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Sammanfattning 
Hur gör lärare i praktiken som får sina elever att använda engelska som arbetsspråk? Hur 
uppfattar elever detta? Vilken roll spelar läraren? Dessa frågor ville jag försöka få svar på. 
Mitt syfte var att försöka förstå hur lärare skapar en lärandesituation där eleverna använder 
engelska som arbetsspråk. Därför sökte jag upp en lärare som jag hade hört lyckades med 
detta. Jag samlade in data genom att intervjua, observera, anteckna, videofilma och spela in på 
band. Läraren i studien engagerade sig mycket i eleverna och ingav respekt. Undervisningen 
var lärarstyrd och följde samma upplägg. Läraren talade konsekvent engelska och tog tillvara 
många tillfällen till informella samtal med eleverna. Han uppmuntrade dem hela tiden att 
använda engelska som arbetsspråk. De äldre eleverna kom överens om någon påföljd om de 
inte talade engelska. Eleverna uppskattade styrda samtalsövningar som innehöll en 
informationslucka och deras engagemang var störst när uppgiften knöt an till personliga 
erfarenheter och tankar. Läroboksarbetet engagerade mindre men fungerade ändå eftersom det 
följdes upp av ett läxförhör och en ordlek. Det går att få eleverna att använda engelska som 
arbetsspråk, vilket eleverna i skolår 9 hävdade, men det är en lång process. Resultatet från 
undersökningen visar att relationen mellan läraren och eleverna sinsemellan är basen för allt. 
 
 
 
Nyckelord: muntlig kommunikation, undervisning i främmande språk, delaktighet, 
autenticitet, informationslucka, engelska som arbetsspråk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
Till läraren och engelskgruppen: Tack för att ni ställde upp under de veckor jag kom in i ert 
klassrum med hela min utrustning för att filma och spela in på band det som sades under 
lektionerna. Utan er hjälp hade den här studien varit omöjlig att genomföra. Att som lärare stå 
ut med att ständigt bära mikrofon och få allt det man säger inspelat och analyserat är mycket 
modigt och generöst. Tack för att jag fick ta del av din undervisning!  
 
Tack också till er i 9:an som ställde upp på en intervju i slutet av vårterminen. Det var mycket 
intressant att få ta del av era tankar om engelskundervisningen. 
 
Tack även till Barbro, min kollega: Du har lyssnat på mina idéer, läst vad jag skrivit och 
stöttat mig under hela arbetet. 
 
Tack också Anders, Kerstin och Herbert i seminariegruppen som har lyssnat på mina 
funderingar när jag har kommit till Uppsala. Det har varit oerhört lärorikt och stimulerande att 
få diskutera mitt uppsatsarbete med er.
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Inledning 
 
What do you think is important when you learn English? 
 
J: Not the grammar… 
M: The most important thing is that you can talk… 
J: That you can speak… communicate… 
M: With other peoples. 
J: So they understand you. 
M: Yes, and if you say something wrong it’s…it doesn’t matter. 
J: You don’t die or something… 
M: The head thing … huvudsaken / skratt /… is that they understand you. 

(Malmberg (red), 2000, s 15) 
 

Detta är ett utdrag ur boken I huvudet på en elev som handlar om de tankar och funderingar 
elever har när de lär sig ett främmande språk. Boken presenterar i nedbantad och lättläst form 
det viktigaste ur den 900-sidiga slutrapport från projektet STRIMS - STRategier vid Inlärning 
av Moderna Språk. 
 
Jag har själv frågat åtskilliga elever under mina 20 år som engelsklärare i grundskolan vad de 
anser viktigast i språkundervisningen och de allra flesta hävdar precis som eleverna i 
STRIMS - projektet att det är att kunna prata. Numera ingår i mitt arbete på högskolan att 
besöka studenter som gör sin skolförlagda utbildning. Jag konstaterar ofta när jag observerar 
engelsklektioner att eleverna talar svenska med varandra. Om läraren tilltalar dem på engelska 
eller om han/ hon ger dem tillrättalagda talövningar övergår de till engelska. Detta innebär i 
många klasser att samtalet sker på svenska så snart läraren inte leder eller organiserar arbetet.  
 
I min C-uppsats skrev jag om muntlig kommunikation i engelskundervisningen. Jag följde en 
lärare och hennes elever under några lektioner. Resultatet visade att eleverna fick tillfälle att 
kommunicera muntligt på engelska vid många olika tillfällen och också på många olika sätt. 
Läraren var mycket konsekvent och talade engelska genomgående, men det var påfallande att 
eleverna bara använde engelska då läraren bad dem att göra tillrättalagda talövningar av olika 
slag. Så snart det gällde annat än själva den muntliga uppgiften tog de till modersmålet och 
missade på så sätt många tillfällen till att öva sin engelska. Eleverna talade mest engelska då 
läraren gav dem talövningar som innehöll en informationslucka1. Jag kunde också iaktta att 
engagemanget, delaktigheten och aktiviteten var störst då eleverna hade möjlighet att tala om 
sådant som knöt an till personliga erfarenheter. Den slutsats jag kunde dra efter att ha 
analyserat mitt resultat var, att lärare har svårt att få eleverna att spontant tala engelska med 
varandra. För att detta ska lyckas tror jag att det krävs att läraren själv konsekvent talar 
engelska och att hon/han diskuterar med sina elever och gör dem medvetna om vikten av att 
göra engelska till arbetsspråk i klassrummet. Om detta genomförs skulle det kanske inte 
längre behövas lika många tillrättalagda talövningar.  
 
I denna, min nya studie, har jag för avsikt att bygga vidare på mina insikter från C-uppsatsen. 
Hur gör lärare i praktiken som får sina elever att använda engelska som arbetsspråk? Hur 
uppfattar elever detta? Vilken roll spelar läraren? 
 

 
1 Med informationslucka, ”information gap”, menas att de som deltar i samtalet inte sitter inne med samma 
information. 
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Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer jag först att presentera några allmänt hållna tankar kring läraren och 
eleven. Därefter vill jag visa vad styrdokumenten för grundskolan ger för anvisningar om 
muntlig kommunikation i ämnet engelska. Avslutningsvis gör jag en litteraturgenomgång, där 
jag fokuserar vad olika forskare har skrivit om undervisning i engelska som främmande språk. 
Även där lägger jag vikten vid muntlig kommunikation i klassrummet.  
 
Läraren och eleven 
 
Vad krävs i klassrummet för att få elever att våga samtala med varandra på ett främmande 
språk? Utifrån den frågan väljer jag att skriva om läraren, eleven och om upplevelser av 
kompetens i skolarbetet. 
 
Läraren 
Ingrid Carlgren och Ference Marton (2000) skriver i boken Lärare av imorgon bl.a. om 
lärararbetets karaktär och förändring. De hävdar att samhällsuppdraget ger lärararbetet en 
social och pedagogisk dimension. Det handlar om att organisera arbetet, upprätthålla 
ordningen samt att se till enskilda elevers välbefinnande. Det verkar som om det finns en 
spänning mellan den sociala och den pedagogiska sidan av lärares arbete. Carlgren och 
Marton ställer frågan om det är förmågan att förena det sociala och det pedagogiska som 
kännetecknar det goda lärararbetet. Om så är fallet skulle beskrivningar och analyser av 
sådant lärararbete vara värdefulla. 
 
Mikael Alexandersson (1996) skriver i sin avhandling Metod och medvetande om vad läraren 
riktar medvetandeakten mot under lektionerna. Lärarens avsikt är enligt Alexandersson riktad 
mot den pågående verksamheten, syften av allmän karaktär eller mot ett specifikt innehåll. 
Den pågående verksamheten kan t.ex. vara när läraren väntar på att klassen ska tystna i början 
av lektionen. Syften av allmän karaktär är bl.a. när läraren använder sig av det dialogiska 
samspelet i undervisningen. Detta utvecklar även elevens sociala kompetens.  Ett specifikt 
innehåll kan vara när samhällskunskapsläraren talar om arbetsmarknaden. Dessa tre aspekter 
som lärare måste uppmärksamma är en del av lärares yrkeskompetens. Alexanderssons 
forskningsresultat visar att de flesta lärarna i studien var mer intresserade av att kommentera 
elevernas aktivitet under lektionen än om de hade förstått det specifika innehållet. Han frågar 
sig själv varför inte fler lärare riktade medvetandeakten mot ett specifikt innehåll. Han 
funderar på om en orsak kan vara det ideal som var förhärskande under 1970-talet. Eleverna 
skulle ta ansvar, kunna samarbeta och det var viktigt att stärka personligheten. En annan orsak 
skulle kunna vara att det saknas forskning om det specifika innehållet i undervisningen. 
Alexandersson menar att ett mål med undervisningen skulle kunna vara att samtidigt som 
eleverna lär sig att samarbeta och färdigheten att söka kunskap lär de sig också ett specifikt 
innehåll. Elevernas sätt att förstå det specifika innehållet bildar startpunkt för metodval. 
 
I boken Det lärande mötet (2000) beskriver och analyserar Monica Sträng och Jörgen 
Dimenäs ett stort antal observerade lektioner. Mötet och mötesplatsen utgör själva kärnan för  
undervisning och utbildning, d.v.s. för den lärandes lärande. Detta möte kan komma till stånd 
oavsett vilken metod som används och Sträng och Dimenäs menar att indelningen i 
”moderna” och ”gammaldags” metoder inte är särskild funktionell. I skoldebatten talas ofta 
om olika modeller, t.ex. portfolio, PBL, skrivprocess, men inte om vikten av innehållet. Kan 
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man tänka sig att innehållet i ”modellskolan” är något som är taget för givet och inte 
nämnvärt förändrat eller problematiserat?   

 
Läraren och tonårseleven 
Flera av de författare jag har läst hävdar att det finns en viss skillnad mellan att undervisa 
barn, tonåringar och vuxna. Eftersom min studie handlar om lärare och elever i skolår 7-9 
anser jag att det är lämpligt att ge några exempel på vad som anses särskilt viktigt för lärare 
som undervisar tonåringar. 
 
I tidskriften English Teaching Professional behandlas undervisning i främmande språk ur 
många olika aspekter. Forskare och verksamma lärare från hela världen skickar in artiklar till 
tidskiften. I april 2002 fann jag en artikel om vad som kännetecknar lärare som lyckas mycket 
bra med att undervisa tonåringar i engelska. Tre verksamma lärare har intervjuat ett stort antal 
lärare som har fin kontakt med sina elever och som av sina kollegor anses vara duktiga lärare. 
Det som visar sig vara gemensamt för dessa lärare är följande: 
 
Lärarna i studien anser att både lärare och elever ska ha som långsiktigt mål att använda 
engelska som arbetsspråk och att eleverna bör få många tillfällen att samtala med varandra. 
Man måste dock vara lyhörd för vad eleverna vill säga och inte avbryta om de säger några 
meningar på modersmålet. Då riskerar man att eleverna blir helt tysta och vägrar att prata 
överhuvudtaget. Tonåringar är inte säkra på sin egen roll och sina egna åsikter och det kan 
ibland vara mycket känsligt att behöva uttrycka sig på engelska inför kamraterna. Tonåringar 
har ofta sin egen stil när de pratar med sina kamrater på modersmålet och den är del av deras 
identitet. Detta kan kanske förklara varför det ibland är så svårt att få elever att använda 
engelska som arbetsspråk.  
 
Dessa lärare tycker att det är viktigt att även tonåringar får röra på sig under språklektionerna 
och kan t.ex. innebära att eleverna får dramatisera, mima ord och fraser. Lärarna tar även upp 
vikten av att ständigt diskutera med eleverna hur de kan ta ansvar för sin egen inlärning. Det 
är både lärarens och elevernas ansvar att klassrumsklimatet blir positivt.  
 
Att sätta gränser är något som både lärare och elever anser mycket viktigt. Tonåringar vill 
testa dessa gränser men blir besvikna om läraren inte kan visa var gränsen går. Eleverna vill 
känna att läraren bryr sig om dem. Det är oerhört viktigt att lärarna visar att de tycker om sina 
elever och sitt ämne. Att visa glädje var också något som dessa lärare hade gemensamt. Om 
tonåringar tycker om sin lärare tycker de ofta om ämnet som läraren undervisar i.  
 
Till slut visar studien att lärare måste acceptera att bli testade av tonåringar. De vill inte bara 
testa lärarens kunskaper utan även hans/ hennes tålamod och gränser. Det är av största vikt för 
dem att läraren är bestämd men inte orubblig, att läraren har sina egna idéer men att han/ hon 
också lyssnar på dem, att läraren inte hålla fast vid sin planering om eleverna kommer med 
egna tankar och idéer som passar lika bra. Artikeln slutar med att det kan vara oerhört svårt att 
undervisa tonåringar men samtidigt mycket givande om läraren inser att det gäller att förstå, 
acceptera och leda dem. 
 
Ur (1996) har skrivit boken A Course in Language Teaching, Practice and Theory. Hon har 
gjort en undersökning där hon bad ett stort antal lärare och lärarstuderande att försöka minnas 
någon bra lärare från sin egen tonårstid. De skulle därefter skriva ner vilka karaktärsdrag 
denne lärare hade. Det som ansågs viktigt var att läraren hade fått dem att tro på sin egen 
förmåga så att de lyckats med något de inte trodde de skulle klara av. Inspirerande lektioner 
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och uppgifter var andra faktorer som de mindes. Andra nämnde lärarens egen entusiasm för 
ämnet som smittade av sig på eleverna. 
 
Teeching Teenagers heter en bok skriven av de österikiske författarna Herbert Puchta och 
Michael Schratz (1993). Den handlar om hur man kan motivera tonåringar och hur man kan få 
dem att kommunicera i språkklassrummet. Eleverna måste få bidra med sina egna 
erfarenheter, få utrycka sina egna tankar och vara kreativa. Det är betydelsefullt med en god 
stämning i klassrummet. Författarna anser också att det är viktigt att både läraren och eleverna 
kan ge varandra feedback på ett icke-värderande sätt. Eleverna bör vara med och diskutera 
både innehåll och arbetssätt i språkundervisningen. Effektiv språkinlärning kan alltid utveckla 
både språkförmågan och den sociala förmågan. Puchta och Schratz menar att tonåringar ofta 
är mindre motiverade än både yngre barn och vuxna inlärare och att det ibland medför 
disciplinproblem. Enligt författarna kan detta bero på att lärarna har missat tillfället att bygga 
broar mellan vad de har för avsikt att undervisa om och deras elevers tankar och erfarenheter. 
De skriver även att det aldrig är för sent att bygga dessa broar. 
 
Elevers upplevelser av kompetens 
”Nothing succeeds like success” står det ofta i den engelskspråkiga litteratur jag har läst. Vad 
är det då som gör att elever känner att de lyckas i skolarbetet?  Maj-Lis Hörnqvists (1999) 
avhandling tar upp denna frågeställning. Boken heter Upplevd kompetens – en 
fenomenologisk studie av ungdomars upplevelser av kompetens. Syftet är att försöka beskriva 
och förstå ungdomars upplevelse av sin kompetens i skolarbetet, utifrån de erfarenheter de gör 
i skolans lärandemiljö.  
 
Resultatet visat att lusten fungerar som en stark drivkraft för det arbete och lärande som 
utmynnar i en upplevelse av kompetens. Med lust menar Hörnqvist intresse, nyfikenhet, 
utmaning och meningsfullhet. Att uppleva en uppgift meningsfull utifrån att den är personligt 
intressant för eleven kan nås både när eleverna bestämt innehållet och när läraren gett 
utmanande frågeställningar som eleven kan lösa på sitt eget sätt. Det viktigaste är att eleven 
förstår avsikten med arbetet och att det finns någon form av utmaning. Studien visar att 
självstyrt lärande bara är effektivt efter det att eleverna lärt sig goda studievanor och de 
färdigheter som är nödvändiga för självstyrt handlande. 
 
Kompetensupplevelser innebär en god beredskap för fortsatt lärande. Hörnqvist skriver att 
”Möjlighet för alla elever att i skolan få uppleva sig som kompetenta personer, är i ett 
samhällsperspektiv en fråga om demokrati”. Som avslutning nämner Hörnqvist vad som 
kännetecknar en god kontext för kompetensupplevelser och lärande. 
  

• uppgifter som är relevanta och skapar en personlig relation 
• lustfyllt lärande =meningsfullt, utmanande, intresseväckande 
• självständigt agerande inom vissa ramar 
• värderingssystemet bygger på processvärdering utifrån avsikten med arbetet 
• goda relationer till lärare 

 
Sammanfattning av läraren och eleven 
Sammanfattningsvis handlar lärararbetet om att organisera arbetet, upprätthålla ordningen 
samt att se till enskilda elevers välbefinnande. Om det är förmågan att förena det sociala och 
det pedagogiske som kännetecknar det goda lärararbetet skulle beskrivningar och analyser av 
sådant lärararbete vara värdefulla. 
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Lpo 94 och kursplanen i engelska  
 
För att förstå språklärares handlande och val av innehåll är det viktigt att se vad skolans 
styrdokument ger för anvisningar. Jag har valt att bara ta med de delar av läroplanen, Lpo 94, 
(Utbildningsdepartementet, 1998 ) och kursplanen (Skolverket, 2000a), som direkt anknyter 
till syftet med min undersökning, d.v.s. muntlig kommunikation i klassrummet. 
  
De reviderade kursplanerna från 2000 har en starkare koppling än tidigare till läroplanen. I 
kommentarmaterialet till kursplanen (Skolverket, 2000b) beskrivs hur läroplan, kursplan och 
betygskriterier samspelar. Kunskapsmålen och värdegrunden konkretiseras i kursplanerna. 
Under rubriken Kunskaper i Lpo 94, finns bl.a. skrivet att skolan ska sträva efter att varje 
elev: 
 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som 

förnuftsmässiga och etiska överväganden, 
• lär sig att kommunicera på främmande språk, 
• lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att 

- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
- reflektera över erfarenheter 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. 

       (Utbildningsdepartementet, 1998, s.11-12) 
 

I kursplanen i engelska för grundskolan står det att ”utbildningen i engelska syftar till att 
utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga 
för internationella kontakter…” (Skolverket, 2000a, s.13) 

 
Under rubriken mål att sträva mot finns skrivet att skolan i sin undervisning skall sträva efter 
att eleven: 
 

• utvecklar sin förmåga att använda sin engelska för att kommunicera i tal och skrift, 
• fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang, 
• utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina tankar på  

engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,      
• utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva, och 

förklara samt motivera sina åsikter,  
( Skolverket, 2000, s.13) 

 
Under ämnets karaktär och uppbyggnad kan man läsa att: 
 

I ämnet ingår både att granska det innehåll som språket förmedlar och att språkligt dra nytta av det rika och 
varierade utbud av engelska som barn och ungdomar möter utanför skolan. 

 
Engelska bör lika lite som andra språk delas upp i separata moment som lärs in i en given turordning. 
Både yngre och äldre elever berättar och beskriver, diskuterar och argumenterar, även om det sker på 
olika sätt, på olika språkliga nivåer och inom olika ämnesområden. 
 
De olika kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga har sin motsvarighet i ämnets 
struktur. Till dessa hör förmågan att behärska språkets form d.v.s. vokabulär, fraseologi, uttal, stavning 
och grammatik. I ämnet utvecklas även kompetensen att bilda språkligt sammanhängande helheter vilka 
efter hand i fråga om innehåll och form allt bättre anpassas till situation och mottagare. När de egna 
språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven kompensera detta genom att använda strategier som 
omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk. Förmågan att reflektera över likheter och 
skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden 
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och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell kompetens. En ytterligare kompetens är 
medvetenhet om hur språkinlärning går till. (Skolverket, 2000, s.14) 
 

Vad gäller bedömning i ämnet engelska anges det under rubriken bedömningens inriktning att 
i en allsidig kommunikativ förmåga ingår att behärska receptiva, interaktiva och produktiva 
färdigheter.  
 

Vad beträffar elevens receptiva färdigheter skall bedömningen inriktas på elevens förmåga att förstå talad 
och skriven engelska. Hänsyn ska tas till elevens förmåga att förstå helhet och sammanhang samt att dra 
slutsatser om en framställnings syfte./…/ 

 
Ett centralt inslag vid all språklig kommunikation är att växelvis kunna fungera som lyssnare och talare, 
alternativt läsare och skrivare. Bedömningen av sådana interaktiva färdigheter skall inriktas på förmågan 
att inleda, bidra till att utveckla och avsluta ett samtal eller en skriftväxling./…/ 

 
Bedömningen av de produktiva färdigheterna tala och skriva skall inriktas på hur klart och 
sammanhängande samt med vilken ledighet, variation och språklig säkerhet eleven kan uttrycka och 
förmedla ett budskap./…/  

           (Skolverket, 2000, s.16) 
 

Den språksyn som genomsyrar den reviderade kursplanen i engelska är densamma som 
kommer till uttryck i Lpo 94. Kommunikativ språkfärdighet är ett centralt begrepp. ”I 
språkanvändningen integrerar individen språkkunskaperna med sina erfarenheter, sin kunskap 
om och tolkning av omvärlden och hela sin personlighet ”(Skolverket 2000 b, s.44-45). Vid 
en jämförelse kan man också konstatera att kursplanen i moderna språk i stort sätt har samma 
inriktning som den i engelska.  
 
Sammanfattning av Lpo 94 och kursplanen i engelska 
Både i läroplan och kursplan framstår kommunikation på det främmande språket som centralt 
i språkundervisningen. Inte någonstans i Lpo 94 eller i kursplanen för engelska finns direkta 
anvisningar för själva innehållet i undervisningen t.ex. vad man ska läsa, skriva eller samtala 
om. Det står inte heller skrivet hur man ska uppnå målen i kursplanen utan det lämnas åt 
läraren själv att avgöra. Språkläraren har således stora möjligheter att tillsammans med 
eleverna påverka vad man ska arbeta med och hur man ska göra för att utveckla elevernas 
språkliga färdigheter. 
 
Muntlig kommunikation i klassrummet 
 
Det finns mycket skrivet om just muntlig kommunikation i språkklassrummet2. För att få en 
översikt och för att få verktyg för analys av resultatet har jag har gått igenom den 
språkdidaktiska litteratur som olika lärarutbildningar i Sverige använder sig av. Förutom detta 
har jag haft kontakt med några lärarutbildare i England, som undervisar lärarstuderande i 
engelska som främmande språk. Genom dessa kontakter har jag kunnat ta del av det senaste 
inom området och också fått ett icke-svenskt perspektiv på vad som är viktigt. Många av de 
forskare jag refererar till har skrivit böcker för blivande och verksamma lärare och redovisar i 
dessa konsekvenser av sin forskning för språkundervisningen. Förutom språkdidaktisk 
litteratur har jag läst ett antal doktorsavhandlingar inom området. Även i dessa har jag funnit 
sådant som är relevant för min kommande studie. Detta ligger bakom valet av litteratur. 
 

 
2 Med ”språkklassrummet” menar jag klassrum där det undervisas i främmande språk. Jag kommer omväxlande 
att kalla det klassrum/ språkklassrum men avser samma sak. 
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Språkriktighet kontra flyt 
Donn Byrne (1987) beskriver i boken Techniques for Classroom Interaction  vikten av att 
som språklärare fundera över varför man väljer att arbeta med eleverna i helklass,  parvis eller 
i grupper och vilka konsekvenserna blir. Han diskuterar huruvida läraren vill eller behöver ha 
kontroll över vad eleverna håller på med. Många lärare tror att lärarledd undervisning 
automatiskt ger mer kontroll men Byrne hävdar att uppgifternas art, oavsett om man väljer att 
undervisa i helklass eller att låta eleverna arbeta i par eller grupp, har stor betydelse för 
kontrollen. Som många andra menar Byrne att läraren måste bestämma om målet med 
undervisningssekvensen är ”accuracy” eller ”fluency”, d.v.s. språkriktighet eller flyt (min 
översättning) i språket. Han skriver att det förra ofta är fallet om läraren vill att eleverna ska 
behärska ett visst grammatiskt moment, ett speciellt ordförråd eller uttal. Det senare är målet 
om läraren vill att eleverna ska få tillfälle att använda språket fritt - att uttrycka sina egna 
idéer och säga vad de vill även om det innebär att det blir många fel. Oavsett om målet är 
språkriktighet eller flyt är det viktigt att det finns en informationslucka, ”information gap”.  
Med informationslucka menas att de som deltar i samtalet inte sitter inne med samma 
information. Det kan t.ex. gälla en uppgift där eleverna får olika bilder som tillsammans ska 
bilda en serie. De måste då både kunna lyssna och förstå samt förmedla den information de 
själva har för att kunna lösa uppgiften. Att det finns en informationslucka är enligt Byrne 
avgörande för att samtalet ska kännas äkta och meningsfullt för eleverna. 
 
I Teaching English to Children (1990) beskriver och analyserar Wendy Scott och Lisbeth  
Ytreberg på ett konkret sätt hur engelskundervisningen för yngre elever kan gå till. Ett stort 
”input”, inflöde, av det främmande språket är väsentligt för att kunna lära sig det. De skriver 
ingående om muntlig kommunikation och påstår att det är det svåraste för läraren att lära ut 
men också det viktigaste. När de diskuterar detta skiljer de precis som Byrne mellan 
språkriktighet och flyt som mål för undervisningen och talar också om vikten av att det finns 
en informationslucka. Scott och Ytreberg menar att när lärarens mål är att eleverna ska tala 
fritt är det viktigt att eleverna får uttrycka sina egna tankar och idéer och delta med sin egen 
personlighet. De anser att läraren måste använda fria talövningar för att få eleverna att uppnå 
flyt i språket och att dessa ska ha många av de särdrag som samtal uppvisar när vi talar med 
varandra på vårt modersmål. 
 
Talövningar  
Jeremy Harmers bok The Practice of English Language Teaching (1991) används av många 
lärarutbildare inom den engelskspråkiga världen för blivande lärare i engelska som 
främmande språk. Den har en teoretisk och en praktisk del. Han skriver utförligt om vad som 
kännetecknar muntlig kommunikation i allmänhet och kommunikationen i klassrummet i 
synnerhet. Harmer menar att det finns vissa gemensamma drag i all muntlig kommunikation 
och att dessa även bör finnas i klassrummet. Han skriver att när människor talar med varandra 
finns det normalt goda skäl till det. De vill tala med varandra, de har en avsikt med sitt samtal 
och de använder sig av det språk de behärskar. Han ger flera exempel på detta t.ex. 
privatpersonen som samtalar med någon, politikern som talar till en stor publik, expediten, 
domaren och läraren. För att kommunikationen ska fungera i klassrummet är det viktigt att de 
kriterier som nämns ovan finns med. Eleverna ska vilja prata och ha en avsikt med det de 
säger. Dessutom poängterar Harmer vikten av att det finns en informationslucka och att 
innehållet och inte formen är i fokus, d.v.s. vad som sägs är viktigare än hur det sägs. Om vi 
vill att eleverna ska kommunicera med varandra och öva på att få flyt i språket bör läraren inte 
avbryta, rätta fel eller insistera på att språket blir korrekt.  
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Penny Ur (1996) behandlar många aspekter av språkundervisningen. I hennes bok engageras 
läsaren på olika sätt genom att Ur initierar undersökningar och sätter upp frågeställningar som 
är kopplade till klassrummet och dessa diskuteras sedan. Hon säger att det verkar som om 
förmågan att kunna tala ett främmande språk är viktigare för de flesta människor än att kunna 
läsa och skriva. Detta medför att det är viktigt för läraren att få eleverna att tala. Även Ur 
sätter speciella talövningar i fokus och analyserar hur dessa kan se ut för att ge eleverna 
möjlighet att använda språket. Hon sätter upp kriterier för en lyckad talövning. Dessa är att 
eleverna talar mycket, alla elever får möjlighet att delta, eleverna är motiverade därför att de 
är intresserade av ämnet och språket är på en acceptabel nivå. Hon lägger till att få klassrum 
uppfyller alla dessa kriterier. Ur nämner även några av de problem som kan uppstå vid 
talövningar. Elever kan bli hämmade, de är rädda för att göra fel inför andra och rädda för att 
få kritik. Vissa elever tycker inte att de har någonting att säga, de är inte motiverade utan 
känner bara att de borde prata. Några elever tar över och andra får mycket lite talutrymme. 
Det är vanligt att eleverna börjar tala sitt modersmål. Ur menar att det är onaturligt och ibland 
svårt för många att tala ett främmande språk med sina kamrater. Att få eleverna att hålla sig 
till det främmande språket blir en utmaning för läraren.   
 
I Teaching and Learning in the Language Classroom ger Tricia Hedge (2000) en mycket 
uttömmande beskrivning av var språkundervisningen står idag. I jämförelse med Ur är hon 
mer teoretisk och analyserande i sin framställning. Som många andra forskare skiljer hon 
mellan språkriktighet och flyt när det gäller målet för muntlig kommunikation.  
 
Hedge hävdar att talövningar troligen är det mest krävande känslomässigt för eleverna. De har 
en tendens att bli ängsliga när de ska tala inför sin lärare och sina kamrater. Läraren har därför 
ett stort ansvar att se till att klassrumsatmosfären är sådan att eleverna vågar ta risker och 
experimentera med språket. 
 
Det finns enligt Hedge åtminstone fyra saker läraren bör tänka på när han/hon använder sig av 
tillrättalagda talövningar för att utveckla elevernas språkriktighet. Det första är att det måste 
finnas en klar koppling mellan den språkliga formen som tränas och hur den används utanför 
klassrummet. Enligt Hedge är det vanligt att vi i klassrummet tränar på ”ing-formen” genom 
att be eleverna säga vad de gör t.ex. ”I’m opening the window”. Detta skulle ingen infödd 
talare yttra utanför klassrummet. Det skulle vara mer relevant att tänka sig ett telefonsamtal 
där den som ringer ber att få tala med en vän och svaret blir  ”Just a minute. He’s putting the 
children to bed. I’ll get him”. 
 
Det andra är att göra övningarna mer personliga så att eleverna får möjlighet att uttrycka sina 
egna idéer, känslor och åsikter. Hedge hävdar att man minns bättre om det som övas är 
kopplat till egna erfarenheter och om eleverna har möjlighet att påverka vad de vill säga. Det 
tredje som läraren måste tänka på är hur språket används i sociala situationer och få eleverna 
medvetna om detta. Om man t.ex. inte vet hur man avslutar ett samtal kan hela samtalet 
uppfattas som oförskämt när det i själva verket bara är fråga om språklig oförmåga. Det fjärde 
som Hedge tar upp är vikten av att bygga upp självförtroende och välbefinnande hos eleverna 
så att de även ska våga använda språket på ett friare sätt 
 
Byrne, Scott och Ytreberg, Harmer, Ur och Hedge beskriver och analyserar olika talövningar 
som kan utveckla eleverna muntliga språkförmåga, men ingen av dem tar upp frågan om 
engelska som arbetsspråk i klassrummet.  
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Rättning av muntliga övningar 
Julian Edge(1989) har skrivit boken Mistakes and Correction.  Den behandlar utförligt hur 
läraren kan hjälpa sina elever att utveckla sitt språk. Han tar upp hur man har sett på ”fel” 
genom tiderna och ger många förslag på hur läraren kan behandla skriftliga och muntliga fel.  
Det viktigaste budskapet i boken är att man bör se fel som nödvändiga steg i lärandet. Edge 
skriver att man hela tiden bör fundera på om, när, vad och hur man ska rätta. När det gäller 
fria talövningar där eleverna utvecklar flytet i språket rekommenderar Edge att man inte rättar 
alls så länge man förstår budskapet. Genom att reagera på och ge respons på vad eleverna 
säger på samma sätt som när vi samtalar i vanliga situationer kan vi få eleverna att uppleva 
engelskan som ett riktigt språk. Edge anser också att det är viktigt att vi diskuterar rättning 
med eleverna. Harmer (1991) och Hedge (2000) hävdar också att läraren inte ska avbryta och 
rätta när eleverna arbetar med fria talövningar.  

 
Samtal kring texter 
I Läsa på främmande språk (1998) beskriver Bo Lundahl på ett mycket ingående sätt hur 
läraren kan arbeta med autentiska texter i språkundervisningen. Han menar då  ”texter som 
behållit sin ursprungliga form och som skrivits för andra syften än språkundervisning. ”(s.59) 
Lundahl tar bl.a. upp hur läsning kan leda till värdefulla samtal. Han menar att den 
uppföljning av elevernas läsning, som ofta förekommer i klassrummet, bör ta fasta på 
personliga tankar och frågor som läsningen väcker. Det är viktigt att eleverna läser texter som 
ger dem möjlighet att uttrycka känslor, åsikter och värderingar. Eleverna bör även kunna 
relatera de händelser och beskrivningar som finns i texterna till sina egna erfarenheter. Sådana 
texter kan enligt Lundahl väcka elevernas intresse, leda till värdefulla samtal samtidigt som 
språket utvecklas.  
 
Engelska som arbetsspråk3 
Arbetsspråket problematiseras endast av några få författare. Då min studie handlar om just 
detta väljer jag att grundligt ta upp det som skrivits i ämnet. Rigmor Eriksson och Jörgen 
Tholin (1997) belyser i boken Engelska för livet vikten av att förmå eleverna att vilja och 
våga tala engelska i klassrummet. Även i Språk för livet (2001), skriven av Rigmor Eriksson 
och Annsofi Jacobsson, tas detta upp. Atmosfären i klassrummet spelar en stor roll för vad 
eleverna vågar göra inför kamraterna. Det är viktigt att läraren får eleverna att förstå att det är 
naturligt att man säger fel när man försöker uttrycka sig på ett främmande språk. För att lära 
sig att tala måste man träna att tala och använda det språk man har för att säga det man vill. 
Eriksson och Tholin skriver att ett sätt att få eleverna att se på ”fel” som en naturlig del av 
språkutvecklingen kan vara att samtala i klassen om hur vi lär oss vårt första språk. 
Språkinlärningsforskare konstaterar att vuxna sällan rättar barns språkfel, men däremot 
innehållet i vad de säger. Barn utvecklar sitt språk genom att de hör ett språk som de förstår 
och så småningom använder i eget tal. Det viktigaste för barn som lär sig sitt modersmål och 
för elever som lär sig ett främmande språk är att de får ett stort språkligt inflöde på en nivå 
som de förstår och många tillfällen att använda språket i tal. 
 
Att göra engelskan till arbetsspråk är något som Eriksson och Tholin (1997) anser att alla 
lärare i engelska bör sträva efter. Eleverna måste vänja sig vid att inte bara använda engelskan 
i tillrättalagda talövningar utan även i samtal eleverna emellan lika väl som med läraren. 
Eriksson och Tholin menar att detta går att genomföra i de flesta klasser men kräver envishet, 
tålamod, konsekvent engelskspråkighet från läraren och upprepade resonemang med eleverna. 
Då målet är att engelskan blir arbetsspråk i klassrummet kan läraren ofta på vägen dit behöva 

 
3 Med arbetsspråk menar jag att eleverna talar engelska även då de inte gör tillrättalagda muntliga övningar 
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använda tillrättalagda talövningar. Eriksson och Tholin ger exempel på lämpliga talövningar 
för att få eleverna att vilja och våga använda engelskan. De nämner bl.a. ”small talk”, 
dialoger, samtal kring texter, ”Two minutes’ talk”, bildövningar av olika slag samt spel och 
lekar.  
 
Engelska för livet och Språk för livet är skrivna för verksamma och blivande lärare i språk. De 
bygger på erfarenheter från lärare som deltagit i nätverk och projekt. I böckerna ges både en 
teoretisk bakgrund men också många praktiska exempel på hur lärare kan utveckla eleverna 
förmåga att använda engelska som arbetsspråk. Detta knyts ihop med införandet av 
elevplanerat arbete. I Erikssons avhandling från 1993, Teaching Language Learning.  In-
service training for communicative teaching and self-directed learning in English as a foreign 
language får man en djupare förståelse för bakgrunden till Engelska för livet och Språk för 
livet. Eriksson dokumenterar i sin avhandling hur nätverk och fortbildningskurser kan bidra 
till utveckling av språkundervisningen. 

 
Titeln på Ulrika Tornbergs doktorsavhandling (2000) är Om språkundervisning i 
mellanrummet och talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel från 
1962-2000. Hon utgår från läroplaner, kursplaner och läromedel och tolkar utifrån dessa hur 
man talar om kommunikation. Tornberg diskuterar bl.a. vad hon kallar ” kommunikation som 
undervisningsprincip” och ”kommunikation som undervisningsmål”. Hon kommer fram till 
att språkundervisningen har utgått från tanken om kommunikation som undervisningsmål och 
inte som undervisningsprincip, d.v.s. eleverna övar i klassrummet för en framtid som de inte 
vet något om och för situationer som de eventuellt kommer att hamna i senare i livet. 
Tornberg menar att innehållet i undervisningen skulle kunna bli annorlunda om 
kommunikationen här och nu i klassrummet vore i fokus och elevernas egna erfarenheter och 
tankar togs till vara.  
 
Hon tar fram skillnaden mellan samtalsövningar och samtal i klassrummet. Kommunikation 
som undervisningsprincip är fallet då eleverna använder språket som arbetsspråk på samma 
sätt som de använder sitt modersmål. I stället för att öva sig i att tala bör eleverna få möjlighet 
att tala med varandra anser Tornberg. De bör få möjlighet att använda språket i 
meningsskapande situationer. Tornberg hävdar att det mest intressanta är vad som händer 
mellan människorna i undervisningssituationen. 
 
Lärarens eget språk har en mycket stor betydelse för hur eleverna uttrycker sig. Detta tas upp i 
boken Språkforskning för språklärare (1993) som är skriven av Moira Linnarud. Hon hävdar 
att lärarens språk bör ligga ett snäpp högre än elevens nuvarande nivå (”input” + 1) för 
maximal inlärning. Undersökningar i skolan visar att läraren har en tendens att använda ett 
förenklat språk i klassrumskommunikationen. Linnarud ställer sig då frågan om detta 
förenklade språk, s.k. ”teacher talk” ger tillräckligt med ”input”.  Samtidigt är det viktigt att 
eleverna förstår tillräckligt mycket av det som sägs för att inlärning ska kunna ske. Läraren 
försöker ofta kombinera dessa målsättningar. Språket får inte bli för enkelt men heller inte för 
svårt. Dessutom ligger enskilda elevers språk på mycket olika nivåer vilket gör att läraren i 
interaktionen med eleverna verkar anpassa sitt språk. Detta gör att lärarens språk är viktigare 
än t.ex. video- och bandinspelningar eftersom hon/ han har möjlighet att anpassa det efter vem  
han/ hon pratar med. Linnarud skriver att elever har en tendens att glida över till modersmålet 
när det finns något mycket angeläget att kommunicera om. Egentligen är det just då som det 
är mest effektivt att målspråket används. När svaret inte är givet och det finns en 
informationslucka uppstår riktig kommunikation.  
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Delaktighet 
I boken Språkdidaktik skriver Tornberg (1997) om den forskning som under senare år 
genomförts i språkklassrummet och jag väljer här att sammanfatta de forskningsresultat som 
jag anser vara av intresse för min egen uppsats.  
 
En del studier har koncentrerat sig på lärarens tal, t.ex. på vilken typ av frågor läraren ställer, 
hur rättningar går till och även hur läraren ger annan feedback. Man har då studerat hur dessa 
faktorer påverkar eleverna språkliga aktiviteter. Annan forskning har inriktat sig på att 
undersöka vilka slags uppgifter som leder till att eleverna börjar kommunicera med varandra. 
Bakom dessa studier ligger antagandet att elevernas delaktighet och engagemang i arbetet är 
viktiga, inte bara för deras motivation utan också för deras möjligheter att lära sig 
kommunicera på det främmande språket.  
 
Forskning visar att det fortfarande är läraren som talar mest under språklektionerna och att en 
stor del av undervisningen sker på modersmålet. Det är också känt att ju längre tid eleverna 
får på sig att tänka när läraren ställer en fråga desto större är chansen att de yttrar sig på det 
främmande språket. Det påstås att lärare i allmänhet väntar mindre än en sekund innan de ger 
frågan till någon annan elev. Vad gäller lärarens frågor brukar man tala om frågor med givna 
svar kontra öppna frågor där svaren är oförutsägbara. De första ställs vanligtvis som kontroll 
och medför ofta kortfattade svar från eleverna medan de senare fokuserar på innehållet och 
påminner mer om en naturlig samtalssituation.  
 
Inte bara frågornas art utan även typen av uppgifter påverkar hur mycket eleverna använder 
språket. I probleminriktade uppgifter, där eleverna utan lärarens inblandning måste samtala 
med varandra för att hitta en lösning, har man funnit att de inte bara talar mer utan också 
utvecklar ett rikare språk. Det är även viktigt att eleverna får vara med och bestämma 
innehållet i det de ska samtala om, eftersom det i hög grad påverkar deras motivation och 
engagemang. När eleverna inte hittar ord och uttryck för att göra sig förstådda använder de 
kommunikationsstrategier (t.ex. omskrivningar och kroppsspråk) för att föra samtalet vidare. 

 
Enligt Tornberg finns det två olika grundprinciper för målet med språkundervisningen. Dessa 
är å ena sidan språkfärdigheterna (höra, tala, läsa och skriva) och å andra sidan språket som 
redskap eller som medel. Om inte språket som medel att nå annan kunskap beaktas, är risken 
stor att interaktionen i klassrummet huvudsakligen inriktas på själva färdigheterna. Då 
förloras det som språket normalt används till, att skapa förståelse mellan människor. Tornberg 
menar också att kunskap uppstår mellan människor i ett socialt samspel innan den blir till 
kunskap inom individen. Att tänka tillsammans ger mer än att sitta ensam. Utifrån ovan 
nämnda forskningsresultat tror Tornberg att klassrummet skulle kunna vara en verklighet i sig 
där språket övas men samtidigt används som redskap för att kunna samtala om det som sker 
här och nu. För att detta ska fungera krävs att atmosfären i klassrummet är öppen, stödjande 
och demokratisk. 
 
Roger Säljö (2000) tar upp ett liknande resonemang i boken Lärande i praktiken  - ett 
sociokulturellt perspektiv.  Exemplen i boken är tagna från undervisning i svenska som 
andraspråk. Han visar hur kommunikationen i språkundervisningen pendlar mellan att 
använda språket som vi gör i vardagslag och att fokusera språket, dess grammatik, typer av 
oregelbundenheter m.m. Precis som Tornberg menar Säljö att det finns en konflikt mellan 
språket som mål eller medel i undervisningen. 
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Fråga-svar-värdering  
Klassrumsforskning visar att det vanligaste interaktionsmönstret i klassrummet är det som på 
engelska brukar benämnas ”IRF” – ”Initiation – Response – Feedback” : läraren initierar en 
ordväxling, ofta i form av en fråga, en elev svarar, läraren ger feedback i form av värdering, 
rättning eller kommentar och ställer sedan nästa fråga (Ur, 1996, Tornberg, 1997). 
 
I Leo van Liers (1996) bok Interaction in the Language Curriculum, Awareness, Autonomy & 
Authenticity  hävdar han att eftersom detta interaktionsmönster, IRF, är så dominerande i 
språk-undervisningen  bör dess för- och nackdelar grundligt belysas. Han ger läsaren följande  
exempel att fundera över. 
 

1 A    How many people are talking. Elly?…How many people? 
2 B Two people 
3 A Yes, that’s right, two people. And what are these people talking about. Marcia? 
4 C (unintelligible) people ask the way. 
5 A Uhuh 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1     A Excuse me, where’s the Exploratorium? 
2     B All the way down Bay Street and then two blocks to your right. 
3     A Good 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1     A Excuse me, where’s the Exploratorium? 
2     B All the way down Bay Street and then two blocks at right. 
3     A OK. Two blocks TO THE right. TO THE right. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1     A Don’t you have a laptop? 
2     B Eh – no. 
3     A They’re so useful. I always take mine on trips. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1     A Why do they call it Yule? 
2     B I don’t know… maybe we can look it up in the encyclopedia. 
3     C All right. 

  (van Lier,1996, s.148-151) 
 

Det är uppenbart att de tre första exemplen endast kan utspelas i ett klassrum. I den tredje 
dialogen ser man tydligt att läraren bara är ute efter att kontrollera om eleven kan använda rätt 
preposition. Att bli bemött med ”Good” eller ”TO THE right, TO THE right” när man frågar 
om vägen skulle anses som både märkligt och oartigt ute på gatan. I de två sista dialogerna 
finns ingen värdering i svaren och innehållet kan inte direkt kopplas till samtal som är vanliga 
i klassrummet. Van Lier belyser i sin framställning de särdrag som detta vanliga 
interaktionsmönster har, d.v.s. fråga – svar – värdering. Läraren börjar ordväxlingen, därefter 
svarar eleven och läraren avslutar med att värdera. Det vanligaste är att läraren redan vet 
svaret. Läraren visar ofta tydligt om han/hon är intresserad av innehållet i elevens svar eller 
bara av hur det sägs. Frågorna är ofta välplanerade, läraren leder sina elever i förutbestämd 
riktning och eleverna följer med. Konsekvenserna blir att läraren kan föra eleverna framåt i 
önskad riktning. Eleverna vet omgående om deras svar är korrekt och de har små möjligheter 
att påverka vad de vill samtala om. Läraren har kontroll över klassrumssituationen. Van Lier 
påstår att dessa konsekvenser är positiva för många lärare. Åtskilliga forskare ställer sig enligt 
van Lier kritiska till detta interaktionsmönster eftersom det är så olikt det sätt vi samtalar med 
varandra utanför klassrummet. 

 
Om man jämför dialogerna ovan menar van Lier att de tre första har en värderande funktion 
som saknas i de två sista. Eleverna måste visa att de kan prestera något, vilket ofta medför att 
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de blir osäkra och drar sig för att svara på lärarens frågor. Detta påverkar motivationen 
negativt och eleverna upplever inte att de blir accepterade och uppskattade. Om vi anser att 
aktivt användande av språket är viktigt för språkinlärningen måste vi dra slutsatsen att detta 
interaktionsmönster inte uppmuntrar till tillräcklig användning. Dessutom reduceras elevernas 
möjligheter till självständigt tänkande och självbestämmande. De får heller inte tillfälle att 
utveckla sin förmåga att samtala och ta egna initiativ.  
 
Autenticitet  
Autenticitet som begrepp har behandlats av många språkforskare. I metoddebatter, i 
läroplaner, kursplaner och läromedel återkommer begreppen verklighetsanknytning och 
autenticitet. Ordet autentisk innebär att någonting är sant, verkligt, naturligt och står därmed i 
motsats till det som är konstgjort, overkligt och onaturligt. I undervisningssammanhang anses 
språkmaterial vara autentiskt om det från början tillkommit för andra syften än för att 
användas vid språkundervisning och därtill behållit sin ursprungliga form, d.v.s. är obearbetat 
och obeskuret. (Skolöverstyrelsen, 1990) Oavsett om läraren väljer att använda sig av 
autentiska eller tillrättalagda texter är det viktigt att eleverna uppfattar att de används på ett 
autentiskt sätt.     
 
 Van Liers (1996) har den mest utförliga och för min uppsats relevanta genomgången av 
begreppet autenticitet. Förutom diskussionen kring autentiskt material tar van Lier upp olika 
aspekter på hur språkklassrummet  kan bli mer autentiskt. För att strukturera begreppet delar 
han upp det i autenticitet utifrån kontexten, avsikten, interaktionen och individen.  
 
Allt språk påverkas av den miljö det används i. Vad gäller kontexten menar van Lier att 
klassrummet måste få vara en verklighet i sig. Han talar i detta sammanhang om 
klassrummets fysiska miljö, eleverna, läraren, ämnet och aktiviteterna. Dessutom nämner han 
faktorer som elevernas bakgrund, lärarens pedagogiska grundsyn och skolans styrdokument. 
Allt detta påverkar det som händer i klassrummet. Autenticitet utifrån kontexten handlar alltså 
om att klassrummet måste få vara som det är med allt som är typiskt för just ett klassrum. 
Ibland talar man om verkligheten och livet som någonting som finns utanför skolan. Van Lier 
menar att det är viktigt att språket används här och nu i klassrummet och inte betraktas som 
någonting som eventuellt kan komma att användas i framtiden efter skolan. Klassrummet ska 
aldrig behöva vara någonting annat än ett klassrum med allt vad det innebär.  
 
Autenticitet utifrån avsikten är ytterligare en aspekt som van Lier tar upp i sin framställning. 
Med detta menar han att oavsett om man ägnar sig åt grammatik, rollspel eller informella och 
spontana samtal måste läraren se till att syftet är klart och tydligt. I språkundervisningen är det 
vanligt med tillrättalagda talövningar och eleverna kan få uppfattningen att läraren är 
intresserad av innehållet i det de säger, men det visar sig ofta att läraren egentligen bara vill få 
eleven att använda rätt grammatisk struktur. Det är viktigt att läraren klargör syftet med olika 
övningar för sina elever.  
 
Autenticitet utifrån interaktionen diskuteras utförligt av van Lier. Han anser att social 
interaktion är det viktigaste i allt lärande. Van Lier menar att samtidigt som man använder 
språket får man kunskap om världen, andra människor och sig själv. Han har dragit slutsatsen 
att språklig medvetenhet och medvetenhet överhuvudtaget inte i första hand är något som 
utvecklas inom den enskilde individen utan i interaktion med andra. Van Lier diskuterar också 
begreppet kontingens  och avser därmed det spänningsfält mellan det förutsägbara och det 
oförutsägbara i ett yttrande. Om en lärare  t.ex. frågar vad eleverna tänker göra på kvällen så 
tolkas detta yttrande utifrån de förväntningar som både läraren och eleverna har på vad som 
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brukar ske i klassrummet när läraren ställer en öppen fråga. Eleverna vet dessutom en hel del 
om varandra. Svaret är således till viss del förutsägbart. Det oförutsägbara ligger i att varken 
läraren eller eleverna vet vad som faktiskt kommer att hända i klassrummet just då och hur 
samtalet utvecklas.  
 
Van Lier menar att ”conversation”, informella och spontana samtal (min översättning) 
vanligtvis förknippas med avkoppling d.v.s. att man inte gör någonting nyttigt. De som 
samtalar har lika rätt att yttra sig och man pratar ansikte mot ansikte. Dessa informella och 
spontana samtal kännetecknas också av att de är kontingenta. I klassrummet äger enligt van 
Lier ytterst sällan oplanerade och oförutsägbara samtal rum. Språklig interaktion innebär 
enligt van Lier kontingent handling. Den traditionella grammatikförmedlingen med 
förutsägbara och givna svar ställs mot den interaktion mellan läraren och eleverna och mellan 
eleverna själva som utvecklas när medvetenhet och mening skapas gemensamt. Kontingens 
förutsätter emellertid att man deltar i interaktionen på lika villkor. Även om läraren och 
eleven med tanke på olikhet i ålder, makt, och status inte kan betraktas som jämställda, skulle 
deras samtal ändå kunna vara kontingenta. Förutsättningen är att läraren går ifrån det vanliga 
interaktionsmönstret, fråga – svar - värdering, och låtar samtalet i klassrummet bli mer 
oförutsägbart. Språklig interaktion som en kontingent handling kan förekomma i olika typer 
av aktiviteter i klassrummet men samtalet blir lättare kontingent när elever samtalar med 
varandra utan lärarens inblandning. Kort sagt innebär ovanstående att t.ex. en diskussion 
kring vad läxan ska innehålla eller samtal om en grammatikregel kan vara lika kontingent som 
ett informellt och spontant samtal.  
 
Även Hedge (2000) analyserar vad som kännetecknar informella och spontana samtal. De är 
inte initierade av någon specifik muntlig uppgift, man deltar på lika villkor, antalet deltagare 
är få och man turas om att prata. Hon skriver att syftet med dessa samtal varierar men att de 
vanligtvis innebär att upprätthålla bra sociala kontakter, utbyta erfarenheter, åsikter och få 
nyheter samt att fatta beslut tillsammans med andra. Precis som Van Lier påpekar hon att 
samtalet är oförutsägbart. Hedge menar att man genom att känna till detta kan sträva efter att 
få elevernas samtal att bli mer autentiska. 
 
I Skolverkets antologi Språkboken (2001) diskuteras dagens språkundervisning ur många 
olika perspektiv. Karin Aijmer (2001) skriver i denna bok om Interaktivitet i samtal.  De nya 
kursplanerna för grundskolan skiljer mellan receptiva, produktiva och interaktiva färdigheter i 
språk. De interaktiva är viktiga då man kommunicerar, framför allt i samtalsform. Aijmer 
skriver att en förutsättning för att kunna studera språklig interaktion är att man har möjlighet 
att analysera naturliga, d.v.s. oplanerade, informella samtal. Hon menar också att vi vet 
ganska lite om hur man lär ut interaktiva färdigheter och om de överhuvudtaget kan läras ut 
genom undervisning. Aijmer avslutar sin artikel genom att skriva att det vardagsnära 
informella samtalet ännu är något av en nyhet i pedagogiska sammanhang men att det finns 
ett stort intresse för autenticitet i språkundervisningen.  
 
Med autenticitet utifrån individen menar van Lier att varje part deltar på ett engagerat sätt med 
sin egen personlighet. När eleven får delta i undervisningen som den hon eller han är, med 
sina egna erfarenheter och frågor och när dessa erfarenheter och frågor tas på allvar är eleven 
delaktig. 
 
En liknande syn på delaktighet finns hos Olga Dysthe (1996) i Det flerstämmiga klassrummet. 
Hon ser lärarens behov av kontroll i alla situationer som ett av hindren för elevens 
delaktighet. Ett sätt att låta eleven överta en del av kontrollen är att i undervisningen utgå från 
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och bygga vidare på elevernas tankar och reflektioner. Dysthe anser att språket har en central 
betydelse för inlärningsprocessen och menar att det finns ett nära samband mellan språk och 
tänkande. Kommunikationen mellan personer som talar och lyssnar främjar förståelsen. Hon 
diskuterar även olika villkor för elevens lärande och tar upp tre generella villkor för hög 
inlärningspotential - äkta engagemang, delaktighet och höga förväntningar. Med ett äkta 
engagemang menar Dysthe att eleverna är intresserade av och engagerade i det innehåll, det 
ämne och de frågeställningar som utgör temat för en undervisningssekvens. I sådana 
aktiviteter upplever också eleverna att de lär sig något 
 
Dysthe påstår att interaktiva inlärningsmetoder (autentiska frågor och integrering av elevernas 
frågor och kommentarer i det fortsatta arbetet) tycks kunna skapa ett äkta engagemang hos 
eleverna. Det är viktigt att läraren anser att eleverna verkligen har något att bidra med och 
också skickar ut signaler om detta. Eleverna måste dessutom se en koppling mellan det de ska 
lära sig och sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Det kan leda till en positiv arbetsmiljö för 
eleverna där trygghet, uppskattning, förtroende och vänlighet frodas. Dysthe anser att 
delaktighet är väsentlig för allt lärande. Alltför många elever deltar överhuvudtaget inte i det 
som försiggår på lektionerna, de gör aldrig sin stämma hörd. Om språket är en så pass central 
faktor i inlärningsprocessen och att formulera egna tankar och åsikter en så viktig koppling 
mellan ny och tidigare kunskap, blir följden att en undervisningssekvens måste skapa tillfällen 
för så många elever som möjligt att använda språket aktivt. Eftersom det inte räcker med att 
eleverna lyssnar, måste de också skriva och samtala. Dysthe anser att skolan alltid kommer att 
vara ett ställe där det lärarens ord och den enstämmiga diskursen har sin plats. Det finns fakta 
som man bara måste lära sig och det finns lösningar som är odiskutabla. Det är därför ännu 
viktigare att det som kan diskuteras presenteras på ett dialogiskt sätt eftersom det är en modell 
för hur människor fungerar i ett demokratiskt samhälle. 
 
Säljö (2000) hävdar i sin bok samtalets stora betydelse för individen. Han skriver att det är i 
”interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv. Möjligtvis är det den 
enda tes som håller oavsett vilka redskap människan utvecklar.” (s. 250) 
 
Van Lier (1996) och Dysthe (1996) visar samstämmighet i synen på autenticitet och båda 
menar att klassrummet skulle kunna vara en plats där lärare och elever möts för att samtala 
med varandra på lika villkor och där läraren inte alltid sitter inne med det rätta svaret. Van 
Lier och Dysthe framhåller även att delaktigheten i det som sker i undervisningssituationen är 
mycket viktig för allt lärande. 
 
Sammanfattning av muntlig kommunikation 
I litteraturgenomgången har jag funnit exempel på hur lärare och elever tycks samtala med 
varandra i klassrummet. Mycket har skrivits om hur den muntliga delen av språk-
undervisningen skulle kunna gå till. När det gäller muntlig kommunikation handlar det mesta 
om hur läraren kan planera sin undervisning för att få så många elever som möjligt att på 
bästa sätt utveckla sin förmåga att använda det främmande språket. Flera forskare betonar 
vikten av att det finns en informationslucka när vi samtalar med varandra i klassrummet och 
också hur väsentligt det är för allt lärande att vi knyter an till tidigare kunskap. Oavsett om 
man arbetar med speciella språkliga strukturer eller fria talövningar bör de kopplas till 
personliga erfarenheter och tankar. Van Lier (1996) Dysthe (1997) och Tornberg (2000) går 
ett steg längre och hävdar att språkundervisningen skulle kunna leda till att eleverna lär sig 
saker om sig själva och sin omvärld samtidigt som de lär sig ett språk, d.v.s. att de utvecklas 
både på ett språkligt och ett mänskligt plan. De menar också att innehållet i 
språkundervisningen kanske skulle kunna bli annorlunda om kommunikationen här och nu 
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vore i fokus och elevernas egna erfarenheter och tankar togs till vara på ett medvetet sätt. Då 
skulle eleverna bli mer delaktiga. Tornberg hävdar att vi ofta övar i skolan för en framtid som 
vi inte vet någonting om. Van Lier skriver om begreppet kontingens, d.v.s. det spänningfält 
som finns mellan det förutsägbara och det oförutsägbara, och menar att det är en förutsättning 
för att samtalet i klassrummet ska bli autentiskt.  
 
Eriksson (1993),  Eriksson & Tholin (1997) och  Eriksson & Jakobsson ( 2001) diskuterar i 
sina böcker engelska som arbetsspråk och ger både en teoretisk bakgrund samt många 
praktiska idéer på hur det skulle kunna utvecklas i klassrummet. Deras tankar är knutna till 
elevplanerat arbete. Tornberg (1997) och Tornberg (2000) talar mycket om innehållet i 
språkundervisningen och vad som händer mellan människor när de samtalar med varandra. 
Språket används i klassrummet för att lära sig saker om sig själv och sin omvärld.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att både den allmänna och den språkdidaktiska litteraturen 
handlar om hur lärare skulle kunna förena det sociala och det pedagogiska i 
klassrumssituationen. Hur kan eleven utvecklas på både ett språkligt och ett mänskligt plan? 
Min utgångspunkt för den här studien är att undersöka vad lärare gör som får sina elever att 
använda engelska som arbetsspråk, hur elever uppfattar detta och vilken roll läraren spelar. 
Jag har fått nya insikter genom att läsa litteratur inom området men jag har inte funnit någon 
studie med fokus på engelska som arbetsspråk. Därför känns det angeläget att försöka förstå 
detta. Som verktyg för min analys av resultatet kommer jag att använda de begrepp och tankar 
jag har tagit upp i litteraturgenomgången.  
 
 
Syfte 
 
Syftet är att förstå hur lärare skapar en lärandesituation där eleverna använder engelska som 
arbetsspråk. 
 
Frågeställningar: 

• Hur utformar läraren sin undervisning? 
• Hur gör läraren för att eleverna ska tala engelska? 
• Hur svarar eleverna på lärarens sätt att utforma undervisningen? 
• Vad gör läraren när eleverna använder modersmålet i stället för engelska? 
• Hur upplever eleverna den lärandesituation som läraren skapar? 

 
 

Metod 
 
Val av metod 
För att kunna genomföra denna studie och förstå hur en lärare skapar en lärandesituation så att 
eleverna använder engelska som arbetsspråk var det viktigt att hitta en lärare som lyckas med 
det. Utifrån mina frågeställningar ansåg jag det lämpligt att använda den kvalitativa 
(tolkande) forskningstraditionen inom klassrumsforskningen. Jag beslöt mig för att göra en 
fallstudie i en klass där jag hade hört att eleverna talade engelska sinsemellan. Enligt Sharan 
Merriam (1994) är fallstudiemetoden lämplig att använda om man vill skaffa sig djupgående 
insikter om en viss situation. Man vill upptäcka snarare än att bevisa något. Merriam (1994) 
skriver vidare att en kvalitativ fallstudie är en intensiv och holistisk beskrivning och analys av 
ett begränsat fenomen, t.ex. en person, och att det är en väl anpassad metod för att förstå och 
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tolka observationer av dagligt lärararbete. Fallstudier inom utbildningsvetenskaplig forskning 
liknar ofta etnografiska undersökningar. Christer Stensmo (2002) skriver att en fallstudie är 
en intensivstudie av ett väl avgränsat fall. Den koncentreras till en person, en grupp, en 
skolklass, en skola, ett samhälle, ett system eller en händelse. Fallstudier används för att 
porträttera någon man vill veta mer om, för att utveckla och testa en teori eller för att 
utvärdera. Min avsikt var att göra en intensivstudie av en lärare och hans elever för att få en 
djupare förståelse för hur just denna lärare gör för att få sina elever att använda engelska som 
arbetsspråk. Utifrån mina frågeställningar ansåg jag att fallstudiemetoden var den mest 
lämpliga. 
 
I etnografiska studier används ofta flera metoder för att resultatet ska bli mer trovärdigt. Detta 
benämns metodtriangulering. ( Kullberg, 1996, Starrin & Svensson, 1994) Jag valde att 
använda mig av elevintervjuer, observationer, video- och ljudbandsinspelningar samt lärarens 
loggbok. 
 
Urval och beskrivning av skola och deltagare 
För att kunna göra denna fallstudie var det viktigt att göra ett strategiskt urval, d.v.s. fokusera 
på en lärare som jag visste fick sina elever att använda engelskan som arbetsspråk. 
Under mina besök på olika skolor i regionen hade jag träffat en lärare som hävdade att hans 
elever nästan alltid talade engelska med varandra under lektionerna. Även studenter som hade 
gjort fältstudier hos läraren bekräftade detta. Mitt första övervägande var att ta ställning till 
om jag skulle nöja mig med denna lärare eller om jag skulle söka efter flera. Jag beslöt mig 
för att koncentrera min undersökning till en lärare och hans elever eftersom jag bedömde att 
jag då skulle kunna få en djupare förståelse för det jag ville studera. 
 
Skolan, som har skolår 7-9, ligger i ett mindre samhälle och har ca 250 elever. Hälften av 
eleverna bussas till skolan från kringliggande byar. Skolan byggdes på 60-talet då 
grundskolan infördes och under många år var lärarkollegiet mycket stabilt. Nu har det skett en 
generationsväxling och skolan har många unga lärare. Arbetsklimatet anses bra och skolan 
har gott rykte bland nyutexaminerade lärare, som söker sin första lärartjänst. Eleverna i skolår 
7 kommer från olika mindre skolor och man har som tradition att blanda dem. 
 
Läraren, som jag var intresserad av att följa, undervisar i heterogena grupper, d.v.s. ingen 
nivågruppering förekommer. Förutom engelska undervisar han också eleverna i svenska. Han 
har arbetat på skolan i fem år och har följt eleverna genom högstadiet. Läraren har även varit 
handledare några gånger åt mina studenter som har gjort sin skolförlagda utbildning på denna 
skola vilket innebar att vi har haft kontakt genom arbetet.  
 
Vid den första kontakten med läraren, som ägde rum i början av vårterminen, berättade jag att 
jag hade för avsikt att studera muntlig kommunikation i klassrummet. Jag frågade om jag 
skulle kunna få följa hans undervisning under några veckor eftersom jag hade hört att han 
arbetade mycket med muntlig kommunikation. Dessutom berättade jag kortfattat hur jag 
tänkte genomföra undersökningen med hjälp av observationer samt video- och 
ljudbandsinspelningar. Jag lät inte läraren ta del av mina exakta frågeställningar då jag trodde 
att de skulle kunna påverka hans sätt att arbeta. Den tillfrågade läraren ställde sig positiv till 
att jag skulle vistas i klassrummet, men ville gärna att vi skulle träffas igen för att diskutera 
hur undersökningen skulle gå till.  
 
Efter detta möte fortsatte planeringen mer i detalj av den kommande studien. Jag hade tidigare 
inte varit säker på om läraren kunde tänka sig att bli observerad och inspelad på video- och 
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ljudband. Vid vårt första samtal berättade läraren dessutom att han skrev dubbellogg4 varje 
dag. Jag frågade om jag fick ta del av hans tankar i den och det hade han ingenting emot. 
Genom dubbelloggen hoppades jag få en mer trovärdig bild av resultatet. 
 
Någon tid efter vårt första möte träffades vi på skolan igen och då diskuterade vi själva 
genomförandet av studien. Jag hade nu även talat med rektor och övrig personal om min 
kommande studie och de ställde sig också positiva. Från början hade jag bara tänkt observera 
och göra inspelningar i de tre engelskgrupper (7:an, 8:an och 9:an) som läraren undervisade. 
Så småningom preciserades mina frågeställningar och för att förstå hur eleverna möter den 
lärandesituation som läraren skapar beslöt jag mig för att förutom observationer även göra 
elevintervjuer. På grund av detta bestämde jag mig för att begränsa observationerna till skolår 
7. Min avsikt var att i slutet av vårterminen i skolår 9 intervjua några elever som undervisats 
av den aktuelle läraren i tre år. Läraren var välvilligt inställd även till detta. Eftersom som jag 
inte kände eleverna bad jag läraren välja ut tre elever med olika betyg och som kunde tänka 
sig att bli intervjuade.  
 
Observationerna, video- och ljudinspelningarna planerades till början av höstterminen när 
läraren skulle ta emot en ny 7:a. Detta var ett strategiskt val då jag trodde att läraren 
antagligen på ett medvetet sätt måste skola in eleverna i nya rutiner och att bl.a. engelskan 
som arbetsspråk borde komma upp till diskussion. Av respekt för läraren och eleverna hade 
det kanske varit att föredra att vistas i klassen lite senare på terminen då de hade lärt känna 
varandra, men jag valde ändå att vara med från början eftersom jag trodde att det skulle kunna 
ge mig en djupare förståelse för det jag ville undersöka. För att motivera min närvaro i 
klassrummet alldeles i början av terminen berättade jag nu även för läraren att jag var 
intresserad av att se hur hans inskolning av klassen gick till. Klassen bestod av 24 elever, 13 
pojkar och 11 flickor. Samtliga elever hade svensk bakgrund. 
 
Klassrummet var förhållandevis stort. Bänkarna bildade tre rader i klassrummet. I fönster- och 
väggraden stod bänkarna två och två medan mittenraden bestod av bänkar som var placerade 
fyra och fyra. Det skedde omplaceringar så snart eleverna t.ex. arbetade i grupp. Katedern var 
placerad längst fram vid ett fönster och användes mest som avställningsplats. Läraren hade 
alla sina lektioner i samma klassrum. 

 
För att få tillträde till klassrummet skickade jag hem ett brev till föräldrarna i den aktuella 
gruppen.(bil.1) Jag bad dem att prata igenom min närvaro i klassen med sina barn och sedan 
lämna skriftligt godkännande om deras barn fick delta i undersökningen. I brevet framgick att 
jag skulle studera muntlig kommunikation på engelsklektionerna. Brevet skickades ut vid 
skolstart i augusti. Eleverna fick också reda på att de hade möjlighet att vara i en annan 
undervisningsgrupp när inspelningen pågick om de inte ville vara med. Alla föräldrar utom en 
lämnade positivt svar. Föräldern hade ingenting emot att jag skulle videofilma eleven, men 
dottern protesterade. Hon ville vara med i klassrummet och gärna höras på band, men inte 
synas på bild. Detta gjorde att hon placerades så att videokameran aldrig riktades mot henne.  
 
Genomförande av datainsamlingen 
Datainsamlingen bestod av flera olika metoder. Jag började med att intervjua tre elever i slutet 
av skolor 9 strax innan de lämnade skolan. Alldeles i början av höstterminen ägde 
undersökningens tyngdpunkt rum när jag följde läraren och hans nya elever under några 
veckor. Jag observerade, antecknade, spelade in på video och band samt tog del av lärarens 

 
4 Dubbellogg = Dagbok där man skriver både det man gör och det man tänker om det man gör 
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dubbellogg. Jag hade från början för avsikt att låta läraren få ta del av inspelningarna och 
kommentera det han såg och hörde, s.k. stimulated recall, för att få fram hans personliga  
tolkning av situationen. När jag fick möjlighet att i stället läsa hans dubbellogg trodde jag att 
det skulle ge ett mer trovärdigt resultat. En av riskerna med stimulated recall är att läraren 
påverkas av det han ser och hör och ändrar sin undervisning. Jag förstod att min närvaro i 
klassrummet skulle inverka något på både läraren och hans elever, men genom att använda 
mig av olika metoder hoppades jag att jag ändå skulle få en rättvisande bild av lärarens 
undervisning. 

 
Individuella elevintervjuer 
Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med tre elever ville jag försöka beskriva och 
förstå hur dessa elever hade upplevt sin engelskundervisning under högstadiet. Jag bad läraren 
att välja ut tre elever med olika betyg och han valde ut en pojke med betyget VG samt två 
flickor med betygen G och MVG. Jag hade funderat på att intervjua fler elever, men bestämde 
att den huvudsakliga studien skulle genomföras i skolår 7 genom observationer, video- och 
bandinspelningar. Att jag valde just tre elever berodde på att jag ville möta elever som hade 
tre olika betyg och förhoppningsvis fånga in variationer i elevuppfattningar. Eleverna i 
intervjuundersökningen var således inte bekanta med mig innan. De tre intervjuerna ägde rum 
samma dag och gjordes i ett grupprum på skolan där vi var helt ostörda. Varje intervju tog 
ungefär 30 minuter. De tre intervjuerna följde samma struktur och inleddes med att jag talade 
om för eleverna att intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta den. 
Dessutom frågade jag om jag fick spela in den på band. Jag gjorde också klart för dem att de 
skulle förbli anonyma och att ingen annan än jag skulle ha tillgång till det inspelade 
materialet. 
 
Jag hade förberett intervjuerna såsom Kvale (1997) och Trost (1997) föreslår genom att skriva 
ner ett antal frågeområden, en intervjuguide. Intervjuguiden utgår från syftet och 
frågeställningarna i min studie. För att samtalet med eleverna skulle bli ledigt lärde jag mig 
frågeområdena utantill. De konkreta områden jag fokuserade var: 

• En vanlig lektion 
• Beskrivning av deras engelskundervisning på mellan- och högstadiet, exempel på 

sådant de kommer ihåg 
• Exempel på hur det går till när de pratar engelska med varandra 
• Hur det känns att tala engelska med sina kamrater 
• Fel och rättning av fel 
• Viktigast att lära sig 
• Roligaste aktivitet 
• Läraren (allmänt) 
• Lärarens reaktion om eleverna talar svenska 

 
Därefter ställde jag korta, öppna frågor utifrån de frågeområden som jag hade bestämt innan.  
Eleverna gavs möjlighet att berätta allmänt om läraren och den lärandesituation som han hade 
skapat under högstadietiden. Särskilt fokus lades vid sådant som rörde muntlig 
kommunikation och hur läraren fick dem att prata engelska med varandra. Jag försökte förstå 
hur eleverna tänkte och kände kring detta och vilka konkreta erfarenheter de hade.  
 
Intervjuerna var halvstrukturerade som enligt Kvale (1997) innebär att det varken är ett öppet 
samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär. Kullberg (1997) skriver att den etnografiske 
intervjuaren måste lära sig att ställa öppna frågor och vara bekant med ämnet. Min 
förförståelse består av att ha undervisat i engelska på grundskolan i 20 år och att jag alltid 
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själv har varit intresserad av att få mina elever att tala engelska. Dessutom har jag fått en 
fördjupad förståelse genom min C-uppsats samt att läsa ytterligare litteratur i ämnet.  
Enligt Garpelin (1998) och Kvale (1997) är den text som blir resultatet av den kvalitativa 
forskningsintervjun kontextbunden och ett verk av både de intervjuade och intervjuaren. 
Intervjusituationen kan ses som interaktion mellan dessa två personer och olika intervjuare får 
skilda resultat. 

  
Observationer samt video- och ljudbandsinspelningar 
Observationerna och inspelningarna gjordes i slutet av augusti och hela september vid åtta 
tillfällen à 55 minuter vardera. Klassen hade två lektionstillfällen per vecka. Jag valde att inte 
använda bandspelare eller videokamera den första veckan utan att endast observera klassen. 
Dessutom fick jag tillfälle att prata med klassen och förklara min roll. Under elevernas första 
vecka i skolår 7 hade de inte någon engelska utan endast aktiviteter av olika slag för att lära 
känna varandra. Läraren skickade hem breven som han hade fått av mig redan första 
skoldagen och alla lämnade in sina svarstalonger innan jag kom till klassen efter en vecka i 
7:an. Jag hade förmånen att få vara med från den allra första engelsklektionen. Under mina 
två första observationstillfällen berättade jag också om hur video- och ljudbandsinspelningen 
skulle gå till. Eleverna verkade införstådda med att de skulle spelas in och uppfattade mig mer 
som tekniker än som lärare eftersom jag satt vid apparaterna hela tiden. Eftersom jag hade 
använt samma utrustning i datainsamlingen till min C-uppsats visste jag att jag kunde hantera 
den på egen hand. Precis som i tidigare studie erbjöd jag eleverna att få se den första 
videoinspelningen. Utifrån vad jag kunde höra och se påverkades eleverna inte nämnvärt av 
min närvaro i klassrummet.  
  
Vid inspelningarna användes en digital videokamera, som placerades vid fönstret nästan 
längst ner i klassrummet, och riktades snett mot läraren. Eleven som inte ville bli filmad hade 
sin plats längst ner på andra sidan klassrummet så att hon aldrig kom med på bild. Jag fick 
med fönster- och den stora mittenraden med fyra elever i bredd på videofilmen. Eftersom 
huvudsyftet med video- och ljudbandsinspelningen var att studera läraren valde jag denna 
placering av videokameran trots att jag därmed bara fick med eleverna från sidan. Vid 
inspelningarna placerade jag mig alldeles bredvid videokameran och skrev ner allt som hände 
och samtalades om under lektionerna. Det var inte möjligt att uppfatta vad elever som satt en 
bit från videokameran sa till varandra utan filmerna visade endast dessa elevers reaktioner och 
kroppsspråk. Jag noterade själv kontinuerligt hur eleverna reagerade på de olika 
undervisningssekvenserna för att sedan kunna jämföra med inspelningen. Eleverna lämnade 
aldrig klassrummet för att arbeta på annan plats och jag kunde på så sätt följa lektionerna från 
min observationsplats. 
  
Dessutom bar läraren hela tiden en trådlös mikrofon och allt han sa spelades in på band. Jag 
kunde således efteråt gå tillbaka och lyssna på alla samtal som fördes mellan läraren och 
eleverna. Jag valde att begränsa min undersökning genom att i huvudsak studera vad läraren 
sa och gjorde och inte vad eleverna diskuterade sinsemellan. 
 
Anders Garpelin (1998) pekar på både för- och nackdelar med denna form av datainsamling,  
s.k. mikroetnografi, där man använder maskinella inspelningar. Fördelarna är att de inspelade 
lektionerna ger stora möjligheter att gå tillbaka och analysera de olika undervisnings-
sekvenserna ur flera infallsvinklar. Å andra sidan återspeglar inte inspelningen hela 
sammanhanget och atmosfären. Detta kan till viss del avhjälpas genom att kombinera 
inspelningarna med observationer. Som observatör kan man förhålla sig på olika sätt. 
Kullberg (1996) beskriver de båda ytterligheterna, den totala observatören och den totala 
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deltagaren och dessutom de varianter som ligger däremellan. Jag anser att jag var mer 
observatör än deltagare. Med detta menar jag att jag inte deltog i några aktiviteter, men att jag 
talade om för eleverna vem jag var och varför jag var där. Stensmo (2002) menar att det kan 
innebära särskilda problem att vara observatör i en delvis känd situation, i mitt fall ett 
språkklassrum, där man tror sig veta vad man kommer att få se. Det är därför viktigt att man 
som observatör försöker ställa sig främmande för vad man ser och hör, att se det märkvärdiga 
i vardagslunken. 
 
Lärarens loggbok 
Efter observations- och inspelningsperioden fick jag en kopia av lärarens dubbellogg. Den 
hade inte den utformning som jag trodde när jag först talade med läraren. Under de första 
veckorna i skolår 7 fanns inte tid för skriftlig reflektion och eftertanke. Dubbelloggen bestod 
således bara av lärarens planering av lektionerna varför jag fortsättningsvis valde att kalla den 
lärarens loggbok. Jag var intresserad av att ta reda på vad läraren hade för syfte med det han 
hade planerat. Därför frågade jag om jag fick intervjua honom utifrån den planering han hade 
gjort och han ställde sig positiv till detta. Jag ville inte intervjua honom förrän jag hade gjort 
min egen tolkning av observationerna och inspelningarna. Intervjun ägde rum i slutet av 
oktober då min tolkning av insamlad data var klar. Intervjun spelades in på band och läraren 
fick prata fritt utifrån sin egen planering. Risken med att fråga läraren i efterhand är att han får 
möjlighet att tänka efter och kanske då ändra sitt syfte. Intervjun gjordes efter 
datainsamlingsperioden och lärarens undervisning påverkades inte. Om jag i stället hade 
använt stimulated recall kunde detta ha blivit fallet. 
 
Databearbetning 
Det insamlade datamaterialet består av band och utskrifter av elevintervjuer, anteckningar 
från observationer, video- och bandinspelningar samt lärarens loggbok. Beroende på 
materialet skedde databearbetningen på något olika sätt. Oavsett vilken datainsamlingsmetod 
som användes började bearbetningen, d.v.s. analysen och tolkningen av informationen redan i 
anslutning till intervju- eller observationstillfället. Jag gjorde en datanära tolkning utifrån det 
insamlade materialet. 
 
Intervjuer 
Jag lyssnade igenom banden från de individuella intervjuerna efter inspelningen för att få en 
samlad bild av materialet. Redan i detta skede påbörjades analys- och tolkningsarbetet. Sedan 
dröjde det några veckor innan det transkriberades så noggrant som möjligt med en viss 
anpassning till skriftspråket. Detta gjorde jag för att de intervjuade talade med ganska stark 
lokal dialekt och att det skulle kunna avslöja var studien ägde rum. (Trost, 1997) Att försöka 
göra en utskrift som liknade talspråket skulle inte heller ha tjänat mitt forskningssyfte. Det 
viktigaste var att tolka innebörden av det som eleverna berättade i intervjuerna.  Jag läste 
därefter utskriften gång på gång och gjorde markeringar för att så småningom skala bort det 
som var oväsentligt och fokusera på mina frågeområden. Vid varje genomläsning av 
intervjuerna försökte jag hitta återkommande mönster, teman, men också sådant som skilde 
dem åt. Mitt tillvägagångssätt kan närmast benämnas meningskoncentrering (Kvale, 1997, 
Stensmo, 2002) vilket innebär att jag lyfte fram det som knöt an till syftet och 
frågeställningarna i min studie. Jag var hela tiden intresserad av att försöka förstå hur läraren 
skapar en lärandesituation där eleverna använder engelska som arbetsspråk och vilka faktorer 
som påverkar detta. 
 
Intervjuerna gjordes i maj och observationerna och video- och bandinspelningarna i augusti 
och september. Jag ägnade således lång tid åt att läsa, analysera och tolka utskrifterna.  Jag 
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kunde inte börja jämföra insamlad data förrän i slutet av september. Genom att använda 
triangulering, jämföra data som samlats in på olika sätt, kan fallstudien bli mer trovärdig 
(Starrin & Svensson, 1997).  
 
Observationer och inspelningar 
Direkt efter varje observationstillfälle skrev jag rent mina anteckningar. I mitt dagliga arbete 
ingår ofta att handleda studenter som gör sin skolförlagda utbildning och i och med det har jag 
en viss vana att observera och anteckna samtidigt. När jag nu skulle observera lärare och 
elever i ett annat syfte använde jag mig av samma teknik. Jag skrev fortlöpande ner både det 
jag såg och det jag tänkte om det jag såg. Även här  påbörjades analys och  tolkning redan i 
klassrummet. 
 
När datainsamlingen var slutförd lät jag både video- och ljudbanden vila under en vecka för 
att tänka över hela inspelningsperioden. För att sedan kunna tolka och analysera materialet 
lyssnade jag upprepade gånger på ljudbanden och tittade på videoinspelningarna. Samtidigt 
följde jag med i mina utförliga anteckningar. Jag kompletterade med sådant som jag hade 
missat och försökte så småningom framför allt fokusera det som knöt an till syftet med min 
undersökning d.v.s. att förstå hur en lärare skapar en lärandesituation där eleverna använder 
engelska som arbetsspråk. 
 
Lärarens loggbok 
Lärarens loggbok bestod av hans planering i punktform. Utifrån denna planering bad jag 
honom berätta syftet med vad han hade gjort. Direkt efter intervjun lyssnade jag igenom 
bandet och transkriberade sådant som fokuserade mina frågeställningar. Jag tolkade lärarens 
beskrivning av sin undervisning och kompletterade sedan min resultatredovisning med detta. 
 
Etik 
När man har fått tillträde till ett klassrum medför det ett ansvar för att den undersökning man 
genomför hanteras på ett etiskt riktigt sätt. Det är också viktigt att fundera över sin egen roll i 
klassrummet. Garpelin (1998) använder benämningen professionell främling i klassrummet 
och det tycker jag är passande. Han menar att relationen mellan deltagarna och forskaren ska 
kännetecknas av ömsesidig respekt och sparsam kommunikation. Min roll var att observera 
det som utspelade sig i klassrummet men inte att delta. Att inte kommunicera med eleverna 
var svårt för mig att efterleva då det i vanliga fall är precis det jag brukar göra. Min placering 
vid videokameran, som stod en bit från eleverna, gjorde att jag klarade att bara vara 
observatör. 
 
Jag funderade även på hur detaljerat jag skulle berätta för läraren om min studie. Det var 
viktigt att spela med öppna kort, men samtidigt ville jag inte säga för mycket, eftersom jag 
trodde att det kunde påverka lärarens lektionsplanering. Jag berättade att jag skulle studera 
muntlig kommunikation i klassrummet och att jag skulle vilja intervjua några elever i skolår 9 
och även vara med i början skolår 7 då han skolade in nya elever i sina rutiner. Samma 
information skrev jag i ett brev till eleverna och föräldrarna där jag bad dem ge sitt samtycke. 
I brevet framgick att varken namn på skola, lärare eller elever skulle utelämnas och att 
elevernas prestationer inte skulle bedömas. För att skydda lärare och elever använde jag 
fingerade namn och ändrade på vissa detaljer då jag beskrev skola och lärare. Trots detta 
förfarande skulle kanske en utomstående som fick tag i video- eller ljudbanden kunna 
identifiera läraren och eleverna. Detta gjorde att det var ytterst viktigt att vara aktsam om 
datamaterialet. 
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Vad som skulle kunna bli känsligt i en studie av denna art är om resultatet på något sätt är 
ofördelaktigt för de deltagande. Jag anser att de har rätt att få ta del av studien och då är det 
viktigt att resultaten är väl underbyggda och att inte dra förhastade slutsatser som kan skada. 
Garpelin (1998) menar att det som är etiskt riktigt ska gå före det som ser ut att ge de mest 
intressanta resultaten. Detta skulle kunna medföra att vissa resultat inte kan tas med i 
uppsatsen. I Humanistiskt – samhällsvetenskapliga forskningsrådets principer (1990) sägs att 
forskningskravet, d.v.s. samhällets krav på att forskning bedrivs, måste vägas mot 
individskyddskravet. 
 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall en vägning göras av det förväntade 
kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som 
långsiktiga följder skall därvid beaktas. (HSFR, 1990, s.3) 
 

I min studie har jag följt de krav som Humanistiskt – samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
har utarbetat. 
 
Informations-  och samtyckeskravet. Jag informerade och fick tillstånd av alla berörda 
deltagare. Vi de tre intervjuerna började jag med att säga att det var frivilligt att bli intervjuad 
och att eleverna kunde avbryta när de ville. Under observationerna och video- och 
ljudbandsinspelningarna hade eleverna möjlighet att när som helst välja att inte vara med i 
klassrummet. Eleverna visste också vad min studie handlade om och varför jag var fanns i 
klassrummet. 
 
Konfidentialitetskravet.  I min beskrivning av skola, klass och personer har jag ändrat namn 
och andra förhållanden som skulle kunna identifieras av utomstående. 
 
Nyttjandekravet. Allt datamaterial som har samlats in har bara använts i min uppsats och 
kommer inte att användas för något annat ändamål.5 
 
 
Resultat 
 
Syftet med min studie är att förstå hur lärare skapar en lärandesituation där eleverna använder 
engelska som arbetsspråk. Resultatet kommer att redovisas utifrån mina frågeställningar. 
Under varje rubrik förtydligas vad jag grundar resultatet på. I de fall då flera 
datainsamlingsmetoder har använts börjar jag med att redovisa resultatet av 
intervjuundersökningen med elever i skolår 9 och fortsätter med observationer och 
inspelningar från de 8 lektionerna i skolår 7. Avslutningsvis tar jag upp lärarens loggbok, 
d.v.s.lärarens egna kommentarer kring sin planering. I vissa frågeställningar finns således inte 
alla datainsamlingsmetoder med. Innan jag går över till nästa frågeställning gör jag en 
sammanfattande tolkning. 
 
Läraren och eleverna har fingerade namn. Läraren kallar jag Mikael och de elever i 9:an som 
intervjuades kallar jag Johanna (G), Peter (VG) och Karin (MVG). I stället för att numrera 
eleverna i 7:an ger jag dem fingerade namn eftersom jag tror att det gör att de samtal jag 
transkriberar låter mer äkta. Fokus ligger på själva innehållet i de samtal som förs och inte på 

 
5 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk, samhällsvetenskaplig forskning  har 
övertagit HSFR:s etikregler. 
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vem som säger vad. Jag lär således inte känna enskilda elever under dessa åtta 
undervisningssekvenser. 
 
Hur utformar läraren sin undervisning? 
 
Beskrivningen av hur läraren utformar sin undervisning grundar sig på de observationer och 
inspelningar som jag gjorde i skolår 7 under senare delen av augusti och hela september. Jag 
tar också med lärarens tankar om sin planering av undervisningen. De underrubriker som 
används här grundar sig på mina egna iakttagelser under min vistelse i klassrummet. 
 
Lektionerna jag observerade följer i stort sätt samma struktur. Läraren planerar innehållet i 
lektionen och bestämmer ramarna. Utifrån detta får eleverna möjlighet att träna både 
receptiva, produktiva och interaktiva färdigheter. Oftast skriver läraren på tavlan vilka 
moment lektionen innehåller. Arbetet sker omväxlande i helklass, parvis eller i grupper. Varje 
lektion börjar med informellt småprat och det följs upp med olika inslag där läraren och 
eleverna lär känna varandra. Läroboken presenteras en av de första lektionerna och används 
sedan kontinuerligt. Under ett lektionstillfälle har läraren grammatikundervisning. Förutom de 
som nämns nedan förkommer ett antal korta inslag som t.ex. musik och sång, val till elevrådet 
och prat om borttappad plånbok. 
 
Relationen lärare – elev 
Observationer och inspelningar 
Vid varje lektionstillfälle använder läraren tid för att bygga upp en god relation med sina 
elever. Detta börjar redan när de kommer till klassrummet första gången. Det verkar som om 
några av eleverna känner till Mikael sedan tidigare för när han frågar ”What do you know 
about me?” kommer det fram en hel del fakta. Dessa elever känner t.ex. till hans 
fritidsintressen, var han bor, hur gammal han är och var han var på semester i somras. Många 
andra elever gissar och Mikael skriver upp det som stämmer in på honom på tavlan.  
 
Efter denna gissningstävlan skriver Mikael upp 10 olika siffror på tavlan. Varje siffra betyder 
något personligt för honom och 171 symboliserar t.ex. Mikaels längd. Eleverna ska även här 
gissa och det blir många tokiga gissningar och skratt. Mikael ger förslag på hur man kan ställa 
frågor och visar tydligt att alla försök duger.  
 
Johan Is 65 your father? 
Mikael Yes, he is retired. 
Johan Sitter han i rullstol? 
Mikael No, he´s not in a wheelchair. 
 
När eleverna har gissat vad alla siffrorna betyder är det deras tur att göra samma uppgift 
parvis för att lära känna varandra. Mikael går omkring och lyssnar och ställer personliga 
följdfrågor. Han lyssnar på vad de säger och inte hur de säger det. Jag iakttar redan denna 
första lektion att stämningen är god och att Mikael aldrig skrattar åt eleverna utan med dem.  
 
Vid nästa lektionstillfälle börjar Mikael med att visa upp en overhead-bild. Den är indelad i 6 
rutor och i varje ruta finns en rubrik och en bild som Mikael har ritat om sig själv. Rubrikerna 
är ”I like”, “I dislike”, “A sad memory”, “A nice memory”, “Love” och “Hate”. Utifrån dessa 
bilder berättar han humoristiskt och målande om sig själv och jag ser hur eleverna lyssnar på 
allt han säger. Mikael drar sig inte för att också berätta om ett sorgligt minne och hur det 
kändes när hans mormor blev sjuk och dog. När han har berättat om sina bilder får eleverna 
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ett tomt A3 papper där de med hjälp av enbart bilder ska beskriva sig själva. De ska göra detta 
utifrån de sex rubriker som Mikael tidigare använt. När alla är klara samlas papperen in och 
vid nästa lektionstillfälle delas de ut igen genom att Mikael försöker gissa något om var och 
en av eleverna utifrån bilderna. 
 
Mikael This is a person who likes Yamaha scooters, I think and this is someone who doesn´t like 

“fjortisar” (flera elever skrattar åt gissningarna). 
 
Eleverna placeras nu tillsammans med kamrater de inte känner sedan tidigare. De byter 
papper med varandra och ska inom gruppen försöka ta reda på så mycket som möjligt om 
varandra utifrån de personliga bilderna. 
 
Efter ett par veckor ber Mikael eleverna att skriva ner svaret på ett antal personliga frågor som 
han skriver under rubriken ”Who are you?” på tavlan. Exempel på frågor är: ”What do you do 
when you are at home?”, “Tell me about your family” , ”Do you like sports? Which one? 
Why? ”De har här möjlighet att skriva ner sådant de inte har velat berätta inför klassen. Denna 
uppgift kan ha två syften, nämligen att eleverna kan skriva sådant de vill att Mikael ska känna 
till, men även att han får kunskap om deras språkliga nivå. Under tiden eleverna skriver går 
Mikael omkring och tittar på vad de skriver och hjälper till där det behövs. Han ställer också 
följdfrågor och visar ett äkta intresse för vad eleverna skriver. Svåra ord skrivs på tavlan så att 
alla kan få hjälp av dem. 
 
Mikael That’s good guys. You work really hard. Write down things you would like me to know about 

you. 
  
Lärarens loggbok 
Mikaels förhoppning är att eleverna ska komma till klassrummet för att de har lust att vara där 
tillsammans med honom och sina kamrater. 
 
Mikael Min grundpolicy är att de ska komma till klassrummet, de ska vara glada för att de vet att det 

kommer att hända någonting roligt. De ska vara motiverade förhoppningsvis. De ska vara trygga 
och positiva så att säga. 

 
Mikaels syfte med många av de aktiviteter som äger rum under de första veckorna är att 
bygga upp en god relation med eleverna. De ska lära känna honom och varandra för att känna 
sig trygga i klassrummet. Då han t.ex. skriver ett antal siffror på tavlan vill han först visa upp 
en modell för hur själva övningen ska gå till. Eleverna lär känna honom genom att gissa vad 
siffrorna syftar på och de vet också hur de ska gå vidare när de ska göra uppgiften i par. 
Mikael vill bygga upp tryggheten stegvis genom att först visa genom sig själv, sedan arbeta i 
par och till slut i grupp. 
 
Mikael Jag ville kolla vad de visste om mig redan och bygga vidare på det. De får pröva övningen 

genom mig. Det är viktigt att lära känna fler och fler, få nya vänner. De ska så småningom känna 
alla i klassen /…/ bygga upp trygghet för att så småningom våga prata engelska i klassrummet. 

  
Läroboksarbete 
Observationer och inspelningar 
Det består oftast av att eleverna först lyssnar på texten på band och därefter läser och 
översätter den parvis. De slår upp det de inte kan i ordlistan. Mikael påpekar att de nu har 
möjlighet att verkligen träna i skolan på det som kommer att bli läxa. Jag kan iaktta att alla 
arbetar intensivt med uppgiften. Mikael går hela tiden omkring i klassrummet och hjälper till 
genom att bl.a. förklara ord de inte förstår. Han uppmanar även eleverna att alltid ta hjälp av 
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kamraten innan de frågar honom. Avslutningsvis berättar Mikael vad de ska göra med texten 
och orden hemma, d.v.s. ger läxa. Alla elever har samma läxa och den består av att förstå 
texten och att kunna använda ett antal ord i olika sammanhang. Läxförhöret är oftast skriftligt 
och där ska de visa att de inte bara kan översätta orden utan även ge synonymer, sätta in dem i 
meningar samt förklara orden genom att beskriva dem. Inför det första läxförhöret förklarar 
Mikael mycket noga på svenska hur de ska göra. Texten som eleverna har i läxa används inte 
som utgångspunkt för vidare diskussioner utan lämnas efter genomläsning och översättning. 
 
I slutet av varje lektion repeteras ord eleverna har haft i läxa tidigare. Detta görs i form av en 
tävling som Mikael kallar för ”I challenge”. Han berättar att det är viktigt att repetera ett ord 
många gånger för att minnas det. Eleverna sätter sig uppe på bänkarna och grupperas tre och 
tre. Mikael frågar en av grupperna vilken annan grupp de vill utmana och sedan säger han ett 
ord på svenska. Den grupp som först säger det rätta ordet på engelska vinner och den andra 
gruppen sätter sig ner på stolarna. Den vinnande gruppen utmanar en ny grupp.   
 
Lärarens loggbok 
Mikael tycker att det är viktigt med en återkommande struktur i arbetet med läroboken för att 
eleverna ska känna sig trygga och säger att texterna i textboken är mycket bra. Han nämner att 
eleverna ska lyssna på texten i textboken för att få höra god engelska och att de därefter läser 
och översätter parvis. När de läser och översätter parvis är många aktiva i klassen samtidigt. 
Det tycker han är bra. Det är viktigt att förstå texten eftersom Mikael tar med meningar ur den 
på läxförhöret. Så småningom frågar han om någon vill läsa högt inför klassen och om de i så 
fall vill bli rättade efteråt. Detta gör han upp innan med respektive elev. När eleverna har 
lyssnat på texten, läst och översatt den får de reda på vilka ord de ska ha i läxa. 
 
Varje vecka får eleverna ungefär 20 nya ord i läxa och de förhörs muntligt eller skriftligt. Det 
skriftliga förhöret följer varje gång samma upplägg. Eftersom klassen inte är nivågrupperad 
finns det elever som inte klarar av att lära sig 20 ord. Mikael började terminen med att ge alla 
samma läxa för att sedan kunna bilda sig en egen uppfattning om elevernas nivå. Efter några 
veckor har han individuella samtal med de elever som verkar ha det svårt. De kommer då 
överens om hur många ord de ska ha i läxa till varje gång.  
 
Mikael I början vill jag bygga upp en egen bild. Om t.ex. mellanstadieläraren har sagt att de inte klarar 

av mer än några få ord får jag se om det stämmer innan jag dömer. 
 
Mikael berättar också i intervjun hur läxförhöret utformas och det stämmer med vad jag själv 
observerar. Mikael säger även att han inte bara rättar genom att ge minuspoäng utan att han 
ger bonuspoäng till elever som t.ex. hittar på personliga meningar då han ber dem använda 
orden de har i läxa.  
 
I slutet på varje lektion har Mikael en ordlek och den är en uppföljning av de ord de har haft i 
läxa. Han menar att det inte räcker med att man hör och använder nya ord en gång utan att 
repetition är mycket viktigt. I stället för att tävla individuellt sitter eleverna parvis eller tre och 
tre. 
 
Mikael ”I challenge” är uppföljning av de ord de har haft i läxa. Det räcker inte att man hör orden en 

gång. Jag har utvecklat det lite så att ingen ska känna sig utpekad. Man kan också komma upp. 
Om ingen som utmanar eller svarar kan får vem som helst som sitter räcka upp handen och 
komma upp. 
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Rutiner och regler 
Observationer och inspelningar 
Redan den första engelsklektionen klargör Mikael att han kommer att tala engelska på 
lektionerna och att det är viktigt att de räcker upp handen när de inte förstår. Han säger också 
att han i början  kommer att översätta vissa saker till svenska för att få alla att hänga med. Det 
gäller bl.a. grammatik och genomgång av läxan. 
 
Vad gäller regler i klassrummet tas de inte upp som en generell diskussion utan bara när det 
uppkommer en situation som Mikael inte accepterar. Under de veckor jag vistas i klassen 
händer inget allvarligt men följande regler klargörs för eleverna. Redan första lektionen märks 
att några elever är vana att räcka upp handen men andra inte. Detta diskuteras och klassen 
kommer överens om att de ska försöka räcka upp handen när de vill säga något. Det finns 
tydligen en allmän överenskommelse på skolan att eleverna inte ska ha kepsar på lektionerna 
för Mikael behöver bara peka på huvudet för att de ska förstå vinken. Mikael visar tydligt att 
han inte accepterar att eleverna har sina mobiltelefoner framme eller att de svär i 
klassrummet.  
 
Mikael Put your mobile phone in your bagpack at once. 
 
Mikael You don’t swear in this classroom. 
 
 I slutet av varje lektion ställer sig eleverna bakom sina bänkar och väntar på att Mikael ser att 
det ser snyggt ut i klassrummet. Han påminner dem ibland om sådant de ska komma ihåg och 
låter dem därefter gå. Vid ett tillfälle har två elever smulat sönder suddgummi och kastat det 
på golvet. 
 
Mikael I have two questions. Janne, what’s for homework for Thursday? 
Adam Some ”glosor” (skratt) 
Mikael Yes, some words, and… 
Adam Read the text 1b 
Mikael Yes, and then I have one more question. Who are going to take care of these pieces of rubber 

over there? (Två elever räcker upp handen) O.K you two guys can stay and take care of this.  
 Bye, bye the rest of you. (Klassen går ut) 
 
Mikael Ni får hjälpas åt, ni får ta ett papper och sopa upp /…/ det ligger sudd här bakom också, ni får 

sopa ihop på något sätt. (Eleverna ser inte glada ut men gör som de blir tillsagda) 
 
Vid några tillfällen kommer elever för sent och Mikael markerar tydligt att det inte accepteras 
om man inte har en god ursäkt. Han tillrättavisar inte under lektion utan håller kvar eleverna 
efteråt. 
 
Mikael Vad sa jag innan ni gick iväg? 
Niklas Att vi skulle var tillbaka tio över. 
Mikael Vad betyder det? 
Niklas Att vi ska vara här då. 
Mikael Då vet ni det till nästa gång. 
 
Lärarens loggbok 
Mikael berättar om sina rutiner och regler i klassrummet. Eleverna ska komma i tid, de får 
inte ha kepsar och inte äta godis. Däremot är det tillåtet att tugga tuggummi om de tuggar 
snyggt. De ska även komma ihåg att räcka upp handen när de vill säga något. Det Mikael 
nämner flera gånger är respekten för varandra. Eleverna ska kunna lyssna på sina kamrater 
och inte avbryta. 
 



  28 

Mikael Kepor ska man bara inte ha. Räcka upp handen, det tränar jag dem på./…/  Tyst när någon 
pratar. När någon tisslar och tasslar om någon pratar avbryter jag dem och frågar dem vad de 
pratar om. Då säger de ”Respekt, förlåt vi vet”. Det handlar om respekt för den andra 
människan. 

 
Eleverna förväntas också gå lugnt in i klassrummet när lektionen börjar och vara tysta medan  
Mikael går igenom dagens arbete. Han skriver upp på tavlan vad lektionen kommer att 
innehålla. 
 
Mikael Jag samlar alla i början av lektionen. De ska ha fokusering på mig. Det ska vara tyst. 
 
I slutet av lektionen ska de stå bakom inskjutna stolar så att Mikael kan avsluta på ett bra sätt. 
Han repeterar då vad de har i läxa samt annan viktig information. 
 
Sammanfattande tolkning 
Läraren utformar sin undervisning på liknande sätt vid varje observationstillfälle. Lektionen 
börjar alltid med ett informellt och spontant samtal med eleverna där han knyter an till sådant 
som berör dem. Det kan t.ex. handla om sådant som har hänt på skolan eller  något som han 
vet att någon elev har varit med om. Jag konstaterar också att läraren lägger ner mycket tid på 
att lära känna sina elever. Detta gör han både genom att samtala med dem om vardagliga 
saker men också genom ett antal planerade samtalsövningar. Läroboken används fortlöpande 
och detta arbete följer i sort sett samma upplägg varje vecka. Datainsamlingen äger rum de 
första veckorna i skolår 7 och jag märker att läraren är noga med att eleverna ska förstå vilka 
regler och rutiner som gäller. 

 
Hur gör läraren för att eleverna ska tala engelska? 
 
Redovisningen av hur läraren gör för att eleverna ska tala engelska baserar sig huvudsakligen 
på intervjuerna i skolår 9 men även på observationer och inspelningar i skolår 7. Vissa 
exempel på hur läraren gör nämns både under den förra frågeställningen och under denna 
rubrik. Detta beror på att syftet både kan vara att bygga upp en relation med eleverna men 
också att få dem att uttrycka sig muntligt på engelska. Underrubrikerna grundar sig på om 
samtalet är oförberett och spontant eller om det är en tillrättalagd talövning. 
 
Samtal 
Intervjuer 
Intervjusvaren är i stort mycket samstämmiga. Om fler elever uttrycker sig på liknande sätt 
citerar jag bara en av eleverna. I alla tre intervjuerna framkommer att läraren själv talar 
mycket engelska under lektionerna och att han hela tiden uppmuntrar eleverna att göra 
detsamma. Han avbryter aldrig eleverna när de talar utan rättning sker efteråt. 
 
Johanna Han pratar väldigt mycket engelska. Han har kolla på att alla hänger med och sådär /…/Det är 

aldrig tyst i klassrummet. Han har en väldigt bra engelska att förstå. Han kan stå och babbla och 
man har ingen aning om någon annan skulle stå och säga de där orden, men när han säger dem 
så förstår man precis. Det förstår jag inte, det bara bli så. 

 
Peter Han låter oss prata engelska. Han uppmuntrar oss hela tiden att prata engelska. 
 
Intervjuaren Vad händer om  ni säger fel  på olika ord? 
Johanna Då brukar han rätta efteråt. 
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Observationer och inspelningar 
Även observationerna och inspelningarna visar att Mikael använder engelska i stort sett hela 
lektionen och att han försöker få eleverna att göra detsamma. Det gäller allt från småprat och 
instruktioner till genomgång av läxan. I början av varje lektion går Mikael igenom vilka som 
är frånvarande och även då används engelska. En elev, Erik, undrar här var Janne är. Erik 
börjar fråga på engelska men övergår i andra repliken till svenska. Mikael lyssnar på frågan 
och svarar sedan på engelska. Jag tolkar detta som att dialogen med Erik är viktigare än att 
allt sägs på engelska i början av skolår 7. 
 
Erik Where is Janne? 
Mikael He’s having an x-ray on his knee. 
Erik Har han brutit det? 
Mikael No, but he’s got some kind of pain. 
 
Redan första timmen hör jag att elever förstår att de ska försöka prata engelska. 
 
Olle Mikael, I need help. 
 
När Mikael vill att eleverna ska gissa vad olika siffror har för koppling till hans liv 
uppmuntrar han dem att försöka fråga på engelska och ger dem förslag på hur de kan 
formulera sina frågor. 
 
Mikael When you ask, try to ask in English, for example: ”Is 41 you shoe size?” 
 
Så snart eleverna arbetar individuellt, i par eller grupp går Mikael omkring och lyssnar, pratar 
och uppmuntrar eleverna. När en av eleverna inte riktigt vågar prata engelska säger han t.ex. 
 ”You can do it, yes, you can”. Många skratt från både eleverna och Mikael hörs och under 
lektionerna. Ibland får Mikael en fråga av eleverna som han inte kan svara på. Anna frågar 
t.ex. vad ”ryggplask” heter på engelska. Mikael säger att han inte har en aning men gissar att 
det kan heta ”back splash”. Detta signalerar till eleverna att det är helt i sin ordning att inte 
kunna ett ord och att våga gissa.  
 
När eleverna sitter parvis och översätter den text de ska ha i läxa hjälper Mikael dem om de 
kör fast. I stället för att direkt ge dem översättningen på ett svårt ord försöker han få dem att 
gissa genom att förklara ordet. 
 
Maria What’s banned? 
Mikael What happens if you are banned on the server, on the internet? 
Maria Man får inte spela mer. 
Mikael You are forbidden to play there any longer. 
 
Samtalsövningar  
Intervjuer 

 Nästan varje lektion börjar med en talövning, t.ex. ”Talk about” för att få eleverna att prata 
engelska från lektionsstart. Det börjar enligt de intervjuade med att eleverna sitter i grupper 
och talar om olika ämnen som läraren har skrivit på små kort. Eleverna diskuterar varje ämne 
i tre minuter. 

 
Intervjuaren Pratar även ni engelska på timmarna? 
Johanna Ja, det gör vi. Nu i nian har vi så här tre minuter som vi bara pratar om olika ämnen som t.ex. 

vänskap, familjen och sånt. Vi är tre stycken i varje grupp ungefär och så pratar en i taget och 
sen när den stakar sig och inte har mer att säga får de andra ställa frågor så man håller igång. 
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Karin /…/  Sen drar man en lapp med ett ämne på och sen ska man t.ex. prata om killar eller tjejer i ett 
par minuter. Bara så att man ska få utveckla sitt språk, så att man verkligen pratar.  

Intervjuaren Sitter du då med dina kompisar eller är det olika grupper? 
Karin Det brukar vara att man oftast sitter med kompisarna. 
 
De tre eleverna kommenterar att det är skönt att sitta med kamrater de känner väl när de ska  
diskutera de olika ämnena.  
 
Johanna Förut räknade han bara såhär ett, två, tre, så får man vem som helst, men det var mycket svårare 

att prata då. Man vill inte öppna sig lika mycket  /… /. Jag känner mig säker och jag vet att dom 
inte kommer att håna mig om jag säger fel utan dom rättar mig bara. Det också, att man vågar 
rätta varandra  /…/. Vi kör så att vi som är kompisar, vi umgås på fritiden också, vi kör ihop. 

 
Intervjuaren Hur känns det då att prata engelska i den här lilla gruppen? 
Karin Det känns bra och man hjälper varandra om man inte hittar ord. 
Intervjuaren Om nå´n säger fel, vad händer då? 
Karin Jag brukar rätta lite så där försiktigt. 
 
Observationer och inspelningar 
Under min första frågeställning beskriver jag hur Mikael bygger upp sin relation till eleverna 
genom olika aktiviteter, t.ex. siffergissning och bilder som han ritat om sig själv. Eleverna lär 
känna sin lärare genom dessa aktiviteter. Detta följs upp med att de gör samma sak med 
kamrater i klassen. På så sätt lär eleverna känna varandra samtidigt som Mikael får reda på 
om de vågar prata engelska sinsemellan. 
 
Första lektionen avslutas med att Mikael placerar eleverna i grupper om fyra. En spelplan och 
tärningar delas ut och eleverna ska tala om olika ämnen på spelplanen. Exempel på ämnen är: 
”A person I admire is”, ” My favourite sport is because…”, “Things that make me happy”, “A 
dish I like”, Dogs”. Denna muntliga övning är i stort den samma som de tre eleverna i 
intervjuundersökningen kallar ”Talk about”. Mikael berättar hur övningen går till och att de 
verkligen ska försöka prata engelska med varandra. Om de inte kan ett ord ska de först fråga 
kamraterna i gruppen och därefter läraren. 
 
Mikael OK, we’re going to play a little game. What language should we talk? 
Per Svenska (Mikael och eleverna i klassen skrattar) 
Mikael Always try to speak English as well as you can. 
 
Nästa gång eleverna ska göra denna övning tar Mikael i stället för en spelplan fram en kortlek 
och placerar därefter eleverna tre och tre. Han ser till att alla har någon att sitta med. Han drar 
ett kort och läser upp ämnet som står på kortet. Därefter förklarar han noga hur själva 
samtalsövningen ska gå till. I varje grupp numreras eleverna från ett till tre. Den första eleven 
ska tala om ämnet så länge han/hon kan. När eleven inte kommer på mer att säga ska elev 
nummer två och tre ställa frågor så att den första eleven klarar av att prata i två minuter.  
 
Mikael You are going to talk for two minutes. Number one will get a subject from me, for example 

“Dogs”. You talk about dogs as long as you can. Perhaps number one says: “I like dogs”, and 
then he can’t think of anything more. Then number two can say: “Why do you like dogs, what 
kind of dogs do you like? The only thing that number two and number three have to do is to 
make number one talk English as much as possible. /…/  

 
Mikael talar också om hur eleverna kan hjälpa varandra när någon inte kommer på ett ord. 
 
Mikael If number one says ” I have a brun dog. Then the others can say “Oh, you have a brown dog.” 

Do you understand? You help each other. If your friends don’t know a word, you help. 
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Mikael avslutar instruktionen med att säga att om ingen i gruppen kan det svåra ordet ska de  
fråga honom. 
 
Mikael But if there is a word like utställningshundar  that nobody in the group knows you can ask me 

like this: “Mikael, what’s the word for utställningshundar?”  I will then write that word on the 
whiteboard. 

 
Ämnen som diskuteras vid detta första tillfälle är sommaren, datorer och rädsla. Mikael går 
hela tiden omkring och lyssnar på grupper och hjälper till när de kör fast. 
 
Lina Whats’s skägg? 
Mikael Beard, not to mix with beer! That’s something else. 
Lina Det vet jag väl (Skratt) 
Mikael Just add a ”d”, then it sounds the same.  
 
Även vid detta tillfälle kan jag iaktta hur positiv och uppmuntrande han är. Samtidigt som 
eleverna samtalar kring de olika ämnena skriver Mikael upp ord som de inte klarar på tavlan. 
Dessa diskuteras när alla är klara med samtalsövningen. 
 
Vid det 6:e observationstillfället repeterar Mikael de vanligaste ordklasserna, substantiv, verb 
och adjektiv. Målet för lektionen är att eleverna ska arbeta med adjektiv. Han talar konsekvent 
svenska och genomgången sker på ett mycket konkret och tydligt sätt. Han ritar upp en byrå 
på tavlan och placerar de tre ordklasserna i olika lådor. Eleverna ger exempel och verkar 
komma ihåg mycket från skolår 6. Efter denna genomgång koncentreras arbetet kring adjektiv 
och med elevernas hjälp skriver Mikael upp ett stort antal på tavlan, t.ex. fat, blue, thin, tall, 
weak, short, hard, soft. Lektionen avslutas med en muntlig övning där läraren börjar med att 
låtsas vara ett substantiv som finns i klassrummet. För att kunna gissa vad han är ställer 
eleverna frågor och använder sig av de adjektiv som finns på tavlan. I det första exemplet 
låtsas Mikael att han är en lampa. 
 
Mikael I’m a noun in this classroom. Try to guess what I am. 
Moa Are you short? 
Mikael No 
Emilia Are you soft? 
Mikael No 
Sara Are you white? 
Mikael Yes 
Sara A lamp! (Många elever skrattar) 
 
Mikael ger ytterligare ett exempel där han låtsas vara ett lexikon. Nu förstår eleverna 
uppgiften och Mikael ber dem att göra den parvis. Han uppmanar dem att titta på tavlan och 
att använda adjektiven. Han går omkring och hjälper till där det behövs och allteftersom 
Mikael får frågor om nya adjektiv skrivs de upp på tavlan. Han uppmanar dem att hela tiden 
försöka tala engelska med varandra. Eleverna verkar uppfatta uppgiften mer som en tävling än 
en grammatik och talövning. Jag märker att de hittar på svårare och svårare saker och 
kamraten får arbeta hårt för att gissa rätt. 
 
Lärarens loggbok 
Mikael berättar att han vill börja varje lektion med en kommunikativ övning för att visa att det 
är engelska. Oftast blir det övningen som han kallar ”Talk about” där eleverna arbetar tre och 
tre. 
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Mikael Jag har som tanke att börja varje lektion med någon kommunikativ övning för att de ska veta att 
det är engelska nu.  

 
Han föredrar detta framför att som vissa lärare låtsas att de kommer in i ett engelskspråkigt 
land. Mikael tror att detta är ett sätt att så småningom få eleverna att tala engelska på 
lektionerna. 
 
Mikael Många har det att de ska gå över en tröskel och låtsas att de är i ett engelskt land men jag tror 

inte på det. Tanken är alltså att de ska komma in i klassrummet, de vet att det blir en 
kommunikativ övning. De ska börja prata engelska och grejen är givetvis att de ska försöka prata 
engelska resten av lektionen. Det kanske inte går i 7:an men jag hoppas att vi kommer dit. 

 
Mikael säger också att man måste bygga upp en trygghet med hjälp av andra aktiviteter innan 
man kan börja med denna övning. 
 
Mikael  Då har jag byggt grunden innan med andra grejer så att de känner sig trygga. 
 
Han berättar att eleverna är mest engagerade när de fåt tala om ämnen som berör dem, t.ex. 
”parents, school, sports”. 
 
Sammanfattande tolkning 
Hur gör läraren för att eleverna ska tala engelska? De tre intervjuerna, observationerna och 
inspelningarna visar liknande resultat. Läraren talar konsekvent engelska på lektionerna. I 
7:an  använder han svenska vid några få tillfällen, t.ex. vid grammatikgenomgång och då han 
berättar hur det första läxförhöret går till. Syftet med samtalen och samtalsövningarna verkar 
vara både att eleverna ska träna på att prata engelska men också att bygga upp en god relation 
mellan läraren och eleverna samt eleverna sinsemellan. Genom samtalsövningarna lär de sig 
saker om varandra som de inte visste tidigare. Både samtalen och samtalsövningarna 
innehåller en informationslucka som är en av förutsättningarna för att det ska bli äkta 
kommunikation. Läraren är mycket uppmuntrande och visar respekt för eleverna och ett äkta 
intresse för vad de säger. De uppmanas att hjälpa varandra när de inte kan ett ord och han 
avbryter och rättar aldrig någon som säger fel utan det tas ev. upp efteråt. 
 
Hur svarar eleverna på lärarens sätt att utforma sin undervisning? 
 
Redovisningen av hur eleverna svarar på lärarens sätt att utforma sin undervisning grundar sig 
enbart på observationerna och inspelningarna i skolår 7. Det är alltså i huvudsak mina 
iakttagelser som tolkas här. Jag använder samma underrubriker som i min första 
frågeställning. 
 
Relationen lärare – elev 
Observationer och inspelningar 
Stämningen i klassrummet är från första lektionen mycket positiv och det hörs ständigt glada 
skratt. Läraren är mycket personlig i sin framtoning. Eleverna kommer i tid och verkar tycka 
om att vara tillsammans med läraren och sina kamrater. De verkar nyfikna på sin lärare och 
vill gärna veta saker om honom. De visar även stort engagemang i de samtalsövningar som 
läraren ger dem. Vid flera tillfällen stannar elever kvar och pratar med läraren när lektionen är 
slut. Den goda relationen märks även på att läraren uppmuntrar eleverna att ställa frågor. Ett 
exempel är när läraren skriver ”pag” på tavlan.  
 
Anders What’s pag? 
Mikael Oh, very good that you saw my mistake. It should be page. 
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Under en av de första lektionerna I skolår 7 ritar Mikael bilder som associerar till hans eget 
liv och berättar utifrån olika rubriker. Eleverna gör sedan detsamma och de flesta börjar arbeta 
direkt. Mia däremot börjar gråta när hon tänker på ett sorgligt minne och klarar inte att rita 
något i den rutan. Mikael går direkt fram till henne och de pratar igenom vad som har hänt. 
Efter samtalet med Mia ger han förslag på fler rubriker för att alla ska kunna klara uppgiften. 
Han säger också till henne att det inte är något fel att bli ledsen. 
 
När eleverna berättar skriftligt om sig själva ropar Ellen på Mikael och vill att han ska hjälpa 
henne att stava ”with”. Han visar då tydligt att det är bra att fråga om sådant man inte kan. 
 
Ellen Jag skriver alltid fel på det här (with). 
Mikael I’ll tell you something. (Viskar) I have a lot of pupils in grade nine who do the same thing. It’s 

very good that you have noticed how to spell it already. 
 
Vid ett observationstillfälle kommer Magnus gråtande in i klassrummet och berättar att han 
har blivit av med sin plånbok. Detta rapporteras till rektor som går ut på den lokala skolradion 
med en efterlysning. Magnus föräldrar är bortresta och i plånboken finns både pengar till mat, 
busskort och nyckel hem. Alla klasskamraterna engagerar sig i Magnus problem. Mikael 
erbjuder Magnus att övernatta hos honom och ge honom mat om plånboken inte kommer 
tillbaka. Då ser Magnus lugnare ut. Tillsynsläraren tar med Magnus och de går runt och letar 
på alla tänkbara platser. Till slut kommer de tillbaka och plånboken har påträffats hos 
tandläkaren som Magnus besökt på morgonen. 
 
Några veckor senare kommer några av Mikaels gamla elever, som nu går på gymnasiet, 
tillbaka till skolan. De finns i klassrummet när jag kommer in och har ritat och skrivit 
personliga hälsningar till Mikael på tavlan. Bl.a. skriver de att de saknar honom. De nya 
eleverna i 7:an ser detta och förstår att den lärare de har är omtyckt och saknad av gamla 
elever. 
 
Läroboksarbete 
Observationer och inspelningar 
Läroboksarbetet följer genomgående samma upplägg. Eleverna arbetar utan protest men jag 
ser ingen större entusiasm. Mikael ger tydliga instruktioner om vad de ska göra men talar inte 
om syftet med de olika momenten. Lärobokstexten kopplas inte på något sätt till elevernas 
eget liv. Jag tror att eleverna ser träning i att lyssna på en text, läsa och översätta som 
självklara inslag i språkundervisningen. Mikael går omkring och manar på de elever som 
tappar koncentrationen och som tar det lite för lugnt. Han visar på ett tydligt sätt vad han 
förväntar sig av eleverna. 
 
Mikael Lena, you lazy girl! (Skratt) 
 
Att detta följs upp av en läxa verkar heller inte förvåna eleverna. Själva läxförhöret uppfattas 
av många elever som svårt och de förstår inte hur de ska skriva. De är troligen vana vid 
glosläxor där de ska översätta ord till engelska eller svenska. I Mikaels skriftliga läxförhör 
ingår bl.a. att använda orden i ett nytt sammanhang samt att förklara betydelsen av ord på 
engelska. Det hjälper inte att han berättar för alla hur de ska göra utan många av eleverna 
behöver en individuell förklaring. Mikael övergår ibland till att prata svenska för att vissa 
elever ska förstå vad de ska göra. 
 
Mikael Du ska göra meningar där ordet ingår, egna meningar. 
Mårten Oh, jag älskar läxförhör! 
Mikael Härligt! 
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Mårten Jag skoja (skratt) 
Mikael Jag hörde det, jag hörde din ironi i rösten att du skoja. Det går nog bra ändå. 
 
En annan pojke, Gustav, börjar gråta när han inte alls förstår hur han ska lösa uppgifterna på 
läxförhöret. Mikael går ut med honom i korridoren och tröstar och pratar med honom. Gustav 
har svårt för att skriva och Mikael hjälper honom genom att själv skriva ner det som Gustav 
säger.  
 
Mikael Du fixar det här. Strunta i det här med stavningen. Vi tar det lugnt en liten stund, ta några djupa 

andetag. Vi kan göra något annat en stund… (Inspelningen bryts) 
 
En annan elev, Patrik, har gjort illa tummen på högerhanden och kan inte skriva. Mikael låter  
Patrik samarbeta med en kamrat som skriver åt dem båda. De lämnar sedan in ett gemensamt 
läxförhör. Mikael påpekat många gånger hur viktigt det är att man hjälper varandra. 
 
Ett återkommande moment är tävlingen som Mikael kallar ”I challenge” då eleverna tävlar i 
lag om att komma ihåg ord de haft i läxa. Den verkar oerhört populär och eleverna frågar i 
slutet på varje lektion om de får tävla mot varandra. Trots att lektionstiden ibland är slut vill 
de stanna kvar och tävla klart. De uppfattar denna aktivitet mer som en tävling än repetition 
av ord de haft i läxa.  
 
Rutiner och regler 
Observationer och inspelningar 
Mikael markerar tydligt vilka rutiner och regler som gäller i klassrummet. Han har ingen 
egentlig genomgång av reglerna utan diskuterar dem med eleverna när det blir aktuellt. De 
accepterar för det mesta det han säger utan protest. Detta gäller bl.a. svordomar, kepsar, 
mobiltelefoner, sen ankomst och att räcka upp handen. De två elever som har kastat sudd på 
golvet ser inte nöjda ut när de avslöjas och blir ombedda att stanna kvar och plocka upp. De 
säger först att de inte har någon sopkvast och att de därför inte kan få upp det. De beordras då 
att samla ihop allt med hjälp av ett papper. De utför detta under tystnad men säger ”Hej då ” 
när de går därifrån. 
 
Eleverna vet att de ska ha med sig penna till lektionerna. Vid ett tillfälle har Jonas en alltför 
tjock penna som är svår att skriva med. Mikael resonerar med Jonas om detta. 
 
Mikael Jag tror inte att du ska ha en så’n här penna och skriva med. 
Jonas Nej, jag vet det. 
Mikael Har du fått den på slöjden? 
Jonas Nej, jag har lånat den av Per. 
Mikael Har du ingen egen penna? 
Jonas Nej, jag glömde den hemma. 
Mikael Du kan låna av mig. 
 
Eleverna förstår att Mikael vill att de ska tala engelska så mycket som möjligt. De flesta 
lyckas ganska bra när de gör olika samtalsövningar. Däremot är arbetsspråket eleverna 
emellan svenska. När Mikael lyssnar eller ställer frågor försöker de tala engelska men så snart 
han inte är närvarande övergår de till svenska. 
 
Sammanfattande tolkning 
Eleverna i skolår 7 svarar på ett positivt sätt på lärarens sätt att utforma undervisningen. De 
olika samtalsövningarna som läraren presenterar uppskattas av eleverna. Stämningen är god 
och många skratt hörs under lektionerna. Jag observerar att eleverna gärna vill stanna kvar 
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efter lektionstid för att prata med läraren. Han drar sig inte för att ta itu med problem av olika 
slag. Det kan gälla både regler för klassrumsarbetet såsom känsliga samtal med elever som är 
ledsna. Läraren tar vara på många tillfällen till att gå omkring och stötta, uppmuntra och 
småprata med eleverna under arbetets gång. Jag tror att eleverna märker att han bryr sig om 
dem och lyssnar på vad de säger. 
 
Arbete med läroboken förekommer nästan varje lektion. Där iakttar jag att både 
elevaktiviteten och engagemanget minskar. Eleverna gör vad de ska men trots att läraren 
manar på lyckas han inte alltid skapa något större intresse för uppgifterna. Eleverna har läxa 
varje vecka och i början är det tydligt att de är oroliga för hur de ska klara det skriftliga 
läxförhöret som de inte är vana vid. 
  

Vad gör läraren när eleverna använder modersmålet i stället för 
engelska? 
 
Resultatet som redovisas under denna frågeställning grundar på de svar jag fick i intervjuerna 
men även på mina egna observationer och på inspelningarna 
 
Intervjuer 
I början av årskurs 8 tyckte läraren att eleverna använde alltför mycket svenska då de 
samtalade inbördes med varandra. Klassen diskuterade detta problem och alla var överens om 
att det viktigaste var att lära sig att prata engelska. Både läraren och eleverna visste att det 
skulle vara möjligt att föra i stort sett alla samtal på engelska. Olika förslag på vad som skulle 
hända om man ändå pratade svenska diskuterades. Klassen beslöt enhälligt att den elev som 
började prata svenska skulle få göra fem armhävningar i slutet på lektionen. Läraren själv 
skulle göra tio armhävningar varje gång han sa ett svenskt ord. Detta är något som alla tre 
eleverna i intervjuundersökningen tar upp. De ser inte detta som något straff utan mer som ett 
roligt sätt att få alla att använda engelska. 
 
Intervjuaren Du säger att han använder svenska när han går igenom grammatik. Resten av tiden då? Är det 

engelska då? 
Johanna Ja, det är det. Vi har ett system så att om man pratar svenska, bara ett ord eller så, så får man 

göra fem armhävningar. 
Intervjuaren Berätta hur det fungerar! När började det? 
Johanna Det tror jag vi började med i 8:an för det var väldigt mycket prat på svenska. Och sen vet vi ju 

att vi kan prata engelska så därför ville han ju att vi skulle göra det. Då införde vi det där 
systemet. 

Intervjuaren Vad tyckte ni om det? 
Johanna Det var rätt kul för han fick göra tio varje gång han sa ett svenskt ord. 
Intervjuaren Är det fortfarande så? 
Johanna Ja, det är det, men kanske inte lika mycket just nu. 
 
Peter Det har blivit en grej. Men det händer ju ändå att man pratar svenska tyst emellanåt. Det blir 

mest engelska. Mikael pratar ju hela tiden engelska. Det är bara när det kommer svåra ord som 
han säger vad det betyder. 

 
Intervjuaren Hur kontrolleras det? 
Karin Ja, kompisarna är ganska glada om de får skvallra lite/…/det är ju inte elakt heller när man 

skvallrar på varann/…/för vissa är det lite svårt att komma ihåg att prata engelska men dom 
flesta försöker. 
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Observationer och inspelningar 
Under de undervisningssekvenser som jag observerar klassen försöker de flesta tala engelska 
med Mikael men arbetsspråket är genomgående svenska mellan eleverna. Jag ser heller ingen 
påföljd när han hör detta. I stället uppmuntrar Mikael eleverna att försöka använda engelskan 
så gott de kan och han gör allt för att visa att han förstår budskapet i det eleverna försöker 
säga. Det förekommer olika former av samtalsövningar varje lektion och Mikael ger förslag 
på vad de kan göra om de inte kan ett ord på engelska. Han ger exempel på olika 
kommunikationsstrategier såsom användning av kroppsspråk och omskrivning. Eleverna 
uppmanas också att ta hjälp av sina kamrater. Vid ett tillfälle då Mikael ger klassen en 
samtalsövning uppmanar han dem att försöka säga allt på engelska. Innan de börjar delar han 
in dem i grupper genom att räkna från 1-6. Han börjar räkna genom att säga ”ett” i stället för 
”one”. Klassen och Mikael skrattar och han visar på så sätt att även läraren kan råka säga ett 
ord på svenska. 
 
Lärarens loggbok 
Mikael berättar hur han gör när eleverna pratar svenska i stället för engelska. I 7:an pressar 
han  de elever som han vet kan, medan han tar det lugnt med de övriga. Han tycker att det är 
svårt att få alla att våga prata. 
 
Mikael I 7:an så tar jag det lugnt. /…/ Jag pressar dem som kan, de andra tar jag det lugnt med. 

Annars…det är svårt…det är det svåraste som finns. 
 
Han tar även upp att han använder sig av armhävningar som påföljd i skolår 8 och 9. Detta är 
något som eleverna själva har kommit på. Mikael frågar kontinuerligt eleverna om de vill 
fortsätta med det systemet och det vill de som regel. Eleverna är duktiga på att skvallra om 
någon talar svenska. 
 
Mikael I högre årskurser brukar jag köra med ”push-up system” som de själva kommit på. /…/ Jag 

brukar fråga om de vill köra det här systemet och det vill de ofta. /…/ De är väldigt duktiga på 
att säga vem som har gjort det (pratat svenska). 

 
Sammanfattande tolkning 
Eleverna i skolår 9 hävdar att de använder engelska som arbetsspråk. De tre eleverna som 
intervjuades kommenterar alla det sätt, armhävningssystemet, som läraren och klassen 
kommit överens om att använda då någon talar svenska i stället för engelska. Detta upplevs 
inte som något straff av de tre eleverna i intervjuundersökningen utan de inser att detta får 
dem att prata engelska sinsemellan.  
 
Observationerna och inspelningarna i skolår 7 visar att eleverna där ännu inte har kommit så 
långt i sin språkutveckling. Där används heller inte något särskilt system utan läraren 
uppmuntrar eleverna att hela tiden försöka tala engelska. Det fungerar för de flesta eleverna 
när de pratar med läraren och när de gör samtalsövningar men däremot inte när de pratar 
spontant med varandra. Läraren väljer således att ständigt uppmuntra elevernas försök att 
prata engelska men avstår från att kommentera att de använder svenska sinsemellan. 
 
Att få eleverna att tala engelska sinsemellan tycker läraren är det svåraste i 
språkundervisningen. Han menar att mycket uppmuntran är viktigt men också att man kan 
komma överens med eleverna vad man ska göra om det inte fungerar. 
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Hur upplever eleverna den lärandesituation som läraren skapar? 
 
Beskrivningen av hur eleverna upplever den lärandesituation som läraren skapar grundar sig 
uteslutande på de svar jag fick i intervjuundersökningen. 
 
Intervjuer 
Johanna beskriver sin lärare som en kompis som kan skoja med dem samtidigt som de har 
respekt för honom. 
 
Johanna Han är ju sån att han blir som en kompis till en han är ju ung och så och förstår oss väldigt bra. 

Han vet ju själv hur det var, han kommer ihåg. Våran klass är ju lite stökig och så. Vi försöker 
störa alla nya och sådär som kommer. Det är det värsta. Jag tycker att dom har ingen respekt 
eller nånting. Med det har de för honom. Han ger sig inte Det är inget snack om det. Men ändå 
är han ju skämtsam och skojar med oss också. Så det är ju inte att man sitter livrädd hela 
lektionerna 

 
Johanna känner sig trygg i klassrummet och berättar att det beror på att Mikael är ”schysst” 
(Jag tolkar ”schysst” som trevlig och rättvis.) och glad och att han vågar göra bort sig. Hon 
säger också att han inte drar sig för att säga till efter lektionen när någon inte sköter sig. 
 
Intervjuaren Hur gör Mikael för att ni ska känna er trygga i klassrummet? 
Johanna Han själv är ju en person att han gör bort sig, säger fel och skrattar lite liksom, han är lite busig. 

Ja, det är svårt att förklara men han gör så att det blir bra stämning i klassen. Han är så glad och 
schysst i sig själv att skämta med och så.  

Intervjuaren Om någon säger något dumt till någon annan, hur gör han då? 
Johanna Han säger ju självklart till och så där men han tar nog upp det efter lektionen med själva den 

personen. 
 
Även Peter pratar om läraren som en schysst kompis som man ändå har respekt för. 
 
Peter Han är schysst, han känner eleverna bra. Han är inte som vissa lärare, han är mera som en 

kompis. Man har respekt för honom /… / Nu i nian känner alla varandra och så. 
 
Peter tar även upp hur Mikael försöker lära känna dem genom att prata med dem under 
mentorstid.  Han nämner att Mikael säger till om någon strular men att han gör det efteråt. 
 
Intervjuaren Du säger att han känner er. Hur har han försökt lära känna er? Har han gjort något speciellt? 
Peter Han bjuder på sig själv. Vi har något slags mentorskap då vi sitter och pratar om typ vad som 

hände i helgen.  
Intervjuaren Vad händer om någon strular? 
Peter Han blir inte sån att han får aggressioner rakt ut i luften, men han säger ju till./…/ Han pratar 

med den efteråt men det händer väldigt sällan. 
 
Karin berättar att Mikael gör engelskan rolig genom att lägga ner sin personlighet i 
undervisningen.  
 
Karin Han gör engelskan rolig genom att lägga ner sin personlighet i undervisningen. Han är som en 

kompis fast inte slapp, han ställer krav. Han är en väldigt bra lärare.  
 
Hon nämner också Mikaels engagemang med eleverna och att han gör det på rätt sätt. Hon tar 
även upp hans humor som liknar hennes pappas. 
 
Intervjuaren Vad skiljer honom från andra lärare? 
Karin Han har väldigt mycket humor. Det viktigaste är hans engagemang med eleverna. Och han gör 

det på rätt sätt, lagom mycket. Han vet nog mer om mig än mina föräldrar. 
Intervjuaren När hinner ni prata? 
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Karin Efter lektioner, på lektioner, på väg till lektioner. Vill man prata så är han där. 
Intervjuaren Hur var det första intryck av honom när du fick honom i 7:an? 
Karin Jag minns att han var väldigt lik min pappa, de har samma humor och sådär. 

 
Undervisningen är till stor del styrd av läraren. Han bestämmer hur lektionerna läggs upp och 
utifrån det kan eleverna påverka innehållet. Vissa moment återkommer regelbundet t.ex. 
arbete med texter, ordinlärning, grammatik och läxförhör. Han berättar ofta i början av 
lektionen vad han tänker ta upp. Alla elever arbetar med samma innehåll utifrån sina 
förutsättningar.  
 
Alla tre eleverna uppskattar Mikaels läxförhör och Karin kommenterar även att det är bra att 
alla arbetar med samma innehåll. 
 
Johanna Han har väldigt bra läxförhör /… /det är inte bara att skriva upp orden som vi har haft utan vi får 

sätta in dem i meningar. 
 
Peter Han går igenom vad vi ska göra på lektionen /…./ Det är bra läxförhör. Man får ut mycket. 
 
Karin Bra att alla läser samma text. Det blir enklare att starta en diskussion. 
 
Dessutom försöker eleverna att tala engelska sinsemellan under arbetet med andra moment. 
De tre eleverna som jag intervjuade anser att det viktigaste att lära sig är att prata och 
kommenterar hur det känns att prata engelska med sina kamrater. 
 
Intervjuaren Om vi säger att ni håller på med övningsboken, vilket språk pratar ni då med varandra? 
Johanna Det blir väl oftast svenska, blir det. Men vi försöker /…./ och sen tycker vi ju att det är hemskt 

kul att skämta på engelska. Sen blir det ju svengelska, men det är ju bättre än ren svenska. 
Intervjuaren Vilket språk pratar du om Mikael går omkring i klassrummet? 
Johanna Då pratar jag engelska, så långt jag kan i alla fall. 
Intervjuaren Hur känns det att prata engelska med sina kompisar? 
Johanna Det känns ju väldigt fånigt men det går ju om alla gör det. 
 
Peter Vi försöker, jag i alla fall försöker prata engelska rätt mycket. Ibland om det blir för svårt halkar 

man in på svenskan./ …/ Kommer man till nå’t svårt så försöker man ju komma runt ordet, men 
blir det för svårt får man väl ta det på svenska. Men det är bara det ordet man inte kan  /…./ Alla 
pratar ju hela tiden så mycket det går./ …/Jag tycker att det är kul att prata, det är väl det jag är 
bäst på. 

 
Intervjuaren Han som sitter bredvid dig är det någon som kan mer eller mindre engelska än du? 
Peter Han kan mer. Han sitter ofta och hjälper mig. Vi kan olika saker. Han kan alla orden men han är 

inte lika bra på att prata.  
 
Intervjuaren Hur känns det att prata engelska med dina kamrater? 
Karin Det känns bra och man hjälper varann om man inte hittar ord. 
Intervjuaren Om nån säger fel, vad händer då? 
Karin Jag brukar rätta så där försiktigt /…/.Vanligtvis så försöker man ju förklara med andra ord och 

då får dom andra gissa lite. 
Intervjuaren Hur mycket klarar du av att prata engelska på en timme? 
Karin Jag pratar mest engelska. 
Intervjuaren Om du sitter med en kompis, vilket är ett samtalsspråk? 
Karin Det är engelska. 
 
Karin anser att om man använder engelska som arbetsspråk ger det mer träning än  
samtalsövningar. 
 
Intervjuaren När tycker du att du tränar mest på att prata? 
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Karin Även om man gör sådana här pratövningar tror jag att man lär sig mest när man bara pratar med 
sina kompisar. 

Intervjuaren Hur tror du det känns för sådana som inte är så duktiga? 
Karin Jag vet inte. Några kan ju tycka att det är lite drygt då och då. 
Intervjuaren Några kanske tycker att det är pinsamt att göra bort sig? 
Karin Alla är nog ganska trygga på det sättet 
 
På min fråga om hur de bäst lär sig engelska och vad de tycker är roligast svarar de tre 
eleverna olika. Johanna vill repetera det hon ska lära sig många gånger. Detta gäller bl.a. nya 
ord. 
 
Johanna När jag upprepar samma sak hela tiden. /…/ Ord vill jag speciellt ha flera gånger för det kan 

vara väldigt svårt att lära in. 
 
Johanna tycker att det roligaste med engelskan är när de får leka. 
 
Johanna Det roligaste är när vi leker lekar 
 
Peter däremot tycker att han lär sig bäst genom att prata och han tycker också att det är det 
roligaste. 
 
Peter Det är att prata. Jag tycker att det är kul att prata. 
 
 
Karin däremot berättar att hon lär sig mycket på fritiden genom att läsa, chatta, titta på tv och 
lyssna på musik. I skolan lär hon sig genom att prata engelska med kamraterna och skriva 
uppsatser. 
 
Karin Jag läser på engelska, jag chattar på engelska /…/ genom musik och tv och så.  I skolan är det 

dels att prata och sen är det dels att skriva berättelser och uppsatser. 
 
I intervjun med Karin framkommer att hon tycker det mesta är roligt. 
 
Sammanfattande tolkning 
De tre intervjuerna visar på ett tydligt sätt att läraren är mycket omtyckt och respekterad och 
detta beror både på hans personlighet och på hans sätt att strukturera undervisningen. Han har 
en god relation till eleverna och han beskrivs som en ”kompis” fast ändå bestämd. De berättar 
om hans engagemang, humor och att han vågar göra bort sig. Klassrumsklimatet är gott och 
eleverna känner sig trygga. De är också positiva till hans sätt att bedriva undervisning och 
nämner bl.a. att han har bra läxförhör. Eleverna hävdar att de använder engelska som 
arbetsspråk så mycket det går. De verkar också vara medvetna om att detta är bra och 
nödvändigt för att lära sig kommunicera muntligt på engelska. 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
De frågor jag ställde mig var: 

• Hur utformar läraren sin undervisning? 
• Hur gör läraren för att eleverna ska tala engelska? 
• Hur svarar eleverna på lärarens sätt att utforma undervisningen? 
• Vad gör läraren när eleverna använder modersmålet i stället för engelska? 
• Hur upplever eleverna den lärandesituation som läraren skapar? 
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Rent allmänt kan sägas att läraren lyckas skapa en mycket positiv stämning i klassrummet. 
Eleverna får tillfälle att kommunicera muntligt med läraren och med varandra vid många olika 
tillfällen och också på många olika sätt. Undervisningen är lärarstyrd men eleverna kan inom 
vissa ramar påverka innehållet. 
 
Mina resultat kan sammanfattas i följande punkter: 

• Relationen mellan läraren och eleverna och relationen eleverna sinsemellan är basen 
för allt. 

• Läraren engagerar sig mycket i eleverna och inger respekt. 
• Undervisningen är lärarstyrd och följer oftast samma upplägg. 
• Läraren talar konsekvent engelska. 
• Läraren tar tillvara många tillfällen till informella samtal med eleverna och 

uppmuntrar hela tiden eleverna att använda engelska som arbetsspråk. 
• De äldre eleverna kommer överens om någon påföljd om de inte talar engelska. 
• Eleverna uppskattar styrda samtalsövningar som innehåller en informationslucka. 
• Elevernas engagemang, delaktighet och aktivitet är störst när de arbetar i par eller 

grupp och när uppgiften knyter an till personliga erfarenheter och tankar. 
• Eleverna visar mindre engagemang i arbetet med läroboken men det fungerar ändå 

eftersom de vet att det följs upp av ett läxförhör och en ordlek. 
• Texterna i läroboken används inte som utgångspunkt för samtal. 
• Det går att få elever att använda engelska som arbetsspråk men det är en lång process. 

 
 
Diskussion 
 
Min studie har som syfte att förstå hur lärare skapar en lärandesituation där eleverna använder 
engelska som arbetsspråk. Resultatet grundar sig på en fallstudie, en intensivstudie av en 
lärare och hans elever. I diskussionen kommer jag först att ta upp metodproblem och studiens 
hållbarhet. Därefter följer en diskussion kring resultatet av min studie. 
 
Metodproblem och studiens hållbarhet 
Mitt första övervägande gällde hur urvalet skulle göras. Jag ville vara säker på att den lärare 
som jag skulle följa hade som mål att eleverna använder engelska som arbetsspråk. Samtidigt 
var det viktigt för mig att inte berätta i detalj om min studie eftersom jag trodde att det skulle 
kunna påverka lärarens sätt att utforma undervisningen. Jag fick lita på information från 
studenter, som hade gjort skolförlagd utbildning hos läraren, som hävdade att de flesta 
eleverna i lärarens klasser samtalade med varandra på engelska. Ett alternativ för mig hade 
varit att följa flera olika lärare, men det hade antagligen blivit ytligt och jag trodde att jag 
skulle få djupare insikter om jag fokuserade en person. En annan möjlighet hade varit att 
intervjua fler elever i 9:an samt att göra en djupintervju med läraren. Jag tror att det hade 
kunnat ge liknande resultat. Mitt val att använda fler olika metoder för att samla in data anser 
jag dock var ett bra sätt att få svar på mina frågor. 
 
När jag hade valt ut läraren bad jag honom välja ut de tre elever i skolår 9 som jag skulle 
intervjua. Jag bad honom välja tre elever med olika betyg. Eftersom jag inte kände eleverna 
innan var jag orolig för att de skulle lämna mycket kortfattade svar, men den oron var 
ogrundad. Eleverna var mycket pratsamma och verkade smickrade över att få delta i en 
undersökning. Det hade varit intressant att intervjua fler elever och jag hade kanske då fått 
fram fler variationer i elevuppfattningar. Jag är medveten om att man som intervjuare och 
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intervjuade påverkar varandra och att en annan intervjuare antagligen hade fått fram andra 
svar. Genom att ställa öppna frågor och låta eleverna prata fritt hoppades jag på att de skulle 
vara ärliga i sina svar. Det kan tänkas att eleverna påverkades i intervjun av de skulle vara 
positiva till läraren, men det tror jag inte.  
 
Vad gäller observationerna och video- och ljudbandsinspelningarna kompletterade de 
varandra. Jag satt under hela inspelningsperioden bredvid videokameran och antecknade 
samtidigt vad jag observerade. Eleverna tog inte mycket notis om mig eftersom de oftast 
riktade sin uppmärksamhet på läraren eller mot sina kamrater. Jag använde mig bara utav en 
videokamera vilket var en viss brist eftersom jag bara fick med två tredjedelar av klassen. 
Efteråt kunde jag bara gå tillbaka och se hur just dessa elever reagerade på lärarens upplägg 
av undervisningen. Eleverna arbetade under mina observationstillfällen med i stort sett samma 
uppgifter och satt kvar på sina platser i klassrummet. Jag missade således inte något specifikt 
moment utan bara olika elevers sätt att utföra uppgiften. 
 
Det största problemet vid bearbetning och analys var att höra vad eleverna pratade om 
sinsemellan. När jag sedan upprepade gånger tittade på videofilmerna för att transkribera 
samtalen gick det ändå inte att i detalj höra vad de sa eftersom andra elever talade samtidigt. 
Detta anser jag vara en brist i min undersökning eftersom de mest personliga samtalen fördes 
mellan eleverna i t.ex. uppgiften ”Talk about”. Det var också då eleverna var mest delaktiga. 
Jag hade behövt ha mikrofoner på några bänkar och inte bara en trådlös mikrofon fastsatt på 
läraren. Det hade varit intressant att kunna följa t.ex. en elev under alla observationstillfällen 
för att höra vad han/hon samtalade om med sin bänkkamrat i olika undervisningssekvenser. I 
mitt inspelade material kunde jag ta del av allt läraren sa till klassen och till enskilda elever. 
Ljudbanden och de inspelade intervjuerna blev mitt viktigaste material. 
 
Merriam (1994) diskuterar validitet, reliabilitet och etik i kvalitativ forskning. Forskningen 
måste vara trovärdig och pålitlig och måste kunna presentera resultat och insikter som verkar 
riktiga. Fallstudier används för att få en djupare förståelse för något, men kriterierna för att 
man ska kunna lita på resultaten är annorlunda än vid kvantitativ forskning. Merriam tar upp 
flera viktiga kriterier för detta. Forskaren måste fråga sig själv om han/hon verkligen studerar 
eller mäter det han/hon tror sig mäta. Han skriver även om deltagarkontroll där deltagarna i 
studien får ta del av resultatet för att bedöma forskarens tolkning. Jag avstod från detta 
förfarande eftersom jag anser att läsaren själv får avgöra om min tolkning är trovärdig. Det 
hade blivit svårt om läraren eller eleverna hade haft en helt annan uppfattning än jag. Ska 
tolkningen då ändras? Vems tolkning blir det då?  
 
Jag tror att om läraren och eleverna fick analysera inspelningarna i efterhand skulle deras 
tolkning bygga på just det de hör och ser och inte på situationen i klassrummet som den var 
vid inspelningen. Om jag däremot hade låtit dem ta del av materialet kontinuerligt hade det 
kunnat påverka lärarens upplägg av sin undervisning. För att ändå göra min tolkning så 
trovärdig som möjligt lät jag läraren, i en intervju som spelades in på band, berätta vad han 
hade för syfte med sin lektionsplanering. Detta gjorde jag först när jag själv hade tolkat mina 
transkriberade elevintervjuer samt video- och ljudbandsinspelningarna. Jag var rädd att det 
annars hade påverkat min egen datanära tolkning. 
 
Att följa en undervisningsgrupp i engelska under åtta lektioner medför att resultatet bara 
speglar just dessa veckor. Det kan inte generaliseras, vilket inte heller var avsikten, utan visar 
bara vad som utspelades i just detta klassrum vid mina observationstillfällen. Det kan även 
vara så att läraren höll sig till vissa återkommande moment i början av skolår 7 för att skola in 
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klassen i rutiner. Jag tror ändå att det jag kunde iaktta under dessa veckor ganska bra speglade 
lärarens upplägg eftersom de tre eleverna i skolår 9 nämnde samma inslag i lärarens 
undervisning. Antagligen hade resultatet blivit annorlunda om jag hade observerat någon 
annan klass eller någon annan lärare som också får sina elever att tala engelska sinsemellan. 
Trots detta kan det generella återfinnas i det specifika. Om lärare som läser min uppsats 
känner igen sig i min tolkning av resultatet kan de kanske lära sig något och överföra det som 
är tillämpligt på sin egen situation. 

 
Genom att i detalj redogöra för mitt tillvägagångssätt och mina överväganden samt genom att 
göra en datanära tolkning har läsaren möjlighet att själv avgöra om resultatet är trovärdigt. Ett 
sätt att påvisa trovärdighet är att använda fler metoder vid datainsamlingen, s.k. triangulering. 
Merriam (1994), Kullberg (1996), Stensmo (2002) menar att om resultatet från fler olika 
metoder bekräftar varandra så ökar trovärdigheten. Jag anser att resultatet från 
elevintervjuerna, observationerna, video- och ljudbandsinspelningarna och lärarintervjun är 
mycket samstämmiga. Intervjuerna med de tre eleverna i skolår 9 visar t.ex. att deras tolkning 
av lärandesituationen i stort stämmer med min egen under de veckor jag vistades i sjuornas  
klassrum. 
 
Förutom trovärdighet är det i all forskning även viktigt att den genomförs på ett etiskt riktigt 
sätt. I en kvalitativ fallundersökning blir de etiska frågorna aktuella vid insamling av 
information samt vid resultatredovisning. Det börjar med informations- och samtyckeskravet. 
Hur mycket ska man berätta om sin undersökning? I mitt fall talade jag om att jag skulle 
studera muntlig kommunikation men inte att det gällde engelska som arbetsspråk. Jag vet 
alltså inte om läraren påverkades av det han visste om min studie och därför planerade många 
muntliga övningar. 
 
En annan fråga som jag ställde mig är hur läraren och eleverna påverkades av min närvaro. 
Eleverna verkade inte reagera på att jag satt vid videokameran utan riktade sin 
uppmärksamhet på läraren eller arbetade i par eller grupp. Läraren bar under hela 
inspelningsperioden en trådlös mikrofon och det är troligt att han åtminstone tidvis avstod 
från vissa uttalanden.  
 
Konfidentialitetskravet kan också vara problematiskt. Jag har ändrat namn och andra 
förhållanden som skulle kunna identifieras av utomstående. Eftersom en fallundersökning är 
en intensivstudie, en ”tät” beskrivning av en situation, skulle läraren i min studie kanske ändå 
kunna identifieras. Jag anser vidare att deltagarna i studien har rätt att ta del av min uppsats. 
Därför ville jag ge en så sann bild som möjligt av läraren och hans elever. Om resultatet hade 
visat sådant som var ofördelaktigt för deltagarna hade det etiskt riktiga varit det viktigaste. 
Jag hade då kanske behövt utesluta vissa data för att inte såra deltagarna.  
 
Vad gäller nyttjandekravet har jag varit noga med att video- och ljudband förvaras oåtkomliga 
för andra. Jag kommer inte att använda det insamlade materialet till något annat 
forskningsändamål. 
 
Resultatdiskussion 
I inledningen till min studie ställde jag mig följande frågor: Hur gör lärare i praktiken som får 
sina elever att använda engelska som arbetsspråk? Hur uppfattar elever detta? Vilken roll 
spelar läraren? Syftet med min undersökning är att försöka förstå hur lärare skapar en 
lärandesituation där eleverna använder engelska som arbetsspråk. Mitt resultat vill jag ställa 
mot de insikter jag har fått genom litteraturstudier i ämnet. Jag utgår i diskussionen från den 
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datanära tolkning jag har gjort och låter således varken läraren eller eleverna i skolår 7 uttala 
sig om de olika undervisningssekvenserna. När jag diskuterar resultatet utgår jag från 
punkterna i min sammanfattning av resultatet. 
 

• Relationen mellan läraren och eleverna och relationen eleverna sinsemellan är basen 
för allt. 

 
Relationen mellan läraren och eleverna är det mest centrala temat i mitt resultat. De tre 
intervjuade eleverna i skolår 9 tar upp detta som något mycket viktigt och det är även något 
som jag själv observerar. Även läraren anser att relationen mellan honom och eleverna och 
mellan eleverna sinsemellan är grunden för allt arbete. Hans önskan är att de ska känna sig 
trygga, bli motiverade att lära och så småningom våga prata engelska i klassrummet.  
 
I den språkdidaktiska litteraturen hittar jag bara få författare som skriver om kopplingen 
mellan trygghet och viljan att prata engelska i klassrummet. Hedge (2000) talar om vikten att 
bygga upp självförtroende och välbefinnande. Det är enligt henne lärarens ansvar att se till att 
klassrumsatmosfären är sådan att eleverna vågar ta risker och experimentera med språket. 
Även Eriksson och Jacobsson (2001) skriver om att atmosfären i klassrummet spelar en stor 
roll för vad eleverna vågar göra inför kamraterna. Hur detta ska uppnås skrivs det ingenting 
om. Jag tror att en god relation bygger på att man lär känna varandra och läraren i min studie 
ägnar mycket tid år detta under de veckor jag vistas i klassen. Han är mycket personlig och 
mänsklig och jag tror att eleverna ser honom mer som en viktig vuxen än som en språklärare.  
 
Carlgren och Marton (2000) beskriver lärararbetets sociala och pedagogiska dimension och 
att det verkar finnas en spänning mellan dessa. Jag anser att läraren i min studie lyckas förena 
det sociala och det pedagogiska. Han organiserar arbetet, upprätthåller ordningen och ser till 
enskilda elevers välbefinnande. När läraren berättar om syftet med sin undervisning under de 
lektioner jag observerade honom lägger han fokus på den sociala sidan av lärararbetet. Han tar 
inte upp hur han tror olika elever möter själva innehållet i undervisningen. Hörnqvist (1999) 
skriver i sin avhandling om vad som kännetecknar en god kontext för kompetensupplevelse 
och lärande. Där nämner hon bl.a. uppgifter som är relevanta och skapar en personlig relation, 
ett lustfyllt  lärande (= meningsfullt, utmanande, intresseväckande) samt goda relationer till 
lärare. Utifrån mina intervjuer och observationer tror jag att eleverna i min studie har 
möjlighet att känna att de lyckas i skolarbetet.  
 

• Läraren engagerar sig mycket i eleverna och inger respekt. 
 
Den goda relationen mellan läraren och eleverna uppstår inte utav sig själv utan det handlar 
mycket om hans engagemang i eleverna. Det gäller både själva skolarbetet och eleverna som 
enskilda personer. En av eleverna i intervjun sammanfattar sin syn på läraren med följande 
ord: 
 

Han gör engelskan rolig genom att lägga ner sin personlighet i undervisningen. Han är som en kompis fast 
inte slapp, han ställer krav. Han är en väldigt bra lärare. Han har väldigt mycket humor. Det viktigaste är 
hans engagemang med eleverna. Och han gör det på rätt sätt, lagom mycket. Han vet nog mer om mig än 
mina föräldrar. 

 
Detta citat speglar ganska bra även min tolkning av resultatet. Under de lektioner jag 
observerar klassen inträffar bl.a. att några elever börjar gråta av olika anledningar. Läraren tar 
sig direkt an dessa elever genom att prata med dem på ett mycket personligt sätt.  
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I tidskriften English Teaching Professional (April 2002) beskrivs vad som kännetecknar de 
lärare som lyckas bra med att undervisa tonåringar i engelska. Två av sakerna som nämns är 
att det är viktigt att läraren kan sätta gränser och kan visa glädje. Läraren i min undersökning 
visar detta med både ord och kroppsspråk. Han har också bestämda rutiner och regler i 
klassrummet vilket jag tror bidrar till att eleverna känner sig trygga. Ur (1996) har intervjuat 
verksamma lärare och lärarstuderande om vad de anser vara utmärkande för en bra lärare. De 
intervjuade menade att något av det viktigaste är att läraren får eleverna att tro på sin egen 
förmåga så att de lyckas med något de inte trodde de skulle klara av. Jag anser att läraren i 
min studie tydligt visar dessa egenskaper. Han uppmuntrar ständigt eleverna och får dem att 
tro på sin förmåga och visar dessutom att han tycker om dem. 

  
I kursplanen i engelska (Utbildningsdepartementet, 1998) står skrivet som första punkt under 
rubriken Kunskaper att skolan ska sträva efter att varje elev ”känner trygghet och lär sig att ta 
hänsyn och visa respekt i samspel med andra.” Engagemang och respekt går hand i hand. 
Läraren påpekar att han försöker få eleverna att lyssna på varandra och visa att de tycker att 
andra har något att bidra med. Han reagerar direkt om någon elev inte respekterar detta. Själv 
ställer han ofta öppna frågor till eleverna där svaren är oförutsägbara och dessa samtal 
påminner om en naturlig samtalssituation. Läraren visar att han är intresserad av vad eleverna 
säger. Han ställer sällan kontrollfrågor med givna svar vilka annars ofta uppfattas som en 
bedömning av eleven. 

 
• Undervisningen är lärarstyrd och följer oftast samma upplägg. 

 
Läraren utformar sin undervisning på liknande sätt vid varje observationstillfälle. Ofta skriver 
han upp på tavlan vilka moment som kommer att ingå i lektionen. Det ingår alltid muntliga 
samtalsövningar, läroboksarbete samt en ordlek/ tävling. Läraren hävdar att detta är ett sätt att 
bygga upp en trygghet hos eleverna. Han är angelägen om att tala om varför de gör olika 
moment och han vill att de ska känna igen sig. För en utomstående skulle undervisningen 
kanske kunna ses som tråkig och utan variation, men eleverna kan utifrån ramarna i viss mån 
påverka vad de vill samtala om och hur de vill arbeta.  
 
Hörnqvist (1999) hävdar att lusten fungerar som en stark drivkraft för det arbete och lärande 
som utmynnar i en upplevelse av kompetens. Det viktigaste är att eleverna förstår avsikten 
med arbetet och att det finns någon form av utmaning. Detta kan nås både när eleverna har 
bestämt innehållet och när läraren gett uppgiften.  
 
Även Sträng och Dimenäs (2000) skriver att indelningen i ”moderna” och ”gammaldags” 
metoder inte är särskilt funktionell. De talar om det lärande mötet och att detta möte kan 
komma till stånd oavsett vilken metod som används. Jag tror att det viktigaste är att läraren 
själv problematiserar sin egen undervisningen och inte tar något för givet. Detta är en ständigt 
pågående process. Läraren i min studie gör genomtänkta val och han föredrar att styra 
undervisningen framför att låta eleverna planera sitt eget lärande. Hur eleverna skulle reagera 
om de fick ta över mer av planeringen går inte att sia om. 
 

• Läraren talar konsekvent engelska. 
 
Läraren talar konsekvent engelska i klassrummet och han använder ett rikt språk med 
omskrivningar och förklaringar i stället för att ta till svenska när någon elev inte förstår. För 
maximal inlärning bör det ”input” eleverna får ligger snäppet över deras egen nivå och detta 
har läraren möjlighet att tillgodose (Linnarud, 1993). Ett stort ”input”, inflöde, av det 
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främmande språket är väsentligt för att kunna lära sig det. Elever utvecklar sitt språk genom 
att de hör ett språk som de förstår och så småningom använder i eget tal. Lärarens eget språk i 
klassrummet, ”teacher talk” är en mycket viktig del av det ”input” eleverna får. Hans språk 
är många gånger bättre anpassat till eleverna är t.ex. video- och bandinspelningar. 
 
Att våga gissa vad något betyder, att förstå helheten utan att förstå varje ord, är också viktigt 
för språkinlärningen. Läraren bör således inte vara rädd för att konsekvent tala engelska i 
klassrummet. Läraren skickar också ut signaler till eleverna att detta är viktigt och han är en 
god modell för dem. Forskning visar enligt Tornberg (1997) att det är läraren som talar mest 
under språklektionerna och att en stor del av undervisningen sker på modersmålet Jag tycker 
inte att detta stämmer in på min undersökning. Läraren talar visserligen mycket, men han gör 
det i dialog med eleverna. Läraren använder bara svenska då han märker att någon elev inte 
förstår och då han förklarar grammatiska strukturer och begrepp.  
 

• Läraren tar tillvara många tillfällen till informella samtal med eleverna och 
uppmuntrar hela tiden eleverna att använda engelska som arbetsspråk. 

 
Min uppfattning är att många språklärare anstränger sig för att konsekvent tala engelska i 
klassrummet. Det är betydligt svårare att få eleverna att svara på engelska, speciellt när det 
gäller informella samtal. Läraren i min studie småpratar i början av varje lektion med eleverna 
på engelska om sådant som är aktuellt och angeläget för dem. Dessa samtal är mycket 
personliga och han knyter bl.a. an till elevernas fritidsintressen och annat som har hänt i eller 
utanför skolan. Eleverna svarar inte bara kortfattat utan verkar vilja berätta saker för läraren. 
Samtalen som förs i början av varje lektion mellan läraren och eleverna i min undersökning 
känns äkta. Det finns inget rätt svar och samtalen är på så sätt oförutsägbara.  
 
Jag tror att denna typ av samtal kan utveckla både språkförmågan och den sociala förmågan. 
Det kan kanske tyckas att det är viktigare att sätta igång det ”riktiga” arbetet än att småprata. 
Jag anser att detta verkligen är ”riktigt” arbete och att våra styrdokument ger stöd för lärarens 
sätt att inleda sina lektioner .”I språkanvändningen integrerar individen språkkunskaperna 
med sina erfarenheter, sin kunskap om och tolkning av omvärlden och hela sin personlighet 
”(Skolverket 2000 b, s.44-45).  I Språkboken skriver Aijmer (2001) om att det vardagsnära 
informella samtalet ännu är något av en nyhet i pedagogiska sammanhang men att det finns 
ett stort intresse för autenticitet i språkundervisningen och det håller jag med om. 
 
Interaktionen mellan läraren och eleverna tror jag är mycket viktig för det fortsatta skolarbetet 
i klassrummet. Dysthe (1996) menar att interaktiva inlärningsmetoder där läraren bl.a. ställer 
autentiska frågor och bygger vidare på eleverna svar i det fortsatta arbetet tycks kunna skapa 
ett äkta engagemang hos eleverna. Hon anser vidare att det är av stor vikt att läraren visar att 
han/hon tycker att eleverna har något att bidra med och han/hon skickar ut signaler om detta. 
Dysthe menar också att eleverna måste se en koppling mellan det de ska lära sig och sitt eget 
liv och sina egna erfarenheter. Detta kan enligt henne leda till en positiv arbetsmiljö för 
eleverna, där trygghet, uppskattning, förtroende och vänlighet frodas. Jag tror att många 
elever kan känna sig hämmade och vara rädda för att säga fel och få kritik i informella samtal 
om läraren inte visar att det är vad eleverna säger och inte hur som är viktigt. De flesta 
forskare i min studie skriver om att man inte bör rätta elever då de talar fritt så länge man 
förstår budskapet. (Edge, 1989, Harmer, 1991, Hedge, 2000) Läraren i min studie rättar inte 
elevernas språk utan ställer följdfrågor som bygger på innehållet i elevernas svar. 
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Förutom att läraren alltid inleder lektionen med ett personligt samtal går han ofta omkring och 
stöttar eleverna när de arbetar självständigt, i par eller i grupp. Mina observationer och 
bandinspelningar visar att läraren hela tiden uppmuntrar eleverna att tala engelska med honom 
och med varandra. När han uppmuntrar och hjälper till passar han även på att säga något 
personligt till enskilda elever och visar på så sätt att han ser dem som människor. Att bygga 
upp en god relation till eleverna genomsyrar lärarens undervisning. 

 
• De äldre eleverna kommer överens om någon påföljd om de inte talar engelska. 

 
Mitt resultat uppvisar skillnad vad gäller påföljd om eleverna talar svenska i stället för 
engelska.  I början av skolår 7 finns ingen påföljd om de talar svenska med varandra utan 
läraren uppmuntrar och påminner dem bara. De tre intervjuade eleverna i skolår 9 berättar 
däremot att har kommit överens med läraren att de ska göra armhävningar om de glömmer 
bort att tala engelska. Detta gäller även läraren. Just dessa elever ser det inte som något straff 
utan mer som ett roligt inslag och jag kan inte uttala mig om resten av klassen. Läraren själv 
är noga med att påpeka att detta är eleverna eget förslag och att det viktigaste är att de har 
kommit överens om denna påföljd gemensamt. Som lärare skulle man kunna diskutera ev. 
påföljder med sina elever och att varje enskild lärare och klass är eniga om dessa. Det är 
viktigt att en ev. påföljd är av lekfull art och inte t.ex. böter eller kvarsittning. 
 

• Eleverna uppskattar styrda samtalsövningar som innehåller en informationslucka. 
• Elevernas engagemang, delaktighet och aktivitet är störst när de arbetar i par eller 

grupp och när uppgiften knyter an till personliga erfarenheter och tankar. 
 
För att få elever att använda engelskan spontant kan tillrättalagda samtalsövningar behövas på 
vägen dit. ”Talk about” är ett bra exempel på en sådan samtalsövning läraren använder den 
mycket ofta. Den nämns i positiva ordalag både i intervjuerna med eleverna samt i 
lärarintervjun. ”Talk about” visar tydligt hur engagerade eleverna blir då de får en uppgift 
som innehåller en tydlig informationslucka och där alla får möjlighet att delta med sina egna 
personliga tankar och erfarenheter. Eleverna är motiverade och talar mycket. Ämnena är 
personliga och de lär sig saker om varandra som de inte visste tidigare samtidigt som de lär 
sig ett språk. Språket används här som ett redskap för att nå annan kunskap. Atmosfären i 
klassrummet är öppen och stödjande och jag tror att eleverna tycker att deras kamrater har 
något viktigt att säga. 
 
Kanske utvecklas eleverna på både ett språkligt och på ett mänskligt plan när de har möjlighet 
att tala fritt om sådant som berör dem. De använder kommunikationsstrategier, som t.ex. 
omskrivningar, mim och gester och de hjälper varandra när någon kör fast. Det är tydligt att 
det viktigaste är vad kamraten säger och inte hur. Detta medverkar till att bygga upp 
självförtroende och välbefinnande hos eleverna så att de vågar använda språket på ett friare 
sätt. Läraren hävdar att ”Talk about” är en lämplig samtalsövning för att så småningom kunna 
uppnå att engelska blir arbetsspråk i klassrummet. 
 
Van Lier (1996) talar om olika aspekter av autenticitet i klassrummet. ”Talk about” uppfyller 
flera kriterier för autenticitet. Vad gäller kontexten måste klassrummet få vara som det är med 
allt som är typiskt för just ett klassrum. Verkligheten finns inte bara utanför utan även i 
klassrummet. Samtalen här och nu i klassrummet är det viktigaste, man tränar inte för någon 
oviss framtid. Autenticiteten utifrån avsikten betyder att läraren måste klargöra syftet med 
olika övningar. I detta fall är det helt klart för eleverna varför de pratar med varandra, vad 
syftet med övningen är. Autenticitet utifrån interaktionen innebär att det finns ett 
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spänningsfält mellan det förutsägbara och det oförutsägbara i ett yttrande och att man deltar i 
interaktionen på lika villkor. Medvetenhet och mening skapas gemensamt och att tänka 
tillsammans ger mer än att sitta ensam. Tornberg (1997) och Säljö (2000) hävdar att kunskap 
uppstår mellan människor i ett socialt samspel innan den blir till kunskap inom individen.  
 
Läraren uppmanar eleverna i ”Talk about” att lyssna på varandra, samarbeta och ställa 
följdfrågor när någon kör fast. Autenticitet utifrån individen betyder enligt van Lier (1996) att 
eleven måste få delta i undervisningen som den hon/han är, med sina egna personliga 
erfarenheter och tankar. De ämnen som eleverna diskuterar, t.ex. hundar, datorer, rädsla, 
föräldrar och skola, handlar om sådant som alla har egen erfarenhet av och därför kan koppla 
till tidigare kunskap. Detta innebär att ett samtal kring en given uppgift kan vara lika 
autentiskt som t.ex. ett spontant samtal om något som har hänt. Läraren har alltså en 
grannlaga uppgift att hitta uppgifter som uppfyller dessa krav om hon/han vill att 
undervisningen ska vara autentisk. Samtalsövningar bör således ha många av de särdrag som 
samtal uppvisar när vi talar med varandra på vårt modersmål. Puchta och Schrantz (1993) 
menar att tonåringar ofta är mindre motiverade än barn och vuxna och att det kan medföra 
disciplinproblem. Enligt författarna kan detta bero på att lärare ibland missar tillfället att 
bygga broar mellan vad de har för avsikt att undervisa om och deras elevers tankar och 
erfarenheter. Puchta och Schrantz  tror att lärare ibland glömmer att utnyttja klassrummet som 
en verklighet i sig där eleverna får möjlighet att samtala om sådant som berör dem. 
 

• Eleverna visar mindre engagemang i arbetet med läroboken men det fungerar ändå 
eftersom de vet att det följs upp av ett läxförhör och en ordlek. 

• Texterna i läroboken används inte som utgångspunkt för samtal. 
 
Eleverna i skolår 7 visar mindre engagemang när det är dags för arbete i läroboken. De arbetar 
utan protest och vet vad det går ut på eftersom det är samma upplägg varje vecka. Läraren 
anser att tryggheten är vikigare än att variera undervisningen. Han är noga med att berätta för 
eleverna att de har möjlighet att träna under lektionerna på sådant som sedan kommer på 
läxförhöret. På skriftliga läxförhöret ska eleverna använda de ord de har haft i läxa på många 
olika sätt. Det gäller inte bara att göra översättningar utan även att sätta in vissa ord i 
meningar samt att beskriva andra ord. Genom att ha ett mångsidigt läxförhör vill läraren få 
eleverna att arbeta med lärobokstexten på olika sätt. Det sägs ju att som det övas bör det 
prövas och det tror jag stämmer i det här fallet. Eleverna i skolår 7 blir mycket oroliga när de 
ser det första läxförhöret och det verkar som om det är något helt nytt för dem. Trots att 
läraren ger tydliga instruktioner räcker nästan alla elever upp handen för att få det förklarat 
ännu en gång. Det märks att mina observationer äger rum under de allra första veckorna i 7:an 
eftersom varje moment kräver inskolning. 
 
De intervjuade eleverna i skolår 9 däremot tar inte upp läroboksarbetet som något tråkigt utan 
alla tre nämner det återkommande läxförhöret som mycket bra och lärorikt. De ser arbetet 
med lärobokstexten som ett sätt att förbereda sig för läxförhöret. Det är således det 
efterföljande provet som bestämmer vad eleverna lär sig och hur de arbetar. Läraren använder 
det återkommande läxförhöret i stället för längre prov vilket innebär att det är ett viktigt 
inslag i undervisningen både för läraren och för hans elever.  
 
Själva textboksarbetet är ren färdighetsträning under mina observationstillfällen. Eleverna 
lyssnar på texten, läser och översätter den parvis. Eftersom det övriga arbetet i klassen inriktas 
på samtal mellan läraren och eleverna och eleverna sinsemellan kan man undra varför inte 
texterna används till annat än färdighetsträning. Enligt Tornberg finns (1997) det två 
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grundprinciper för målet med språkundervisningen. Dessa är å ena sidan språkfärdigheterna 
(höra, tala, läsa och skriva) och å andra sidan språket som redskap eller medel för att nå annan 
kunskap.  
 
Vid mina observationstillfällen används texterna i läroboken inte som utgångspunkt för 
samtal. Budskapet i texterna tas överhuvudtaget inte upp. Lundahl (1998) menar att eleverna 
måste få tillfälle att relatera de händelser och beskrivningar som finns i texterna till sina egna 
erfarenheter. Texterna som används bör ge dem möjligheter att uttrycka känslor, åsikter och 
värderingar. Läraren i min undersökning skulle kunna utnyttja texterna i läroboken bättre än 
han gör. Han skulle kunna fokusera på vad texterna förmedlar, ställa öppna frågor och bygga 
vidare på eleverna svar så att en dialog kan komma till stånd. Detta skulle kanske leda till ett 
större engagemang hos eleverna i arbetet med läroboken. 
 
För att minnas nya ord är det nödvändigt att de repeteras många gånger och att eleverna får 
möjlighet att använda dem i olika sammanhang. Genom läxförhöret används de nya orden på 
olika sätt men även den efterföljande ordleken hjälper eleverna att repetera och komma ihåg 
dem. Läraren säger att han använder olika lekar/tävlingar men jag ser bara den som kallas ”I 
challenge”. Det är uppenbart att eleverna i 7:an uppskattar denna tävling för även om 
lektionstiden är slut vill de stanna kvar i klassrummet och tävla. Jag tycker att det är positivt 
att eleverna tävlar i grupper om tre så att ingen blir utpekad. Dessutom innehåller tävlingen ett 
inslag av tur och inte bara skicklighet. Denna återkommande avslutning på lektioner medför 
att eleverna lämnar lektionen med gott humör som gör dem positiva till ämnet. 
 

• Det går att få elever att använda engelska som arbetsspråk men det är en lång process 
 
De tre intervjuade eleverna i skolår 9 påstår att de försöker pratar engelska med varandra så 
gott de kan i klassrummet. Detta gäller både i samtalsövningar som när de sitter och småpratar 
med varandra. Det viktigaste för dem är just att kunna prata engelska. När någon kör fast 
hjälps de åt på olika sätt och ibland blir det ”svengelska”. Eleverna verkar inte vara rädda för 
att göra bort sig Min uppfattning är att dessa tre elever är mycket medvetna om hur de bäst lär 
sig att kommunicera muntligt på engelska och de tycker att det är både roligt och viktigt. 
 
Eleverna i skolår 7 använder inte engelska som arbetsspråk utan talar bara svenska 
sinsemellan. Däremot deltar alla på ett engagerat sätt i de styrda samtalsövningar som läraren 
använder. Det visar att elevernas språk fungerar i samtalsövningar. Under lektionerna går 
läraren omkring i klassrummet och uppmuntrar hela tiden eleverna att prata engelska. Det 
märks att de efter några veckor vågar svara honom på engelska, men så snart han går därifrån 
hörs bara svenska.  
 
Att få eleverna att tala engelska sinsemellan är en utmaning för alla språklärare. 
Litteraturstudier visar att det är mycket vanligt att elever talar svenska sinsemellan (Eriksson 
& Tholin, 1997). Det är onaturligt och ibland svårt för många att tala ett främmande språk 
med sina kamrater. Det är lättast att glida över till modersmålet när samtalet verkligen berör. 
Egentligen är det ju just då som den mest effektiva inlärningen kan ske. När svaret inte är 
givet uppstår riktig kommunikation. 
 
För att lyckas att få eleverna att använda engelska som arbetsspråk krävs envishet, tålamod, 
konsekvent engelskspråkighet från läraren och upprepade resonemang med eleverna. Eriksson 
och Tholin (1997) menar att det kan behövas styrda samtalsövningar på vägen dit. Jag anser 
att både samtal och samtalsövningar har sin plats i språkundervisningen. Det finns ingen 
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anledning att helt överge samtalsövningar även om läraren lyckas få eleverna att använda 
engelska som arbetsspråk eftersom dessa övningar både aktiverar, motiverar och engagerar 
eleverna. 
 
I Tornbergs avhandling från 2000 tar hon upp skillnaden mellan samtalsövningar och samtal  
i klassrummet. Hon diskuterar ”kommunikation som undervisningsprincip” och 
”kommunikation som undervisningsmål”. Kommunikation som undervisningsprincip är fallet 
då eleverna använder språket som arbetsspråk på samma sätt som de använder sitt modersmål. 
I stället för att öva sig i att tala bör eleverna få möjlighet att tala med varandra anser Tornberg. 
De bör få möjlighet att använda språket i meningsskapande situationer. Tornberg hävdar att 
det mest intressanta är vad som händer mellan människorna i undervisningssituationen.  
 
I tidskriften English Teaching Professional (April 2002) skrivs att både lärare och elever ska 
ha som långsiktigt mål att använda engelska som arbetsspråk och att eleverna bör få många 
tillfällen att samtala med varandra. Man måste dock vara lyhörd för vad eleverna vill säga och 
inte avbryta om de säger några meningar på modersmålet. Då riskerar man att eleverna blir 
helt tysta och vägrar att prata överhuvudtaget. Tonåringar är inte säkra på sin egen roll och 
sina egna åsikter och det kan ibland vara mycket känsligt att behöva uttrycka sig på engelska 
inför kamraterna. Tonåringar har ofta sin egen stil när de pratar med sina kamrater på 
modersmålet och den är del av deras identitet. Detta kan kanske förklara varför det ibland är 
så svårt att få elever att använda engelska som arbetsspråk. Jag tycker att denna artikel väl 
sammanfattar vad jag själv anser om engelska som arbetsspråk. 
 
Sammanfattande slutsatser om hur lärare skapar en lärandesituation där eleverna 
använder engelska som arbetsspråk 
De slutsatser jag kan dra efter att ha analyserat mitt resultat är följande: 
Ett gott klassrumsklimat, d.v.s. en god relation mellan läraren och eleverna och eleverna 
sinsemellan är den viktigaste enskilda faktorn för att eleverna ska bli trygga och våga samtala 
med varandra på engelska. Både samtal och samtalsövningar är viktiga för att eleverna ska 
utvecklas inte enbart språkligt utan också mänskligt. Eleverna bör få möjlighet att samtala om 
sådant som knyter an till personliga erfarenheter och tankar. Lärarstyrt arbete kan leda till 
engagerat elevarbete och att eleverna använder engelska som arbetsspråk. 
 
Personliga reflektioner och tankar om fortsatt forskning 
När jag läser mina slutsatser inser jag att de på många sätt sammanfaller med dem jag kom 
fram till i min C-uppsats. Jag hade nog hoppats att jag skulle upptäcka sådant som ingen hade 
skrivit om tidigare. Å andra sidan kan det vara värdefullt att undersöka lärares vardagsarbete 
och det som många ser som självklart. Det är en glädjande tanke att man inte behöver vara 
någon pedagogiskt nytänkare för att lyckas med att få eleverna att tala engelska med varandra. 
 
Jag har gång på gång i uppsatsen poängterat vikten av ett gott klassrumsklimat och det är 
egentligen en förutsättning för allt lärararbete. Jag tror dock att detta är ännu mer 
betydelsefullt i språkundervisningen än i andra ämnen eftersom rädslan att säga fel och göra 
bort sig inför sina kamrater blir så tydlig där. Förutom det goda klassrumsklimatet hävdar de 
tre eleverna i 9:an att de lärt sig mycket och jag tycker att det visar att läraren i min 
undersökning lyckas förena det sociala och det pedagogiska. 
 
Min studie är mycket begränsad då jag bara har följt en klass i skolår 7 vid några få 
observationstillfällen och endast intervjuat tre elever i skolår 9. Jag har således fått en inblick 
i början och slutet av högstadietiden. Vad händer dessemellan? Hur fortskrider arbetet? Hur 
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ser eleverna på engelskundervisningen? För mig är detta första gången jag gör kvalitativa 
intervjuer och det förvånar mig hur stor insikt dessa tre elever har om sin egen 
lärandesituation. Att få följa en lärare och hans elever och se hur gott de mår tillsammans har 
varit mycket givande för mig. Det vore mycket intressant att följa en klass från skolår 7-9 
genom att både observera och intervjua eleverna i klassen vid flera tillfällen. 
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Bilaga 1 
 
 
Falun 02-08-09 

 
 
Till föräldrar för elever i skolår 7 ! 
 
Jag heter Marianne Sahlberg och arbetar sedan sju år som lärare på Högskolan Dalarna, där 
jag utbildar blivande lärare i engelska. Tidigare arbetade jag som lärare i engelska och 
franska. Förutom arbetet på Högskolan läser jag pedagogik vid Institutionen för 
lärarutbildning i Uppsala. Min handledare är Anders Garpelin, tel: 018-4712427. Under 
höstterminen 2002 har jag för avsikt att skriva en uppsats om hur språkundervisningen kan gå 
till på en grundskola och hur läraren får eleverna att prata engelska. Jag har tidigare haft 
kontakt med XXXXXXXXXXXX och talat med honom om min uppsats. Jag har frågat 
honom om jag skulle kunna få vara med när han tar emot sina nya elever i skolår 7. För att få 
ett bra underlag för uppsatsen skulle jag vilja observera och videofilma en engelskgrupp under 
några lektioner. Videofilmerna kommer endast att användas som underlag för mitt 
uppsatsarbete och utomstående kommer inte att få ta del av dem. Varken skolans eller 
elevernas namn kommer att finnas med i min uppsats. Jag är inte intresserad av enskilda 
elevers prestationer, utan kommer att studera muntlig kommunikation i klassrummet. 
  
För att videofilma era barn under dessa lektioner behöver jag ert godkännande och ber er 
därför prata igenom detta hemma och sedan fylla i och skicka tillbaka blanketten till skolan. 
Om ni inte kan godkänna att ert barn filmas kommer han/hon att erbjudas undervisning med 
annan lärare när inspelningen pågår. Hör gärna av er om ni vill veta mer.  
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Marianne Sahlberg 
 
tel: 023-778255 (arb) 
      023-22746 (bost) 
 
 
Klipp här-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn videofilmas under några engelsklektioner                ____________ 
 
Jag godkänner inte att mitt barn videofilmas under några engelsklektioner         ____________
    
 
Elevens namn: ______________________________________________ 
 
Målsmans underskrift: ________________________________________ 
 
Inlämnas senast den 21 augusti till XXXXXXXXXXXXX 
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