersökning (Cohen, 2007, s. 507). I denna studie 

används samtliga delar för att skapa en tydlig presentation av resultaten. 

 

4.6. Reliabilitet och validitet 
För att undersökningen ska vara trovärdig ska det finnas en hög reliabilitet vilket innebär att 

studien är tillförlitlig och präglad av noggrannhet (Eliasson, 2013, s. 15; Larsen, 2009, s. 

81).  Ett sätt att öka reliabiliteten är att i ett tidigt skede ta hänsyn till vad studien avser 

mäta och att man har tydliga frågor på enkäten eller i intervjun (Eliasson, 2013, s. 15; 

McKay, 2006, s. 53). Vad gäller intervju är det även viktigt att undvika ledande frågor 

(McKay, 2006, s. 52). Istället kan man fråga en mera öppen fråga i stil med: ”Kan du 

berätta hur du undervisar?” eller ”Kan du berätta lite om dina studenter”? Det är även 

viktigt att endast ställa en fråga åt gången och inte två eftersom det blir svårt att besvara en 

sådan dubbelfråga (Larsen, 2009, s. 80; McKay, 2006, s. 53). 

 

Validitet innebär att studien mäter det som den avser att mäta (Eliasson, 2013, s. 15; 

Larsen, 2009, s. 81). Vid insamling av data är det även viktigt att kontrollera att 

informationen som samlas in verkligen är relaterad till forskningsfrågorna i studien. För att 

säkerställa reliabiliteten och validiteten för denna studie har det utifrån studiens 

forskningsfrågor tagits fram en intervjuguide vilket innebär att samtliga lärare fått samma 

frågor i ordningsföljd enligt Bilaga 3. Vad gäller enkätundersökningen har frågor 

formulerats utifrån elevens ålder och studiens forskningsfrågor. En annan aspekt var att 

genom forskarens närvaro då eleverna fyller i enkätfrågorna, minskas risken för 

missförstånd och eleverna ges möjlighet att ställa frågor och få ett förtydligande i 

respektive fråga (Eliasson, 2013, s. 29). 

 

Eftersom både kvalitativa och kvantitativa metoder har svagheter går det att kvalitetssäkra 

studien genom att använda sig av så kallad metodtriangulering
3
. Detta innebär att man 

använder sig av olika metoder parallellt vilket gör att man kan kontrollera att informanterna 

verkligen gör det de påstår sig göra (Eliasson, 2013, s. 31; Larsen, 2009, s. 28).  I det här 

fallet har studien bestått av både intervjuer (med lärare) och enkäter (med elever). 

 

4.7. Etiska aspekter 
I denna studie följs Vetenskapsrådets dokument ”God Forskningssed” (2011). Vid 

Högskolan Dalarna har även en blankett för etisk egengranskning tagits fram för att 

                                                 
3
 Triangulering innebär att man kombinerar olika metoder vilket ger en mer fullständig information (Eliasson, 

2013, s. 31). 
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underlätta bedömningen om huruvida studien behöver godkännas av 

etikgranskningsnämnden eller inte. Då samtliga frågor besvarades med nej innebär det att 

jag inte behövde göra en etisk granskning av studien.  

 

Det är viktigt att forskaren informerar deltagarna om dessa etiska regler vid medverkan i 

undersökningen och att forskaren tar hänsyn till de forskningsetiska kraven som är följande 

(Vetenskapsrådet 2011): Informationskravet: informera deltagarna om syftet och vad det 

innebär att delta (2011, s. 18, 49). Samtyckeskravet: deltagarna ska ge sitt samtycke att 

delta och eftersom eleverna är under 15 år krävs godkännande från vårdnadshavare. 

Deltagarna ska även informeras om att undersökningen är helt frivillig och att de när som 

helst kan välja att avbryta sitt deltagande utan närmare motivering (2011, s. 18, 49). 

Konfidentialitetskravet: allt material som ingår i studien behandlas och framställas aktsamt. 

Deltagande personer är anonyma och endast utbildning, erfarenhet och annan relevant 

information publiceras (2011, s. 67, 69). Sist men inte minst ska hänsyn tas till 

Nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter används endast för forskningsändamål 

(2011, s. 67). 

 

 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenterar studiens resultat. Först presenteras resultat från intervjuer med 

lärare och därefter presenteras resultatet från enkätundersökningen med eleverna. 

 

5.1. Resultat från intervju med lärare 
5.1.1. Presentation av lärarna i studien 

Totalt genomfördes tre intervjuer med lärare i tre olika årskurser, se Tabell 1. Lärarnas 

namn är fingerade för att bevara deras anonymitet.  

 
Tabell 1. Presentation av lärare. 

Deltagare Undervisar inom  Antal år som verksam lärare/ utbildning 

Lärare årskurs 4 

Joel 40-45 år 

Svenska, engelska, SO och NO. 17 år. Legitimerad lärare årskurs 1-7. 

  

Lärare årskurs 5 

Anna 60-65 år 

Samtliga ämnen. 20 år. Legitimerad lärare årskurs 1-7. 

Lärare årskurs 6 

Lena 40-45 år 

Samtliga ämnen förutom NO. ½ år som lärare, ½ år som lärarassistent. 

Saknar lärarutbildning. 

 

Joel och Lena är båda i 40-årsåldern men Lena har endast arbetat som lärare något år 

medan Joel har närmare 20 års erfarenhet av yrket. Joel har genom vidareutbildning breddat 

sin kompetens bland annat genom lärarlyftet i engelska. Även Anna, som är i 60-årsåldern 

har genomgått vidareutbildning inom olika områden. Både Joel och Anna är legitimerade 

lärare för årskurs 4-6, vilket skiljer sig från Lena som saknar lärarutbildning. Hon har dock 

ett års erfarenhet från skolans verksamhet i form av lärarassistent och lärare. Även om Lena 

inte är legitimerad lärare, eller lärarutbildad, undervisar hon på egen hand i engelska i 

årskurs 6, och därför är hennes svar relevanta för studien. Lena berättar även i intervjun att 

de har tre klasser i årskurs 6 som samarbetar vilket innebär att hon planerar 

engelskundervisningen tillsammans med två andra lärare. I samband med detta får Lena 

stöd av två lärarutbildade kollegor vilket också stärker hennes egen roll som lärare.  
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5.1.2. Lärarnas beskrivning av sin undervisning 

Både Anna i årskurs 5 och Lena i årskurs 6 berättar i intervjun att de alltid pratar engelska 

på lektionerna. Anna förklarar att ”det stärker deras självkänsla. Eleverna blir medvetna om 

sin språkliga förmåga”. Lena tycker att det är bra att eleverna ”får bada i språket”. Joel, som 

har de yngsta eleverna, blandar både svenska och engelska. Han tror att det stärker eleverna 

till att våga och vilja prata själva.   

 

Vid intervjuerna nämnde samtliga lärare att eleverna ska ”bada i språket” vilket enligt dem 

också leder till en större självkänsla och en vilja till att prata. Joel berättar att andelen 

engelska som pratas på lektionen beror på vilken årskurs han undervisar i. I dagsläget 

undervisar han i årskurs 4 varpå han förklarar mycket och ger instruktioner på svenska. 

Detta görs för att försäkra sig om att alla elever förstår och följer med i undervisningen. 

Arbetssättet i Joels klass är mycket stödjande men vartefter som eleverna får mer 

kompetens desto mer övergår han till engelska och detta med tanke på att eleverna ska 

”bada i språket”. Detta arbetssätt säger Joel att han anammat genom lärarlyftet i engelska. 
 

Även Anna i årskurs 5 poängterar att det är viktigt att kolla att alla elever förstår vad som 

sägs. Detta har i hennes klass resulterat i en trygg barngrupp där alla vågar och vill prata på 

målspråket. Samtliga lärare nämner också att när de själva säger fel eller använder fel 

uttryck hör eleverna detta vilket stärker eleven till att våga prata även om de säger fel 

ibland. Samtidigt menar Anna att i hennes klass i årskurs 5 finns en respekt inom gruppen 

vilket gör att eleverna inte skrattar åt någon som råkar använda fel uttal. Anna påpekar 

också att eleverna förstår att det är viktigt att de pratar mycket engelska vilket leder till att 

eleverna blir medvetna om sin egen språkliga förmåga.  

 

Genom att undervisningen utgår från elevernas intressen och uppgifterna är repetitiva 

menar lärarna att det leder till att elevernas motivation ökar eftersom de känner igen 

uppgifter och känner att de klarar av det. Joel nämner bland annat att de elever som behöver 

extra utmaning kan genom pratkort
4
 utmanas då de får prata utifrån ett ämne och motivera 

varför de tycker på ett visst sätt. De elever som istället inte är lika säkra kan använda sig av 

enklare pratkort med mera stödord. Igenkänning är en faktor som eleverna gillar och något 

som samtliga lärare nämner i intervjun. Engelsklektionerna för årskurs 6 innebär i dagsläget 

bland annat att se på film, lyssna på Newsreel
5
, träna glosor och att arbeta i arbetsboken. 

Just nu säger Lena att de pratar mycket engelska men en relativt enkel engelska för att 

samtliga elever ska förstå. 

 
5.1.3. Lärares åsikter om elevers användning av engelska i klassrummet 

Samtliga lärare menar att eleverna väljer att prata när de känner sig trygga och känner att de 

behärskar ett ämne. Vidare anser Joel att detta är viktigare inom engelskan jämfört med 

svenskan eftersom eleverna ska få våga chansa att uttrycka sig på ett främmande språk. Joel 

poängterar även att det är viktigt med bra material för att öva på språket. Han menar att det 

finns en del bra material men det är viktigt att tänka på att det ska knytas an till läroplanen. 

Vidare nämner Joel att han arbetar mycket med attityder i årskurs 4 för att eleverna ska bli 

trygga inom gruppen. 
 

Vad gäller årkurs 5 så förklarar Anna att de har en överenskommelse att prata så mycket 

engelska som möjligt i klassen. Även vid grupparbete ska eleverna kommunicera på 

                                                 
4
 Pratkorten är eget framtaget material bestående av stödord och ibland även en bild. De används för att träna 

på kommunikation.  
5
 Newsreel är ett nyhetsprogram på engelska som man kan lyssna på via internet. 
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engelska. Detta har resulterat i trygga elever och att de önskat en ”engelsk dag”, vilket 

innebär att alla ämnen genomförs på engelska och planeras senare på terminen. Eleverna 

har kommit på idén och Anna anser att det är bra att eleverna själva är med och påverkar 

sin undervisning. Detta skiljer sig från årskurs 6 där Lena berättar att eleverna tyvärr inte 

pratar så mycket engelska på engelsklektionerna. Däremot hör Lena många engelska 

uttryck hos eleverna i andra sammanhang. I Lenas grupp finns det dessutom elever som är 

helt tysta på engelsklektionerna, några som pratar ibland, och några som kommunicerar 

hela tiden. Vidare berättar Lena att eleverna kommunicerar mer på engelska efter att de sett 

en film jämfört med när de enbart lyssnar på exempelvis ”Newsreel.” Hon berättar också att 

hos en del elever ökar förståelsen när de ser film jämfört med att enbart lyssna på en text. 

När de tittar på film så visas filmen först en gång utan text och därefter en gång med svensk 

text. Detta gör att samtliga elever förstår handlingen samtidigt som de får höra engelska 

flera gånger. 

 
Elevernas åsikter om att prata engelska är blandade. Joel säger att en del av hans elever 

tycker det är jobbigt medan andra tycker det går lätt. I årskurs 6 tycker eleverna likadant 

som årskurs 4 men där finns det även några elever som är helt tysta på engelsklektionerna. 

Både Joel och Lena menar att det beror på elevernas självkänsla och förkunskap. I årskurs 5 

däremot tycker samtliga elever att det är roligt att prata på engelska och läraren menar att 

det beror på att de kan göra sig förstådda och att det är utvecklande samtidigt som ingen 

elev skrattar åt någon annan om någon råkar uttrycka sig fel.  

 

Vidare berättar Joel att han baserar undervisningen mycket på ordförståelse och 

begreppsförståelse för att bygga upp ordförrådet i årskurs 4. Han menar att det är viktigt att 

sätta in orden i sammanhang när man övar glosor. Konsten är som han säger att kunna 

plocka ut och använda orden. Samtidigt säger Joel att det inte är så noga i början. Han 

poängterar än en gång att våga och vilja är viktigare i början när eleven lär sig engelska. 

För att lära sig språket bör man öva och då ingår det att man uttrycker sig fel. Joel säger att 

han upplever att det finns elever i klassen som upplever kommunikationen på engelska som 

svår medan andra elever tycker det är enkelt att prata på engelska.  

 
5.1.4. Att motivera elever och ge feedback 

När det gäller att motivera eleverna säger Joel att han gärna utgår från sig själv och delar 

med sig av egna misstag. Detta hjälper ofta elever att inse att även en lärare kan säga fel. 

Även övriga lärare nämner detta och samtliga lärare försöker skapa en bra relation med 

eleverna och en trygghet i gruppen så att även eleven känner att de vågar säga fel. Joel 

tillägger även att ibland när han inte har svar på frågor från elever så tar han tillsammans 

med eleven reda på det rätta svaret genom att exempelvis slå upp det i ordlistan.  

 

Anna brukar förklara för sina elever i årskurs 5 om nyttan de kommer att ha av engelska i 

framtiden och hon poängterar även att man inte lär sig ett nytt språk om man inte använder 

det själv. Hon använder sig ofta av olika lekar för att motivera eleverna och en regel för att 

få delta i leken är att alla ska försöka kommunicera på engelska. För övrigt berättar hon att 

de läser alla texter som används inom engelskan först gemensamt i helklass och sedan turas 

alla elever om att läsa högt. Än en gång nämner hon hur viktigt det är att man skapar en 

trygghet i gruppen. Det händer till och med ibland att om det blir alldeles knasigt så skrattar 

de tillsammans åt det, men aldrig åt någon.  

 

Lena berättar att det ibland känns svårt att motivera elever till att kommunicera. Hon säger 

att de ofta räcker upp handen i klassen för att svara på frågor. Ibland brukar hon dock 
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skicka ut en fråga utan handuppräckning och ibland fungerar det att de tysta eleverna vågar 

prata och vågar försöka uttrycka sig. Att se på film är en typ av motiverande aktivitet för 

gruppen eftersom det har visat sig att de pratar mer efter detta inslag i undervisningen. Lena 

menar i intervjun att de har lättare att förstå och uppfatta språket jämfört med då de endast 

lyssnar på en engelsk text. 

 

Vid frågan om vilken typ av feedback lärarna arbetar med nämner samtliga lärare att de ger 

muntlig feedback vid kommunikativa övningar. Detta sker både oftast på engelska men 

ibland även på svenska. Genom feedback skapas också motivation hos eleven eftersom de 

blir sedda och får konkret återkoppling. Lärarna försöker dessutom alltid berömma eleven 

så det blir positivt för eleven. Om någon elev säger fel så uppger samtliga lärare att de 

försöker tillrättalägga utan att vara dömande. Alla lärare berättar även att ibland får ett 

språkfel passera och de poängterar även i intervjuerna att det är viktig att tänka på sitt 

tonfall och förhållningssätt då man tillrättavisar en elev. Anna i årskurs 5 brukar normalt 

upprepa ord som en del elever inte uttalar så högt men detta sker i syfte för att samtliga 

elever ska uppfatta vad som sägs i klassrummet. Genom att detta görs kontinuerligt blir det 

inte heller en stor sak av felaktiga uttal. Anna nämner vidare att om en elev exempelvis 

uttalar något på fel sätt inför hela klassen brukar hon inte peka ut det specifikt, däremot 

upprepar Anna det korrekta uttrycket så att samtliga elever får höra det rätta uttalet. Detta 

görs även av de andra lärarna och i Lenas grupp nämner hon även att hon ibland bollar 

frågan vidare till gruppen vid fel uttal. Detta för att fokus inte ska vara på henne som lärare 

utan att de tillsammans också kan hitta det rätta uttalet genom att lyssna på sina kamrater. 

Lena avslutar med att berätta att det alltid sker en utvärdering i slutet av lektionen där hon 

får vetskap om elevernas synpunkter.  
 
5.1.5. Lärarens roll 

Alla lärare säger att de är trygga och avslappnade i att undervisa och att prata på engelska. 

Joel, som är väldigt språkintresserad, berättar att han dessutom att han brukar dra paralleller 

vid ord på sina lektioner genom att berätta för eleverna varför ord heter som de gör genom 

att härleda till latinska namn och ords betydelse. Joel anser att eleverna blir mer 

intresserade genom att exempelvis känna att de lär sig ett latinskt ord. Även Anna och Lena 

anser att de är avslappnade i sitt förhållningssätt när det kommer till att prata på engelska. 

Eleverna i årskurs 6 är dock inte vana med detta från tidigare lärare men har succesivt vant 

sig med språket eftersom Lena nästan jämt pratar engelska på lektionstid.  

 

Samtalen avslutas med att fråga om lärarna vill tillägga något till intervjun varpå Joel 

nämner behov av fortbildning för lärare. Han menar att det finns lärarlyftet med mera men 

att han skulle vilja ha lite mer verksamhetsknutna utbildningar också för att skapa nätverk 

inom skolan. För övrigt är alla lärare av samma åsikt och poängterar än en gång att eleverna 

ska bada i språket och att man som lärare ska försöka använda sig av engelska i sin 

undervisning.  

 
5.2. Resultat från enkätundersökning med elever 
5.2.1. Presentation av deltagande elever 

I följande avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökningen i form av diagram, 

tabeller och text. Deltagarna som ingått i enkätundersökningen bestod av totalt 40 elever i 

årskurs 4-6, vilket kan utläsas i Tabell 2. Från årskurs 4 deltog tio flickor och sju pojkar. I 

årskurs 5 deltog tre flickor och tio pojkar och sist men inte minst deltog fem flickor, fyra 

pojkar och en elev som inte vill ange kön från årskurs 6. 
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Tabell 2. Antal deltagare i enkätundersökningen. 

 Flickor Pojkar Vill ej svara Totalt 

Årskurs 4 10 7  17 

Årskurs 5 3 10  13 

Årskurs 6 5 4 1 10 

Totalt 18 21 1 40 

 

 
5.2.2. Elevers åsikter om engelska som ämne 

Diagrammet i Figur 2 visar antal elevers och deras respektive åsikt om engelska som ämne 

i skolan. Majoriteten av eleverna, 32 stycken anser att engelska är ganska roligt eller roligt. 

Endast en elev har svarat att engelska är tråkigt jämfört med sju elever som tycker att det är 

ganska tråkigt. Vid en jämförelse mellan årskurserna framkommer det att eleverna i årskurs 

4 och årskurs 5 är mer positiva till engelska jämfört med årskurs 6 där endast två av tio 

elever svarat roligt och fyra elever har svarat ganska roligt. Nästan hälften av eleverna i 

årskurs 6 upplever med andra ord ämnet engelska som tråkigt.  

 

 
Figur 2. Elevers åsikter om ämnet engelska. 
 

 

Enligt Figur 3 kan man utläsa att även i denna fråga anser övervägande del av eleverna att 

det är mycket viktigt att lära sig engelska.  

 

 
Figur 3. Elevers åsikter om att lära sig engelska. 
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Då denna fråga var en delvis öppen fråga kunde eleverna även ge en kommentar till sitt 

svar. Två elever valde att inte skriva kommentarer. De flesta elevers kommentarer till 

varför det är viktigt att lära sig engelska kan kopplas till att man reser utomlands i form av 

följande citat: 
o Man kan prata med folk i andra länder. 

o Om man ska hyra en bil i ett annat land och får motorstopp så måste man kunna fråga på 

engelska. 

o Bra att förstå om man åker till ett annat land. 

o För att kunna beställa mat utomlands. 

o Engelska är ett världsspråk. 

 

Två av eleverna kommenterade svaren med anknytning till jobb: 
o Det är bra att kunna i framtiden för sitt jobb. 

o För att kunna prata med kompisar på jobbet. 

 

Slutligen svarade en elev i årskurs 4, att det inte är viktigt att lära sig prata engelska och 

kommenterade med att ”det bara är tråkigt, precis som skolan.” 

 
5.2.3. Elevers åsikter om lärarens språkanvändning 

Vid frågorna om hur ofta eleven upplever att läraren pratar engelska på lektionen och vad 

eleven tycker om det visas i diagrammen i Figur 4 och Figur 5. Diagrammen visar även att 

endast en elev av alla tillfrågade anser att det är ganska dåligt att läraren pratar engelska 

medan övriga elever anser att det är bra med en lärare som pratar engelska. Värt att nämna 

är också att samtliga elever i årskurs 5 har svarat att de tycker det är bra att läraren pratar 

engelska. Nio av dessa elever upplever att läraren alltid pratar engelska på 

engelsklektionerna medan fyra elever anser att läraren pratar engelska ofta.  

 

 
Figur 4. Elevers åsikter om hur ofta läraren pratar engelska. 
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Figur 5. Elevers åsikter om lärare som pratar engelska i klassrummet. 

 
 
5.2.4. Elevers åsikter om sin egen språkanvändning 

Som visas i figur 6 anser övervägande del av eleverna i årskurs 5 att de oftast eller alltid 

pratar engelska på lektionerna. Enbart två elever svarar att de pratar ibland. Detta till 

skillnad mot elever i årskurs 6 där endast två elever anser att de pratar ofta, sju elever säger 

att de pratar ibland och en elev väljer att vara tyst. I årskurs 4 svarar eleverna att ingen elev 

pratar engelska hela tiden utan där har övervägande elever valt ibland och sex av eleverna 

anser att de ofta pratar engelska på lektionen.  

 

 
Figur 6. Elevers åsikter om sin egen språkanvändning i klassrummet. 
 

Majoriteten av eleverna tycker att det är roligt att prata på engelska vilket kan ses i figur 7. 
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Figur 7. Elevers åsikter om att prata engelska – Roligt/Tråkigt.  
 

Eleverna exemplifierade och kommenterade frågan om vad de tycker var roligt eller tråkigt 

med att prata på engelska:  
 

o Jag hatar grammatik som ”a” och ”an” och då blir det tråkigare. 

o Jag har svårt för engelska. 

o Man lär sig nya saker.  

o Det är kul att kunna engelska. 

o För att jag lär mig mer genom att prata än att skriva. 

 
 

När det handlar om svårighetsgrad menar färre elever att det är lättare (32) jämfört med de 

elever som kryssat för roligt eller ganska roligt (36). Av åtta elever som svarat att det är 

ganska svårt att prata på engelska (se figur 8) har ändå sex av dessa elever samtidigt svarat 

att de tycker engelska är ganska roligt/roligt och två elever svarade ganska tråkigt (se 

figur 7).  

 

 
Figur 8. Elevers åsikter om att prata engelska – Lätt/Svårt. 
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Eleverna kommenterade enligt följande: 

 
o Jag är inte så bra på att prata engelska men jag försöker ändå. 

o Jag kan inte alla ord och förstår inte så mycket. 

o För jag tycker att jag är bra på engelska. 

o Min familj är ofta i USA och då lär jag mig engelska. 

o Det är ganska lätt för det är roligt att lära sig. 

 

 
5.2.5. Olika situationer då elever väljer att prata engelska 

En fråga på enkäten handlade om eleven får hjälp av sin lärare på lektionstid. 24 av 

eleverna svarar att de alltid får hjälp, nio elever svarar ofta och sju elever nämner att de får 

hjälp ibland. Ingen av eleverna har valt svarsalternativet aldrig.  

 

I Tabell 3 förklaras vid vilka olika situationer som eleverna finner det roligt att prata på 

engelska. I detta fall jämförs begreppet roligt med att eleven är motiverad till att prata 

engelska vilket även förklarades för deltagarna vid enkätundersökningen. Eleverna svarade 

enligt följande tabell: 
 

Tabell 3. Elevers åsikter om att prata engelska vid olika situationer 

Situation Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt Tråkigt 

Pratar i helklass 16 12 11 1 

Årskurs 4/5/6 24% 77% 20% 41% 15% 30% 35% 8% 40% - - 10% 

Pratar i mindre 

grupper 
15 17 8 - 

Årskurs 4/5/6 29% 69% 10% 42% 31% 60% 29% - 30% - - - 

Pratar med en 

kompis 
29 10 1 - 

Årskurs 4/5/6 59% 85% 80% 35% 15% 20% 6% - - - - - 

Rollspel/Teater 18 14 4 4 

Årskurs 4/5/6 35% 77% 20% 53% 15% 30% 12% 8% 10% - - 40% 

Handlar om något 

intressant 
28 10 2 - 

Årskurs 4/5/6 53% 85% 80% 35% 15% 20% 12% - - - - - 

 

När vi jämför samtliga klasser så svarar 28 av 40 elever totalt tycker det är ganska roligt 

eller roligt att prata inför hela klassen. Med andra ord anser majoriteten av eleverna att 

denna arbetsform är rolig när det handlar om att kommunicera på engelska. Hälften av 

eleverna i årskurs 6 anser dock tillsammans att det är tråkigt eller ganska tråkigt med denna 

arbetsform. Totalt sett är det även situationen att prata inför hela klassen som eleverna 

upplever som minst motiverande när det handlar om att prata på engelska. När 

arbetsmetoden är att prata engelska tillsammans med en kompis svarar 39 elever att det är 

roligt eller ganska roligt vilket även innebär att endast en elev svarat ganska tråkigt. Vid 

lektioner som handlar om elevernas intresse svarar 38 av 40 elever att det är ganska roligt 

eller roligt. De roligaste arbetsformerna när det kommer till att prata engelska enligt 

eleverna visar sig med andra ord vara när elever får prata med en kompis eller när det 

handlar om något som fångar elevernas intresse.  

 

Vid frågan om eleven tyckte det var roligt att prata engelska vid rollspel eller teater var det 

några av eleverna som aldrig provat denna arbetsform. De elever som frågade vad de skulle 

svara fick fylla i vad de tror att de skulle tycka om detta arbetssätt. På grund av detta valde 

fyra av tio elever i årskurs 6 alternativet tråkigt utan att egentligen ha provat arbetssättet 
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men deras inställning till rollspel var att arbetssättet var tråkigt. Av samtliga svar är det 32 

elever som menar att rollspel/teater är en rolig eller ganska rolig arbetsform. 

 

 

6. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning och det teoretiska 

ramverket som består av Vygotskys (1978) sociokulturella perspektiv och MacIntyres 

(2007) Willingness to Communicate. Slutligen diskuteras val av metod, studiens 

trovärdighet och begränsningar samt förslag på fortsatta studier. Syftet med denna 

empiriska studie har varit att undersöka hur lärare kan motivera elever i årskurs 4-6 att 

kommunicera på engelska samt vilka faktorer som gör eleven motiverad till att lära sig 

engelska.  

 

Diskussionen utgår från följande forskningsfrågor:  

 Vilka metoder anger lärare att de använder för att eleverna ska kommunicera på 

engelska? 

 

 Vad anser elever motiverar dem till att tala på engelska i klassrummet? 

 

6.1. Vilka metoder anger lärare att de använder för att eleverna ska 
kommunicera på engelska? 

Utifrån de enskilda intervjuerna framgår det tydligt att samtliga lärare pratar mycket 

engelska på lektionerna vilket de även anser stärker elever till att själva våga prata. Detta 

stämmer även överrens med elevernas åsikter om hur mycket läraren pratar på lektionen. 

Resultatet visade att 27 av eleverna upplever att läraren alltid eller ofta pratar engelska på 

lektionstid. Det är enbart elever i årskurs 4 som menar att läraren pratar engelska ibland. 

Det överensstämmer även med vad läraren Joel, som undervisar i årskurs 4, förklarat i 

intervjun. Joel berättade att han i början stöttar mycket och förklarar mer på svenska. 

Succesivt övergår han till mer engelska vilket också kan kopplas till Vygotskys (1978) 

sociokulturella perspektiv och det engelska begreppet scaffolding. Detta innebär att en 

lärare eller elev med god kunskap stöttar mycket i början av inlärningsprocessen och allt 

eftersom eleven lär sig avtar stödet (Säljö, 2010, s. 192; Vygotsky, 1978, s. 86). Anna, som 

är lärare i årskurs 5, arbetar också med att stötta eleverna. Hon har som mål att alltid prata 

engelska under lektionstid och vartefter eleverna får mer kunskap blir språket mer 

avancerat. Dessutom menar Anna att eleverna blir medvetna om sin språkliga förmåga då 

de förstår vikten av att lära sig engelska redan i årskurs 4. Detta stämmer även med tidigare 

forskning som påpekar att lärare som använder det engelska språket i sin undervisning är en 

nyckelfaktor inom språkundervisningen (Lundberg, 2010, s. 39; Pinter, 2006, s. 36). Som 

en följd av detta menar Anna och Joel också att elevernas självkänsla stärks vilket även går 

att läsa i styrdokumenten (Skolverket, 2011, s. 7; Skolverket, 2012, s. 8). Vidare kan 

tilläggas att majoriteten av eleverna, 39 stycken, anser att det är bra med en lärare som 

pratar engelska på lektionen.  

 

Lärarna berättar också att genom att de utgår från sig själva delar de ibland med sig av egna 

misstag. Samtliga lärare menar att detta i sin tur blir positivt eftersom eleverna blir 

medvetna om att även lärare kan säga fel ibland. Genom detta arbetssätt försöker lärarna 

skapa en trygghet inom gruppen så att eleverna ska våga prata på målspråket på lektionen. I 

enkätundersökningen framkom det bland annat att fyra elever alltid väljer att prata på 

målspråket, femton svarade ofta, tjugo elever svarade ibland och slutligen svarade en elev 
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att den aldrig pratar engelska på lektionstid. Enligt styrdokumenten är arbetet med att skapa 

trygghet och ett lustfyllt lärande något som skolan ska sträva efter (Skolverket, 2011, 

s. 7, 10).  

Ett annat sätt för att motivera eleverna till att kommunicera på målspråket är lekar där 

deltagarna måste prata på engelska. Detta är något som Anna använder sig av i årskurs 5 

och samtliga elever i klassen är med vid dessa tillfällen. Dessa olika moment kan jämföras 

med tidigare forskning som förespråkar lärarens motiverande förhållningssätt och en 

varierande undervisning (Dörnyei, 2003, s. 14, 26; Estling Vannestål, 2010, s. 12; 

Lundberg, 2007, s. 124).  

Slutligen nämner Joel att det är viktigt att ha bra material för kommunikativa övningar. Han 

använder ibland pratkort som anpassas till elevers olika kunskapsnivåer, vilket kan kopplas 

till Vygotskys (1978) begrepp The Zone of Proximal Development. Korten anpassas till 

elevernas nivå och närmaste utvecklingszon, och samtidigt kan läraren utmana de elever 

som behöver mer stimulans. Det Joel beskriver kan relateras till scaffolding där eleven 

succesivt får mindre stöd allt eftersom eleven får mer kunskap och blir mer självständig 

(Säljö, 2010, s. 192). Genom att skapa meningsfulla övningar på det här sättet och ha höga 

förväntningar på eleverna menar Joel att eleverna blir mer intresserade. Flera författare 

nämner också meningsfulla aktiviteter anpassade till individen i sin tidigare forskning, och 

menar att genom detta arbetssätt uppfattar eleven lärandet som positivt och avdramatiserat 

(Ahlquist, 2015, s. 49; Pinter, 2006, s. 63).  

 

6.2. Vad påverkar elevens motivation? 
Resultatet från enkätstudien visar att en majoritet av eleverna har en mycket positiv attityd 

till engelska som ämne i skolan. Endast en elev i denna studie anser att det är tråkigt och sju 

elever har svarat ganska tråkigt vilket kan jämföras med att eleven känner sig omotiverad. 

Trots att åtta elever svarat delvis tråkigt vid frågan om vad de tycker om engelska som 

ämne är det endast en elev som anser att engelska inte är viktig att lära sig. De övriga 39 

elever menar att det är viktigt att lära sig engelska bland annat eftersom det är ett 

världsspråk och viktigt att kunna när man exempelvis reser utomlands.  

 

Utifrån enkätundersökningen framgår det att övervägande del av eleverna anser att det är 

både roligt och lätt att prata engelska. Av samtliga 40 deltagare svarar 36 elever att det är 

roligt och 32 elever anser att det är lätt att prata engelska. Resultaten från 

enkätundersökningen visar också att antalet elever som anser att det är roligt att prata 

engelska ökar när man går från att ha en muntlig aktivitet i helklass till att prata i mindre 

grupper, enskilt med en kompis eller när det är ett ämne som man är intresserad av. Detta 

stämmer väl överens med tidigare forskning som menar att många elever tycker det är 

pinsamt om de säger fel inför sina klasskamrater vilket gör det lättare att prata i mindre 

konstellationer (Ahlquist, 2015, s. 48; Lundberg, 2007, s. 153; Pinter, 2006, s. 39). Även 

MacIntyres begrepp WTC kan kopplas till detta eftersom han menar att motivationen i 

kombination med självförtroende är två viktiga faktorer och som är avgörande för att en 

elev ska våga uttrycka sig (MacIntyre, 2007, s. 568). Som tidigare nämnts anser även ett 

fåtal elever att engelska är tråkigt, vilket lärarna som intervjuats tror kan bero på en 

osäkerhet hos eleven. Även här finns en tydlig koppling till forskning och styrdokument 

eftersom elevens språkliga säkerhet är en viktig faktor för att eleven ska våga kommunicera 

på målspråket (MacIntyre, 2007, s. 567; Skolverket, 2011, s. 34).  
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Resultatet från enkätundersökningen visar även situationer då elever inte vill kommunicera. 

En elev i årskurs 6 har bland annat svarat att hen aldrig pratar engelska på lektionen (se 

figur 6), samtidigt som hen har fyllt i att det är ganska viktigt att lära sig engelska om man 

exempelvis ska utomlands. Samma elev tycker dessutom att det är ganska svårt att prata 

engelska på lektionen och har kommenterat enligt följande: ”Jag tycker bara det. Kan inte 

alla ord och förstår inte så mycket.” 
 

Eleven har kommenterat att när hen pratar med en kompis är det roligt, men att det beror på 

vem personen är. Att prata inför helklass eller i ett rollspel anser eleven vara tråkigt. Detta 

kan relateras till om det MacIntyre (2007) nämner i sin teori WTC där han påpekar att 

individer ibland kan uppleva det lättare att prata med en speciell person men ibland väljer 

eleven att vara helt tyst vid ett specifikt tillfälle (MacIntyre, 2007, s. 565). 

Lena som är lärare i årskurs 6, berättar att några elever väljer att vara tysta vilket hon också 

menar beror på elevens självkänsla och att de är rädda för att säga fel inför klasskamraterna. 

Detta stämmer även överrens med tidigare forskning (Lundberg, 2007, s. 31; Pinter, 2006, 

s. 60). Läraren behöver alltså hitta en strategi som hjälper eleven komma vidare i sin 

språkutveckling. MacIntyre anser vidare att för att nå språklig kompetens behöver eleven gå 

igenom samtliga nivåer i pyramiden vid språkinlärning för att lyckas (MacIntyre, 2007, s. 

564). Detta innebär med andra ord att eleven behöver nå en trygghet och självkänsla som 

motiverar eleven till att kommunicera i olika sammanhang. 

 

Läraren Joel påpekar också att eleverna väljer att prata då de dels känner sig trygga och då 

de har ett ordförråd de behärskar. Även MacIntyres (2007) teori WTC kan kopplas till 

denna synpunkt eftersom MacIntyre anser att individer väljer att prata då de har ett gott 

självförtroende och språklig kompetens (MacIntyre, 2007, s. 565). Vidare anser Joel att det 

inom engelskan handlar det mycket om att eleven ska våga uttrycka sig på ett främmande 

språk. Samtidigt ska eleven bygga upp ett ordförråd och lära sig använda orden i rätt 

sammanhang. Detta överensstämmer med tidigare forskning som förespråkar vikten av 

ordförståelse, ordinlärning och ordens användning för att eleven ska använda sina 

språkkunskaper (Bergström, 2001, s. 57; Lundberg, 2010, s. 25; Svartvik, 2001, s. 13).  

  
6.3. Metoddiskussion 
Denna studie har genomförts med två olika metoder för att samla in data eftersom studiens 

syfte var att dels ta reda på lärares åsikter och attityder till att motivera elever att prata på 

engelska, och dels att ta reda på elevers åsikter kring samma ämne. För lärarnas intervjuer 

valdes en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju. För eleverna valdes en 

enkätundersökning bestående av delvis slutna svar och öppna svar. Genom att välja dessa 

två metoder omfattas studien av metodtriangulering. Genom att triangulera stärks studien 

och triangulering ger en bättre förståelse av det som undersöks. Genom att ställa liknande 

frågor till lärare och elever visar resultatet om eleverna upplever att läraren gör det som de 

påstår sig göra i sin undervisning (Eliasson, 2013, s. 31; Larsen, 2009, s. 28).  

 

Eftersom det är lätt att påverka deltagare vid en intervju genom den så kallade 

intervjueffekten kan det finnas en svag länk i undersökningen (Larsen, 2009, s. 81). 

Samtidigt är fördelen med en semistrukturerad intervju att kunna få en fördjupad helhetssyn 

genom att ställa följdfrågor (Larsen, 2009, s. 27; McKay, 2006, s. 41). Med detta i åtanke 

kändes denna metod lämplig att använda. Det är dessutom viktigt både vid en intervju och 

vid en enkätundersökning att frågorna utgår från studiens forskningsfrågor och 

överensstämmer med tidigare forskning (Eliasson, 2013, s. 36; McKay, 2006, s. 37). För att 
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säkerställa studiens kvalitet genomfördes en pilotsstudie för båda metoderna. Dessa 

undersökningar resulterade i en förbättring i både intervjufrågorna och enkätfrågorna.  

 

Analysdelen omfattade en innehållsanalys för att upptäcka skillnader, samband och 

mönster. Intervjuerna spelades in vilket gjorde att samtalen kunde gås igenom flera gånger 

vilket också underlättade transkriberingen när data omvandlades till text. Slutligen 

jämfördes även lärares och elevers svarsresultat för att komma fram till en 

resultatdiskussion och slutsats i studien.  

 

En svaghet i studien är att undersökningen är utförd med relativt få lärare och elever vid 

endast två skolor. Tidsramen för arbetet är begränsat och om ett annat metodval använts i 

studien kunde annorlunda svar ha framkommit. Då denna studie har både ett elevperspektiv 

och ett lärarperspektiv skulle det vara intressant att fördjupa sig i något av perspektiven. Å 

andra sidan har denna studie utförts med metodtriangulering utifrån forskningsfrågorna 

vilket enligt Larsen (2009, s. 81) stärker trovärdigheten. Slutligen är studien även präglad 

av noggrannhet under hela arbetsprocessen för att stärka kvaliteten på arbetet.   

 

 

7. Slutsats 
Resultatet visar att majoriteten av eleverna är positiva till engelska som ämne. De flesta 

elever tycker det är roligt att lära sig ett nytt språk och att få kommunicera på engelska. När 

elever upplever undervisningen som meningsfull och rolig påverkar detta deras självkänsla 

vilket leder till att de vill lära sig mer. De mest populära situationer där elever väljer att 

prata engelska är när eleven får prata med en kompis eller när det är ett ämne som fångar 

elevens intresse. Till skillnad från detta framkommer det också i studien att ett fåtal elever 

förblir tysta i klassrummet vid engelskundervisningen. Vid dessa tillfällen är det viktigt 

med en duktig lärare som kan stötta eleven vidare i sin språkutveckling och till att eleven 

ska vilja och våga uttrycka sig på målspråket. Att lärare använder målspråket i sin 

undervisning och skapar meningsfulla och utmanande aktiviteter har också visat sig vara 

viktiga faktorer för att inspirera eleverna till att våga tala på engelska. Majoriteten av 

eleverna finner det dessutom bra att lärarna pratar på engelska i undervisningen. Endast en 

elev i denna studie ansåg att det var ganska dåligt med lärare som pratar engelska men på 

grund av att det inte var en öppen fråga framgår inte varför eleven tycker så. Min tidigare 

uppfattning om att lärare pratar övervägande svenska i engelskundervisningen har med 

andra ord motbevisats med denna undersökning.  

 

7.1. Framtida studier 
Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning men för att dra generella 

slutsatser efterfrågas ytterligare forskning inom området. Exempelvis kan det vara av 

intresse att utföra en observation i kombination med intervju med enbart elever. Detta 

skulle i sin tur medföra att vi får ta del av djupare förståelse om elevers olika åsikter om när 

det är roligt att prata engelska eller vad de anser kan göra dem motiverade att kommunicera 

mer på engelska. Att genomföra en mer omfattande studie över en längre tid kan dessutom 

ge en djupare förståelse om hur lärare kan motivera elever till att kommunicera på engelska 

i klassrummet.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev & samtycke lärare 
 

Undersökning om undervisning i engelska för årskurs 4-6  
 

Jag heter Bitte Tranback och läser till lärare, inriktning 4-6 vid Högskolan Dalarna. Jag genomför nu 

mitt andra examensarbete där denna undersökning ingår. 

 

Du som lärare tillfrågas härmed om deltagande i denna studie vars syfte är att få kunskap om vad som 

motiverar elever i årskurs 4-6 att kommunicera på engelska i klassrummet.  

 

Det finns elever inom engelskundervisningen som varken vågar eller vill använda det engelska språket 

vid sin engelskundervisning. Det är därför viktigt att undersöka hur elever motiveras till att bli 

muntligt aktiva i klassrummet. Det finns dessutom få svenska studier inom detta område och ditt 

deltagande är därför viktigt. 

Intervjustudien kommer att ske under veckorna 6-7. Vi kommer gemensamt överens om en tid som 

passar dig och intervjun beräknas ta ungefär 20-30 minuter.  

All insamlad information kommer att behandlas och framställas aktsamt. Deltagande personer kommer 

att vara anonyma och endast utbildning, erfarenhet och annan relevant information kommer att 

publiceras. Skolan kommer inte heller att namnges. Alla intervjuer kommer att ljudinspelas men det 

finns möjlighet att avstå till detta om det inte känns bra. 

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När uppsatsen 

är klar kommer den att finnas tillgänglig att ta del av i sin helhet och all insamlad information kommer 

att makuleras. 

 

 

Jag väljer att delta i undersökningen Ja ☐      Nej ☐ 

 

Deltagarens underskrift: _____________________________________ 

 

 

 

Återkom till mig eller min handledare om du har frågor! 

 

Tack för din tid!  

 

 

 

Ort   Datum 

 

______________________________ ______________________________ 

Birgitta (Bitte) Tranback Katarina Lindahl 

Student Handledare  

Adress Ort Högskolan Dalarna  

epostadress, telefonnummer epostadress, telefonnummer  
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Bilaga 2 
Informationsbrev & samtycke föräldrar 

Undersökning om undervisning i engelska för årskurs 4-6  
 

Jag heter Bitte Tranback och läser till lärare, inriktning 4-6 vid Högskolan Dalarna. Jag 

genomför nu mitt andra examensarbete där denna undersökning ingår.  

 

Du som förälder tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. Syfte är att 

få kunskap om vad som motiverar elever i årskurs 4-6 att kommunicera på engelska i 

klassrummet. Många elever undviker att prata på engelska och är rädda för att säga fel. Jag 

vill därför undersöka hur jag som blivande lärare kan motivera elever till att våga prata på 

engelska i klassrummet. För detta behöver jag hjälp av eleverna. 

 

Jag kommer att besöka skolan och dela ut en enkätundersökning riktad till eleverna där de ska 

besvara ett antal frågor. Frågorna beräknas ta ungefär 10-15 minuter att besvara och handlar 

om vad eleverna tycker om att prata på engelska i klassrummet.  

Deltagande personer kommer att vara anonyma och endast kön, årskurs och annan relevant 

information kommer att publiceras. Skolan kommer inte heller att namnges.  

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Du och ditt barn kan när som helst 

välja att avbryta ert deltagande utan närmare motivering. Undervisningen och elevens 

betyg kommer inte påverkas oavsett ert svar.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När 

uppsatsen är klar kommer den att finnas tillgänglig att ta del av i sin helhet och all insamlad 

information kommer att makuleras.  

Återkom till mig eller min handledare om du har frågor!  Tack för din tid!  

 

Ort datum 

 

______________________________ ______________________________ 

Birgitta (Bitte) Tranback Katarina Lindahl 

Student Handledare   

Adress Ort Högskolan Dalarna  
epostadress, telefonnummer epostadress, telefonnummer  

 

 Klipp ut denna del och lämna åter till din lärare 

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Du och ditt barn kan när som helst välja att avbryta 

ert deltagande utan närmare motivering. Undervisningen och elevens betyg kommer inte påverkas. 

Läraren kommer inte heller ta del av elevens enskilda svar för att skydda deras identitet. 

Mitt barn får delta i enkätundersökningen Ja ☐      Nej ☐ 

Barnets namn: __________________________________ Årskurs: _______ 

Vårdnadshavarens underskrift: _____________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________________ 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor lärare 

Intervjufrågor lärare 

Studiens forskningsfråga: 

Vilka metoder anger lärare att de använder för att motivera elever till att kommunicera? 

 

Presentation av mig och studiens syfte. Informerat om samtycke och rätt att avbryta sitt 

deltagande. Be om tillåtelse att spela in. Informera om tid ca 20-30 min.  

 

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 
 

2. Hur länge har du undervisat i engelska?  
 

3. Hur gammal är du? (Relevant för att jämföra olika generationer) 
 

4. Vilka årskurser undervisar du i? (Har du undervisat i andra årskurser?) 
 

5. Vilken utbildning har du? (Är du behörig att undervisa i engelska?) 
 

6. Kan du berätta lite om din undervisning? (Brukar du prata engelska eller svenska? 
Ungefär hur mycket?)  
Hur tror du detta påverkar eleverna? 
 

7. När väljer eleverna att prata engelska? (Kan du ge några exempel?)  
Vad tycker du fungerar bäst? Finns det övningar du föredrar framför andra? 
 

8. Har du märkt att elever pratar mer engelska vid vissa arbetssätt? (exempel, nämn 
några.) Vad tror du det beror på? 
 

9. Vad tycker dina elever om att prata på engelska i klassen? Vad tror du det beror på? 
 

10. Hur brukar du göra för att motivera eleverna till att prata engelska? (Någon speciell 
metod?) 
 

11. Brukar du ge feedback när eleverna kommunicerar på engelska? (Om ja, vilken form 
av feedback föredrar du? Säger du ”good”, ”bra”? Exempelvis om en elev säger fel, 
vilken stöttning ger du då?) 
 

12. Känner du dig trygg i att undervisa på engelska? 
 

13. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 4 
Enkätundersökning elever 

Enkätundersökning med elever årskurs 4–6 
 

Hej och TACK för att du ställer upp och svarar på mina frågor!  

Kryssa för det svar som passar bäst.  

 

1. Vilken skola går du i?   

 

 

2. Vilken klass går du i?  

 

 

3. Är du pojke eller flicka?   

 

 

4. Vad tycker du om engelska som ämne i skolan? 

 

 

 

 

5. Är det viktigt att lära sig att prata engelska?  

 

 

 

Varför då/varför inte? 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

6. Hur ofta pratar din lärare engelska på lektionerna? 

 

 

 

 

7. Vad tycker du om att läraren pratar på engelska? 

 

 

 

 

8. Hur ofta pratar du engelska på lektionerna? 

 

  

Skola 1 Skola 2 

4 5 6 

Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt Tråkigt 

Pojke Flicka 

Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Lite viktigt 

 

Inte viktigt 

Alltid Ofta Ibland 

 

Aldrig 

Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt 

Alltid Ofta Ibland Aldrig 

Vill inte svara 
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9. Vad tycker du om att prata engelska på lektionerna? 

 

A 
 
B 

 

 

Varför då? 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Om du behöver hjälp på lektionen, brukar du få hjälp av din lärare då? 

 

 

 

I vilka av följande situationer är det roligt att prata på engelska?  
Välj ett alternativ vid varje punkt. 

 

11. När du pratar engelska inför hela klassen? 

 

 

 

12. När du pratar engelska i mindre grupper?  

 

 

 

13. När du pratar engelska med en kompis? 

 

 

 

14. När ni spelar en roll i ett rollspel? (exempelvis storyline, teater) 

 

 

 

15. När lektionen handlar om något du är intresserad av? (t.ex. hockey, datorspel) 

 

 

 

Finns det något mer du vill säga? Skriv gärna här.  
 

 __________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

TACK för att du svarat!   

Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt 

g 

Tråkigt 

Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt 

g 

Tråkigt 

Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt 

g 

Tråkigt 

Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt 

g 

Tråkigt 

Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt 

g 

Tråkigt 

Roligt Ganska roligt Ganska tråkigt 

g 

Tråkigt 

Alltid Oftast Ibland 

g 

Aldrig 

Lätt Ganska lätt Ganska svårt 

g 

Svårt 


