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Sammanfattning: 
Diskussionen kring språkvalet i engelskundervisningen är aktuell, eftersom det är något som 

många lärare reflekterar kring. Syfte med detta examensarbete är att undersöka vad lärare och 

elever har för åsikter kring huruvida det engelska, respektive det svenska språket bör användas 

i engelskundervisningen. I studien genomfördes fyra halv-strukturerade intervjuer med lärare 

som arbetar med engelskundervisning och en enkätundersökning bland elever i årskurs 4–6 (10-

12 år). Resultatet jämförs mot tidigare forskning, samt två teoretiska perspektiv the input 

hypothesis och translanguaging. Resultaten från undersökningarna visar att det finns skillnader 

mellan de individuella lärarna i hur de ser på och arbetar med de båda språken i 

engelskundervisningen. En lärare i studien anger att hon använder engelska genomgående, 

medan en annan lärare beskriver att hon översätter det mesta hon säger på engelska till svenska. 

Majoriteten bland eleverna uppgav att deras lärare använder engelska hela engelsklektionerna 

och att de inte vill att läraren ska använda mer svenska i engelskundervisningen. Det fanns 

många gemensamma faktorer men också skillnader mellan lärarna i studien som kunde jämföras 

mot tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Som fortsatt forskning föreslås att 

lärarintervjuer och elevintervjuer används tillsammans för att tillägna en mer djupgående och 

bredare bild av valet av språk i engelskundervisningen. Det vore även intressant att vidare 

undersöka lärares bekantskap med translanguaging. 

 

 

 

 

Nyckelord: Andraspråksinlärning, modersmål, målspråk, translanguaging, input, 

språkanvändning, lärares åsikter, elevers åsikter, code-switching. 
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1. Inledning 
Det pågår en aktuell diskussion kring vilket språk som ska användas under engelsklektionerna 

i årskurs 4–6 i Sverige. Genom att tala med lärare som undervisar i engelskämnet framgår det 

att detta är något som flera lärare funderar kring. Därför kommer det i detta examensarbete 

redogöras för valet av att använda svenska eller engelska i engelskundervisning i åldern 10-12 

år. Många människor i världen talar engelska och genom att tillägna sig grundläggande 

kunskaper i det engelska språket ökar möjligheten till att kunna göra sig förstådd på andra 

platser än i Sverige. Idag möter både lärare och elever engelska genom flera olika medier som 

exempelvis musik, filmer och tv-spel. Det engelska språket integreras mer och mer i det svenska 

samhället och därför är det viktigt att tillägna sig kunskaper i språket.  

 
Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket 2016) är den främsta anledningen till att elever 

ska lära sig engelska i skolan att kunna kommunicera med andra människor (Skolverket 2016 

s.3). Genom att ha kunskaper i fler språk ökar individens möjligheter att förstå olika kontexter 

och genom att tillägna sig språkkunskaper ökar också möjligheten för att kunna studera eller 

arbeta internationellt (Skolverket 2016 s.30). 

 

I ett aktionsprojekt som lyfter bland annat målspråksanvändning inom engelskundervisningen 

i de tidigare skolåren (Lundberg 2007 s.159) framgår det att det tidiga skolårens engelsklärande 

har stor inverkan på den fortsatta språkutvecklingen. Lundberg (2007 s.159) diskuterar 

sambandet mellan ett svagt språkligt självförtroende och viljan för att delta aktivt i 

språkundervisningen. Lundberg (2007 s.159) föreslår utifrån forskningsresultaten i projektet att 

börja undervisa engelska tidigt med metodik anpassat till åldern och en ändamålsenlig 

språkanvändning, för att stärka det språkliga självförtroendet och då påverka intresset till en 

positiv fortsatt språkinlärning. 

 

I arbetet med att lära ut engelska och på vilket språk det bör ske delar sig åsikterna hos lärare. 

Vissa lärare menar att engelskundervisningen ska vara på endast engelska, eftersom läraren är 

en viktig källa för eleverna att få höra talad engelska ifrån (Beckman 2008 s.472). Andra lärare 

är av åsikten att det är bra att använda modersmålet till viss del i klassrummet, eftersom det är 

en naturlig del i undervisningen och har flera pedagogiska fördelar (Hall & Cook 2013 s.287–

288). Neokleous (2017 s.334) menar att lärare ofta baserar sina beslut om undervisning på sina 

egna personliga åsikter och inte i samråd med eleverna.  

 

Under min senaste VFU-perioden (verksamhetsförlagd utbildning) hade jag ansvaret för en 

engelsklektion. Eleverna fick en instruktion på engelska, eftersom lärarutbildningen förmedlat 

att engelska är det språk som bör användas under lektionerna. En elev räckte upp handen mitt i 

instruktionen och säger att hen inte förstår någonting. Valet av språk i EFL-klassrummet 

(engelska som främmande språk) har sedan det tillfället inte varit självklart och många 

funderingar har formats.  

 

Därför blir det intressant att undersöka vad lärare idag har för åsikter kring 

engelskundervisningen. För att försöka skapa en helhetsbild av språkvalet kommer även 

elevernas åsikter kring lärarnas val av språk att undersökas. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att utforska valet av språk i engelskundervisningen och 

undersöka lärare och elevers åsikter kring huruvida det engelska, respektive det svenska språket 

bör användas i engelskundervisning. Studien kommer att inriktas mot elever i årskurs 4–6 (10-

12 år). Frågeställningarna som kommer att användas för att precisera syftet är: 

 

- Vilka åsikter har lärare om att tala engelska, respektive svenska under 

engelsklektionerna? 

 

- Vilka åsikter har elever om att läraren använder engelska, respektive svenska under 

engelsklektionerna?  

2. Bakgrund 
I denna del kommer delar av kursplanen för engelskämnet att lyftas fram. Därefter presenteras 

definitioner av olika begrepp som är relevanta för studien, för att underlätta förståelsen av detta 

examensarbete. I detta avsnitt redogörs även vad tidigare forskning har kommit fram till 

gällande valet av språk i engelskundervisningen. 

 

2.1. Kursplanen i engelskämnet 
I kursplanen för engelskämnet framgår det bland annat att syftet med undervisningen i engelska 

ska leda till att eleverna utvecklar förmågan att kunna använda sig av språkliga strategier för 

att förstå och göra sig förstådd. Eleverna ska även kunna anpassa språket efter situation, 

mottagare och syfte, samt att kunna reflektera över samhällsfrågor och kulturella företeelser på 

platser där det engelska språket brukas. För att lära sig ett nytt språk är det grundläggande att 

utveckla förmågan att kunna förstå och tolka talad och skriven engelska, samt att kunna 

formulera och kommunicera i tal och skrift (Skolverket 2016 s.30).   

 

2.2. Begreppsförklaringar 
Nedan förklaras några begrepp som är relevanta för studien. 

2.2.1. Modersmål och målspråk 

Modersmål eller en persons första språk är det språk som personen lärt sig i tidig ålder i en 

miljö där språket var huvudspråket för kommunikation (Skolverket 2018). Målspråk är ett annat 

språk än modersmålet och att det är ett språk som ska läras in (Merriam-Webster 2018). I skolan 

är engelska målspråket i engelskämnet och franska, spanska och tyska är målspråket i de 

moderna språken. I detta examensarbete kommer målspråk att syfta till det engelska språket.  

 
2.2.2. Code-switching   

Code-switching (CS) avser att någon byter mellan två språk (Baker 2011 s.6; García 2009). CS 

innebär att två språk brukas samtidigt och ett exempel på användning av CS kan vara om elever 

inte förstår ett ord på målspråket och läraren översätter ordet till modersmålet. I detta 

examensarbete avser CS en process där två språk används samtidigt och blandas utan planering 

eller användning av strategier. 
 

2.2.3. Translanguaging  

Translanguaging innebär planerad och systematisk användning av två språk i ett sammanhang 

(Lewis, Jones & Baker 2012 s. 644).  
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Translanguaging skulle kunna översättas till transspråkande eller korsspråkande på svenska 

(Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2017). Garcia (2009) påpekar att 

translanguaging inte kan liknas med CS utan att translanguaging är mer en form av en hybrid 

språkanvändning som är systematisk, strategisk och skapar mening för talare och lyssnare. 

 

2.2.4. English as a Foreign Language 

Den svenska översättningen på det engelska begreppet English as a Foreign Language (EFL) 

är engelska som ett främmande språk. Ett EFL-klassrum finns i ett land där engelska inte är 

modersmål eller första språket, utan engelska är ett främmande eller ett nytt språk för inlärarna 

(Oxford University Press ELT 2011).   

 

2.3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning i ämnet. 

2.3.1. Modersmålsanvändning i EFL-klassrummet 
Tidigare forskning visar att det finns olika åsikter bland lärare om vilket språk som bör 

användas i engelskundervisningen. Hall och Cooks (2013 s.285–286) undersökning visade att 

lärares användning av modersmålet i engelskundervisningen skiljer sig åt mellan lektioner. När 

det skiljer sig mellan och inom olika kontexter blir det svårt för lärare att vara medvetna hur 

och när de använder modersmål respektive målspråk. Hall och Cook (2013 s.285) menar att det 

finns underliggande negativa åsikter mot att använda modersmål inom engelskundervisningen, 

dessa existerar i vissa kontexter och som individuella åsikter hos en del lärare. Vissa lärare 

upplever att modersmålet är nödvändigt i målspråksundervisningen, men samtidigt får de dåligt 

samvete när de använder modersmålet i EFL-klassrummet (Hall & Cook 2013 s.294–295; 

Littlewood & Yu 2009 s.69). Littlewood och Yu (2009 s.69) frågar sig vad det är för tvång som 

leder lärare till att använda modersmålet i målspråksanvändningen även fast de känner sig 

skyldig när de gör det. 

 

I motsats till Littlewood och Yus (2009 s.69) undersökning framgår det i Kangs (2008 s.219) 

undersökning som genomfördes i Korea att det inte bara är traditioner som påverkar läraren i 

valet av språk utan det framgår även i styrdokumenten att användning av målspråk 

genomgående är eftersträvansvärt. Den lärare som deltog i Kangs (2008 s.219) undersökning 

förhåller sig inte till styrdokumenten som gäller för undervisningen, då hen egentligen ska 

använda målspråket genomgående i målspråksundervisningen enligt styrdokumenten. Läraren 

anger att användning av målspråk genomgående kan skada elevernas intresse för att lära sig 

målspråk, eftersom läraren menar att eleverna inte har tillräckligt med språkkunskaper (Kang 

2008 s.219). Läraren (2008 s.219) anger att teori och praktik inte alltid sammanlänkas och 

därför följer inte hen styrdokumenten i sin helhet. Det är viktigare att hens elever är motiverade 

och har ett intresse för att lära sig målspråket anger läraren (Kang 2008 s.219). 

 

Hall och Cook (2013 s.287–288) påpekar att code-switching och modermålsanvändning brukas 

på omfattande sätt i olika sammanhang och uppfyller även flera pedagogiska funktioner. 

Modersmålet är en naturlig del i klassrummet och bör därför användas som en pedagogisk 

fördel istället för något som inte borde förekomma. Hall och Cook (2013 s.294) konstaterar att 

det beror på lärare och elevers åsikter hur mycket eller lite modermålsanvändning i 

målspråksundervisningen som bör existera. 

 

Littlewood och Yu (2009) har gjort en studie som omfattar forskning från flera olika länder och 

innehåller även undersökningar som är genomförda bland äldre elever än vad fokuset är för 

denna studie (10-12 år).  
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Undersökningen känns ändå aktuell, eftersom den innehåller generell och intressant forskning 

vilken kan jämföras med resultatet. I Littlewood & Yus (2009 s.68) undersökning fick bland 

annat femtio elever svara på när deras lärare brukade modersmål i målspråksundervisningen. 

De vanligaste svaren hamnade inom fyra kategorier som innefattar att på något sätt skapa 

sociala relationer till varandra, förklaringar för att skapa förståelse för okända ord, sammanhang 

eller svår grammatik, samt för att behålla kontrollen över klassrumsmiljön (Littlewood & Yu 

2009 s.68). Men å andra sidan menar Littlewood och Yu (2009 s.69) att eftersom dessa 

kategorier som innefattar användningen av modersmål är så pass väsentliga är det idealiskt att 

skapa en struktur för att kunna använda målspråk vid vardagliga interaktioner, såsom vid en 

tillsägelse eller en uppmaning. Genom att använda målspråket i mer vardagliga situationer blir 

målspråket mer verkligt och på det sättet får eleverna mer input. Lärarna som deltog i 

Littlewood och Yus (2009 s.69) undersökning svarade i likhet med eleverna och upplever att 

de bör använda dessa möjligheter mer för att öka målspråkskommunikationen. Anledningen till 

varför maximal användning av målspråk i engelskundervisningen förespråkas menar 

Littlewood och Yu (2009 s.65) är att klassrummet kan vara det enda stället där eleverna möter 

målspråket. 

 

Littlewood och Yu (2009 s.71) menar att de värdefulla undervisningsmetoder som finns för att 

tillägna sig målspråket när modersmålet används har förbisetts i och med principen om att 

endast använda målspråk. Littlewood och Yu (2009 s.71) lyfter fram att lärare kan använda 

strategier för användning av modersmålet eller så kan modersmålet användas oplanerat för att 

reda ut kommunikationssvårigheter. Det handlar om att läraren lär känna sina elever och deras 

kapacitet och därefter utveckla en kommunikativ strategi. När lärare utvecklar mer 

självförtroende, fler kommunikativa strategier och eleverna får mer kunskap i målspråket kan 

modersmålet minskas och ersättas av andra målspråksstrategier (Littlewood & Yu 2009 s.71).  

 

Vidare används modersmål för att hjälpa till att öka elevers självförtroende, särskilt när de 

arbetar med svåra uppgifter (Rezvani & Eslami-Rasekh 2011 s.23; Littlewood & Yu 2009 s.71). 

Genom att använda sig av modersmålet kan lektionerna bli mer effektiviserade, eftersom 

eleverna förstår och tar till sig instruktioner fortare (Rezvani & Eslami-Rasekh 2011 s.20; Qian, 

Tian & Wang 2009; Bateman 2008). Macaro och Lee (2012 s.737) menar att om eleverna 

teoretiskt förstärker sina kunskaper i målspråket genom att använda modersmål bör lärare vara 

berättigade att använda modersmålet som en strategi. Eleverna i Macaro och Lees (2012) 

undersökning visar att modersmålet kan vara en genväg till att lära sig målspråket. Om 

modersmålet är en genväg till inlärning av målspråket menar Macaro och Lee (2012) att det 

borde användas kontinuerligt. Även Rezvani och Eslami-Rasekh (2011 s.23), Carless (2004) 

och Kang (2008 s.224) lyfter det faktum att elever skulle ha fördel av att lärarna använder code-

switching (CS) som innebär att de byter mellan modersmålet och målspråket på ett bra sätt. 

Kang (2008) menar att det inte alltid lönar sig att endast använda målspråk i undervisningen. 

Vid användning av CS för att skapa ordning i klassrummet och för att öka elevernas förmåga 

att förstå kan CS ha en positiv inverkan på elevernas fortsatta intresse för att lära sig målspråk 

(Kang 2008:224; Carless 2004). En skicklig och klok användning av CS kan leda till att 

kommunikationen mellan lärare och elever ökar i klassrummet, det kan öka 

undervisningskvalitén och skapa en bättre lärare-elevrelation, främst i de yngre årskurserna 

(Rezvani & Eslami-Rasekh 2011 s.23). I Neokleous (2017) undersökning påpekade eleverna 

att modersmålet endast skulle användas om det bidrog till att effektivisera deras 

inlärningsprocess (Neokleous 2017 s.333). 
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2.3.2. Målspråksanvändning i EFL-klassrummet 
Skolinspektionen (2011 s.6–7) har i en undersökning som gjordes gällande elever i årskurs 6–

9 sett exempel på lärare som använder det engelska språket i maximal utsträckning, till skillnad 

mot andra skolor där endast svenska används under engelsklektionerna. De flesta lektioner 

innehöll dock en blandning av engelska och svenska. Skolinspektionen (2016 s.6–7) anser att 

nära hälften av de observerade lektionerna borde innehålla mer engelska. Eleverna ska utveckla 

en allsidig kommunikativ förmåga, där eleverna ska behärska kompetenser som vokabulär, 

fraseologi, uttal, stavning och grammatik (Skolverket 2016 s.31–32). 

 

Enligt Lundberg (2007 s.19) är målspråkanvändning en bristvara hos både elever och lärare. 

Lundberg (2007 s.109) diskuterar det faktum att tidigare målspråksprojekt lyfter fram den tiden 

det tar för elever att övergå från svenska instruktioner till engelska instruktioner som en faktor 

till varför inte lärare använder målspråket i den utsträckning som de skulle vilja. Vidare menar 

Lundberg (2007 s.109) att lärarna i aktionsprojektet hämmats i målspråksanvändningen av sin 

egen språkliga eller metodiska osäkerhet, samt brist på kunskap i hur en kommunikativ lektion 

skapas. Att lärarna inte har använt sig av en målinriktad lektionsplanering kan vara en faktor 

till lärarnas känsla av osäkerhet (Lundberg 2007 s.110). Lärarna i projektet anser att när de har 

gjort en lektionsplanering känner de sig mer säkra att undervisa på målspråket, men lärarna 

lyfter också att det kräver mer tid (Lundberg 2007 s.111). När det kommer till elevernas 

problem gällande målspråksanvändningen verkar det vara osäkerhet, sviktande språkligt 

självförtroende och bekvämlighet diskuterar Lundberg (2007 s.110). Lärarna fick i uppgift att 

konsekvent använda målspråk i engelskundervisningen och det som blev problematiskt var 

tillrättavisningarna. Lärarna i projektet hade då svårigheter att hålla sig till att använda 

målspråket. De lärare som deltagit i aktionsprojektet var alla överens om att engelskämnet ska 

undervisas på målspråket, även om de kanske hade en annan åsikt innan projektet startade 

Lundberg (2007 s.164). Avslutningsvis menar Lundberg (2007 s.163) att lärarna ska använda 

målspråket i så stor utsträckning som möjligt i undervisningen, eftersom styrdokumenten 

genomsyras av en kommunikativ språksyn.  

 

Lundberg (2007 s.109) lyfter att målspråket är en bristvara i engelskundervisningen och det 

innebär att eleverna inte får tillräckligt med input från målspråket. Input har länge varit känt 

som en viktig del av barns språkinlärning. I en undersökning som utforskar outputstrategier i 

målspråksundervisningen hävdar Beckman (2008 s.472) att det är både kvalitén och mängden 

av input på målspråk som elever upplever har inverkan på deras tillägnande av språket. 

Beckman (2008 s.472) anser att elever som får mindre input får också en lägre språkförmåga. 

Däremot menar Beckman (2008 s.480–481) att input inte längre är tillräckligt, utan elever måste 

även producera output. Det går inte att räkna med att endast input räcker för att lära sig ett nytt 

språk. Beckman (2008s.480–481) lyfter det faktum att lärarna har ett ansvar att skapa 

möjligheter för eleverna att producera och använda output genom att stötta eleverna till att skapa 

ett precist, sammanhängande och passande språk. I en undersökning av lärarstudenters åsikter 

av användning av målspråket (Bateman 2008 s.15–16) framgår det att de blivande lärarna anser 

att lärare bör prata så mycket som det är möjligt på målspråket, eftersom eleverna måste få input 

från målspråket. Att elever ska få input är något som är eftersträvansvärt i läroplanen 

(Skolverket 2011 s.30). De blivande lärarna anger att genom att läraren pratar på målspråket 

kan elever utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet av målspråk, samt att elever kan 

utveckla sin förmåga att använda målspråket eftersom det då blir lättare att börja tänka på 

målspråket och då även svara på målspråk (Bateman 2008 s.15–16). 
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Till skillnad mot Beckman (2008) och Bateman (2008) framgår det i Macaro och Lees (2012 

s.732) undersökning att elever uttrycker en oro över att använda endast målspråk under 

lektionerna. Eleverna anger att det kan leda till att lektionerna inte blir kommunikativa särskilt 

om eleverna inte är på den kunskapsnivån eller om de inte har självförtroende nog för att våga 

använda målspråk under lektionerna (Macaro & Lee 2012 s.732). Macaro och Lee (2012 s.737) 

undersöker om ålder påverkar deltagarnas åsikter kring språkstrategier och där anger eleverna 

att endast målspråksanvändning kan leda till att kommunikationen i klassrummet minskar. Flera 

forskare (Kang 2008 s.220; Carless 2004; Rezvani & Eslami-Rasekh 2011 s.23; Neokleous 

2017 s.334) är alla överens om att lärares tidigare erfarenheter, sin egen kunnighet i språket och 

sina personliga åsikter kring användning av endast målspråket i klassrummet är det som avgör 

hur målspråket ska användas i klassrummet. 

3. Teoretiska perspektiv 
Nedan presenteras två teoretiska perspektiv som anses relevanta för studien. Dessa kommer att 

fungera som ett ramverk för analys och jämförelse av resultatet. De två teorierna är Krashens 

(1985) Input-Hypothesis och Williams (1994) Translanguaging. Krashens (1985) Input-

Hypothesis är aktuell för studien då lärarens val av språk i klassrummet direkt kan relateras till 

betydelsen av input på målspråket. Som ytterligare en koppling till språkanvändning i 

klassrummet kommer teorin om Translanguaging att presenteras. Translanguaging behandlar 

strategier för att använda både modersmålet och målspråket under samma lektion eller i något 

annat sammanhang (Williams 1994 citerat i Baker 2011). 

 

3.1. The input hypothesis in Second-language Acquisition theory 
Krashen (1985 s.1) har formulerat fem hypoteser som har en central roll bland teorierna kring 

andraspråkstillägnande. Dessa hypoteser skulle även kunna uttryckas som grunden för teorin 

om andraspråkstillägnande, även om teorin utvecklats sedan dess. De fem hypoteserna är 

hypotesen om tillägnande och lärande, hypotesen om den naturliga ordningen, hypotesen om 

input, monitormodellen och det affektiva filtret. För denna studie är endast hypotesen om input 

och det affektiva filtret relevant, därför kommer endast de två hypoteserna att presenteras.  

 

Enligt hypotesen om input, kan människor endast tillägna sig språk genom att förstå budskap 

eller att få begriplig input och därför bör input bör vara en essentiell del av miljön (Krashen 

1985 s.2). Begriplig input definieras som målspråksinput som precis är bortom elevens 

kompetens i målspråket och inputen är då begriplig för eleverna, men har även med språkliga 

delar för nästa steg i den språkliga utvecklingen (Mitchell, Myles & Marsden 2013 s.44). Om 

inputen är begriplig och det produceras tillräckligt av input i sammanhanget lär sig eleverna 

automatiskt grammatiken i målspråket (Krashen 1985 s.2). Eleverna förstår då grammatiken i 

målspråket genom kontexten även fast de inte tillägnat sig den kunskapen ännu. När elever talar 

målspråk kan det ses som ett resultat av tillägnande, eftersom tal inte kan bli direkt undervisat 

utan uppstår av sig själv i byggandet av kompetens genom begriplig input (Krashen 1985 s.2). 

Begriplig input är nödvändig för språktillägnandet, men en person som ska tillägna sig språk 

måste även vara öppen för inputen (Krashen 1985 s.3) 

 

Det affektiva filtret är en mental blockering som förhindrar att man helt kan tillgodose sig den 

begripliga inputen man får för att tillägna sig språket. Är det affektiva filtret uppe så förstår 

personen som ska tillägna sig språk vad hen hör och läser men inputen fastnar inte (Krashen 

1985 s.3). Det affektiva filtret åker upp som en blockering när en person har dåligt 

självförtroende, är omotiverad eller orolig. När andraspråksinläraren inte oroar sig för att göra 

misstag eller när hen känner sig som en medlem av en grupp eller kontext är det affektiva filtret 

i regel nere (Krashen 1985 s.3). 



 

7 
 

3.2. Translanguaging 
Cen Williams är upphovsmannen till begreppet translanguaging som innebär planerad och 

systematisk användning av två språk under samma lektion eller sammanhang. Originalnamnet 

för begreppet var trawsiethu (walesiska) som översattes till translinguifying (engelska), men 

ändrades senare till translanguaging (Baker 2011 s.288). 

Translanguaging är en process där språkinläraren tillägnar sig erfarenheter, förståelse och 

kunskap genom att använda två språk parallellt.  Båda språken integreras i undervisningen för 

att organisera och förmedla mentala lärandeprocesser. Williams (1994, citerat i Baker 2011) 

använde translanguaging genom att eleverna fick input (läsa/höra) på ett språk och producerade 

output (tala/skriva) på ett språk. Detta varierades systematiskt. Eleverna kunde exempelvis läsa 

en text på modersmålet som läraren sedan skapade en diskussion kring på målspråket (Baker 

2011 s.288). 

Baker (2004 s.82–83) presenterar fyra möjliga fördelar med användning av translanguaging. 

För det första kan användning av translanguaging främja djupare och bredare förståelse för 

ämnet. Baker (2004 s.82–83) menar att elever kan skriva en hel uppsats utan att förstå vad den 

egentligen handlar om, när de befinner sig i ett sammanhang där endast målspråk används.  När 

translanguaging används så kan ett ämne läsas och diskuteras på ett språk för att sedan skrivas 

på det andra (Baker 2004 s.82–83). För det andra så kan translanguaging hjälpa elever att 

utveckla sin muntliga kommunikation och läs-skrivkunnighet i sitt svagare språk. 

Translanguaging hjälper då till att utveckla det akademiska språket i båda språken (Baker 2004 

s.83). För det tredje så underlättar translanguaging en samverkan med hemmet. Har en elev 

med sig läxor hem kan föräldrarna hjälpa eleven på modersmålet. Translanguaging som process 

är en förflyttning mellan två språk, men det handlar inte endast om att översätta ord utan det 

kan leda till en djupare förståelse (Baker 2004 s.83). Slutligen, för det fjärde beskriver Baker 

(2004 s.83) att en blandning av elever som talar engelska flytande och elever som lär sig 

engelska gynnas av att använda translanguaging. 

Användning av translanguaging i för unga åldrar kan vara problematiskt menar Baker (2011 

s.290), eftersom det kräver att elevernas språkkunskaper är relativt välutvecklade. Det handlar 

mycket om vilka delar i läroplanen som behandlas. Translanguaging anses ändå vara en relevant 

teori för detta examensarbete med inriktning mot åldrarna 10-12 år. Baker (2011 s.290) påpekar 

att ett annat problem med användning av translanguaging kan vara att om läraren väjer att 

använda translanguaging och systematiskt variera användningen av språken, så kan elever vilja 

använda det språk som de är bäst på.  

 

4. Metod 
I avsnittet nedan beskrivs tillvägagångssättet för genomförandet av denna studie. Inledningsvis 

redogörs valet av forskningsmetod, pilotstudier, hur urvalet av informanter har gjorts, samt hur 

de etiska aspekterna har behandlats i genomförandet. Vidare beskrivs arbetet som verkställts 

för att stärka examensarbetets reliabilitet och validitet, samt hur bearbetningen av material och 

analys har genomförts. 

 

4.1. Val av forskningsmetod 
Syftet med detta examensarbete är att utforska valet av språk i engelskundervisningen och 

undersöka lärare och elevers åsikter kring huruvida det engelska, respektive det svenska språket 

bör användas i engelskundervisning.  
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Den ena metoden som valdes ut för studien är halv-strukturerad intervju, där Kvale och 

Brinkmann (2014 s.19) menar att målet är att tillägna sig beskrivningar av informantens 

livsvärld för att sedan kunna tolka de beskrivna fenomenen. En enkät användes för att för att 

samla in elevers åsikter, eftersom det är smidig metod för att samla in elevsvar. Trost och 

Hultåker (2016 s.9) menar att en enkät är som intervju men att det är informanten själv som för 

in sina egna svar. I studien kommer kvantitativ metod kombineras med kvalitativ metod, för att 

kunna utläsa vad en större grupp elever anser om språkvalet i engelskundervisningen, samt vad 

några lärare mer djupgående anser om språkvalet i engelskundervisningen. Eriksson-Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013 s.57) menar att vid användning av två olika metoder kan 

fenomenet ses ur olika perspektiv och på det sättet få mer information om fenomenet. 

 

4.1.1. Intervju 
Fyra lärare intervjuades för att skapa en djupare förståelse för lärares val av språk i 

engelskundervisningen. Kvalitativa intervjuer ”går på djupet” och syftet med intervjuerna är att 

tillägna förståelse och kunskap om hur och varför lärare väljer att använda engelska respektive 

svenska i engelskundervisningen (Eriksson-Barajas m.fl. 2013 s.125). Cohen, Manion och 

Morrison (2007 s.349) påpekar att en intervju inte är samma sak som en vardaglig konversation, 

utan har ett specifikt syfte.  

 

Den halv-strukturerade intervjun karakteriseras av att den är mer fri än en strukturerad intervju. 

Det tema som ska undersökas bestäms i förväg, men ordningen av frågorna kan bestämmas 

under intervjuns gång och är på det sättet mer flexibel (Cohen m.fl. 2007 s.353; 361; Eriksson-

Barajas m.fl. 2013 s.131). I en strukturerad intervju däremot är både frågor och ordningsföljd 

förutbestämt. Genom att använda en halv-strukturerad intervju blir intervjun mer naturlig till 

skillnad mot en strukturerad intervju som kan upplevas onaturlig och där relevansen i frågor 

och svar kan försämras (Cohen, Manion & Morrison 2007 s.353; Eriksson-Barajas m.fl. 

Wengström 2013 s.131). Undersökarens förhoppning vid användning av halv-strukturerad 

intervju är att informanten ska känna sig bekväm (Kvale & Brinkmann 2014 s.33) och att 

möjligheten till förändring av frågeordningen finns, för att kunna göra intervjun mer logisk 

(Cohen m.fl 2007 s.353). 

 

Som rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2014 s.172) användes en intervjuguide (se 

bilaga 4) för att strukturera intervjuns förlopp. Genom att använda en intervjuguide säkerställs 

det att samma frågor och ämnen tas upp vid alla intervjuer och därmed blir det lättare att 

sammanställa data (McKay 2006 s.52). Vidare menar McKay (2006 s.52) att ordningen av 

frågorna kan variera i en intervjuguide, men att samma ämnen och frågor ska täckas i alla 

intervjuer. Även Cohen m.fl. (2007 s.361) lyfter intervjuguide som ett alternativ vid 

konstruktion av frågor. Det måste dock tas hänsyn till probes och prompts vid konstruktionen 

av intervjuguiden (Cohen m.fl. 2007 s.361). Fortsättningsvis menar Cohen m.fl (2007 s.361) 

att prompts möjliggör för intervjuaren att klargöra teman eller frågor, medan probes möjliggör 

för intervjuaren att be informanten att utveckla eller klargöra deras svar.  Probes och prompts 

skulle kortfattat kunna förklaras som sådant som en intervju behöver innehålla även fast det 

inte skrivs ned i en intervjuguide. Det kan till exempel innebära att som intervjuare upprepa 

frågan, upprepa svaret i en frågande ton, samt att visa intresse för informantens svar (Cohen 

m.fl. 2007 s.361). 
 

4.1.2. Enkätundersökning 
Till skillnad mot kvalitativa intervjuer fokuserar kvantitativa enkäter mer på att undersöka stora 

grupper och här ska undersökningsmaterialet kunna uttryckas i siffror (Eliasson 2013 s.29).  
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Elever fick svara på en kvantitativ enkät (se Bilaga 3), eftersom ambitionen är att studien ska 

inneha en sammanställning av vad elever har för åsikter kring användning av det engelska 

språket i engelskundervisningen. Enkäten genomfördes i Google-formulär, eftersom sidan 

anses passa för att genomföra en enkätundersökning bland elever. Det är smidigt att skapa en 

enkät i Google-formulär och genom att dela en länk till eleverna kommer de enkelt till 

enkätundersökningen. Cohen m.fl. (2007 s.351) menar enkäter är mer pålitliga än en intervju i 

det avseendet att informanterna är anonyma. Stukát (2011 s.48) påpekar att genom användning 

av enkät slipper man intervjueffekten som innebär att intervjuaren påverkar informanten. Dock 

menar Stukát (2011 s.48) att vid enkätanvändning är risken för bortfall större och att det är svårt 

att motivera en stor anonym grupp eller att kontrollera om deltagarna har uppfattat frågorna 

korrekt. Gruppenkäter kan vara ett sätt att kringgå denna problematik. Genom att göra en 

gruppenkät kan insamlaren av data vara på plats och svara på frågor, förklara saker som framstår 

besynnerliga, samt att motivera gruppen till att svara på frågorna (Trost 2012 s.10). I 

undersökningen användes en gruppenkät med strukturerade flervalsfrågor och en öppen fråga. 

Valet av att genomföra en gruppenkät så som i denna studie beror på att det är lätt att nå eleverna 

med frågeformulären, eftersom eleverna är samlade då och datainsamlaren kan vara på plats. 

 

Ambitionen med enkätundersökningen är att kunna göra en generalisering och jämförelse och 

då behövs ett stort antal informanter. Stukát (2011 s.49) menar att ju större grupp informanter 

desto mer strukturerad måste enkäten vara och desto fler fasta svarsalternativ bör enkäten ha. 

Det kan annars lätt bli för mycket material att bearbeta (Stukát 2011 s.49). De strukturerade 

frågorna i enkäten kan förklaras som icke-öppna frågor eller frågor med fasta svarsalternativ. 

Enkätundersökningen innehåller främst  stängda frågor, eftersom öppna frågor kräver mycket 

bearbetning och stängda frågor ger ett mer precist svar (Cohen m.fl. 2007 s.321; Trost 2012 

s.72). Vid användning av strukturerade frågor kan något svarsalternativ uteslutits som vissa 

informanter kanske tycker passar bättre än de som använts. Det kan dock kringgås genom att 

använda övrigt, annat eller vet inte som svarsalternativ (Eliasson 2013 s.37). Enkäten innehåller 

en öppen fråga, eftersom strävan är att eleverna själva ska få formulera svar och ge exempel 

istället för att bli styrda av en flervals-fråga. Larsen (2007 s.47) menar att i en öppen fråga får 

respondenterna svara hur de vill. Vidare anser Larsen (2007 s.47) att vid användning av öppna 

frågor kan lätt missförstånd upptäckas, eftersom man genom att läsa svaret ska kunna se om 

informanten har förstått frågan. Respondenten blir inte heller påverkad av de bestämda 

svarsalternativen utan får svara hur de vill (Larsen 2007 s.47).  

 

4.2. Pilotstudie 
Innan intervjuguiden och enkätundersökningarna användes genomfördes pilotstudier på de 

båda undersökningarna. Intervjuguiden prövades för att se om någon fråga behövde 

omformuleras eller om något i intervjuguiden behövdes definieras om, samt för att kunna 

uppskatta hur lång tid det skulle behövas för intervjuerna. Flera frågor formulerades om, för att 

inte frågor skulle vara ledande eller anklagande. Ordningen på alla frågorna ändrades också för 

att lärarna skulle ha en chans att berätta fritt i början, för att sedan svara på mer reglerade frågor. 

Ambitionen med att lärarna fick prata mer fritt i början var att de inte skulle bli påverkade av 

intervjuaren eller av de kommande frågorna. 

 

Intervjuguiden prövades på en lärarstudent som har undervisat i engelska vid vikariat och under 

VFU-perioder. Intervjun tog 10 minuter och tiden för en intervju hade uppskattats till 30–60 

minuter. 30–60 minuter valdes att behållas som hållpunkt i informationsbrevet, eftersom 

lärarstudenten inte ansågs ha den erfarenhet som en aktiv lärare har och det borde då ta längre 

tid under en intervju med en aktiv lärare. 
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Enkätundersökningen testades av ett barn i årskurs fyra tillsammans med sin vårdnadshavare. 

Detta i samstämmighet med McKay (2006 s.41) som hävdar att pilotstudien bör genomföras på 

en grupp eller en deltagare som liknar undersökningsgruppen. Barnet uttryckte att 

svarsalternativen var svåra att förstå och att definitionen av translanguaging var svår att förstå. 

Svarsalternativen minskades ner på samt gjordes mer barnvänliga. Definitionen av 

translanguaging som var svår att förstå togs bort och vävdes in i en fråga utan att egentligen 

förklara vad strategin hette, eftersom det var hur translanguaging kan användas som var viktigt 

och inte vad den heter eller definitionen av den. McKay (2006 s.41) menar att om du ska göra 

en undersökning med ett större antal deltagare måste du ha fler deltagare i pilotstudien, eftersom 

det då blir fler svar att analysera. I denna studie användes bara ett barn i pilotstudien, för att 

spara deltagare till enkätundersökningen. Enkäten granskades av både handledare och andra 

studenter innan undersökningen genomfördes precis som Stukát (2011 s.54) lyfter fram, där 

han menar att enkäten ska kritiskt granskas av så många personer som möjligt innan 

undersökningen verkställs. 

 

4.3. Urval av informanter 
Nedan presenteras urvalet av informanter för intervjuundersökningen och 

enkätundersökningen. 

4.3.1. Intervju 
Informanterna som efterfrågades delta i intervjuundersökningen var lärare som undervisade i 

engelska för årskurs 4–6 (10-12 år). Kvale och Brinkmann (2014 s.156) rekommenderar 5–25 

deltagare för en intervjuundersökning. För många intervjuer kan leda till en ytlig analys och det 

kan vara bättre att lägga ner mer tid på förberedelse och analys av intervjuerna än på att 

genomföra många intervjuer (Stukát 2011 s.71; Kvale & Brinkmann 2014 s.156). Med få antal 

intervjuer kan det dock bli svårt att generalisera. Beroende på tid och resurser kan antalet 

deltagare i intervjuundersökningar variera (Kvale & Brinkmann 2014 s.156).  

 

Första kontakten etablerades genom att mejla rektorn på en skola i Mellansverige, samt mejl 

till lärare som det redan fanns en relation till genom den nuvarande VFU-skolan som även den 

är kommunal och ligger i en mindre stad i Mellansverige. En lärare kontaktades via 

telefonsamtal, eftersom det redan fanns en etablerad kontakt med den läraren från ett tidigare 

arbete. Mejladresser till de engelskundervisande lärarna i årskurs 4–6 kunde fås på skolan där 

rektor först kontaktades. Mejlen som skickades ut först frågade efter lärarens intresse för att 

delta i en intervju. Mejlen innehöll kortfattad information om mig, utbildningen och om 

intervjuundersökningen som skulle göras. Om läraren visade intresse för att delta i 

intervjuundersökningen skickades informationsbreven till hen. Sex lärare tillfrågades för 

intervjuundersökningen utifall någon skulle tacka nej. En lärare tackade nej, en lärare svarade 

mejlet och fyra tackade ja. Fyra lärare tillfrågades om enkätundersökningen kunde genomföras 

i deras klass.  

 

4.3.2. Enkätundersökning 
Till enkätundersökningen efterfrågades elever i årskurs 4–6. För enkätundersökningen gjordes 

ett bekvämlighetsurval som i stora drag innebär att man tar vad man får eller kan (Trost & 

Hultåker 2016 s.31). I enkätundersökningen var målet att få minst 50 respondenter. Rektorn på 

en skola mejlades och mejlkontakt med lärare som det redan fanns en relation till genom den 

nuvarande VFU-skolan upprättades. Samma mejladresser som användes vid information och 

där lärare fick anmäla intresse för intervjuundersökningen användes även för att se om lärarna 

ville att enkätundersökningen skulle genomföras i deras klass. Ett första mejl skickades till 

lärare i årskurs 4–6 som frågade om enkätundersökningen kunde genomföras i deras klasser. 
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Mejlen innehöll information om forskaren, utbildningen och om syftet med undersökningen. 

Vid intresse från läraren skickades informationsbreven ut som i sin tur skulle delas ut i de 

klasser där enkätundersökningen skulle genomföras. Fyra lärare tillfrågades, tre tackade ja och 

den fjärde tillfrågade läraren svarade aldrig på mejlet.  

 

4.4. Etiskt förhållningssätt 
Denna studie är utförd i enighet med de fyra forskningsetiska principerna som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Larsen 2007 

s.14). Kvale och Brinkmann (2014 s.107) menar att dessa principer är skapade för att respektera 

människors val och ska främja att inte deltagare i undersökningen skadas på något sätt. 

Människor som är delaktiga i forskning ska nästintill alltid informeras om undersökningen, sin 

medverkan och att medverkan i undersökningen är helt frivillig (Vetenskapsrådet 2018). 

Informanten i en undersökning ska enligt etikprövningslagen informeras om den övergripande 

planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, de 

följder och risker som forskningen kan medföra, forskningshuvudmannen, att deltagandet är 

frivilligt samt att informanten har rätt att under alla omständigheter avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet 2018). Vetenskapsrådet (2018) fastslår att forskningen endast får genomföras 

om informanten har samtyckt till den forskning som hen ska delta i. Vetenskapsrådet (2018) 

menar att ett samtycke endast är giltigt om informanten har fått tagit del av information om 

undersökningen på förhand.  

 

Lärarna fick innan genomförandet av intervjuerna ta del av ett informationsbrev som fungerade 

som en information- och samtyckesblankett (se Bilaga 1), som de innan intervjun påbörjades 

fick skriva under.  Även eleverna och vårdnadshavarna fick på förhand ta del av ett 

informationsbrev som fungerade som en information- och samtyckesblankett (se Bilaga 2). 

Eleverna fick ta hem informationsbrevet där en talong fanns som deras vårdnadshavare fick 

skriva under, för att ge sitt godkännande för elevens deltagande i undersökningen. Eleverna tog 

sedan med talongen till skolan och endast de elever som hade fått godkänt för att delta 

genomförde undersökningen. 

 

Konfidentialitet innebär att inte någon privat information om de deltagarna i undersökningen 

kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann 2014 s.109). McKay (2006 s.156) menar att relevant 

information som ålder och yrkeserfarenheter kan finnas med i undersökningen men att 

deltagarnas namn inte bör stå med. I enighet med McKay (2006 s.156) har lärarnas namn och 

andra utmärkande egenskaper tagits bort för att värna om konfidentialiteten. Eleverna som 

svarade på enkätundersökningen lämnade endast information om vilken klass de går i, annan 

privat information ansågs inte relevant för undersökningen. Kvale och Brinkmann (2014 s.228) 

menar att det är lätt att glömma att förvara ljudinspelningar och utskrifter på en säker plats och 

att sedan radera ljudinspelningarna när de inte längre behövs. Deltagarnas namn i 

intervjuundersökningen fingerades direkt och deras riktiga namn finns inte dokumenterade 

någonstans. Ljudinspelningarna kommer att raderas vid godkännande av studien. 

 

Studiens resultat måste vara kontrollerade och validerade i största möjliga omfattning, men 

forskarens integritet och etik är det som avgör. Kvale och Brinkmann (2014 s.111) menar att 

betydelsen av forskarens roll som person ökar särskilt vid intervjuer, eftersom det är genom 

forskaren som kunskapen förvärvas. Under intervjuer är det forskaren som har maktövertaget, 

eftersom det är intervjuaren som har kontrollen över situationen (Kvale & Brinkmann 2014 

s.19). För att skapa en mer jämlik maktbalans mellan forskaren och informanten användes 



 

12 
 

öppna frågor där informanten fick prata fritt vid den halv-strukturerad intervju, där även 

frågeordningen kunde ändras. 

 

4.5. Genomförande 
Nedan redogörs genomförandet av de två undersökningarna intervjuer och enkätundersökning. 

4.5.1. Intervjuer 
Genom mejlkontakten med lärarna bokades intervjuerna in. Intervjuerna genomfördes på 

lärarnas arbetsplats i grupprum där ingen kom in och störde. Med tre av lärarna genomfördes 

intervjuerna i grupprum på skolan där de arbetar, den fjärde läraren intervjuades via videosamtal 

eftersom det inte gick att få till en träff. Intervjuerna tog mellan 10–20 minuter vilket 

överensstämde med pilotstudien. I informationsbrevet stod det dock 30–60 minuter vilket 

egentligen var bra då lärarna inte upplevde någon stress utan blev snarare förvånade och lättade 

över att intervjun gick så pass fort att genomföra. Innan intervjun startade framhävdes ändå den 

ungefärliga tiden som det tagit för de andra intervjuerna. 

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation om undersökaren inklusive syfte med studien 

och ämnesvalet för examensarbete. Kvale och Brinkmann (2014 s.170) menar att de första 

minuterna i en intervju är avgörande, eftersom informanten vill skapa sig en uppfattning om 

intervjuaren innan hen öppnar sig och berättar om sina erfarenheter och känslor. Lärarna fick 

frågan om de hade läst igenom informationsbrevet, om de inte hade läst brevet diskuterade vi 

det tillsammans och frågan om ljudinspelning frågades muntligt igen. Fördelen med 

ljudinspelning är att ljudinspelningen återger det som har sagts och att det blir en objektiv 

inspelning som sedan kan analyseras (McKay 2006 s.55–56). Vid anteckningar måste 

intervjuaren komma ihåg vad informanten svarade och då finns det risk för lägre reliabilitet, 

eftersom det ligger hos intervjuaren att komma ihåg (Cohen m.fl. 2007 s.364). Nackdelen med 

ljudinspelning är att det kan leda till ångest hos vissa informanter och det blir även mycket data 

att transkribera efter en intervju (McKay 2006 s.56). Innan intervjun började beskrevs 

intervjuns orientering och lärarna skrev under och godkände sin medverkan i undersökningen.  

 

Samtalet utgick från de frågorna i den ordningen som de stod i intervjuguiden. Frågorna var 

öppna och lärarna fick fritt svara på frågorna utan någon kommentar på deras svar. Om lärarnas 

svar upplevdes som kort eller inte riktigt besvarade frågan följdes det upp med följdfrågor. 

Vissa frågor behövde förtydligas eller omfraseras i viss mån för informanterna. Vissa frågor 

berördes ytterst lite eftersom informanten redan besvarat frågan väl och för att inte intervjun 

skulle upplevas som repetitiv eller tjatig. Det var endast fråga/svar-delen som ljudinspelades. 

Inledningen och slutet av intervjun spelades inte in, för att spara tid vid transkribering. 

 

4.5.2. Enkätundersökning 
Tiden för enkätundersökningen bokades via mejlkontakt med lärarna. En lärare skickade hem 

fel brev och föräldrar till en elev blev då fundersamma över professionaliteten i studien och 

ville då inte ge sitt godkännande för deltagande i enkätundersökningen. Enkäten genomfördes 

i åtta klasser med cirka tjugo elever i varje klass. Ungefär hundrasextio elever fick 

informationsbrevet och det var sjuttiosex deltagare i undersökningen.  Det var många elever 

som inte hade med sig talongerna i tid vilket resulterade i många bortfall. Det var endast två 

elever av de som hade med sig talongen som inte fick delta. Det var endast de eleverna som 

hade fått ett godkännande av sin vårdnadshavare för deltagande som fick genomföra 

undersökningen. Tiden för enkäten hade uppskattats till ungefär tio minuter och det stämde väl 

överens med hur utfallet blev. 
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Som inledning vid undersökningen redogjordes för undersökningens syfte och praktiska 

detaljer om hur enkätundersökningen skulle gå till. Elevernas frågor om skolarbetet hänvisades 

till läraren i klassen medan frågor rörande enkätundersökningen hänvisades till undersökaren. 

Vid ett tillfälle för undersökningen satt de elever som gjorde undersökningen i ett grupprum 

tillsammans med undersökaren utifall de hade några frågor. Vid de andra 

undersökningstillfällena satt eleverna som genomförde undersökningen i samma rum som 

resten av klassen som började arbeta med skolarbetet. De elever som genomförde 

enkätundersökningen fick en länk som de enkelt klickade på, för att komma vidare till 

enkätundersökningen som genomfördes via Google-formulär.  

 

Flera elever visste inte hur de skulle svara på frågan om deras lärare oftast pratade engelska 

eller svenska vid genomgångar, eftersom deras lärare använde båda språken och engelska och 

svenska var de enda svarsalternativen. Även fast ordet oftast fanns med i frågeställningen blev 

det problematiskt för eleverna. Eleverna bads då svara på vilket språk som de upplevde att 

läraren använde mest av de båda språken vid genomgångar.  

 

4.6. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om ifall undersökningen är pålitlig och att undersökningen ska kunna 

genomföras igen och då ge samma resultat (Eliasson 2013 s.14). När ett frågeformulär eller en 

enkät används i undersökningen är det viktigt att precisera svarsalternativen (Larsen 2007 s.41). 

Enkätundersökningen genomgick en pilotstudie för att säkerställa att frågeställningarna och 

svarsalternativen var otvivelaktiga. Även intervjuundersökningen testades av en person för att 

öka validiteten för intervjuguiden. Vidare menar Larsen (2007 s.41) att svarsalternativ som 

mycket eller lite är generellt inte så bra, eftersom det skiljer sig bland människor vad mycket 

eller lite innebär för dem. I motsats till Larsens (2007 s.41) rekommendation användes mycket 

och lite som svarsalternativ i enkätundersökningen, eftersom de två orden ansågs vara de mest 

barnvänliga och passade in i undersökningen. Vid hantering av data i olika datasystem är det 

särskilt viktigt att vara säker på preciseringen vid bearbetning av informationen, eftersom 

systemet annars kan räkna ut fel statistiska mått och undersökningen blir då inte tillförlitlig 

(Larsen 2007 s.41).  För att nå hög reliabilitet vid användning av en enkät ska man enligt 

Eriksson-Barajas m.fl (2013 s.104) använda väldefinierade och standardiserade enkäter och 

tydliga anvisningar för hur en enkät ska fyllas i ska ges. Innan enkäterna genomfördes fick 

eleverna en instruktion för hur enkätundersökningen gick till. En högre reliabilitet innebär 

bättre förutsättningar för en hög validitet (Eliasson 2013 s.14).  

 

Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att uppgifterna som kommer fram är pålitliga, för 

att nå en hög reliabilitet (Eliasson 2013 s.15). Intervjuerna ljudinspelades för att informanternas 

svar skulle vara pålitliga, istället för att exempelvis anteckna där det kan vara svårt att hinna 

skriva ner och komma ihåg allt som informanten sagt. Kvale och Brinkmann (2014 s.295) 

menar att det även handlar om informanterna ändrar sina svar under intervjun eller ger olika 

svar beroende på intervjuaren. Genom att använda strukturerade intervjuer där samma frågor 

ställs till alla informanter med hjälp av exempelvis en intervjuguide finns en större möjlighet 

till en hög reliabilitet (Cohen m.fl. 2007 s.150–151). I intervjuundersökningen användes en 

intervjuguide för att säkerställa att alla informanter svarade på samma frågor. Det är svårare att 

garantera en hög reliabilitet vid kvalitativa undersökningar som intervjuer, eftersom 

informanten lätt kan bli påverkad av intervjuaren eller av situationen. Men att informationen 

hanteras med precision och att inte data blandas ihop främjar en hög reliabilitet (Larsen 2007 

s.80).  
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Validitet innebär att data som samlas in är relevant för frågeställningen (Larsen 2007 s.80), eller 

att instrumentet eller frågan mäter det den ska mäta (Trost & Hultåker 2016 s.62). Larsen (2007 

s.80) påstår att det kan vara enklare att erhålla en hög validitet vid en kvalitativ undersökning 

än vid en kvantitativ, eftersom exempelvis en intervju är en process där man under arbetets 

gång kan göra ändringar som är viktiga för frågeställningen. Med validitet avser man 

mätinstrumentets förmåga att kunna mäta det som ska mätas (Eriksson-Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013 s.52). De främsta sätten att säkerställa en hög validitet vid intervjuer är att 

minimera faktorer som påverkar informanten såsom:  

- attityder, åsikter och förväntningar från intervjuaren 

- en benägenhet hos intervjuaren att se informanten på sitt eget sätt 

- en benägenhet hos intervjuaren att söka svar mot redan bildade uppfattningar hos intervjuaren 

- att intervjuaren missuppfattar vad informanten säger 

- att informanten missförstår frågan. 

 

Men samtidigt är intervjun en interaktion mellan två människor och påverkan från intervjuaren 

är oundvikligt (Cohen m.fl. 2007 s.150). 

 

4.7. Bearbetning av material och analys 
De ljudinspelade intervjuerna transkriberades. Det som transkriberades var informantens svar, 

med undantag för utfyllnadsljud- och ord som -öhh, för att spara tid. Intervjuerna lyssnades 

igenom först en gång där de transkriberades, sedan lyssnades det en andra gång för att 

säkerställa att transkriberingen stämde överens med ljudinspelningen. 
 

Valet av analys föll på innehållsanalys och med den metoden studeras materialet i syfte att hitta 

och identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader (Larsen 2007 s.101). 

De transkriberade intervjuerna fördes in i en Excel-tabell (se Bilaga 5). I Excel-tabellen 

färgkodades olika teman och tidigare forskning som kunde jämföras mot resultatet fördes in i 

tabellen. Tabellen organiserades efter frågeställningarna där deltagarnas olika svar kunde 

utläsas på ett överskådligt sätt. Att organisera data utifrån informanternas svar kallas för ”cross-

case analysis” (McKay 2006 s.56–57). Deltagarnas svar lästes igenom och då söktes det aktivt 

efter teman eller mönster. Frågorna i intervjuerna var öppna för att informanterna skulle få prata 

fritt om språkvalet inom engelskundervisningen och därför fanns inga teman förbestämda. 

Mönstren färgkodades sedan i tabellen. Sista steget i en innehållsanalys är att utvärdera de 

identifierade mönstren mot den redan existerande forskningen och teorier, samt att skapa ny 

kunskap (Larsen 2007 s.102).  

 

Enkäten analyserades också med hjälp av innehållsanalys, men där till skillnad mot intervjun 

var teman bestämda på förhand, eftersom nästan alla frågor var stängda frågor medan 

intervjuguiden innehöll öppna frågor. Både resultatet på de stängda frågorna samt den öppna 

frågan i enkätundersökningen kommer att presenteras under resultat. Temana i 

enkätundersökningen utgår ifrån undersökningsfrågorna. Resultaten presenteras i 

cirkeldiagram, stapeldiagram och i en tabell. För att sammanställa resultaten från 

enkätundersökningen räknades frekvensen på varje svarsalternativ. Svarsalternativen 

summerades och gjordes om till procent i cirkeldiagrammen, medan frekvensen fick vara kvar 

i stapeldiagrammen och i tabellen.  
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5. Resultat 
Nedan redogörs för resultatet från intervjuerna och enkätundersökningarna 

 

5.1. Intervjuundersökning 
Avsnittet inleds med en presentation av de lärare som har valt att delta i 

intervjuundersökningen. Av analysen har fem teman funnits bland lärarnas svar. Dessa teman 

används som rubriker i resultatdelen för att på så sätt skapa ett sammanhang mellan lärarnas 

svar.  
 

5.1.1.  Presentation av deltagare  
Nedan presenteras utvald information om lärarna som har deltagit i intervjuundersökningen, 

såsom ålder och yrkeserfarenhet som är relevant för studien. Namnen som används i studien är 

fingerade, eftersom anonymitet kan skydda informanternas privata integritet (Kvale & 

Brinkmann 2014 s.109). En av lärarna som valt att delta i undersökningen är en man, men för 

att han ska få vara anonym har kvinnonamn använts för alla informanterna. 

 

Sara 25–30 år har arbetat som lärare i fyra år. Hon har inte alltid undervisat i engelska utan har 

bytt mellan olika ämnen. Sara är utbildad lärare, men har inte behörighet att undervisa i 

engelskämnet. Sara har arbetat på den skolan som hon är på nu i en månad. 

 

Lovisa 50–55 år har arbetat som lärare i tjugoåtta år. Hon har under de flesta åren av hennes 

lärarkarriär undervisat i engelska, men ibland har det varit något år som det har blivit ett 

uppehåll från engelskundervisningen. Lovisa har behörighet att undervisa i engelskämnet. Hon 

har arbetet på den skola hon är på nu i tretton år. 

 

Ida 65–70 år har arbetat som lärare i fyrtiosex år och hon har alltid undervisat i engelskämnet. 

Ida har behörighet att undervisa i engelskämnet och hon har arbetat på den skolan som hon är 

på nu i tjugosex år. 

 

Anna 25–30 år har arbetat som lärare i fem år. Hon har inte undervisat i engelska jämt, eftersom 

hon har bytt ämnen nästan varje år. Anna har dock alltid suttit med vid rättning av de nationella 

proven i engelska. Anna har behörighet i att undervisa i engelskämnet och hon har arbetat på 

den skolan hon är på nu i fem år. 

 

5.1.2. Lärarnas användning och åsikter om engelska i engelskundervisningen 
Alla de fyra lärarna i undersökningen beskriver att de försöker att prata engelska i största 

möjliga utsträckning, för att eleverna ska exponeras för det engelska språket för att kunna lära 

sig. Sara beskriver att hon pratar mestadels engelska, för att läraren innan gjorde det och därför 

blev det naturligt att hon gjorde likadant.  

 

Lovisa förklarar att hon känner en skyldighet att använda engelska, eftersom klassrummet kan 

vara det enda stället som vissa elever möter det engelska språket. Ida anser att de inte har så 

många tillfällen att undervisa i engelska och därför måste de utnyttja tiden väl och att eleverna 

då måste bli exponerade för engelskan.  

 

Anna och Sara förklarar att när de ger eleverna en instruktion förklarar de att de först använder 

engelska, för att sedan upprepa instruktionen på svenska. Ida beskriver att hon alltid ger 

eleverna instruktionen på engelska och Lovisa försöker att använda det engelska språket vid 

instruktionerna under engelsklektionerna. 
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Vid beröm, tillsägelser och uppmaningar beskriver alla fyra lärarna att de försöker att använda 

engelska, men Lovisa beskriver att hon ibland använder svenska av farten. Sara förklarar att 

hon använder båda språken, men mest engelska.  

 

Anna uttrycker att hon skulle vilja prata engelska hela tiden, men måste anpassa sig efter 

gruppen. I början av sin lärarkarriär använde Lovisa betydligt mer svenska och menar på att 

hon har blivit bättre på att prata engelska i engelskundervisningen, eftersom hon insåg att 

eleverna ”ska bada i engelska”. Sara anser att hon som deras lärare ska prata på engelska och 

hon menar att det skulle vara konstigt eller kännas onaturligt att helt plötsligt börja kommentera 

på svenska mitt i engelskatalet. Ida menar att det engelska talet måste vara huvudfokus under 

engelsklektionerna. 
 

5.1.3. Språkliga strategier som används av lärarna i engelskundervisningen  
Sara och Anna förklarar att de försäkrar sig om att eleverna har förstått en genomgång på 

engelska under en engelsklektion genom att upprepa instruktionen igen på svenska. Efter ett 

tag i en ny klass upplever Sara att hon kan prata mindre på svenska och övergå desto mer till 

engelskan.  Lovisa beskriver att hon försäkrar sig om att eleverna förstått genomgången genom 

att visa med hela kroppen eller tar hjälp av materialet, men Lovisa förklarar att hon fuskar 

ibland och använder svenska för att förklara instruktionen. Lovisa kan även ta hjälp av elever 

som har lättare för det engelska språket som får repetera på svenska vad de ska göra, då får 

elever med svårigheter med engelska en till möjlighet att höra instruktionen. Ida beskriver att 

hon försäkrar sig om att eleverna har förstått en genomgång på engelska genom att repetera det 

hon redan sagt på engelska en gång till när hon upplever att inte eleverna förstår. Ida förklarar 

att när hon har haft en genomgång brukar hon gå till de elever som har det extra svårt och ta 

instruktionen på svenska för just de eleverna. 

 

Lovisa beskriver att hon försöker att titta på eleverna för att försäkra sig om de har förstått 

instruktionen, för att hon ser på eleverna om de har förstått om de öppnar boken eller om de 

börjar arbeta med uppgifterna. När Lovisa ser att elever inte hänger med kan hon gå till dem 

och förklara. Anna försöker även söka ögonkontakt med elever och då se om hon når fram till 

eleverna. De elever som Ida vet har svårigheter med att förstå instruktionerna på engelska 

brukar hon samla i en grupp, för att försäkra sig om att de förstått medan de andra eleverna 

fortsätter arbeta efter en genomgång. Ida förklarar att hon förser eleverna med instruktioner 

både i textform och muntligt, för att det ska bli lättare för eleverna att förstå. 
 

5.1.4. Lärarnas användning och åsikter om svenska i engelskundervisningen 
Anna beskriver att hon översätter det mesta hon säger på engelska vid en instruktion till 

svenska, eftersom de har ett sådant stort kunskapsspann i klasserna där hon jobbar. Sara 

uttrycker att de tillfällen hon oftast använder svenska är vid instruktioner, Sara beskriver att 

hon då översätter det hon har sagt på engelska vid instruktioner till svenska.  

 

Ida förklarar att hon endast använder svenska i engelskundervisningen vid grammatiska 

genomgångar, eftersom hon upplever att elever har svårt att förstå och att se sambandet om hon 

tar det på engelska. Ida anser att det är smart att kombinera språken då, eftersom hon kan göra 

paralleller till den svenska grammatiken i engelskundervisningen. Lovisa uttrycker att hon 

endast använder svenska i engelskundervisningen när det blir långa och krångliga instruktioner. 

Lovisa beskriver att hon ibland kan översätta till svenska direkt vid instruktioner när hon vet 

att det är någonting som är krångligt för de eleverna som har svårt med engelska.  
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Anna beskriver att hon kombinerar svenska och engelska för att kunna få med alla i det hon 

instruerar eleverna till att de ska göra. Lovisa uttrycker att hon pratade mer på svenska i början 

av sin lärarkarriär, eftersom hon trodde att det skulle underlätta för eleverna. Sara beskriver att 

hon översätter till svenska för att hon vet att det finns elever som inte förstår, även om de säger 

att de har förstått instruktionen. Sara förklarar att hon vill vara tydlig eftersom hon vet att det 

är flera elever som tycker att engelskämnet är svårt, därför översätter hon till svenska.  

 

5.1.5. Lärarnas åsikter kring användning av translanguaging i 
engelskundervisningen 
Begreppet translanguaging var nytt för alla lärarna i undersökningen, men Lovisa, Anna och 

Ida skulle ändå kunna tänka sig att använda translanguaging i sin engelskundervisning. I 

motsats till de andra lärarna skulle Sara inte kunna tänka sig att använda sig av translanguaging, 

eftersom hon vill hålla sig till ett språk. Code-switching anser Sara vara mer likt sin egen 

undervisning, då hon endast vill använda svenska för att förklara något som eleverna inte har 

förstått. Lovisa förklarar efter en beskrivning av strategin att hon redan använder sig lite av 

translanguaging i sin undervisning. Ida anser dock att om eleverna inte får träna att prata på 

engelska och att de istället får diskutera på svenska blir de inte utmanade. Ida förklarar att det 

som är svårt för eleverna vill de gärna hoppa över och det blir genast lättare om de får diskutera 

på svenska. Anna förklarar att det är beroende på vilket syfte det är med övningen som avgör 

om hon skulle använda translanguaging eller inte. Anna menar att vid exempelvis hörövningar 

får eleverna sin input på engelska och hennes fokus ligger inte på att få höra dem prata engelska 

utan snarare om att se om de förstått vad de lyssnat på och vad de kan diskutera. Anna förklarar 

vidare att övningens syfte blir då att eleverna ska visa att de har förstått vad inputen handlar om 

och om de kan reflektera om det. 

 

Sara anser att translanguaging skulle kunna passa om det är en ny elev i klassen som inte är 

van vid att läraren pratar mycket engelska. Sara menar att det kan vara en bra början för elever, 

eftersom det bli tydligt för eleverna att pratar hon på engelska ska de exempelvis svara på 

svenska. Sara anser att det kan vara ett delmål för eleven, för att sedan övergå till undervisning 

mer eller mindre helt på engelska. Lovisa anser att strategin kan vara lämplig att använda vid 

filmvisning och ser de en film på svenska kan de sedan diskutera filmens innehåll på engelska. 

Ida anser att translanguaging kan passa för de elever som har det svårt med engelskan. Genom 

att använda translanguaging menar Ida att hon skulle kunna se om eleverna förstått huvudsyftet 

med en text eller vad de gjort. Anna menar att genom att eleverna får svara på svenska kommer 

flera att våga svara och bli delaktiga.   
 

5.1.6. Elevers inverkan på lärarnas språkval i engelskundervisningen 
Sara uppger att valet av språk i engelskundervisningen beror på vilken klass som hon har och 

vilken årskurs de går i. I likhet med Sara förklarar Anna att hennes val av språk grundar sig i 

gruppen och ju starkare grupp hon har desto mer engelska pratar hon generellt. 

 

Lovisa och Anna beskriver att de kan bli oroliga över de eleverna som låser sig och har bestämt 

sig redan innan att de inte kan eller att de inte kommer att förstå uppgiften. Sara anger att hon 

är medveten om att det är många elever som tycker att engelskämnet är svårt, men hon är inte 

orolig för att eleverna inte ska förstå när hon pratar på engelska. Sara förklarar att hon tycker 

att det är svårare att tillgodose de eleverna som är väldigt duktiga på engelska som helst skulle 

vilja att hon inte sa ett ord på svenska. Anna är orolig för att eleverna inte ska förstå när hon 

pratar på engelska och flera elever har uttryckt frustration när hon inte har tagit det på svenska. 

Anna uppger att många elever är inställda på att de redan ska kunna allting innan man börjar 

och att vissa elever kan få panik för att de inte förstår när hon har en genomgång på engelska.  
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Anna menar att hon har sådan stor kunskapsbredd i klassen där vissa elever skulle förstå om 

hon pratade engelska en hel lektion medan andra inte kan presentera sig riktigt. Ida menar att 

hon vet vilka elever som har svårigheter i klassen och att hon försöker att stötta dem i grupp. 

Lovisa förklarar att om hon översätter det hon har sagt på engelska till svenska finns det elever 

som stänger av och inte lyssnar alls på engelskan utan väntar på den svenska översättningen.  

 

Sara anger att hennes elever tycker att engelska är ett roligt ämne och att de har uttryckt att de 

vill lära sig engelska och anser att det är ett viktigt ämne. Sara har tidigare mött elever som 

anser att har man svårigheter med engelska så har man svårigheter (elevens uppfattning). 

Lovisa uppger att hennes elever tycker engelskundervisningen fungerar bra och hon tror att 

eleverna känner sig duktiga och förstår och om vi hade pratat svenska under engelsklektionerna 

hade det inte gett dem någonting. Lovisa beskriver att de elever som har svårt i engelska ändå 

tycker att engelskan är lite spännande och att de vill lära sig, därför anser Lovisa att det är bra 

att de pratar mycket engelska. Anna förklarar att det är många i hennes klass som tycker att 

engelsk ämnet är svårt och de har varit för svårt innehåll för den breda gruppen.  

 

Sara och Lovisa beskriver att det är elever i deras klass som har uttryckt att de vill att lärarna 

ska prata mer på engelska. I motsats till Sara och Lovisa förklarar Anna och Ida att de inte har 

några elever som har sagt att de vill att lärarna ska prata mer på engelska. 
 

Sara beskriver att hon inte har upplevt att hennes elever vill att hon ska prata mer på svenska. 

Däremot har elever i Lovisas, Annas och Idas klasser uttryckt att de vill att lärarna ska prata 

mer på svenska. 

 

5.1.7. Lärarnas egna upplevelser och känslor kring engelskundervisningen 
Sara vill använda så mycket engelska som det går, men upplever att det är en svår balansgång 

i hur mycket engelska respektive svenska hon ska använda. Lovisa menar att det kan uppstå 

svårigheter med att prata engelska vid diskussioner om samhällsfrågor, historia eller andra 

känsliga frågor, eftersom det blir för svårt för Lovisa att utrycka sig så att eleverna förstår på 

engelska. Lovisa menar att vid de tillfällena byter hon till svenska för att barnen ska förstå och 

att de ska känna att de kan ställa frågor till henne på svenska. Ida upplever inga särskilda 

känslor när hon använder svenska, för att hon försöker att inte använda någon svenska i 

engelskundervisningen. Anna kan använda svenska ibland när hennes egen vokabulär inte 

räcker till, men hon menar att den oftast gör det. Anna anser att det tar emot lite att använda 

svenska, eftersom hon gärna skulle vilja använda engelska hela tiden. Anna menar att det väckas 

en viss frustration hos henne när hon försöker tydligt förklara på engelska och vissa elever inte 

ens försöker att förstå och det finns en motvilja från eleven att vilja förstå. Anna menar att vissa 

situationer där hennes eget ordförråd inte räcker till kan hon uppleva känslor av skam eller 

känslan av att vara en dålig lärare för att hon använder svenska i engelskundervisningen. Anna 

påstår att det händer väldigt sällan när det kommer till det verbala språket, men det kan vara att 

hon behöver slå upp hur ett ord stavas. 

 

Sara och Ida förklarar att de inte har upplevt känslor av skam eller känslan av att vara en dålig 

lärare för att de använder svenska i engelskundervisningen. Sara beskriver dock att hon kände 

sig lite dålig som lärare i början på det nya arbetet, eftersom den tidigare läraren hade pratat 

mer på engelska än vad hon gjorde. Ida menar att hon sätter sig in i elevens situation ”Hur hade 

jag känt om jag var elev vid en genomgång där läraren pratar engelska och jag inte förstått?”. 

Ida anser att eleven hänger ju ändå inte med då och därför känner hon sig inte dålig som lärare 

om hon använder svenska. I motsats till Sara och Ida har Lovisa upplevt känslor av skam eller 

känslan av att vara en dålig lärare för att hon använt svenska i engelskundervisningen. Anna 
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förklarar att hon inte har upplevt skam vid sådana situationer där hon måste förklara på svenska 

för att eleverna inte förstår, däremot menar hon att hon kan känna sig dålig som lärare om hon 

själv inte har ordförrådet 

 

Ingen av de fyra lärarna upplever någon direkt press att de ska använda endast engelska i 

engelskundervisningen. Lovisa förklarar dock att hon kan bli arg på sig själv om hon glömmer 

bort sig och pratar svenska. Ida menar att hon har arbetat med engelskämnet i många år och 

därför är hon bekväm i det. Anna upplevde en viss press att använda endast engelska när hon 

var nyutbildad, men hon förklarar att nu känns det naturligt att byta mellan de två språken.  

 

5.2. Enkätundersökning 
Nedan visas resultatet från enkätundersökningen som genomfördes hos tio klasser i årskurs 4–

6. 

5.2.1. Resultat enkätundersökning 
Totalt deltog 76 elever från årskurs 4–6. I undersökningen deltog 27 elever från årskurs 4, 17 

elever ifrån årskurs 5 och 32 elever från årskurs 6 

 

Figur 1 visar nedan att 76 % av eleverna anser att deras lärare pratar engelska hela lektionen, 

medan 15 % menar att läraren pratar engelska halva lektionen och 9 % vet inte. Det var ingen 

som ansåg att läraren inte alls ska använda engelska under en engelsklektion. 

 

Lärares engelskanvändning 

 
Figur 1: Elevernas åsikter om hur mycket engelska deras lärare använder under en engelsklektion (alla elever) 

Som Figur 2 visar förstod 63 % av eleverna mycket av det som läraren pratar om på engelska, 

medan 15 % förstod ganska mycket och 22 % förstod lite. Det var ingen elev som inte förstod 

någonting. 

Elevers engelskförståelse 

 
Figur 2: Elevernas åsikter om hur mycket de förstår av det läraren pratar om på engelska (alla elever) 
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Som Figur 3 visar så anser majoriteten av elever i årskurs 4, årskurs 5 och årskurs 6 att läraren 

bör prata engelska under halva lektionen när de har en engelsklektion. I årskurs 4 menar 7 % 

av eleverna att de vill att läraren inte alls ska prata engelska under engelsklektionerna. 19 % av 

eleverna i årskurs 4 vill att deras lärare ska prata engelska hela lektionen, 70 % halva lektionen 

och 4 % vet inte. I årskurs 5 vill 75 % av eleverna att deras lärare ska prata engelska halva 

engelsklektionen, 12 % vill att läraren ska prata engelska hela lektionen och 13 % vet inte. I 

årskurs 6 vill 63 % av eleverna att deras lärare ska använda engelska halva lektionen, 31 % vill 

att läraren ska prata engelska hela engelsk lektionen och 6 % vet inte.  

 

Användning av engelska under en engelsklektion 

 

 
Figur 3: Elevernas åsikt om hur mycket läraren bör prata engelska under en lektion 

Vid frågan om eleverna vill att deras lärare ska prata mer på svenska blev resultatet jämt, men 

majoriteten av eleverna med 42 elevsvar vill att läraren ska prata mer på engelska medan 34 

elever inte vill att läraren ska prata mer på engelska  

Majoriteten av eleverna anger att deras lärare använder svenska under engelsklektionerna på 

frågan om deras lärare använder svenska under engelsklektionerna. Det är endast 2 elever av 

76 som anser att deras lärare inte använder svenska under engelsklektionerna och Figur 5 visar 

ett snarlikt resultat där majoriteten av eleverna inte vill att läraren ska prata mer på svenska.  

 

Resultatet i Figur 4 visar att majoriteten av eleverna inte vill att läraren ska prata mer på 

svenska. 63 elever vill inte att deras lärare ska prata mer på svenska, medan 13 elever vill att 

läraren ska prata mer på svenska. 
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Engelskundervisning på svenska 

 
Figur 4: Elevernas åsikt om de vill att läraren ska prata mer på svenska (alla elever) 

Som Figur 5 nedan visar, anser 71 % av eleverna att deras lärare använder engelska under en 

genomgång, medan 29 % menar att läraren använder svenska. Några elever ville svara båda 

språken, men när inte det fanns som svarsalternativ blev de hänvisade till att svara det språk 

som användes mest eller oftast av de två språken vid en genomgång. 

 

Språk vid genomgång 

 
Figur 5: Elevernas åsikt om deras lärare använder engelska eller svenska under en genomgång (alla elever) 

Tabell 1 visar att eleverna anser att de vanligaste situationerna där läraren använder svenska är 

när hen har en genomgång, när någon inte förstår och när läraren översätter från engelska.  

 
Situationer där lärare ofta använder svenska 

Elevsvar Antal elever 

Genomgång/instruktion 30 

När någon inte förstår 23 

Översätter från engelska 15 

När läraren hjälper en elev eller svarar på frågor 9 

När läraren förklarar ett ord eller något 8 

Ibland 2 

Vet inte  1 

Tillsägelse 1 

När vi tittar på film eller läser en text 1 

När läraren förklarar längre saker 1 

När det behövs 1 

Tabell 1: Elevernas åsikter och förslag på när deras lärare använder svenska under engelsklektionerna (alla elever) 

Figur 6 visar att 63 % av eleverna var positiva till att läsa en text på engelska som de sedan 

pratar om på svenska, medan 15 % tyckte att det var en dålig idé och 22 % svarade att de inte 

vet om det är en bra eller dålig ide. 

1
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Användning av translanguaging 

 
Figur 6: Elevernas åsikt om de tror att det är bra ide att (använda translanguaging) under en lektion läsa en text på engelska som de 
sedan pratar om på svenska (alla elever) 

Som Figur 7 visar svarade 37 % att det var en bra idé att använda svenska eller ett annat språk 

under en engelsklektion, medan 32 % inte visste och 31 % ansåg att det var en dålig idé.  

 
Språk på engelsklektion 

 
Figur 7: Elevernas åsikt om det är en bra ide att använda svenska eller ett annat språk än engelska under en 
engelsklektion (alla elever) 

6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat samt tillvägagångssättet för genomförande av studien. 

Studien och diskussionen kommer att vara baserad på det som står i bakgrunden, samt de två 

teoretiska perspektiven, The Input Hypothesis och Translanguaging som utgör studiens 

ramverk. Resultatdiskussionen kommer att vara indelad efter de två frågeställningar som 

formulerats för studien. Dessa är: 

- Vilka åsikter har lärare om att tala engelska, respektive svenska under 

engelsklektionerna? 

 

- Vilka åsikter har elever om att läraren använder engelska, respektive svenska under 

engelsklektionerna? 

Som avslutning sammanfattas diskussionen, en slutsats presenteras samt ett avsnitt med tankar 

om fortsatt forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras studiens resultat i relation till bakgrund och teorierna. 

6.1.1. Det engelska språket i engelskundervisningen 
De deltagande lärarna i studien har generellt en ambition att använda engelska i största möjliga 

utsträckning under engelsklektionerna.  
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De fyra lärarna skulle vilja använda engelska hela tiden men tre av dem anser att de måste 

använda svenska ibland, eftersom de vill försäkra sig om att eleverna förstår. Ida är den lärare 

som pratar engelska nästan genomgående under engelsklektionerna och har det svenska språket 

som sista utväg om eleverna inte förstår, för att hon anser att engelska ska användas 

genomgående. Lundberg (2007 s.163) menar på samma sätt som Ida att målspråket ska 

användas så mycket som möjligt i målspråksundervisningen. Även i Batemans (2008 s.15–16) 

undersökning framgår det likartade uppfattningar som Ida där lärarstudenter anser att läraren 

bör använda målspråk för att eleverna måste få input från målspråket. Däremot anser Kang 

(2008) att det inte alltid lönar sig att använda målspråk i målspråksundervisningen. I 

Skolinspektionens undersökning (2011 s.6-7) framgår det precis som hos dessa lärare att de 

flesta engelsklektioner innehåller en blandning av målspråk och modersmål. 

 

Alla lärarna i undersökningen är eniga om att de använder engelska för att de menar att eleverna 

behöver exponeras för engelska för att kunna lära sig. Lärarnas åsikter överensstämmer med 

Krashens (1985 s.2) Input hypothesis där eleverna kan tillägna sig språk genom budskap eller 

begriplig input och därför bör begriplig input vara en del av miljön. Det är även i linje med 

Skolverket (2016) som belyser att det är skolans ansvar att eleven ska utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga, där eleverna bland annat behöver input för att utvecklas. 

 

Lovisa anser att det är hennes skyldighet att använda engelska i den utsträckning som är möjlig, 

eftersom hon menar att alla elever inte har tillgång till input från engelska på andra ställen än 

under lektionstid. Ida har en likartad uppfattning som Lovisa, där hon förklarar att tiden måste 

utnyttjas väl, eftersom de inte har så många tillfällen i skolan där eleverna blir undervisade i 

engelska. Littlewood och Yu (2009 s.65) menar i likhet med Lovisa att 

målspråksundervisningen i skolan kan vara den enda kontakt eleverna får eller har med 

målspråket. 

 

I enkätundersökningen bland eleverna i årskurs 4–6 framgår det att eleverna tycker att läraren 

använder mycket engelska i engelskundervisningen. 76 % av deltagarna menar att läraren 

använder engelska under hela engelsklektionen. Resultatet är i linje med Krashens (1985 s.2) 

input hypothesis, där målspråket ska användas för att elevernas ska tillgodoses med begriplig 

input för att utveckla kunskaper i målspråket. Men mycket engelska i engelskundervisningen 

behöver inte alltid vara bra då Littlewood och Yu (2009 s.71) anger i sin studie att flera bra 

undervisningsmetoder går förlorade när endast målspråk används. Däremot svarade 74 av 76 

elever i undersökningen att deras lärare använder svenska i engelskundervisningen. Resultatet 

på de båda frågorna går då emot varandra eftersom 76 % av eleverna menar att läraren använder 

engelska hela lektionen, men samtidigt menar 74 av 76 elever att deras lärare använder svenska 

i engelskundervisningen. 

 

Sara förklarar att hon väljer vilket språk hon ska använda beroende på valet av uppgifter som 

eleverna ska utföra. Hall och Cooks (2013 s.285–286) undersökning visar på liknande åsikter 

som Sara där det kan skilja sig mellan lektioner hur läraren använder sig av målspråk respektive 

modersmål. 

 

I Lundbergs (2007 s.164) undersökning framgick det att lärarna valde att använda modersmålet 

vid tillsägelser. Tvärtemot Lundbergs (2007 s.164) undersökning använder de fyra lärarna 

engelska överlag vid tillsägelser, uppmaningar eller beröm. Om lärarna i studien använder 

svenska är det på grund av farten eller om en elev inte förstår. 
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6.1.2. Det svenska språket i engelskundervisningen 
Sara och Anna ger instruktioner först på engelska och därefter på svenska för att försäkra sig 

om att alla elever har förstått genomgången. Lovisa använder främst engelska vid instruktioner 

och visar med hjälp av kropp och material för att eleverna ska förstå. Lovisa väljer dock ibland 

att ta instruktionen direkt på svenska för att hon vet att det kommer att bli många frågor och då 

för att spara tid använder hon svenska. I likhet med Lovisa så anser flera forskare (Qian m.fl. 

2009; Rezvani & Eslami-Rasekh 2011 s.20; Bateman: 2008) att målspråkslektionerna kan bli 

mer effektiva om modersmålet används då eleverna förstår fortare. Ida väljer att använda 

svenska endast vid grammatiska genomgångar.  

 

De flesta elever i undersökningen menar att de förstår mycket av det läraren pratar om på 

engelska, men det är ändå närmare 40% som inte förstår så mycket eller förstår lite av det 

läraren pratar om på engelska. Majoriteten av eleverna som deltog i undersökningen är ändå 

överens om att de inte vill att läraren ska prata mer på svenska i engelskundervisningen. 

Däremot hade eleverna i undersökningen skilda åsikter angående om de vill att läraren ska prata 

mer på engelska. Lärarna hade också olika uppfattningar. Två lärare hade mött elever som ville 

att de skulle prata mer på engelska och tre av lärarna har mött elever som vill att de ska prata 

mer på svenska. Eleverna i Macaro och Lees (2012 s.732) undersökning anser dock att för 

mycket målspråk under målspråkslektionerna kan leda till att lektionerna inte blir så 

kommunikativa och det skulle kunna vara en anledning varför eleverna i denna studie inte vill 

att läraren pratar för mycket på engelska. 

 

Vid genomgångar svarade 71 % av eleverna i undersökningen att deras lärare använder 

engelska. Men samtidigt svarar eleverna att de tre situationer som de anser att läraren använder 

svenska vid är genomgångar när någon elev inte förstår eller när läraren ska översätta från 

målspråket.  På samma sätt som i denna studies resultat kunde liknande situationer urskiljas i 

Littlewood och Yus (2009 s.69) undersökning såsom att på något sätt skapa relationer, 

förklaringar för att skapa förståelse, sammanhang och behålla kontroll över klassrumsmiljön.  

 

6.1.3. Strategier i engelskundervisningen 
Två av lärarna i undersökningen använder konsekvent code-switching (CS) i undervisningen, 

eftersom de byter språk mellan engelska och svenska, men det är inte en planerad användning 

av CS. Intressant att de båda lärarna vill använda engelska genomgående, men känner att de 

måste försäkra sig om att alla elever förstår genom att ge instruktionen även på svenska. 

Rezvani och Eslami-Rasekh (2011 s.230) menar att en bra användning av CS kan leda till flera 

bra faktorer för klassrumsmiljön i likhet med Sara och Anna som vill att alla elever ska förstå 

och inte känna sig utanför. Lovisa använder svenska ibland och Ida använder i regel engelska, 

eftersom hon menar att man ska undvika att använda svenska under engelsklektionerna. Idas 

åsikt kan kopplas ihop med Lundberg (2007 s.109) som menar att målspråksanvändning är en 

bristvara. Littlewood och Yu (2009 s.71) anser å andra sidan att många värdefulla 

undervisningsmetoder förbises när fokuset ligger på att endast använda målspråket i 

målspråksundervisningen. 

 

Ingen av de lärarna som deltog i intervjuundersökningen har en planering för användning av 

språken utan använder generellt engelska i största möjliga mån och svenska när de anser att det 

behövs. Sara och Ida är negativa till användning av translanguaging, eftersom de båda anser att 

målspråket främst ska användas under engelsklektionerna. Ida säger sig kunna prova att 

använda den språkstrategin, men att det framför allt passar de elever som har det svårt med 

engelska.  
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Sara menar att translanguaging kan användas för att nå ett delmål för att sedan övergå mer till 

målspråket istället för att blanda som i translanguaging. Ida anger att vissa elever inte skulle bli 

utmanade vid användning av translanguaging, eftersom eleverna skulle välja att använda 

modersmål i första hand. En likartad uppfattning som Ida har finns hos Baker (2011 s.290) som 

menar att ett problem med användning av translanguaging är att elever kan vilja använda det 

språk som de är bäst på och i många fall blir det då modersmålet. Ida och Anna anser i likhet 

med Baker (2011 s.82–83) att translanguaging kan bidra till en djupare förståelse. Ida och Anna 

är ense om att genom att använda translanguaging kan de se om en elev har förstått huvudsyftet 

exempelvis vid arbete med en text. Anna är den som är mest positiv till att använda 

translanguaging av de fyra lärarna. Lovisa anser att hon redan använder translanguaging till 

viss del i sin engelskundervisning och därför är även hon positiv till användning av den 

strategin. 

 

I undersökningen framgick det att majoriteten av eleverna som deltog i undersökningen är 

positiva till att använda translanguaging under en lektion. Baker (2011 s.288) menar att om 

eleverna ska utveckla sin språkförmåga i målspråket måste läraren ha en planering för hur 

modersmålet respektive målspråket ska användas och eleverna i undersökningen kan ha upplevt 

att det kan vara bekvämt att använda en strategi där det är bestämt sedan innan vilket språk de 

ska använda.  

 

Sara, Lovisa och Anna utrycker att de har mött elever som låser sig och slutar att lyssna under 

engelsklektioner. Sara och Anna beskriver att eleverna går in med inställningen att de inte kan 

redan innan Sara och Anna börjar prata på målspråket. Anna påstår att en del elever tror att de 

ska kunna allt redan innan de har börjat träna och på grund av den inställningen blir det jobbigt 

för eleverna när de sedan inte förstår. Lovisa menar att en del elever kan bli lite ledsna när de 

inte hänger med och hon menar även att elever som stänger av kan bli irriterade på henne när 

hon vägrar att använda modersmål vid exempelvis en genomgång och då behöver hon gå till 

dem för att stämma av. Detta är intressant, eftersom Krashen (1985 s.3) beskriver just detta 

fenomen som handlar om det affektiva filtret som är en av de fem hypoteser som ingår i input 

hypothesis. Den mentala blockeringen uppstår om eleven exempelvis är orolig eller har dåligt 

självförtroende. Krashen (1985 s.3) menar att en person måste vara öppen för att kunna tillägna 

sig målspråk och är det affektiva filtret uppe kan inte en person tillgodose sig den inputen hen 

behöver. Flera forskare (Rezvani & Eslami-Rasekh 2011 s.23; Littlewood & Yu 2009 s.71) 

menar emellertid att modersmålet kan användas för att öka just elevens självförtroende i 

språkinlärningen. 

 

I enkätundersökningen i denna studie så anser majoriteten av eleverna från de tre årskurserna 

att läraren bör använda målspråk halva lektionen. Eleverna i Macaro och Lees (2012) 

undersökning menar att modersmålet kan vara en genväg till att lära sig målspråket och det 

skulle även kunna vara anledningen till varför eleverna i denna studie vill använda svenska 

halva lektionen.  

 

I årskurs 6 vill fler elever att läraren ska använda målspråket hela lektionen än eleverna i årskurs 

4 och 5. Det skulle kunna bero på att eleverna är äldre och har en mer utvecklad språkförmåga 

i engelska, men några andra kopplingar mellan ålder och hur mycket engelska som ska 

användas i engelskundervisningen har inte funnits och därför kan inte det styrkas i studien. 

 

6.1.4. Känslor kring språkvalet I engelskundervisningen 
Lovisa har upplevt skam eller känslor av att hon är dålig som lärare när hon har använt svenska 

i engelskundervisningen. Flera forskare (Hall & Cook 2013 s.294–295; Littlewood & Yu 2009 
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s.69) menar på samma sätt som Lovisa att lärare kan få dåligt samvete när de använder 

modersmål i målspråksundervisningen på grund av negativa åsikter som kretsar kring 

modermålsanvändning i målspråksundervisning. Ingen av de andra tre lärarna har direkt känt 

skam över att de har använt svenska i engelskundervisning. Ingen av lärarna i studien upplever 

någon press att de ska använda engelska hela tiden under engelsklektionerna. Ida menar att hon 

sätter sig in i elevens situation och Anna anser att det är viktigare att ha ett tillåtande klimat än 

att hon som lärare ska vara felfri och använda engelska genomgående.  

 

Både Sara och Anna uttrycker att det beror på eleverna hur och när de väljer att använda 

engelska respektive svenska. Exempelvis grundar sig Sara och Annas val i vilken årskurs 

eleverna går i och hur stark gruppen är i engelskämnet. Hall och Cook (2013 s.294) menar i 

likhet med Sara och Anna att det beror på lärare och elevers åsikter om hur språkanvändningen 

ska brukas. 

 

Ida är den lärare som använder engelska i störst utsträckning och är inte särskilt intresserad av 

att prova någon ny strategi som innebär mer användning av svenska i engelskundervisningen. 

Ida är den lärare som är äldst av de fyra lärarna och detta skulle kunna vara en faktor som 

påverkar hennes attityd till användning av svenska i engelskundervisningen. Men några andra 

samband mellan ålder och åsikter har inte funnits bland de andra lärarna i studien och därför 

kan detta inte styrkas i sin helhet i studien. 

 

6.2. Metoddiskussion 
Denna studie visar attityder hos några svenska lärare och ett mindre urval av svenska elever 

angående valet av språk i engelskundervisningen i Mellansverige. Studien innehåller två olika 

undersökningsmetoder: en enkätundersökning för elever med sjuttiosex respondenter och halv-

strukturerade intervjuer med fyra lärare. Före datainsamlingen genomfördes en pilotstudie på 

både intervjun och enkätundersökningen. I enkätundersökningen behövde några frågor 

formuleras om, samt svarsalternativen göras mer barnvänliga. Innan intervjuerna genomfördes 

skapades en intervjuguide som sedan intervjuerna följde genomgående. Genom 

enkätundersökningen kan ändå några generaliseringar göras kring huruvida elever anser att 

modersmålet respektive målspråket bör användas i engelskundervisningen.  

 

Resultatet och slutsatsen i denna studie är något begränsad på grund av det låga antalet 

informanter vid intervjuerna och den tajta tidsramen. Forskaren anpassade sig genom att 

intervjua färre lärare än vad som egentligen hade varit optimalt, för att hinna med att analysera 

både intervjuer och enkätresultaten. Kvale och Brinkmann (2014 s.156) anser att i intervjuer 

bör antalet deltagande informanter vara ungefär 5–25 stycken men att antalet kan skifta på 

grund av tid och resurser. 

 
De etiska förhållningsreglerna följdes genomgående i undersökningarna. I intervjuerna 

avslöjade lärarna detaljer om sig själva som kunde ha avslöjat vem de är, men dessa togs bort 

vid transkriberingen för att skydda informanterna (McKay 2006 s.156). 

 
Vid bearbetning och analysen av materialet kan vissa sammanhang eller mönster ha förbisetts, 

eftersom det är mycket information som ska analyseras och tolkas. Färgkodningen och 

tabellerna gjorde svaren överskådliga. 
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7. Slutsats 
I denna studie har det framkommit att det finns skillnader mellan elever och hos individuella 

lärare huruvida svenska respektive engelska bör användas i klassrummet. Det finns även många 

gemensamma faktorer mellan lärarna, och större delen av lärarnas åsikter går att jämföra med 

resultat från tidigare studier. En likartad uppfattning kan utläsas hos flera forskare (Kang 2008 

s.220; Carless 2004; Rezvani & Eslami-Rasekh 2011 s.23; Neokleous 2017 s.334) där alla är 

överens om att lärares tidigare erfarenheter, kunnighet i språket och sina personliga åsikter kring 

användning av målspråket i klassrummet är det som avgör hur målspråket används i 

klassrummet. 

 

De fyra lärarna är tämligen överens om att engelska ska användas i största möjliga utsträckning 

och detta korrelerar med Krashens (1985 s.3) input hypothesis och annan tidigare forskning där 

målspråket främst ska användas inom målspråkundervisningen. Flera av lärarna i 

undersökningen har ändå en positiv attityd till att använda translanguaging vid valet av språk i 

engelskundervisningen som var en ny strategi för dem alla fyra. 

 

Arbetssätten varierar bland de fyra lärarna, men en gemensam faktor är att när någon av de 

fyra lärarna använder svenska i engelskundervisningen handlar om att läraren vill att eleverna 

ska förstå vad hon säger på engelska. Det korrelerar även med vad som framkommit av 

elevernas svar om att lärarna använder modersmålet för att eleverna ska förstå vad läraren 

säger på engelska. 

 

7.1. Fortsatt forskning 
Studien är gjord i liten utsträckning men det går ändå att dra vissa slutsatser. För framtida 

forskning skulle fler intervjuer med lärare i ämnet kunna kombineras med intervjuer med elever 

för att skapa en omfattande helhetsbild. Genom att använda ett större antal informanter är det 

möjligt att generalisera på annat sätt och då skapa sig en förståelse för elevers- och lärares 

åsikter angående valet av språk i engelskundervisningen.  

 

Majoriteten av eleverna i undersökningen var överens om att de inte ville att läraren skulle 

använda mer modersmål i målspråksundervisningen, även fast majoriteten av eleverna uppgav 

att deras lärare använder målspråket under hela lektionen. Det vore intressant att undersöka 

detta med ett större antal respondenter och en större spridning över landet. 

 

Lärarna var överens om att målspråket ska användas i största möjliga utsträckning, men ändå 

använde de sig av modersmålet i målspråksundervisningen. Det skulle vara engagerande att 

veta om detta är ett återkommande fenomen bland andra lärare, därför borde det undersökas 

vidare. 

 

Translanguaging var främmande för alla lärarna i undersökningen, men tre av lärarna var ändå 

öppna för att prova strategin. Därför vore det intressant att undersöka hos ett större urval av 

lärare om de är bekanta med translanguaging och om de tycker att det är en lämplig strategi att 

använda i målspråksundervisningen. 

 

Eftersom det är den individuella läraren som avgör hur mycket engelska respektive svenska 

som används i engelskundervisningen påverkar det likvärdigheten för engelskundervisningen.   

Det skulle därför vara relevant att undersöka likvärdigheten i engelskundervisningen. 

Majoriteten bland eleverna var relativt överens i sina svar i enkätundersökningen, och därför 

skulle det vara spännande att veta hur mycket lärarna anpassar sig efter elevernas åsikter. 
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Bilaga 1 – Information- och samtyckesblankett för lärare 

Information om deltagande i en undersökning om undervisning i engelska, 
åk 4–6 (till lärare) 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Som avslutning på grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6 vid Högskolan Dalarna har jag, Mikaela 
Norberg, valt att skriva mitt examensarbete om valet av språk i engelskundervisningen. 

 
Syftet med undersökningen är att ta reda på elever och lärares åsikter om hur engelska respektive svenska bör 
användas i engelskundervisningen. För att kunna tillägna mig denna kunskap kommer muntliga intervjuer att ske 
tillsammans med några lärare och en enkätundersökning kommer att genomföras bland elever i åk 4–6. 

Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 6–7. Vi kommer gemensamt överens om en tid som passar dig 
och intervjun beräknas ta ungefär 30-60minuter. De frågor som kommer att ställas är endast relaterade till det 
tidigare beskrivna syftet. För att dokumentera intervjuerna kommer ljudinspelning att användas, men det finns 
möjlighet att neka till detta om det inte känns lämpligt. 

All insamlad information kommer att behandlas och framställas med varsamhet, enligt Högskolan Dalarnas 
forskningsetiska regler. Deltagande personer kommer att vara anonyma och fingerade namn kommer att användas i 
studien. Endast kön, ålder, utbildning och annan relevant information kommer att publiceras. Skolans namn kommer 
också att vara anonymt.  

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.  

Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 

 

 

Jag väljer att delta i undersökningen       Ja ☐      Nej ☐ 

 

Deltagarens underskrift: ________________________ 

 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Student: Mikaela Norberg  Handledare: Marcia Markus 
 
(Kontaktuppgifter)  (Kontaktuppgifter) 
 
 
 
    

(Ort), 2018-01-15 (Ort), 2018-01-15 
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Bilaga 2 – Information- och samtyckesblankett för 
elev/vårdnadshavare 

Information om deltagande i en undersökning om undervisning i engelska, 
åk 4–6 (till vårdnadshavare) 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Som avslutning på grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6 vid Högskolan Dalarna har jag, Mikaela 
Norberg, valt att skriva mitt examensarbete om valet av språk i engelskundervisningen. 

 
Syftet med undersökningen är att ta reda på elever och lärares åsikter om hur engelska respektive svenska bör 
användas i engelskundervisningen. För att kunna tillägna mig denna kunskap kommer muntliga intervjuer att ske 
tillsammans med några lärare och en enkätundersökning kommer att genomföras bland elever i åk 4–6. 

Enkätundersökningen kommer att ske under veckorna 6–7 där tider för enkätundersökningen anpassas efter 
deltagarnas schema. Enkäten beräknas ta ungefär 10 minuter att genomföra. De frågor som kommer att ställas är 
endast relaterade till det tidigare beskrivna syftet. 

All insamlad information kommer att behandlas och framställas med varsamhet, enligt Högskolan Dalarnas 
forskningsetiska regler. Deltagande personer kommer att vara anonyma och fingerade namn kommer att användas i 
studien. Endast ålder, utbildning och annan relevant information kommer att publiceras. Skolans namn kommer 
också att vara anonymt.  

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.  

Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivilligt. Du (och ditt barn) kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Elevens betyg eller undervisning kommer inte att påverkas av deltagande eller 
av inte deltagande i undersökningen.  

 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Student: Mikaela Norberg   Handledare: Marcia Markus 
 
(Kontaktuppgifter)  (Kontaktuppgifter) 
 
 
 
 
    

(Ort), 2018-02-01 (Ort), 2018-02-01 
 
Ditt barn har visat ett intresse att delta i undersökningen men vårdnadshavarens godkännande krävs för 
detta. Fyll därför i denna talong för att antingen godkänna eller neka deltagandet.  
 
 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen       Ja ☐      Nej ☐ 

 
Barnets namn: _________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift (det räcker med en vårdnadshavares underskrift): 
 
1.__________________________            2.___________________________ 
 
Namnförtydligande: 
 
__________________________             ____________________________ 
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Bilaga 3 – Enkätundersökning 
 
Enkätundersökning – Valet av språk i engelskundervisningen (elever) 

 
 

I vilken klass går du?  4:an ☐      5:an ☐     6:an ☐ 

Hur mycket engelska använder DIN lärare på engelsklektionerna? 
 

Hela lektionen ☐    Halva lektionen ☐   Inte alls ☐   Vet inte ☐      
 
 
Hur mycket förstår du av det läraren pratar om på engelska?  
 

Mycket ☐    Inte så mycket ☐   Lite ☐    Inget  
 
 
Hur mycket engelska tycker du att läraren ska prata på engelsklektionerna?  
 

Hela lektionen ☐    Halva lektionen ☐   Inte alls ☐   Vet inte ☐      
  
 
Vill du att din lärare ska prata mer på engelska? 
 

Ja ☐   Nej ☐      
 
 
Använder din lärare svenska under engelsklektionerna? 
 

Ja ☐    Nej ☐      
 
 
Vill du att din lärare ska prata mer på svenska? 
 

Ja ☐    Nej ☐      
 
 
När läraren har genomgång eller berättar vad ni ska göra under lektionen, använder hen oftast svenska eller 
engelska? 
 

Svenska   ☐    Engelska   ☐     
 
 
När använder din lärare svenska?  
 
_____________________________ 
 
Tror du att det är en bra idé/dålig idé att under en lektion läsa en text på engelska som ni sedan pratar om 
på svenska eller att under en lektion läsa en text på svenska som ni sedan pratar om på engelska? 
 

Bra idé ☐    Vet inte ☐   Dålig idé   ☐   
 

 
Tycker du att det är en bra idé/dålig idé att använda svenska eller ett annat språk (än 
engelska) under en engelsklektion? 
 

Bra idé ☐    Vet inte ☐   Dålig idé   ☐   
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Bilaga 4 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide  
 

Inledning: 
 
Mikaela Norberg, läser sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4–6 vid 
Högskolan Dalarna. Jag har valt att skriva mitt examensarbete om valet av språk i engelskundervisningen.  
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på elever och lärares åsikter kring huruvida engelska 
respektive svenska bör användas i engelskundervisningen 

 

 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
 

2. Har du behörighet att undervisa i engelskämnet? 
 
 

3. Har du alltid undervisat i engelska? Om inte, hur länge har du undervisat i engelska? 
 
 

4. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
 
 

5. Hur gammal är du? 
 
 
Kärnfrågor: 
 

6. Vad ligger bakom ditt val av språk i engelskundervisningen? 
 
 

7. När du ger eleverna en instruktion använder du engelska eller svenska? Om engelska, ger 
du eleverna en översättning på svenska efter då?  
 

 

8. Kan du berätta mer? Varför väjer du att använda svenska? 
 
 

9. Är du orolig för att eleverna inte ska förstå när du använder engelska?  
 
 

10. Hur försäkrar du dig då om att alla elever har förstått instruktionen om du använder 
engelska? 
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11. När du ger eleverna en tillsägelse eller uppmaning använder du svenska eller engelska? 
Varför? 

 
 

12. När du ger eleverna beröm använder du engelska eller svenska?  
13. När använder du svenska i engelskundervisningen?  

 
 

14. Upplever du några särskilda känslor inom dig när du väljer att använda svenska i 
engelskundervisningen? Kan du berätta mer? 

 
 

15. Har du någon gång upplevt känslor som skam eller känslan av att du är dålig som lärare, 
när du har valt att använda svenska i engelskundervisningen? Varför? 

 
 

16. Varför väjer du att använda engelska? 
 
 

17. Känner du en press på dig att du ska använda endast engelska i engelskundervisningen? 
Om ja, hur då? Varför? 

 
 

18. Kan du så detaljerat som du kan förklara hur du tror att elever upplever 
engelskundervisningen i DIN klass? Kan du säga något mer om det? 
 

 

19. Har eleverna i din klass utryckt att de vill att du pratar mer på engelska? 
 

 

20. Har eleverna i din klass utryckt att de vill att du pratar mer på svenska? 
 
 
Code-switching är en strategi som du kanske har hört talas om tidigare!? Code-switching avser att 
någon byter språk där en person inte kan bestämma sig för att använda ett språk utan hoppar 
fram och tillbaka mellan två språk eller fler språk utan planering. CS innebär att två språk brukas 
samtidigt och ett exempel på användning av CS kan vara om elever inte förstår ett ord på 
målspråket och läraren översätter ordet till modersmålet.  
 
Har du hört talas om translanguaging?  Translanguaging är en pedagogisk strategi som låter eleverna 
använder alla sina språkliga resurser i skolarbetet. Det kan innebära att man t.ex. läser en text på 
engelska och diskutera den på svenska. Läraren kan också anknyta till svenska eller andra språk 
medan man läser/diskuterar texten. 
 
 

21. Skulle du kunna tänka dig att använda dig av det? Varför / Varför inte? 
 

22. På vilket sätt tror du att det vara en lämplig strategi att använda? Hur då? 
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Bilaga 5 – Exempel från Excel-tabell 
 
Intervjuguide     
 Ida  Anna  
Vad ligger bakom ditt val av 

språk i 

engelskundervisningen? 

Jag försöker att använda 

engelska så mycket som 

möjligt. Men när vi har till 

exempel grammatiska 

genomgångar brukar jag 

ha någonting som jag kalla 

för svengelska och då 

tycker jag det är fiffigt att 

ta upp den svenska 

grammatiken samtidigt 

som den engelska och man 

kan visa på paralleller och 

saker som är lika. Men 

helst ska man ju prata så 

mycket engelska som 

möjligt och säger dem då 

att de inte förstår vad de 

menar kan man ju förklara 

på ett annat sätt visa eller 

gestikulera 

Krashen 

(1985:3), 

Littlewood 

& Yu 

(2009:71 

Gruppen mycket. Ju 

starkare grupp desto mer 

engelska pratar jag 

generellt sett. Ofta blir 

det en kombo, man talar 

engelska för att de som är 

engelsktalig i mångt och 

mycket ska få någon form 

av utmaning och utbyte. 

Ja exponeras för engelska 

överlag men också för att 

vi har ett sådant stor 

kunskapsspann och för 

att jag ska få med alla i det 

jag instruerar så måste jag 

göra det även på svenska 

så ofta blir det någon mix 

av både och. 

Hall & Cook 

(2013:294), Hall & 

Cook (2013:287–

288) 

 


