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Abstract 
Den svenska kursplanen i engelska är utformad utifrån en kommunikativ språksyn. Elever ska 
därför utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att bland annat använda språket 
muntligt. Det finns dock forskning som visar att många elever upplever en rädsla inför att tala på 
målspråket, vilket försvårar det kommunikativa lärandet. Vad som motiverar elever till muntlig 
aktivitet är därmed en väsentlig fråga. Dessvärre finns det få svenska studier som berör ämnet. 
Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som motiverar elever i årskurs 4-5 till att bli 
muntligt aktiva i engelskundervisningen. Forskningsfrågorna fokuserar på när elever visar en vilja 
respektive ovilja att kommunicera, vad som motiverar elever till muntlig aktivitet samt vad lärare 
gör för att motivera elever till muntlig aktivitet. Dessa frågor har besvarats genom elva elevers 
och två lärares deltagande i en kvalitativ intervjustudie. Vad som främst visat sig motivera elever 
till muntlig aktivitet är ett tryggt klimat och en språklig säkerhet. Elever vill känna sig säkra på vad 
de ska säga och inte behöva vara oroliga för att säga fel eller att andra elever ska skratta åt 
misstag. Resultatet visar även på olika aktiviteter som kan vara fördelaktiga för att främja detta, 
såsom aktiviteter i mindre grupper. Vidare kan motiverande feedback också anses vara viktigt för 
att främja motivationen, med hänsyn till att många elever söker stöd av läraren vid muntliga 
aktiviteter för att känna sig säker i sin kommunikation. Studiens resultat samstämmer väl med den 
tidigare forskning som presenteras i studiens bakgrund, men för att kunna dra generella slutsatser 
efterfrågas ytterligare forskning inom ämnet. 
 

Nyckelord: Engelsk språkinlärning åk 4-5, kommunikativt lärande, vilja att kommunicera 

(WTC), motivation 
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1 Inledning 

Den svenska kursplanen i engelska har idag ett tydligt fokus på den kommunikativa förmågan. 
Elever ska bland annat utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och en språklig säkerhet för 
att kunna interagera med andra (Skolverket, 2011b). Överlag visar svenska elever på goda resultat 
i internationella mätningar, men Skolinspektionens (2011, s. 13) kvalitetsgranskningsrapport visar 
att kvaliteten på undervisningen varierar mellan skolor. Granskningen (Skolinspektionen, 2011, s. 
13) visar bland annat på skillnader i det kommunikativa lärandet. Överlag försöker lärare att 
maximera användandet av engelskt tal både i helklass, i mindre grupper och i par. Men trots detta 
ges inte den kommunikativa förmågan tillräckligt med utrymme. Vid flera observationer 
uppmuntras inte eleverna till tal i tillräcklig omfattning då de bland annat tillåts att både fråga och 
svara på svenska. Det är dessutom läraren som står för den största andelen talad engelska. 
Skolinspektionen (2011, s. 13-14) bedömer därför i sin granskning att det i 15 av 22 skolor krävs 
åtgärder gällande den kommunikativa förmågan. Även om granskningen endast innefattat 22 
skolor indikerar den att elever inte tränar på den kommunikativa förmågan i tillräckligt stor 
omfattning.  
 

Skolinspektionens (2011, s. 14) granskning visar även att många elever upplever en rädsla inför att 
tala engelska inför andra, vilket även jag har uppmärksammat under mina år som student. 
Problemet att elever väljer att inte kommunicera muntligt i engelskundervisningen har främst 
uppmärksammats under tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Många elever väljer att 
inte kommunicera och lärare kan ibland tyckas vara maktlösa när de ställs inför detta problem. 
Därför finns det en fråga som har dykt upp vid upprepade tillfällen. Vad är det som gör att elever 
inte vågar, eller vill, använda sitt språk muntligt i engelskundervisningen och hur kan lärare 
motivera dessa elever till en ökad muntlig aktivitet? En litteraturstudie genomfördes därför för att 
undersöka detta problem med fokus på elever i årskurs 4-6. Av studien framgick det att många 
elever väljer att inte kommunicera till följd av en bristande motivation inför undervisningen samt 
till följd av ett bristande självförtroende. Elever kan helt enkelt visa en bristfällig tilltro till sin 
förmåga och således avstå från att delta i muntliga aktiviteter. Vidare framgick det av studien att 
det finns flera metoder som lärare kan använda sig av för att öka den muntliga aktiviteten hos 
elever. Dessa metoder kommer delvis att presenteras även i denna studies bakgrund. Svenska 
studier visade sig däremot vara en bristvara. Det fanns dessutom få internationella studier utförda 
i åldrar motsvarande de svenska årskurserna 4-6. Utifrån denna bakgrund väcktes ett intresse att 
fortsätta studera detta närmare hos svenska elever och lärare.  
 

Litteraturstudien fokuserade främst på vilka metoder som lärare kan använda sig av i 
undervisningen. Denna gång läggs istället ett större fokus på elevers uppfattningar om att tala 
engelska. Studien kommer således att undersöka vad som motiverar elever i årskurs 4-5 till 
muntlig aktivitet i engelskundervisningen. Anledningen till att studien inte innefattar elever i 
årskurs 6 är att den skola som deltagit i studien (en av två tillfrågade skolor) är en F-5 skola. Men 
det fanns även ett intresse att utgå från ett lärarperspektiv. Studien har därför genomförts med 
både elever och lärare för att kunna jämföra deras uppfattningar angående elevers motivation.  
 

1.1    Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet är att få kunskap om vad som motiverar elever i årskurs 4-5 till att bli 
muntligt aktiva i engelskundervisningen. Syftet preciseras i följande forskningsfrågor: 
 

 När visar elever en ovilja respektive vilja att kommunicera muntligt? 

 Vad motiverar elever till att bli muntligt aktiva i klassrummet? 

 Vad gör lärare för att motivera elever till att bli muntligt aktiva i klassrummet? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer den muntliga språkinlärningen att stå i fokus genom kopplingar till 
styrdokument och tidigare forskning. Avsnittet kommer därmed att behandla hur det engelska 
språket lärs ut i Sverige, vad det innebär att lära sig ett nytt språk samt varför den kommunikativa 
förmågan är viktig för språkinlärningen. Vidare kommer tidigare forskning att presenteras med 
fokus på arbetsmetoder som motiverar elever till muntlig aktivitet. 
 

2.1    Engelsk språkinlärning i Sverige 

Engelskan i Sverige klassas fortfarande som ett främmande språk (Parkvall, 2009, s. 119; 
Sundqvist, 2009, s. 10; Svartvik, 2001, s. 10). Att lära sig ett främmande språk skiljer sig dock från 
att lära sig ett förstaspråk. När barn lär sig ett förstaspråk sker det över flera tusen timmar, både i 
och utanför skolan. Vid inlärningen av ett främmande språk begränsas däremot interaktionen ofta 
till klassrummet. Elever får således ett begränsat antal timmar till inlärning, många gånger bara 
någon timme per vecka, i skolan (Hall & Verplaetse, 2000, s. 12-13; Hedström, 2001, s. 72; 
Lightbown & Spada, 2013, s. 38). Då det tar tid att lära sig ett nytt språk anser både Hedström 
(2001, s. 72) och Hyltenstam (2002, s. 67-68) att timplanen för det engelska språket inte ger elever 
de förutsättningar som krävs för att detta ska ske. Även om undervisningen skulle ske helt på 
engelska (i alla ämnen) menar Hedström (2001, s. 72) att elever inte kan tillägna sig det engelska 
språket på samma sätt som modersmålet. Men trots att interaktionen många gånger begränsas till 
klassrummet exponeras elever för det engelska språket dagligen utanför skolan (Parkvall, 2009, s. 
98-100). Det engelska språket finns tillgängligt bland annat genom media och en språklig 
kompetens på engelska kommer att bli alltmer nödvändig i framtiden för att kunna kommunicera 
i vardagliga situationer. Engelskan i Sverige är därför på väg att övergå till ett andraspråk 
(Hyltenstam, 2002, s. 47; Parkvall, 2009, s. 98-100). Trots detta tränar inte elever på att 
kommunicera utanför skolan i tillräckligt stor omfattning. Därför är det desto viktigare att träna 
detta under engelskundervisningen (Nixon, 2000, s. 28; Pinter, 2006, s. 38-39). 
 

2.2    Styrdokument 

Den svenska kursplanen i engelska har idag en kommunikativ grundsyn på hur språkinlärningen 
bör ske. Utifrån forskningsresultat har det visat sig att språkinlärningen är mest effektiv när elever 
får använda språket för att "uttrycka sig och sträva efter att förstå och kommunicera, inte genom 
att studera separata byggstenar i språket" (Skolverket, 2011a, s. 6). Det är med utgångspunkt i 
denna kommunikativa och funktionella språksyn som kursplanen är utformad. Elever ska därför 
utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som tydligt framgår i kursplanen. Genom 
undervisningen ska elever utveckla sin förmåga att: 
 

 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
(Skolverket, 2011c, s. 30) 

 
Dessa förmågor är kopplade till kursplanens fokus på reception, produktion och interaktion. Med 
reception fokuserar kursplanen på elevers förmåga att tolka det de läser och lyssnar till, vilket i sin 
tur är nödvändigt för att själv kunna interagera med andra. Att tala, skriva och samtala hör 
däremot till produktion och interaktion (Skolverket, 2011a, s. 6, 11). Förmågorna utvecklas sedan 
med hjälp av det centrala innehållet för att vid slutet av årskurs 6 uppnå kunskapskraven. 
Gällande de förmågor som kan kopplas till att tala och samtala ska elever kunna formulera och 
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uttrycka sig genom ord, fraser och meningar, kunna förtydliga och variera sin kommunikation 
genom att förbättra sina framställningar samt att genom olika strategier lösa problem och 
förbättra interaktionen med andra (Skolverket, 2011b). Att kunna använda det engelska språket 
muntligt är därmed centralt i kursplanen. 
 

2.2.1  En allsidig kommunikativ förmåga - vad är det? 

I den svenska kursplanen i engelska framgår det att elever ska utveckla en allsidig kommunikativ 
förmåga. En kommunikativ förmåga handlar dock inte enbart om att kunna göra sig förstådd 
eller att kunna använda språket formellt korrekt (Svartvik, 2001, s. 13). Svartvik (2001, s. 13) 
beskriver att en kommunikativ förmåga främst handlar om att kunna umgås med infödda talare 
utan att språkliga missförstånd sker.  
 
En kommunikativ förmåga kan enligt Malmberg (2001, s. 18) och Sundell (2001, s. 39-40) delas 
upp i sex olika delkompetenser: lingvistisk kompetens, sociolingvistisk kompetens, diskursiv 
kompetens, strategisk kompetens, sociokulturell kompetens och social kompetens. Den 
lingvistiska kompetensen kan ses som en baskomponent för den kommunikativa förmågan. För 
att kunna kommunicera med andra krävs en kunskap om ord, uttal och grammatiska regler. Den 
sociolingvistiska kompetensen handlar däremot om förmågan att förstå i vilka situationer och 
sammanhang vissa ordval och uttryck platsar. Elever ska alltså kunna anpassa språket utifrån den 
person de talar med. Diskurskompetensen handlar i sin tur om hur ett samtal bör börja och 
avslutas då talet måste hänga ihop. Om adekvata ord och uttryck ändå saknas gäller det att kunna 
ta sig förbi svårigheten och göra sig förstådd ändå, vilket kan kopplas samman med den 
strategiska kompetensen. Men förutom att ha kunskap om själva språket krävs det kunskap om 
målspråkslandets kultur och samhälle. Den sociokulturella kompetensen handlar således om att 
undvika missförstånd i kommunikationen. Slutligen återfinns den sociala kompetensen som 
innefattar attityder, motivation, empati och viljan att interagera. Dessa krävs för att fungera i ett 
socialt samspel. Elever måste våga ta kontakt med andra, vilket endast kan främjas om elever får 
goda förutsättningar att träna på detta i klassrummet (Malmberg, 2001, s. 18; Sundell, 2001, s. 39- 
40).  
 
Ett annat huvudsyfte med den engelska undervisningen är att elever ska utveckla en språklig 
säkerhet (Skolverket, 2011a, s. 8). Med detta menas att elever ska utveckla en tilltro till sin egen 
förmåga att använda språket i olika situationer. För att våga använda sitt språk muntligt, vare sig 
det handlar om att samtala i skolan eller i arbetslivet, krävs en språklig säkerhet. Att utveckla en 
allsidig kommunikativ förmåga handlar därmed inte enbart om att utveckla muntliga 
språkfärdigheter utan även en språklig säkerhet (Skolverket, 2011a, s. 8). 
 

2.3    En framgångsrik språkinlärare 

Börjesson (2012, s. 1) beskriver, i likhet med kommentarmaterialet till kursplanen i engelska, att 

en språklig säkerhet är en förutsättning för att lära sig ett språk. Men utöver en tilltro till sin 

förmåga att lära sig språket bör en framgångsrik språkinlärare även:  
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 vara motiverad 

 vara orädd inför att göra misstag  

 ta risker 

 ha en god förmåga att gissa 

 söka tillfällen att öva språket 

 vara villig att ta ett eget ansvar för sitt eget lärande 

 vara medveten om varför han/hon vill lära sig språket 

 ha en förmåga att se mönster i språket 

 ha en positiv attityd till språket och dess kultur 
(Börjesson, 2012, s. 1-2) 

 
Lightbown och Spada (2013, s. 50) nämner också dessa karakteristiska drag i sin beskrivning av 
en framgångsrik språkinlärare. De poängterar dock att det inte finns något definitivt mönster för 
hur man lyckas med språkinlärningen då alla elever är olika. Vidare uttrycker Börjesson (2012, s. 
2) att elever sällan besitter alla dessa karakteristiska drag, men att lärare kan hjälpa elever att nå 
dessa. Genom att först och främst skapa ett tryggt klassrumsklimat bör elevers motivation öka. 
Lundberg (2010, s. 121) menar dessutom att många elever upplever rädsla och obehag när de ska 
använda språket muntligt och att de ibland underskattar sin egen kompetens. Detta påverkar den 
språkliga säkerheten negativt (Lundberg, 2007, s. 122). För att främja den språkliga säkerheten 
måste läraren hjälpa elever att känna att de vågar ta risker och inte vara rädda för att begå misstag 
(Börjesson, 2012, s. 2; Lundberg, 2007, s. 122). Ett tryggt klimat är därför en förutsättning för att 
främja motivationen (Börjesson, 2012, s. 2). Börjesson (2012, s. 2) understryker dock att detta 
inte är så lätt att genomföra, men att lärare bör eftersträva detta då en språklig kompetens 
förutsätter en vilja och ett mod att använda språket. Vidare hävdar Börjesson (2012, s. 2) att 
framgångsrika språkinlärare använder flera inlärningsstrategier både omedvetet och medvetet, 
medan mindre framgångsrika språkinlärare behöver lära sig att använda dessa. Lärare behöver 
därmed visa på olika strategier som kan vara användbara i olika situationer för att förstå och göra 
sig förstådda (Börjesson, 2012, s. 2; Lightbown och Spada, 2013, s. 58). 
 

2.4    Muntlig språkinlärning 

Sundell (2001, s. 40-42) anser att elever många gånger fastnar i läroboken vid sina bänkar. Även 
om detta arbetssätt också är en väg till språkfärdighet menar Sundell (2001, s. 40-42) att elever 
behöver träna på att använda sitt språk för att kunna kommunicera. Många gånger har elever en 
god tillgång till ett språkligt inflöde. De får lyssna på talad engelska och läsa engelsk text. Men då 
det språkliga utflödet stärker elevers språkkunskaper behöver de även träna på att kommunicera 
muntligt under engelskundervisningen (Pinter, 2006, s. 12, 38-39; Nixon, 2000, s. 28). Om elever 
inte får möjligheter till att träna på sin muntliga kommunikation kan detta skapa problem vid 
samtal med andra genom att samtalet avstannar. Därför behöver elever bland annat träna på att ta 
ordet, att svara på frågor samt att byta samtalsämne för att kunna kommunicera med flyt. Elever 
behöver alltså träna på en mängd olika kunskaper för att kunna använda sitt språk utan hinder 
(Aijmer, 2001, s. 84; Pinter, 2006, s. 55).  
 
Då dagens samhälle ställer allt högre krav på att kunna kommunicera och interagera med andra 
människor behövs en engelsk språklig kompetens (Hyltenstam, 2002, s. 47; Säljö, 2003, s. 87-88). 
Men för att nå en språklig kompetens krävs en vilja och ett mod att använda språket (Börjesson, 
2012, s. 2; Lundberg, 2010, s. 21). Även om de flesta elever vill använda språket finns det elever 
som väljer att vara tysta. Många elever väljer dessutom att istället tala på svenska. Orsakerna till 
varför elever väljer att vara tysta kan vara många, men lärare bör alltid sträva efter att få trygga 
elever som både vågar och vill kommunicera muntligt. Elever behöver således motiveras till att 
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använda språket inför och med andra (Börjesson, 2012, s. 2, 13; Lundberg, 2010, s. 21; Lundberg, 
2007, s. 86-87). Utan motivation kan elever inte nå uppsatta mål oavsett hur deras förmåga att nå 
dit ser ut. Lärare kan exempelvis aldrig tvinga sina elever att kommunicera muntligt. De kan bara 
tillgodose elever med material, hjälp och tillfällen till kommunikation. I slutändan handlar det om 
elevernas inre vilja att kommunicera (Dörnyei & Csizér, 1998, s. 203-204). 
 

2.5    Tidigare forskning - motiverande arbetsmetoder 

I avsnittet presenteras en översikt över både svensk och internationell forskning som tidigare 
bedrivits inom ämnet. Forskningen fokuserar främst på vilka metoder som lärare kan använda sig 
av för att motivera elever till muntlig kommunikation. 
 

Mohr och Mohr (2007) har gett tips och råd om hur lärare bör bemöta elevers olika typer av svar 
på frågor för att motivera till ökad muntlig aktivitet i klassrummet. En vanlig interaktion mellan 
lärare och elever är enligt Mohr och Mohr (2007, s. 442, 448) att läraren ställer frågor till elever. 
De kan då välja att besvara dessa frågor på olika sätt varpå lärarens respons sedan är avgörande 
för huruvida de vill fortsätta att vara muntligt aktiva eller ej. Mohr och Mohr (2007, s. 442-448) 
hävdar att lärare genom att ge korrekt respons till elever kan motverka tystnad samt öka 
deltagandet i interaktioner med läraren. Mohr och Mohr (2007, s. 444) har därför utvecklat ett så 
kallat response protocol för att hjälpa lärare att bemöta olika svar. Det handlar främst om att som 
lärare värdera elevers svar och insatser för att sedan försöka stödja dem i deras muntliga 
kommunikation. Lärare kan exempelvis be elever att utveckla sina svar eller beskriva hur de har 
tänkt. Vidare bör lärare uppmuntra elever att delta, inte korrigera grammatiska felaktigheter, 
fokusera på innehållet i svaren och ge positiv feedback för att skapa ett gott klassrumsklimat 
(Mohr & Mohr, 2007, s. 444-447). 
 
Knell och Chi (2012) har undersökt huruvida kontakten med målspråket kan påverka elevers vilja 
att kommunicera. Studien innefattar elever i Kina med engelska som främmande språk. 
Jämförelser har sedan gjorts mellan elever som får undervisning på engelska även i andra ämnen 
än just engelska och elever som endast möter målspråket under engelskundervisningen (Knell & 
Chi, 2012, s. 71- 72). Av studien framgår det att de elever som kommer i kontakt med engelska 
utöver engelskundervisningen visar en avsevärt högre vilja att kommunicera, en högre 
självupplevd kommunikativ kompetens1 och en lägre grad av språkängslan2 (direkt översatt från 
language anxiety) (Knell & Chi, 2012, s. 74-78). Likväl som andra ämnen kan integreras i 
engelskundervisningen visar Knell och Chis (2012) studie att engelskan kan integreras i andra 
ämnen. En sådan ökad kontakt med språket ger därmed ännu fler tillfällen till att träna på sin 
interaktion och kommunikation som främjar viljan att kommunicera (Knell & Chi, 2012, s. 72, 
80). 
 
Pinter (2007) har utforskat fördelarna med att låta elever interagera med varandra under muntliga 
aktiviteter samt om det finns fördelar med att upprepa övningen flera gånger. Studien innefattar 
elever i Ungern med engelska som andraspråk. Pinter (2007, s. 193-202) konstaterar att det finns 
fördelar med repetition genom kommunikativa övningar i par. Det kan ge en positiv effekt på 
elevers lärande då de blir mer avslappnade och säkra i sitt användande av språket. De kan 
dessutom arbeta både snabbare och med bättre flyt med övningen (Pinter, 2007, s. 193-202). 
Elever kan bland annat lära sig att stödja varandra i sin kommunikation där lärarens stöd inte är 
lika nödvändig. Men det förutsätter dessutom att elever lyssnar på samt kommunicerar med 

                                                 
1 Notera att detta inte handlar om den faktiska kompetensen. . Den självupplevda kompetensen handlar om elevens 
egen uppfattning angående dess språkliga kunskaper (MacIntyre et al., 1998, s. 548; MacIntyre, 2007, s. 565-569). 
2 Språkängslan definieras av den oro och negativa känslomässiga reaktion som kan uppstå när ett annat språk än 
modersmålet ska användas (MacIntyre et al., 1998, s. 548; MacIntyre, 2007, s. 565-569). 
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varandra, vilket kan gynna den muntliga kunskapsutvecklingen (Pinter, 2007, s. 197-202). Genom 
repetition kan muntliga aktiviteter dessutom ses som en lek där elever kan kommunicera mer 
spontant med stöd av varandra, istället för att upplevas som ett test av muntliga kunskaper 
(Pinter, 2007, s. 201-202). 
 
Ahlquist (2015, s. 45-46) har undersökt svenska elevers språkutveckling och språkanvändning i 
engelska genom arbetet med Storyline3. Studien visar att elever fann arbetssättet givande, men även 
att elever visade mindre oro inför att tala i klassrummet ju längre tid som passerade. De visade 
därför ett mindre motstånd inför att tala och således en större vilja att kommunicera i 
klassrummet (Ahlquist, 2015, s. 48-51). Ahlquist (2015, s. 46-51) hävdar att det är viktigt att 
koppla undervisningen till situationer som är bekanta för elever likväl som till deras intressen. 
Storyline är därför ett fördelaktigt arbetssätt då det är lätt att koppla undervisningen till elevers 
intressen. Undervisningsformen främjar även ett gott klassrumsklimat. Ahlquist (2015, s. 51) 
poängterar dessutom att den mer traditionella undervisningen skulle gynnas av mer praktiska, 
varierande övningar och arbeten i grupper då det stärker motivationen till att delta i 
klassrumsaktiviteter. Hon menar att elever som får arbeta i grupper av varierande storlek med 
varierande aktiviteter blir mer motiverade till att delta i undervisningen (Ahlquist, 2015, s. 51). 
 
Lundbergs (2007) licentiatavhandling är en omfattande svensk studie vars syfte är att undersöka, 
via aktionsforskande lärares rapporter, engelskundervisningen (i de tidigare skolåren) i praktiken 
och hur den kan utvecklas mot en kommunikativ och funktionell språkundervisning (Lundberg, 
2007, s. 71, 79). Studien behandlar många aspekter gällande det kommunikativa lärandet och har 
nått samma resultat som flera av de andra studierna som har presenterats tidigare. Även här visar 
resultatet att lärarens grad av målspråksanvändning påverkar den muntliga aktiviteten. Om läraren 
är konsekvent i sin målspråksanvändning kan eleverna, enligt (Lundberg, 2007, s. 110-111), bli 
muntligt aktiva i klassrummet. Detta innebär att läraren bland annat svarar på engelska trots att 
elever ställer en fråga på svenska. När läraren är konsekvent i målspråksanvändningen kan elever 
dessutom se att även lärare säger fel ibland, som kan bidra till att elever själva vågar prova att tala 
(Lundberg, 2007, s. 110-111).  
 
Lundbergs (2007, s. 138) studie visar dessutom att kommunikativa aktiviteter i grupper är att 
föredra före individuell kommunikation, men att gruppstorleken har betydelse. En större 
gruppstorlek kan upplevas som stressande och elever kan känna sig osäkra till följd av ett stökigt 
och högljutt klimat. Att träna på att tala i kör kan också fungera för att inte utsätta enskilda elever 
för jobbiga talsituationer (Lundberg, 2007, s. 110, 138-140). Vidare har det visat sig vara viktigt 
för elever att känna igen sig i undervisningen och därför menar Lundberg (2007, s. 116, 123-124) 
att det är en fördel för elever att upprepa muntliga aktiviteter vid flera tillfällen. För mycket 
repetition och för lite utmaningar kan däremot vara uttråkande likväl som för mycket utmaningar 
skapar osäkerhet. Enligt Lundberg (2007, s. 116, 123-124) är det därför viktigt att hitta balansen 
dem emellan och att skapa en varierande undervisning med mycket aktivitet för att elever inte ska 
tröttna. En annan viktig faktor för att öka motivationen hos elever har visat sig vara att koppla 
undervisningen till deras intressen. Då intresset är själva motorn för att delta i undervisningen 
gäller det att vara lyhörd för elevers önskningar (Lundberg, 2007, s. 124-125). 
 

                                                 
3 Vad som kännetecknar Storyline är att elever får arbeta tillsammans i grupper (av varierande storlek) genom att skapa 
en fiktiv värld i klassrummet. Arbetet sker över en längre tid där elever får spela olika karaktärer utifrån en handling 
som tillgodoses av läraren. Arbetsformerna varieras då de kan bestå av både skriftliga och muntliga uppgifter 
(Ahlquist, 2015, s. 40-41). 



 
7 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

Avsnittet redogör för studiens teoretiska utgångspunkter. Studien har delvis utgått från det 
sociokulturella perspektivet. Men den främsta utgångspunkten för studien har varit teorier 
angående motivation och viljan att kommunicera. Utöver en redogörelse för det sociokulturella 
perspektivet kommer avsnittet att presentera teorier angående vad motivation är, hur en 
motiverande undervisning kan skapas samt hur olika faktorer påverkar viljan att kommunicera. 
 

3.1    Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet ser lärandet som en aktiv process som sker i en social gemenskap 
och i ett kulturellt sammanhang. Lärandet sker alltså konstant oavsett social situation och 
språkutvecklingen sker i samspel med andra människor. Interaktionen och kommunikationen 
mellan människor är därför svaret på hur ett effektivt lärande sker då kunskap överförs och 
utvecklas mellan människor (Nixon, 2000, s. 28; Pinter, 2006, s. 12; Säljö, 2003, s. 85). I 
klassrummet är kommunikationen själva utgångspunkten för inlärningen. Om elever ges goda 
möjligheter till att träna på att använda språket kan de även lära sig det (Pinter, 2006, s. 12; Säljö, 
2000, s. 22; Säljö, 2003, s. 85-86). 
 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig delvis på Vygotsky's teorier angående lärandet. 
Vygotsky (1978, s. 86) hävdar att man måste ta hänsyn till vad en individ kan lära sig med hjälp av 
andra, likväl som vad individen kan lära sig på egen hand, för att förstå lärandets utveckling. 
Vygotsky (1978, s. 86) utvecklade därför teorin om den proximala utvecklingszonen. 
Utvecklingszonen ämnar beskriva att delar av elevens utveckling endast kan aktiveras med hjälp 
av en mer kompetent individ (Vygotsky, 1978, s. 86). Det handlar alltså om vad en elev kan 
prestera ensam utan stöd och vad eleven kan prestera under handledning av en vuxen eller i 
samarbete med andra elever (Pinter, 2006, s. 11; Säljö, 2000, s. 120-122; Vygotsky, 1978, s. 86). I 
utvecklingszonen är eleven mottaglig för stöd och förklaringar från både lärare och elever. Det 
stöd som en mer kompetent person kan bistå med kallas för scaffolding (Dysthe, 1995, s. 55-56; 
Säljö, 2000, s.192). Att stötta eleven kan handla om att strukturera ett problem, att dela upp en 
uppgift i flera delmoment eller att ge elever ledtrådar till att lösa ett problem (Dysthe, 1995, s. 56; 
Säljö, 2000, s. 123, 187; Vygotsky, 1978, s. 85). I praktiken kan detta innebära att läraren stöttar 
eleven så länge det behövs för att utveckla lärandet, likväl som elever kan stötta varandra. Lärare 
och klasskamrater har därför en betydande roll i undervisningen då lärandet sker med stöd av 
dem (Dysthe, 1995, s. 56; Säljö, 2000, s. 123, 187). 
 

3.2    Motivation och viljan att kommunicera 

3.2.1  Gardners motivationsteori 

Då motivationen har en stark inverkan på elevers språkutveckling har motivation som fenomen 
och begrepp studerats under många år. Fram till 1990-talet var det främst Gardners (1985) 
motivationsteori som dominerade forskningen. Gardner (2010) började under 50-talet att 
utveckla en modell (socio-educational model) med fokus på motivationen till att lära sig ett nytt 
språk. Modellen beskriver bland annat att det finns tre beståndsdelar som tillsammans kan 
definiera en motiverad individ: individens vilja att lära sig ett språk, attityder till att lära sig ett 
språk samt de ansträngningar som görs för att lära sig språket (Gardner, 2010, s. 2, 8-23). 
Modellen beskriver även två olika förhållningssätt till lärandet. Den instrumentella motivationen 
handlar om att individen ser ett pragmatiskt syfte med att lära sig ett språk, såsom att få ett bättre 
jobb eller en högre lön. En integrerande motivation handlar istället om att se ett kommunikativt 
och kulturellt syfte med att lära sig ett språk, där individen vill kunna kommunicera och interagera 
med andra och få en förståelse för andras sätt att leva. Elever kan däremot inneha båda dessa 
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förhållningssätt till lärandet (Dörnyei & Csizér, 1998, s. 204; Dörnyei, 2003, s. 5; Gardner, 2010, 
s. 12). Gardners motivationsteori finns i viss mån kvar inom forskningen även om den idag har 
blivit mer klassrumsorienterad (Dörnyei & Csizér, 1998, s. 204; Dörnyei, 2003, s. 5; Gardner, 
2010, s. 12). 
 

3.2.2  Motiverande undervisningsstrategier 

Lärare efterfrågar inte längre vad motivation är för något utan snarare strategier för att motivera 
sina elever. Dörnyei (2003, s. 23; 2007, s. 726), som också studerat motivation i relation till 
andraspråksinlärning, har därför konstruerat en övergripande ram med motiverande 
undervisningsstrategier som beskrivs i Figur 1. 
 

 
Motivational Teaching practice 

 

 
 
Figur 1. Motivational Teaching practice - strategier för en motiverande undervisning. Från Attitudes, Orientations, and Motivations in 
Language Learning: Advances in Theory, Research, and Applications (Dörnyei, 2003, s. 24). 

 

De olika faser som figuren visar beskrivs närmare av Dörnyei (2007) i en senare publicerad 
artikel. Den första fasen i figuren visar att läraren först och främst bör skapa motiverande 
förutsättningar. Detta handlar främst om att elever har tillgång till ett tryggt och stödjande 
klassrumsklimat, att klassen är sammanhållen och innehar lämpliga normer samt att lärare och 
elever har en god relation till varandra. Därefter bör läraren etablera en motiverande undervisning 

1. Creating the basic 
motivational conditions

- Appropriate teacher 
behaviours

- A pleasant and supportive 
atmosphere in the classroom

- A cohesive learner group 
with appropriate group norms

2. Generating initial 
motivation

- Enhancing the learners' 
L2-related values and 
attitudes

- Increasing the learners' 
expectancy of success

- Increasing the learners' 
goal-orientedness

- Making the teaching 
materials relevant for the 
learners

- Creating realistic learner 
beliefs

3. Maintaining and 
protecting motivation

- Making learning stimulating 
and enjoyable

- Presenting tasks in a motivating 
way

- Setting specific learner goals

- Protecting the learners' self-
confidence

- Allowing learners to maintain a 
positive social image

- Creating  learner  autonomy

- Promoting self-motivating 
strategies

- Promoting cooperation among 
the learners

4. Encouraging 
positive retrospective 

self-evaluation

- Promoting motivational 
attributions

- Providing motivational 
feedback

- Increasing learner 
satisfaction

- Offering rewards and 
grades in a motivationg 
manner
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genom de tre efterföljande faserna (Dörnyei, 2007, s. 727). Dörnyei (2007, s. 727-730) anser att 
lärare inte kan förvänta sig att elevernas motivation ska finnas där av sig själv. Det är därför 
lärarens uppgift att försöka skapa en positiv attityd till språkinlärningen hos elever för att främja 
motivationen, vilket fas två beskriver. Underhålls inte motivationen är det dock lätt att elever 
tappar intresset varpå fas tre beskriver hur läraren kan underhålla deras motivation. Slutligen visar 
tidigare forskning att elevers upplevelser från tidigare prestationer kan påverka hur de tar sig an 
en ny uppgift. Fas fyra beskriver därför hur lärare kan hjälpa elever att utvärdera sina tidigare 
prestationer i en positiv anda (Dörnyei, 2007, s. 727-730). 
 

3.2.3  Willingness to communicate (WTC) 

Willingness to communicate (WTC) är ett begrepp som bland annat MacIntyre (2007) har studerat 
närmare, med fokus på hur det är kopplat till andraspråksinlärning. Han beskriver begreppet som 
viljan att kommunicera när tillfällen till tal ges. När tillfällen till tal ges kan elever endera välja att 
tala eller att vara tysta, vilket är en frivillig process hos eleven (MacIntyre, 2007, s. 565). Det finns 
flera faktorer som påverkar viljan att kommunicera, men den faktiska språkliga kompetensen kan 
inte ses som en sådan (Dörnyei, 2003, s. 12). Ibland kan det exempelvis finnas elever med en låg 
språklig kompetens som väljer att kommunicera i högre grad än elever med en hög språklig 
kompetens (MacIntyre, 2007, s. 564).  
 

För att vilja kommunicera behöver elever känna sig motiverade4 till att kommunicera och inneha 
ett högt självförtroende. Ett högt självförtroende handlar om att känna sig säker i den muntliga 
kommunikationen (språklig säkerhet) till följd av en låg nivå av språkängslan och en hög 
självupplevd kommunikativ kompetens (MacIntyre, Dörnyei, Clément & Noels, 1998, s. 548; 
MacIntyre, 2007, s. 569). MacIntyre (2007, s. 567, 572) hävdar att en hög motivation kan främja 
viljan att kommunicera, men att ett lågt självförtroende (främst till följd av en hög nivå av 
språkängslan) kan hämma viljan att kommunicera. Det finns exempelvis elever som har en stark 
motivation till att kommunicera men som ändå väljer att vara tysta (MacIntyre, 2007, s. 569, 572; 
MacIntyre et al., 1998, s. 548). Om elever istället innehar ett högt självförtroende samt är 
motiverade till att kommunicera kan de i större utsträckning välja att bli muntligt aktiva i 
klassrummet (MacIntyre, 2007, s. 569; MacIntyre et al., 1998, s. 548). 
 

4 Metod 

Avsnittet beskriver studiens undersökningsmetod, urval och genomförande. Vidare kommer 
studiens reliabilitet och validitet samt etiska förhållningssätt att redogöras för. 
 

4.1    Undersökningsmetod 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor krävs rätt metodansats. Genom kvalitativa 
intervjuer finns möjligheten att få en god helhetsförståelse av ett fenomen samt kunskap om 
individers uppfattningar och upplevelser. Frågorna behandlar oftast olika beteenden, attityder och 
känslor. Detta är särskilt viktigt för lärare då en djupare förståelse kan nås genom att synliggöra 
elevers tankar (Kihlström, 2007, s. 47; Larsen, Kärnekull & Kärnekull, 2009, s. 27, 86). Då denna 
studies syfte ämnar undersöka vad som motiverar elever till muntlig aktivitet är det av värde att 
undersöka både elevers och lärares attityder, erfarenheter och uppfattningar kring det 

                                                 
4 Att vara motiverad till att lära kan i detta sammanhang innefatta viljan att kommunicera med en specifik person, 
lusten att lära sig språket, engagemanget i lärandet samt huruvida undervisningen upplevs meningsfull (MacIntyre, 
2007, s. 566, 569). 
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kommunikativa lärandet. En kvalitativ metod innefattande halvstrukturerade intervjuer anses 
därmed vara relevant i detta sammanhang. 
 

Kvalitativa intervjuer är överlag ett strukturerat samtal med ett bestämt fokus. Intervjuaren ställer 
därför noggrant utvalda frågor för att ta del av kunskaper (Kvale & Brinkman, 2014, s. 19). Vad 
som är viktigt som intervjuare är att inte påverka den som intervjuas med egna ståndpunkter eller 
att ställa ledande frågor. Det är därför viktigt att konstruera frågor som inte utgår från 
intervjuarens förkunskaper. Alla förkunskaper bör bortses från och alla frågor ska konstrueras 
med utgångspunkt i att intervjuaren inte vet svaret. Det är viktigt att konstruera öppna frågor 
utifrån forskningsfrågorna och intervjuaren bör ställa en fråga i taget. Men det är även av värde 
att vara en god lyssnare som summerar svaren och bekräftar att tolkningen av informantens 
uttalanden är riktig (Kihlström, 2007, s. 48-50; Kvale & Brinkman, 2014, s. 20, 47; Larsen et al., 
2009, s. 86). Intervjun kan dock vara mer eller mindre strukturerad. Halvstrukturerade intervjuer 
har ett specifikt fokus med färdigformulerade frågor men med utrymme för följdfrågor, såsom att 
be informanten att utveckla sitt svar (Larsen et al., 2009, s. 27, 84-87). Genom följdfrågor kan en 
bredd och ett djup nås i samtalet (Kvale & Brinkman, 2014, s. 21). Ostrukturerade intervjuer 
utgår snarare från stödord där informanten talar mer fritt. Ostrukturerade intervjuer kan således 
bidra till mer information. Men då tiden varit knapp och erfarenheten av intervjuer är begränsad 
kan mer strukturerade intervjuer vara en fördel då svaren blir enklare att jämföra och analysera 
(Larsen et al., 2009, s. 84). Halvstrukturerade kvalitatitva intervjuer valdes därför som metod. 
 

4.2    Urvalskriterier 

De skolor, elever och lärare som har ingått i studien har valts utifrån vissa urvalskriterier. Endast 
skolor med elever i årskurs 4-5 och lärare som undervisar, eller har undervisat, engelska i årskurs 
4-5 har tillfrågats. Vidare har urvalet av informanter skett genom ett bekvämlighetsurval då de 
skolor som tillfrågats finns i en kommun med kort avstånd från hemorten. Förfrågningar om 
deltagande har först och främst skett genom mejl, både till lärare och till rektorer. 
 
Målet var att först och främst tillfråga den skola där författaren har genomfört den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Bortsett från denna skola fanns det endast en skola till att 
tillfråga, till följd av att kommunen är liten. Endast en av dessa skolor har deltagit i studien, till 
följd av uteblivet svar från den andra. Antalet deltagande informanter visade sig dock senare vara 
tillräckligt omfattande för att inte behöva tillfråga ytterligare skolor utanför kommunen. 
 
Vidare information om studiens syfte och genomförande skickades sedan via mejl till den lärare 
som främst är ansvarig för engelskundervisningen på skolan. Två besök genomfördes sedan på 
skolan där ytterligare information om studiens genomförande diskuterades samt där lärare och 
elever tillfrågades om att delta i studien. I samband med detta fick intresserade elever och lärare 
skriva under ett medgivandeformulär (se Bilaga 1). Urvalet har därmed skett genom självselektion 
som innebär att lärare och elever själva har valt om de vill delta i undersökningen eller ej (Larsen 
et al., 2009, s. 77). På den inkluderade skolan fanns det endast två lärare att tillfråga som 
motsvarade kriterierna för urvalet. Dessa lärare valde också att delta i studien. Urvalet av 
informanter resulterade dock i desto fler deltagande elever. Intresset var överlag stort då totalt 21 
av 28 tillfrågade elever (nio flickor och två pojkar i årskurs fyra samt sex flickor och fyra pojkar i 
årskurs fem) visade ett intresse att delta i studien. Dessa elever fick sedan ett informationsbrev 
samt ett medgivandeformulär (se Bilaga 1) med sig hem för att få ett godkännande från sina 
vårdnadshavare. Efter denna process visade totalt elva elever ett fortsatt intresse att delta i 
studien. Alla dessa elever fick därmed ingå i studien utifrån kriteriet att urvalet skett genom 
självselektion samt att ingen elev skulle känna sig utesluten. I årskurs fyra medverkade sex flickor 
och två pojkar och i årskurs fem medverkade en flicka och två pojkar. 
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4.3    Pilottest 

Innan själva intervjustudien genomfördes gjordes ett pilottest för att säkra kvaliteten på 
intervjuerna. Tyvärr visade det sig vara svårt att få tillgång till personer att intervjua. Ett barn 
ställde dock upp varpå en intervju skedde. Att få tillgång till lärare visade sig vara mycket svårt 
och ingen intervju har kunnat genomföras. En bekant till författaren ombads därför att se över 
intervjufrågorna för att få feedback om eventuella förändringar gällande lärarnas intervjufrågor. 
Efter denna feedback modifierades frågorna och fler frågor lades till då tiden visade sig ge 
utrymme för detta. Frågorna modifierades även gällande ordningsföljden för att få en röd tråd i 
intervjun. Efter denna process ombads tre lärarstudenter att se över intervjufrågorna gällande 
både elever och lärare. Därefter gjordes några mindre modifieringar samt att ytterligare någon 
fråga lades till. Tyvärr är pilottestet vagt i detta sammanhang vilket främst beror på tidsbrist. 
Önskvärt hade varit att genomföra ytterligare ett test med intervjufrågorna där både lärare och 
elever intervjuats. 
 

4.4    Genomförande 

Intervjuer har skett med två lärare och elva elever på en mindre byskola i en kommun i 
Mellansverige. Ingen informant har fått tillgång till frågorna på förhand och samtliga intervjuer 
har skett enskilt, en och en. Alla intervjuer har skett på plats under en period på två dagar.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna har två intervjuguider (ett till lärare och ett till elever), med 
färdigfomulerade, öppna frågor utifrån studiens forskningsfrågor, varit en utgångspunkt (se 
Bilaga 2). Intervjufrågorna har ställts i den ordning som de stått på papperet och informanterna 
har fått svara fritt på frågorna. Ibland har följdfrågor ställts och i vissa fall har informanter 
ombetts att utveckla sina svar. Svaren har i vissa fall summerats av intervjuaren för att bekräfta att 
tolkningen är korrekt. Några elever har under intervjuerna varit mycket fåordiga. Ibland har det 
varit svårt att få elever att utveckla sina svar och de har givit korta svar. Detta har bidragit till att 
några elevintervjuer har pågått under en relativt kort tid. Samtliga intervjuer har skett ostört och 
intervjutiden har varierat mellan 8-25 minuter.  
 
Alla intervjuer har ljudinspelats med hjälp av en inspelningsfunktion som finns i mobiltelefoner, 
men viss anteckning har även skett under samtalen. Fördelen med ljudinspelning är att det finns 
en möjlighet att lyssna på intervjun igen. Ytterligare en fördel är att fokus kan ske på att lyssna 
samt att ställa följdfrågor. Alla informanter fick dock möjligheten att neka till ljudinspelningen. 
Efter intervjuerna lades alla ljudinspelningar in på en medhavd dator för att sedan radera 
materialet från mobilen. 
 

4.5    Analys 

Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet för att få en god översikt över insamlad data. 
Transkriberingen har skett noggrant genom upprepade genomlyssningar av inspelat material. Alla 
transkriberingar har dessutom lästs igenom noga för att undgå misstag. En innehållsanalys skedde 
sedan där all insamlad data har jämförts med syftet att finna olika mönster och samband (Larsen 
et al., 2009, s. 101). Vid alla steg i analysen har olika tabeller använts för att få en tydlig struktur i 
arbetet. 
 
Första steget var att kategorisera alla svar. Svaren har därför sammanställts vid varje tillhörande 
intervjufråga. Vid denna kategorisering och vid fortsatt analys har alla informanter benämnts med 
fingerade namn. I detta stadium jämfördes alla svar för att finna likheter och skillnader, vilka 
markerades med hjälp av olika färgkoder. Ytterligare en kategorisering har sedan skett i steg två. 
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Alla svar som liknat varandra har därför samlats vid varje intervjufråga för att kunna urskilja 
gemensamma nämnare och teman. De teman som har använts har skapats utifrån studiens 
teoretiska utgångspunkt, vilka är: motiverande feedback, motiverande förutsättningar, scaffolding, 
elevers självförtroende/språkliga säkerhet, elevers självupplevda kompetens och klassrumsklimat. 
Slutligen gjordes en sista sammanställning i en tabell där alla intervjufrågor, svar och teman 
kopplades till studiens forskningsfrågor. Det har även varit viktigt att i detta arbete finna mest 
förekommande svar samt minst förekommande svar för att nå ett resultat. Alla svar har därför 
rangordnats. Den sista sammanställningen var viktig för att kunna redogöra för resultatet på ett 
strukturerat sätt. Under denna process har elevernas svar och lärarnas svar först analyserats var 
för sig för att slutligen jämföras sinsemellan. 
 

4.6    Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och exakthet. Studien ska därmed kunna 
upprepas med samma metod och nå samma resultat, som är svårt att uppnå vid kvalitativa 
intervjuer. Varje intervjutillfälle är unikt då informantens svar kan påverkas både av situationen 
och av intervjuaren. Att återskapa en intervjusituation är därför svårt (Larsen et al., 2009, s. 81). 
Men reliabiliteten kan även säkerställas genom att hantera all insamlad data med noggrannhet. 
Det är därför viktigt att hålla reda på vem som har sagt vad och att transkribera intervjuerna så 
snabbt som möjligt (Larsen et al., 2009, s. 81), vilket har skett i denna studie. Vidare är det viktigt 
att vara objektiv och att under intervjun inte påverka informanterna (Kvale & Brinkman, 2014, s. 
295). Ett neutralt förhållningssätt till informanterna har därför eftersträvats.  
 
Att en studie innehar en hög validitet handlar främst om studiens relevans och giltighet (Larsen et 
al., 2009, s. 80). Att studiens forskningsfrågor besvaras genom insamlad data är därför viktigt, 
men även att studiens frågor mäter det de är avsedda att mäta. Det handlar därmed om att samla 
in data som är relevant för att besvara forskningsfrågorna. I en kvalitativ undersökning är det 
enklare att nå en hög validitet då exempelvis intervjuer är en flexibel process. Om det under 
arbetets gång visar sig att fler detaljer är nödvändiga för att besvara forskningsfrågorna kan 
ändringar genomföras. Genom kvalitativa intervjuer finns det dessutom möjligheter att ställa 
följdfrågor för att få tillgång till viktig information (Larsen et al., 2009, s. 80-81). Det är dock 
viktigt att som intervjuare behålla fokus på ämnet under intervjuerna (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström, 2013, s. 105). För att säkerställa validiteten har två intervjuguider konstruerats 
utifrån studiens forskningsfrågor där alla elever fått samma frågor, med undantag för följdfrågor. 
 

4.7    Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet har anvisningar för vad som anses vara en god forskningspraktik. Det finns 
därför etiska riktlinjer att förhålla sig till vid en undersökning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 7-14): 
 

1. Informationskravet: forskaren har som uppgift att informera informanter om studiens 
syfte likväl som vad ett deltagande innebär.  

2. Samtyckeskravet: informanter ska ge sitt medgivande om att delta i studien likväl som att 
de ska få information om att de kan välja att avbryta sitt deltagande utan närmare 
motivering. Om informanter är under 15 krävs vårdnadshavares medgivande. 

3. Konfidentialitetskravet: uppgifter om informanter ska hanteras konfidentiellt där allt 
material bevaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Det ska inte heller vara möjligt 
att identifiera informanterna. 

4. Nyttjandekravet: uppgifter om informanter ska endast användas för forskningsändamål. 
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Alla informanter har fått ett informationsbrev som berör dessa krav. Studiens syfte har således 
framgått liksom information om att all insamlad data kommer att behandlas aktsamt samt 
makuleras när studien är klar. Vidare har det framgått att deltagandet är helt frivilligt, att de får 
avbryta deltagandet när som helst och att fingerade namn kommer att användas. Information om 
deras rätt att neka till ljudinspelade intervjuer ingick också. Dessa informationsbrev innefattar 
dessutom en förfrågan om att delta i studien. Informationsbreven kan således ses som 
medgivandeformulär.  
 
Då studien innefattat elevintervjuer finns ytterligare information som de fått tillgång till, utöver 
ovanstående information. De elever som visade ett intresse att delta i studien har fått med sig 
informationsbrev/medgivandeformulär hem till vårdnadshavare för att få deras medgivande. 
Vidare har elever och vårdnadshavare fått information om att elevernas betyg inte kommer att 
påverkas av deras deltagande. De fick även information om att både elever och deras 
vårdnadshavare kan välja att avbryta deltagandet när som helst.  
 
Informationsbrev/medgivandeformulär till lärare, elever och vårdnadshavare finns att se i sin 
helhet i Bilaga 1. 
 

5 Resultat 

Avsnittet inleds med en presentation av de lärare och elever som ingått i studien. Vidare kommer 
resultatet från intervjuerna att presenteras. De svar och beskrivningar som återges kan kopplas till 
studiens syfte och forskningsfrågor. Alla citat kommer från de transkriberade intervjuerna. 
Citaten återges i skriftspråklig form för att underlätta för läsaren, med hänsyn till repetitioner, 
utvikningar och pauser (Kvale & Brinkman, 2014, s. 331). De tabeller som presenteras i resultatet 
ämnar visa vilka kategorier av svar som förekommit hos eleverna. Vid varje kategori av svar visar 
tabellerna hur många flickor respektive pojkar som gett dessa svar. Elever har ibland nämnt flera 
kategorier av svar på en fråga och några frågor har inte besvarats av alla elever. 

 

5.1  Presentation av informanter 

Tabell 1. Presentation av lärare (fingerade namn) 

Informant Undervisar Antal år som verksam lärare 

Maria Engelska i årskurs 3-5 Som utbildad lärare i 22 år 
Lotta Engelska i årskurs 1-2 men har 

även undervisat i högre årskurser 
tidigare 

Som utbildad lärare i ca 8-10 år  

 

Det är Maria som i detta sammanhang är ansvarig för engelskundervisningen i de årskurser som 
medverkat i studien. Även om Lotta inte undervisar engelska i just dessa årskurser har hon en 
regelbunden kontakt med eleverna. Lotta har dessutom undervisat engelska i högre årskurser 
tidigare och därför är hennes erfarenheter av värde för studiens resultat. 
 
Totalt elva elever har ingått i studien, sju flickor och fyra pojkar. Alla elever kommer att vara 
anonyma, bortsett från kön, i resultatet varpå fingerade namn har använts (Mirjam, Anna, Lisa, 
Sara, Erika, Felicia, Emma, Johan, André, Emil och Albin). 
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5.2  När visar elever en ovilja att kommunicera? 

Tabell 2. När visar elever en ovilja att kommunicera? 
Kategorier av svar Flickor  Pojkar 

 

När man inte kan/när man säger fel 5  3 
I helklassaktiviteter 5 0 
När man talar med främmande 
människor som inte kan svenska 

2 0 

Aldrig 1 1 
Alltid 0 1 

 

Totalt åtta elever (se Tabell 2) nämner att det många gånger är när de inte kan, eller säger fel, som 
de väljer att tala i mindre omfattning. Bland annat beskriver Lisa att detta kan ske vid längre 
meningar och om det är många svåra ord, medan Felicia menar att det är jobbigt att tala om 
läraren ställer en fråga där man inte kan svaret. Vidare anser Emil att det är "om man ska förklara 
en grej men man vet inte vad det blir" som en obehagskänsla infinner sig. 

 

Fem flickor anser dessutom att det främst är när de arbetar i helklass som det är obehagligt att 
tala till följd av att alla kan höra språkliga misstag. Exempelvis beskriver Anna att det "kan vara 
jobbigt att prata framför hela klassen" till följd av att hon inte kan språket flytande, "så det är lite 
läbbigt att prata". "Om man skulle säga fel" eller "glömma bort vad man skulle säga" hävdar Lisa 
att det är särskilt jobbigt att tala inför klassen. 
 

Två elever anser dock att det sällan är jobbigt att tala. André beskriver till exempel att han aldrig 
har märkt av något sådant och Mirjam kan inte komma på någon specifik situation men menar att 
det förmodligen händer ibland. Johan tycker dock att det är jobbigt att tala nästan jämt. Johan 
finner inte heller något syfte med att lära sig att tala engelska, medan alla andra elever menar att 
det är viktigt för att kunna kommunicera med andra som inte talar svenska. De anser därför att 
det är viktigt att träna på att kommunicera i skolan. Trots att det ibland kan vara jobbigt att träna 
på att kommunicera talar dessa elever om att de har en vilja att kunna kommunicera muntligt i 
framtiden. 
 

Tabell 3. Varför visar elever en ovilja att kommunicera? 
Kategorier av svar Flickor  Pojkar 

 

På grund av: 
- en rädsla att säga fel 
- att det är pinsamt 
- en rädsla att andra ska skratta 

5 1 

På grund av att man inte kan 2 2 

 

När frågan ställdes varför det är obehagligt att tala i olika situationer beskriver majoriteten av 
eleverna att det främst är på grund av en rädsla att de andra eleverna ska börja skratta och att de 
är rädda för att säga fel, vilket kan vara pinsamt (se Tabell 3). Emma understryker dock att de 
andra eleverna många gånger kan skratta åt något annat, men att det ändå kan kännas som att det 
är åt henne de skrattar. Fyra elever anser däremot att det är specifikt på grund av att man inte kan 
som det är obehagligt att tala. Svaren visar således att det är till följd av att elever inte känner sig 
trygga med vad de ska säga som de visar en ovilja att kommunicera, vilket kan kopplas till den 
språkliga säkerheten och klassrumsklimatet. Detta överensstämmer väl med lärarnas uppfattning i 
frågan, att elever vill känna att de har kompetensen att kunna kommunicera muntligt likväl som 
att känna sig bekväma och trygga i situationen. Precis som eleverna påpekar lärarna att det många 
gånger är till följd av en rädsla för att säga fel som elever väljer att vara tysta. Maria poängterar 
exempelvis att om "man inte [är] bekväm och känner sig liksom trygg, då vill man ju inte prata". 
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Vidare anser Lotta att om de inte är "trygga i det de ska säga" och om de "hela tiden ska tänka 
och oroa dig över andra saker då är det jättesvårt att lära in någonting också". 
 

5.3    När visar elever en vilja att kommunicera och vad motiverar elever till 

muntlig aktivitet? 

Även vid frågorna angående när, var och varför elever visar en vilja att kommunicera visade sig 
två kategorier av svar vara mest förekommande, som återigen kan kopplas till den språkliga 
säkerheten och ett tryggt klimat. 
 

Tabell 4. När visar elever en vilja att kommunicera (i klassrummet)? 
Kategorier av svar Flickor  Pojkar 

 

I aktiviteter i mindre grupper 5  1  
När man kan 4  0 
Vid lekar/tävlingar 2  1  
Alltid 1  1  
När man får säga efter läraren i kör  0 1 
Vid frågor i helklass 0 1 

 

Det mest förekommande svaret är att det är som roligast att tala när de får tala med varandra i 
mindre grupper eller i par (se Tabell 4). Av sex elever är Albin den som främst förespråkar att tala 
i par medan de andra eleverna främst förespråkar att tala i mindre grupper. I anknytning till detta 
beskriver både Sara och Felicia en talövning som går ut på att gå runt och tala med sina 
klasskamrater. Även lekar och tävlingar, som kan ses som en form av gruppaktivitet, har visat sig 
vara aktiviteter där elever gärna talar med varandra. Albin beskriver en lagtävling som 
motiverande för honom då det alltid är kul att tävla. Sara och Felicia nämner en lek som liknar ett 
memory i utförandet, men där de får röra sig fritt i klassrummet för att tala med varandra på 
engelska. 
 

Fyra flickor beskriver det som roligt att tala när de kan, det vill säga när de vet hur något ska 
sägas eller kan svaret på en fråga. Sara menar bland annat att det är roligt "när man vet det ordet" 
och att det skulle vara "så himla kul om man visste jättemånga ord" för att kunna tala med flyt. 
Likväl som resultatet visar att det är obehagligt att tala när man inte kan specifika ord och 
meningar visar detta att elever drivs av att kunna språket och att det då blir roligare att tala. 
 

Fyra flickor uttrycker dessutom att de gärna talar engelska utanför skolan, antingen hemma eller 
utomlands (se Tabell 5). Även lärarna antar att en del elever föredrar att tala utanför skolan och 
att det främst styrs av var de känner sig mest trygga i sin kommunikation. 
 
Tabell 5. Var tränar elever helst på att kommunicera? 
Kategorier av svar Flickor  Pojkar 

 

Både i och utanför skolan 3  2  
Hemma 3  0 
Utomlands 1 0 
I skolan 0 1  

 

Tre flickor förespråkar här att tala hemma. Sara anser till exempel att man hemma kan "träna 
mycket mer och då blir det inte lika pinsamt för då är det bara jag, mamma och pappa". Lisa 
tycker att det är lugnare och tystare hemma, medan Erika menar att ingen skrattar åt språkliga 
misstag. Flickornas svar kan kopplas till ett tryggt klimat vilket har visat sig vara den mest 
förekommande orsaken till att flickorna vill tala (se Tabell 6). Totalt sex flickor uttrycker att det är 
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lättare att tala i olika situationer om de inte behöver oroa sig för att någon ska skratta åt eller 
kommentera misstag (att de inte behöver vara rädda för att säga fel). 
 

Tabell 6. Varför visar elever en vilja att kommunicera i/utanför skolan? 
Kategorier av svar Flickor  Pojkar 

 

För att:   
- ingen skrattar åt eller kommenterar        

språkliga misstag  
- det inte är pinsamt 
- man behöver inte vara rädd för att               

säga fel 

6  0 

För att man kan 2  2  
För att det är nytt och/eller 
utmanande 

1  2  

För att det är kul att prata med 
främlingar 

2  0 

För att man lär sig mer 0 1  

  

Fyra elever anser dessutom att det är på grund av att de kan som det många gånger är roligt att 
tala. Resultatet visar därmed att en språklig säkerhet även är en orsak till att elever väljer att tala. 
Emma beskriver till exempel att det ibland kan kännas pinsamt att tala men att det är kul när hon 
vet att det går bra, medan André menar att han "vet ju så mycket om engelska och då är det 
roligt". De elever som anser sig ha en god kunskap inom det engelska språket är även de elever 
som ibland anser att det är roligt att tala på grund av att det är ett nytt och utmanande språk 
 

Överlag ger lärarna liknande svar som eleverna gällande det trygga klimatet och den språkliga 
säkerheten. Båda lärarna menar att trygghet och en språklig säkerhet är en viktig förutsättning för 
att vilja och våga kommunicera. 
 

Är vi trygga med ämnet, då spelar det ingen roll hur många som lyssnar för jag vet att jag 
kan, att det här kan jag berätta om. Sen om det är något man är liksom lite så här nja, kan jag 
det här riktigt, det är frågan om det, då blir det också lite jobbigare att prata om det. Det kan 
kännas som att man lurendrejas lite grann. Men kan jag en sak så det är väl inga problem. 
(Lotta 
 

Lärarnas svar visar dock på fler situationer där elever visar en vilja att kommunicera, som skiljer 
sig något från elevernas uppfattningar. Både Maria och Lotta beskriver situationer där 
undervisningen har kopplats till elevernas intressen samt till situationer som de kan identifiera sig 
med. Maria upplever bland annat att hennes elever talar med större vilja när hennes undervisning 
har ett meningsfullt syfte. 

 
För sitter man bara med boken jämt och bara nöter då blir det ju tråkigt. Men tar du 
situationer som de kan känna igen [och känna] att det här kan jag ha nytta av, om jag åker på 
semester så kanske jag kan beställa min pizza själv eller en läsk. Det vet man ju själv. Om 
man ska lära sig ett språk så vill man ju kunna använda det sen. [...] intresset är ju naturligtvis 
A och O, att det ska vara någonting som man fångar dem med. Något jag skulle tycka var kul 
är ju att man kanske hade kontakt med någon jämnårig kompis som man ville prata med och 
kunna kommunicera med för att känna att jag vill för att kunna prata med den där kompisen. 
(Maria) 

 

Lotta har istället upplevt att hennes elever talar mer när hon har tagit bort fokus från att det är en 
specifik elev som talar. Hon har därför arbetat med rollspel vilket hon upplever som positivt. 
Hon har bland annat arbetat mycket med gruppaktiviteter där de "får lägga rollen på en 
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handdocka". Men även Lotta understryker vikten av fånga elevernas intressen då hon anser att 
elever motiveras av att vara intresserad av det de ska lära sig.  
 

När frågan slutligen ställdes till eleverna angående vad som skulle kunna få dem att bli mer 
muntligt aktiva i undervisningen blev det en större spridning i svaren (se Tabell 7).  
 
Tabell 7. Vad motiverar elever till en ökad muntlig aktivitet? 
Kategorier av svar Flickor  Pojkar 

 

Aktiviteter i mindre grupper 3  1  
Mer kunskap/kunna mer engelska 2  1   
Lekar 2  0 
Utmaningar 0 2  
Mer stöd 1  1  
Lugn och ro 2  0 
Att tala med en engelsman 1  0 

 

De elever som i detta sammanhang önskar sig fler utmaningar är även de elever som tycker att 
språket är relativt lätt. André beskriver till exempel att han gärna skulle vilja tala mer med läraren 
då alltför många i klassen inte talar i lika stor utsträckning. Han anser att "det är bara för lätt" och 
att "det blir bara saker som jag redan vet". Två elever önskar däremot mer stöd med fler 
repetitioner. Dessa elever tycker många gånger att det är jobbigt att tala. Stödet handlar därför 
främst om att läraren hjälper elever med orden när kunskapen saknas. 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet på flera situationer där elever visar en vilja att kommunicera 
likväl som varför dessa situationer uppskattas av elever. Alla elever motiveras av olika saker för 
att bli muntligt aktiva i undervisningen. Men resultatet visar ändå att de flesta elever motiveras av 
ett tryggt, accepterande klimat, att känna sig säker på vad de ska säga, en språklig säkerhet och 
ökad kunskap. Om elever inte behöver oroa sig för att andra elever och/eller lärare ska 
kommentera eller skratta åt misstag visar resultatet att det då kan upplevas som roligare att tala. 
Dessa faktorer kan sedan kopplas till olika aktiviteter och situationer så som lekar, tävlingar och 
aktiviteter i mindre grupper med mera. 
 

5.4  Hur arbetar lärare för att motivera elever till muntlig aktivitet? 

Denna forskningsfråga har främst vänt sig till lärarna men även eleverna har fått frågor relaterat 

till detta. 

 

När frågan ställdes hur ofta undervisningen innehåller muntliga aktiviteter hävdar båda lärarna att 
det sker varje lektion även om graden av muntliga aktiviteter varierar. Maria poängterar att på 
"vissa lektioner har man ju väldigt mycket muntligt och vissa lektioner mindre, men det är alltid 
någonting". Även eleverna bekräftar detta. Vidare beskriver både lärare och elever en varierad 
undervisning där den muntliga undervisningen främst innefattar aktiviteter i kör, i mindre 
grupper och i helklass. 
 

På frågan hur undervisningen bör planeras för att motivera till muntlig aktivitet är båda lärarna 
överens om att det handlar om att först och främst lära känna klassen och läsa av den för att 
sedan planera undervisningen. Men då lärarna anser att elever främst motiveras av ett tryggt 
klimat samt en undervisning som är kopplad till deras intressen och bekanta och relevanta 
situationer arbetar de båda för att skapa dessa förutsättningar. Maria försöker till exempel att 
koppla undervisningen till lite roliga, riktiga situationer som tjänar ett syfte för eleverna. Om de 
ska lära sig att beställa mat på en restaurang försöker hon att skapa en autentisk miljö för 
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eleverna. De kan då få leka att de ska beställa mat där alla får olika roller, såsom gäster och 
servitriser/servitörer. Hon anser att det är viktigt att "man får prova på situationer där man kan 
använda sig av det här". För att ytterligare skapa ett tryggt klimat försöker Maria att skapa ett 
klassrum där det inte gör något om man säger fel. Hon menar att många inte törs "och är så rädd 
för att säga fel" men att hon "försöker att komma bort ifrån det" där elever kan känna ”att det 
gör ingenting att man säger fel". Hon talar dessutom om för eleverna att även hon gör misstag, så 
att eleverna förstår att alla gör misstag ibland men att det tillhör inlärningsprocessen. Även Lotta 
beskriver en liknande undervisning där det är accepterat att begå misstag. Hon vill skapa ett 
klimat där elever känner att "jag är trygg med det här, jag vet hur man gör det här". Hon är därför 
noga med att ge elever uppgifter som de känner att de kan behärska. Men det är även viktigt, 
enligt Lotta, att "det är gruppövningar, att man inte blir utpekad och att man repeterar". Vidare 
hävdar både Maria och Lotta att det finns fördelar med att elever får säga efter dem i kör för att 
uppmuntra elever till att våga prova att tala. 
 

Det finns dock skillnader i deras svar. Maria integrerar gärna engelskan i andra ämnen, vilket 
Lotta inte nämner i sina svar. Maria anser däremot att det finns fördelar med detta. Hon 
förespråkar detta främst för att elever ska bli vana att kommunicera på engelska för att det "inte 
ska bli en stor grej". Hon väljer därför att inleda varje dag med en samling på engelska (oavsett 
ämne) där ett vardagligt språk är i fokus, som hon anser har bidragit till elever som visar en högre 
vilja att kommunicera. Ingen av eleverna har dock nämnt detta i intervjuerna. Däremot bekräftar 
eleverna att läraren talar engelska nästan jämt under engelsklektionerna. Majoriteten av eleverna 
anser att det är bra och roligt samt att de lär sig mer (se Tabell 8). 
 
Tabell 8. Vad tycker elever om att läraren talar engelska? 
Kategorier av svar Flickor  Pojkar 

 

Bra för att man lär sig mer 5 2 
Svårt och/eller jobbigt 1 2 

 

Maria tycker sig dessutom märka detta på eleverna. Det finns dock elever som tycker att detta 

medför svårigheter när de inte förstår. Även lärarna poängterar vikten av att elever förstår. Lotta 

påpekar att det är lönlöst att tala engelska annars. Maria brukar därför stanna upp och fråga om 

eleverna förstår och hon anser även att det är lätt att se när de inte gör det och att hon då 

förklarar på svenska. 

 

För att motivera elever till tal försöker båda lärarna att "pusha" sina elever samt att undvika att 
kommentera felaktigheter. De försöker därmed att ge positiv feedback till eleverna som motiverar 
dem till att försöka. 
 

Man försöker att pusha och berömma mycket liksom och [...] när de svarar fel att man inte 
säger att det var fel utan att man försöker gå runt det lite. Det är det som är så viktigt med ett 
nytt språk, att du ska våga och då ska du inte känna att du misslyckas, utan att du hela tiden 
försöker att vara positiv med feedbacken. (Maria) 
 
Felaktigheter är jag väldigt försiktig med att kommentera. Man ska vara väldigt försiktig med 
att säga att nej det var fel, så gör man inte. Det undviker jag faktiskt. De ska ju ändå våga 
chansa. (Lotta) 
 

När elever visar en ovilja att kommunicera anser båda lärarna att det aldrig är fördelaktigt att 
tvinga elever till tal. Lärarna gör aldrig någon större sak av en sådan situation för att undvika att 
någon ska känna sig utpekad. Lotta anser snarare att det är bättre att hjälpa dem med ord eller att 
läsa före. Även elever beskriver detta stöd. Johan beskriver bland annat att läraren brukar säga att 
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det "inte är farligt att säga fel", att "man kan gissa" och "att det inte gör någonting om man säger 
fel". Det är bra enligt honom. Vidare anser Emil att läraren "hjälper till lite när man ska berätta 
något men inte kommer på". Det är även detta stöd de flesta elever nämner att de vill ha när det 
är jobbigt att tala. 
 

På frågan om de önskar mer stöd svarar sju elever att de är nöjda med det stöd de får idag medan 
fyra elever önskar lite mer stöd ibland. Det är dock främst flickor som önskar ytterligare stöd (se 
Tabell 9) i form av hjälp med uttal och ord som de inte kommer på. 

 

Tabell 9. Vill elever ha mer stöd i undervisningen eller i den muntliga kommunikationen? 

Kategorier av svar Flickor  Pojkar 
 

Nej, det behövs inte 4 3 
Ja 3 1 

 

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens begränsningar att redogöras för. Vidare kommer resultatet att 
diskuteras utifrån studiens syfte och forskningsfrågor likväl som utifrån bakgrund/tidigare 
forskning för att nå en slutsats. Slutligen ges förslag på fortsatta studier. 
 

6.1    Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts genom en kvalitativ metodansats och närmare bestämt genom 
halvstrukturerade intervjuer. Fördelen med detta är att det är lätt att nå en god helhetsförståelse. 
En kvantitativ metod hade inte kunnat nå en lika djup förståelse för fenomenet även om det varit 
lättare att dra generella slutsatser utifrån resultatet. En svaghet med studien är dock att den enbart 
har genomförts med intervjuer. En kombinerad metodansats med exempelvis enkäter och 
intervjuer hade kunnat stärka studien (Larsen et al., 2009, s. 83). Mängden insamlad data kan även 
anses vara relativt liten vilket innebär att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån resultatet 
(Larsen et al., 2009, s. 27). Om fler lärare och elever deltagit i studien finns det en möjlighet att ett 
annat resultat hade uppnåtts. Studien har dessutom genomförts vid endast en skola. Möjligtvis 
hade det varit en fördel att involvera fler skolor och framför allt fler lärare. Då Kvale och 
Brinkman (2009, s. 130) rekommenderar 5-25 intervjuer i en kvalitativ studie kan dock antalet 
deltagare i studien anses vara tillräcklig med hänsyn till den korta tid som funnits tillgänglig att 
samla in och analysera data på. Däremot har det varit svårt att dra slutsatser gällande skillnader 
mellan könen, som beror på den ojämna fördelningen av elever. Valet av självselektion vid urvalet 
av informanter kan därför ifrågasättas. Kanske hade det varit en fördel att genomföra urvalet på 
ett annat sätt för att uppnå en mer jämförbar grupp. 
 
En svaghet med studien, med hänsyn till att den enbart grundats på intervjuer, är att det finns en 
risk att intervjupersoner påverkats av omgivningen likväl som av intervjuaren. Studiens reliabilitet 
kan därför inte säkerställas (Larsen et al., 2009, s. 27, 81). Validiteten kan däremot anses vara 
relativt hög då all data har spelats in samt hanterats noggrant. Transkriberingen kan därmed anses 
vara tillförlitlig då svaren kunnat återges med noggrannhet. Det bör dock poängteras att det finns 
en möjlighet att misstolkningar av informanternas intervjusvar har skett. Detta kan medföra att 
informanterna inte upplever att deras information har presenterats korrekt. Även om det har 
eftersträvats var det svårt att analysera insamlad data på ett strukturerat och tydligt sätt. Trots 
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användandet av tabeller och färgkoder kan värdefulla kopplingar mellan svaren ha förbisetts. För 
att motverka detta har all transkribering och dataanalys kontrollerats vid upprepade tillfällen för 
att undgå misstag vid framställningen av resultatet. 
 

Pilotstudien kan även anses vara undermålig för studien. Önskvärt hade varit att genomföra en 
mer grundlig pilotstudie för att säkerställa en god kvalitet på intervjufrågor och därmed säkerställa 
att frågor och svar kan besvara forskningsfrågorna. 
 

6.2    Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få kunskap om vad som motiverar elever i årskurs 4-5 till att bli 
muntligt aktiva i engelskundervisningen. För att nå syftet konstruerades följande 
forskningsfrågor: 
 

 När visar elever en ovilja respektive vilja att kommunicera muntligt? 

 Vad motiverar elever till att bli muntligt aktiva i klassrummet? 

 Vad gör lärare för att motivera elever till att bli muntligt aktiva i klassrummet? 
 

De beskrivningar som elever och lärare har bidragit med har visat att den första och andra 
forskningsfrågan många gånger är svåra att särskilja. När elever visar en vilja att kommunicera har 
på många sätt ett samband med vad som motiverar dem till muntlig aktivitet.  
 

Ibland visar resultatet på skillnader mellan flickor och pojkar, men det kan vara värt att poängtera 
svårigheterna med att jämföra dessa variabler. Urvalsgruppen är ojämn då det har medverkat sju 
flickor och endast fyra pojkar. Det är därmed svårt att dra slutsatser från skillnader dem emellan. 
Det finns däremot några skillnader som kan vara värda att nämna här. Många gånger är det 
flickor som har bildat en majoritet i svaren. Bland annat är det främst flickor som ogillar 
helklassaktiviteter men föredrar aktiviteter i mindre grupper. Det är bara flickor som föredrar att 
tala utanför skolan och det är bara flickor som beskriver att de föredrar aktiviteter och ett klimat 
där ingen skrattar åt eller kommenterar misstag. Rent generellt skulle detta kunna tyda på att 
flickorna i denna studie upplever en större rädsla för att säga fel och bli skrattade åt än pojkarna 
och därmed är mer beroende av ett tryggt klimat. Dock bör det återigen påpekas att den ojämna 
fördelningen kan ha bidragit till denna uppfattning. Detta är dessutom enbart spekulationer då 
det inte finns någon tidigare forskning som denna studie berört som nämnt något liknande 
resultat. Den fortsatta diskussionen kommer därför att utgå från alla elevers svar utan att se till 
skillnader mellan könen. 
 

Utifrån resultatet har det visat sig att de situationer när elever visar en ovilja att kommunicera 
många gånger är en motsats till när de visar en vilja att kommunicera. Både lärare och elever 
uttrycker att det främst är när elever känner sig obekväma och otrygga som de visar en ovilja att 
kommunicera. På samma sätt beskriver lärare och elever att det är när elever är bekväma med vad 
de ska säga och är trygga i situationen som elever visar en vilja att kommunicera. Eleverna 
uttrycker särskilt att det är när de inte vet vad de ska säga och är rädda för att säga fel som en 
obehagskänsla infinner sig, men att detta främst sker när de ska tala i helklass då alla kan höra 
språkliga misstag. Det finns därför en rädsla inför att andra elever ska skratta åt misstag, kanske 
till följd av en bristande språklig säkerhet. Detta samstämmer väl med Lundbergs (2007, s. 122; 
2010, s. 121) beskrivning att den språkliga säkerheten påverkas negativt om elever upplever en 
rädsla och obehagskänsla när de ska tala eller visar en bristande tilltro sin kompetens. 
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För att vilja kommunicera hävdar MacIntyre et al. (1998, s. 548) och MacIntyre (2007, s. 569) att 
elever inte enbart behöver vara motiverade utan även inneha ett högt självförtroende där de är 
säkra i sin kommunikation. Även Börjesson (2012, s. 2) och Lundberg (2007, s. 122) uttrycker 
vikten av att skapa en undervisning som främjar en språklig säkerhet för att motivera elever till 
tal. Detta samstämmer väl med resultatet i denna studie. Många elever anser att det är som 
roligast att tala när de upplever att de faktiskt kan, när de är säkra på vad de ska säga samt i 
situationer där de kan känna sig trygga i kommunikationen. Att utveckla en språklig säkerhet är 
dessutom ett huvudsyfte i engelskundervisningen då det krävs för att utveckla en allsidig 
kommunikativ förmåga (Skolverket, 2011a, s. 8). Ett högt självförtroende, och därmed även en 
hög språklig säkerhet, kan således antas vara en viktig faktor som motiverar elever. 
 
Resultatet visar dessutom att många elever föredrar att arbeta tillsammans med andra elever före 
aktiviteter i helklass, som kan innefatta både lekar och tävlingar. Även tidigare forskning visar 
tydligt att det är fördelaktigt att arbeta i mindre grupper för att få avslappnade elever som vågar 
kommunicera. Både Lundberg (2007, s. 138-140), Pinter (2007, s. 197-202) och Ahlquist (2015, s. 
47-49) beskriver att kommunikationen kan ske mer spontant och naturligt i mindre grupper eller i 
par. Lärarna talar inte så mycket om att arbeta i mindre grupper även om de också upplever att 
elever vill kommunicera när de känner sig trygga i sin kommunikation. Lotta talar dock, i likhet 
med Pinter (2007, s. 193-201) och Lundberg (2007, s. 116), om vikten att repetera för att elever 
ska känna igen sig i undervisningen och därmed även känna sig trygga. Lundberg (2007,s. 110, 
138- 140) menar dessutom att det kan vara bra att elever får säga efter läraren i kör för att få alla 
elever att våga tala vilket både lärare och elever beskriver som positivt i denna studie. 
 

Ett intressant resultat är att flera elever talar om fördelar med att träna på sin muntliga 
kommunikation utanför skolan. Lärarna anser att det är svårt att säga om elever föredrar att tala i 
eller utanför skolan men att det säkerligen styrs av huruvida de känner sig trygga. Även eleverna 
poängterar detta, att det kan vara lättare att tala hemma till följd av ett tryggt klimat. Ett 
antagande är därför att elever inte är lika rädda att begå språkliga misstag när varken 
klasskamrater eller lärare hör. Även Börjesson (2012, s. 2), Lundberg (2007, s. 122) och Dörnyei 
(2003, s. 24) anser att ett tryggt och stödjande klimat är en förutsättning för en motiverande 
undervisning som främjar lärandet. Börjesson (2012, s. 2) och Lundberg (2007, s. 122) beskriver 
därför vikten av att som lärare hjälpa elever att våga ta risker och begå misstag. Även lärarna i 
studien nämner att de eftersträvar detta. Klimatet i klassrummet kan således antas vara oerhört 
viktigt för att motivera till muntlig aktivitet då elever behöver känna att det är okej att säga fel 
samt att ingen kommer att skratta åt misstag. 
 

Vidare visar resultatet att elever motiveras av att kunna tala med främmande människor som inte 

kan svenska. Majoriteten av eleverna anser dessutom att det är viktigt att kunna kommunicera på 

engelska. Endast en elev i studien finner inte något syfte med att lära sig engelska och denna elev 

verkar inte heller vara motiverad till att träna på sin kommunikation. Majoriteten av eleverna 

verkar dock drivas av en integrerande motivation där den muntliga förmågan tjänar ett 

kommunikativt syfte (Dörnyei & Csizér, 1998, s. 204; Dörnyei, 2003, s. 5; Gardner, 2010, s. 12ff). 

Även Maria anser att hennes elever motiveras av en undervisning som har ett syfte för dem, att 

de får träna på verkliga situationer som de har nytta av i framtiden. Utifrån resultatet kan det 

därför antas att det är viktigt för elever att uppleva att det finns ett syfte med att tala för att 

överhuvudtaget se en mening med att träna på kommunikationen. 

 

Ytterligare resultat visar att lärare varierar den muntliga kommunikationen i form av aktiviteter i 
mindre grupper, i helklass och i kör. Detta visar på ett varierande arbetssätt som även Ahlquist 
(2015, s. 51) menar är viktigt för att motivera elever. I likhet med Ahlquists (2015) arbetsmetod 
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med Storyline beskriver dessutom Lotta hur hon arbetar med en undervisning som innehåller 
rollspel och ett lustfyllt lärande som fångar elevernas intressen. På så sätt tar läraren bort fokus 
från den enskilde eleven. Maria arbetar istället gärna med riktiga situationer som eleverna kan 
uppleva ett syfte med. Båda lärarna beskriver således en undervisning där de försöker att koppla 
undervisningen till bekanta, meningsfulla situationer som kan fånga elevernas intressen. Både 
lärarna i denna studie och Lundberg (2007, s. 124-125) beskriver det dessutom som mycket 
viktigt att fånga elevernas intressen och att det därför är viktigt att vara uppmärksam på vad de 
önskar. Det är däremot intressant att eleverna inte nämner något som kan kopplas samman med 
deras intressen. De beskriver dock olika önskningar för att öka deras muntliga aktivitet som visat 
sig vara allt från lekar, gruppaktiviteter, utmaningar, ökad kunskap, ett lugnt klimat och mer stöd i 
kommunikationen. Elever motiveras därmed av olika faktorer men gemensamt för de flesta 
verkar vara att det är viktigt att känna att det finns ett syfte med att tala, att uppleva en språklig 
säkerhet till följd av att de vet vad de ska säga samt att befinna sig i ett klimat där de kan vara 
avslappnade i sin kommunikation.  
 

I likhet med Knell och Chis (2012) studie anser Maria att det finns fördelar med att integrera 
engelskan i andra ämnen. Maria menar att de elever som får inleda varje morgon med en engelsk 
samling inte finner det lika obehagligt att vara i kontakt med det engelska språket, det blir inte en 
sådan stor grej. Ingen av eleverna nämner dock att de brukar tala engelska i andra ämnen, vilket 
säkerligen kan bero på att intervjufrågorna har fokuserat på den muntliga kommunikationen i det 
engelska ämnet. De uttrycker däremot att de tycker att det är bra och roligt att läraren talar 
mycket engelska på lektionerna. Det bör dock poängteras att vissa elever fann det svårt och 
jobbigt att läraren talar engelska när de inte förstår, även om majoriteten verkar motiveras av det. 
Det finns däremot en fördel med en konsekvent målspråksanvändning hos läraren som både 
Maria och Lundberg (2007, s. 110-111) beskriver, nämligen att elever får se att även läraren kan 
begå språkliga misstag ibland. Detta kan därför bidra till att även elever vågar försöka tala. 
 

Resultatet visar även att några elever skulle motiveras av ett ökat stöd i kommunikationen när de 
finner det jobbigt att tala. Många gånger talar elever om ett stöd som påminner om den scaffolding 
som, utifrån det sociokulturella perspektivet, är viktigt för att utvecklas (Dysthe, 1995, s. 56; Säljö, 
2000, s. 123, 187; Vygotsky, 1978, s. 85-86). Elever söker i detta sammanhang stöd från en mer 
kunnig person för att kunna kommunicera. Eleverna beskriver dock en undervisning där de får 
ett sådant stöd från läraren likväl som ett stöd i form av motiverande feedback. Även lärarna 
beskriver ett sådant stöd som visar att de arbetar aktivt med att stödja sina elever på ett sätt som 
motiverar till kommunikation. Bland annat anser lärarna, i likhet med Mohr och Mohr (2007, s. 
442-448), att det är oerhört viktigt att inte kommentera språkliga misstag för att inte göra elever 
obekväma och istället "pusha" sina elever med positiv feedback. 
 
Utöver detta är uppfattningen att lärarna i studien på många sätt arbetar med de motiverande 
undervisningsstrategier som Dörnyei (2003, s. 24) beskriver. Resultatet visar bland annat att de 
arbetar aktivt med att försöka uppnå ett tryggt klassrumsklimat där elever känner sig bekväma 
med att kommunicera, vilket kan liknas vid ett arbetssätt där målet är att uppnå motiverande 
förutsättningar. De arbetar även på många sätt med att försöka skapa en stimulerande, relevant 
undervisning för att skapa och underhålla motivationen, likväl som de arbetar med en 
motiverande feedback för att uppmuntra till en positiv självvärdering. 
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7 Slutsats 

Studiens resultat har även lett till en slutsats. Hur elever motiveras är synnerligen individuellt. 
Trots detta finns det några gemensamma nämnare för de flesta elever i studien, även om vissa 
skillnader har kunnat upptäckas mellan könen. En röd tråd genom hela resultatet är det trygga 
klimatet samt den språkliga säkerheten vilka tydligt påverkar elevens vilja att kommunicera. Alla 
elever föredrar olika aktiviteter i undervisningen (såsom lekar eller aktiviteter i mindre grupper), 
men för att vara motiverad till att kommunicera verkar det vara viktigast att känna sig säker på 
vad som ska sägas, att känna att man kan samt att känna sig trygg i situationen. Att vara trygg kan 
i detta sammanhang handla om att inte vara orolig inför att andra ska skratta åt misstag och helt 
enkelt att inte vara rädd för att säga fel. Att elever känner sig säkra på vad de ska säga kan därmed 
i sig bidra till att de känner sig trygga i klimatet. Om elever vet vad de ska säga behöver de inte 
vara oroliga inför att säga fel och därmed finns ingen risk att andra skrattar åt eventuella misstag. 
Då det trots allt inte är möjligt att träna på sin kommunikation utan att begå misstag antas det 
vara viktigt att försöka skapa ett klimat som tillåter misstag och där elever vågar begå misstag för 
att lära sig mer. Många elever uttrycker dessutom att de önskar sig en större kunskap inom det 
engelska språket för att kunna tala. En slutsats är därför att ett tryggt klassrumsklimat är oerhört 
viktigt för att elever ska kunna utveckla ytterligare kunskaper inom ämnet samt för att våga träna 
på sin kommunikation. Det verkar dock som att det finns olika arbetsformer som främjar detta. 
Bland annat verkar muntliga aktiviteter i mindre grupper vara en uppskattad arbetsform där 
elever känner sig trygga och vågar kommunicera. 
 

Det kan även konstateras att lärare i denna studie tillgodoser elever med god motiverande 

feedback som bidrar till ett stödjande klimat. Många elever beskriver dessutom att de gärna vill ha 

stöd av läraren när det är jobbigt att tala för att känna sig mer självsäker. En slutsats är därför att 

den motiverande feedbacken kan vara viktig i undervisningen för att motivera elever till muntlig 

aktivitet. 

 

7.1    Fortsatt forskning 

Denna studie har bidragit till en god insikt i vad som motiverar elever till muntlig aktivitet, men 
då det är en mindre studie med få informanter kan inte några generella slutsatser dras. Resultatet 
samstämmer visserligen med tidigare forskning som stärker resultatet, men ytterligare forskning 
inom ämnet skulle vara fördelaktigt för att dra generella slutsatser. Då det dessutom finns få 
svenska studier inom ämnet kan en mer heltäckande studie anses vara relevant. För att gå vidare 
med forskningen vore det därför intressant att involvera ett större antal informanter och därmed 
eventuellt genomföra en kvantitativ studie. Dessa resultat skulle dessutom gynnas av att jämföras 
med observationer från klassrummen för att se om elevernas och lärarnas beskrivningar 
överensstämmer med verkligheten. Vidare vore det intressant att studera huruvida lärare känner 
att de har tillräckligt med kunskap om hur de bäst kan motivera sina elever. 
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Bilaga 1 

Information om deltagande i en undersökning om undervisning i engelska, 

åk 4-5 (till lärare) 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur elever i årskurs 4-5 motiveras till att bli 

muntligt aktiva i engelskundervisningen. För att nå denna kunskap kommer intervjuer att ske 

med både lärare och elever, en så kallad intervjustudie. Endast skolor, lärare och elever vilka 

innefattar årskurserna 4-5 har tillfrågats. 

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

språket muntligt varpå det kommunikativa lärandet försvåras. Det är därför viktigt att undersöka 

hur elever motiveras till att bli muntligt aktiva i klassrummet. Det finns dessutom få svenska 

studier inom detta område och ditt deltagande är därför viktigt. 

Intervjustudien kommer att ske under veckorna 39-40. Vi kommer gemensamt överens om en tid 

som passar dig och intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. De frågor som kommer att ställas 

är endast relaterade till studiens syfte. 

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

kommer att vara anonyma varpå fingerade namn kommer att användas. Endast kön, ålder, 

utbildning och annan relevant information kommer att publiceras. Skolans namn kommer ej 

heller att namnges. Alla intervjuer kommer att ljudinspelas men det finns möjlighet att neka till 

detta om det inte känns lämpligt. 

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

deltagande utan närmare motivering. 

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

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

information kommer att makuleras. 

Studien kommer att genomföras av mig Therese Stefansdotter. Jag är student vid 

grundlärarprogrammet, inriktning 4-6, vid Högskolan Dalarna och genomför nu mitt andra 

examensarbete där denna studie ingår.  

 

Jag väljer att delta i undersökningen       Ja ☐   Nej ☐ 

Deltagarens underskrift: ________________________ 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student: Therese Stefansdotter  Handledare: Christine Cox Eriksson 

h13thest@du.se   cce@du.se 

070-3077466    023-778858 

Larsbovägen 3   Högskolan Dalarna 

816 95 Åmotsbruk   731 88 Falun 

___________________Åmotsbruk  201509 ___________________Falun 201509 
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Information om deltagande i en undersökning om undervisning i engelska, 

åk 4-5 (till föräldrar) 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur elever i årskurs 4-5 motiveras till att bli 

muntligt aktiva i engelskundervisningen. För att nå denna kunskap kommer intervjuer att ske 

med både lärare och elever, en så kallad intervjustudie. Endast skolor, lärare och elever vilka 

innefattar årskurserna 4-5 har tillfrågats. 

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

språket muntligt varpå det kommunikativa lärandet försvåras. Det är därför viktigt att undersöka 

hur elever motiveras till att bli muntligt aktiva i klassrummet. Det finns dessutom få svenska 

studier inom detta område och deltagandet är därför viktigt. 

Intervjustudien kommer att ske under veckorna 39-40 där tider för intervjuer anpassas efter 

deltagarnas schema. Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter. De frågor som kommer att ställas 

är endast relaterade till studiens syfte 

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

kommer att vara anonyma varpå fingerade namn kommer att användas. Endast kön, ålder, 

utbildning och annan relevant information kommer att publiceras. Skolans namn kommer ej 

heller att namnges. Alla intervjuer kommer att ljudinspelas men det finns möjlighet att neka till 

detta om det inte känns lämpligt. 

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

avbryta ditt barns deltagande utan närmare motivering. Undervisningen och elevens betyg 

kommer inte att påverkas till följd av deltagandet. 

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

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

information kommer att makuleras. 

Studien kommer att genomföras av mig Therese Stefansdotter. Jag är student vid 

grundlärarprogrammet, inriktning 4-6, vid Högskolan Dalarna och genomför nu mitt andra 

examensarbete där denna studie ingår.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student: Therese Stefansdotter  Handledare: Christine Cox Eriksson 

h13thest@du.se   cce@du.se 

070-3077466    023-778858 

Larsbovägen 3   Högskolan Dalarna 

816 95 Åmotsbruk   731 88 Falun 

___________________ Åmotsbruk 20150914 ___________________Falun 20150914 
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Ditt barn har visat ett intresse att delta i undersökningen men 

vårdnadshavarens godkännande krävs för detta. Fyll därför i detta 

formulär för att antingen godkänna eller neka deltagandet.  

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen 

 
Ja ☐ Nej ☐ 

 

 

 

Barnets namn:_________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift (det räcker med en vårdnadshavares 

underskrift): 

 

1.__________________________            2.___________________________ 

 
Namnförtydligande: 

 

__________________________             ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Information om deltagande i en undersökning om 

undervisning i engelska, åk 4-5 (till elever) 

 

 

Hej! 

Jag, Therese Stefansdotter, kommer att genomföra en 

undersökning vid din skola. Till min undersökning söker 

jag nu efter frivilliga elever som kan tänka sig att bli 

intervjuade i ca 30 minuter någon gång under v. 39-40. 

 

Jag kommer att ställa frågor som handlar om 

engelskundervisningen i skolan och hur du upplever den. 

Jag kommer att ställa frågor som handlar om vad du tycker 

om att prata engelska under lektionerna. 

 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. Den undervisning du får idag 

kommer inte att förändras och ditt betyg kommer inte att 

påverkas, vare sig du väljer att delta eller inte.  

 

Jag vill vara med i undersökningen   Ja ☐   Nej ☐ 

 

 

Mitt namn:____________________________ 

 

Årskurs:____________ 
 

 

 

  



 
 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärare 

1. Vilken utbildning har du och vilka klasser undervisar du i? Hur länge har du arbetat som 

lärare? 

2. Vad innebär muntliga aktiviteter i engelskundervisningen för dig? 

3. Anser du att det är viktigt med muntlig kommunikation i undervisningen och varför? 

4. Hur ofta arbetar du med muntliga aktiviteter i undervisningen? Hur brukar du planera 

undervisningen för att motivera till muntlig kommunikation?/Vilka 

arbetsformer/aktiviteter föredrar du? 

5. Hur brukar kommunikationen se ut? (lärare-elev eller elev-elev?) 

6. Hur mycket engelska brukar du prata under lektionerna? Har det någon påverkan på 

elevernas muntliga aktivitet? Hur?  

7. Hur brukar du ge feedback till elever? (direkt feedback, kommentera felaktigheter etc.?) 

8. Upplever du att det finns elever som inte vill eller vågar använda det engelska språket 

muntligt? Hur stor andel i klasserna? Varför tror du att vissa elever inte vågar eller vill 

använda språket? 

9. Under vilka situationer (arbetsformer/aktiviteter) upplever du att elever inte vill 

kommunicera? Varför tror du att just dessa situationer är jobbiga för elever? Hur stöttar 

du elever i dessa situationer? 

10. Hur brukar du agera om en elev väljer att inte kommunicera när du ber om det?  

11. Under vilka situationer (arbetsformer/aktiviteter) upplever du att elever vill  

kommunicera? Finns det muntliga aktiviteter/arbetsformer som fungerar bättre än andra? 

I sådana fall vilka och varför? 

12. Var tror du att elever helst tränar på att prata engelska? Varför tror du att det är så? 

13. Vad tror du att elever främst motiveras av för att vilja kommunicera? 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Intervjufrågor till elever 

Inled med att lite kort informera om intervjuns innehåll. Fråga sedan om det är okej att intervjun 

spelas in samt informera om att allt är anonymt och frivilligt. Fråga även vilken klass de går i.  

 

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

2. Tycker du att det är viktigt att lära sig att prata engelska? Varför? 

3. Brukar ni träna på att prata engelska på lektionerna? Hur ofta ungefär?  

4. Hur brukar ni träna på att prata engelska? Brukar ni träna på att prata med varandra eller 

tillsammans med lärare?  

5. Hur mycket engelska brukar läraren prata under lektionerna? Vad tycker du om att läraren 

pratar engelska?  

6. Hur mycket engelska brukar du prata under lektionerna? Vad tycker du om att prata 

engelska på lektionerna? (är det jobbigt/svårt eller roligt/lätt?) Varför är det 

roligt/jobbigt? 

7. När tycker du att det kan vara jobbigt att prata engelska? Finns det några specifika 

övningar/situationer som du ogillar? (ge eventuellt exempel på aktiviteter så som helklass, 

när läraren ställer frågor, i grupper, lekar, teater m.m.) Varför? Skulle läraren kunna hjälpa 

dig att känna dig mer säker i dessa situationer och i sådana fall hur?   

8. När du tycker att det är jobbigt att prata, hur brukar läraren hjälpa dig då? Får du stöd av 

läraren och hur? Skulle du vilja ha mer stöd från läraren eller något annat stöd? På vilket 

sätt?  

9. När tycker du att det är roligt att prata engelska? Finns det några speciella 

övningar/situationer som du gillar? (ge eventuellt exempel på aktiviteter så som helklass, 

när läraren ställer frågor, i grupper, lekar, teater m.m.) Varför föredrar du dessa 

övningar/situationer? Finns det några övningar som du tycker om som du skulle vilja 

arbeta med oftare? Om ja, vilka?  

10. Var tränar du helst på att prata engelska och varför?  

11. Vad skulle kunna få dig att vilja träna på att prata ännu mer under lektionerna? (önskemål 

om mer stöd, grupparbeten, rollspel, lekar m.m.?)  

 


