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Syftet med detta arbete är att undersöka hur engelskundervisning kan bedrivas i år 4, 5 och 6. Vi är 
intresserade av att se hur olika lärare i olika skolor arbetar och vilka undervisningsmetoder de 
använder sig av samt hur förutsättningarna i elevgruppen inverkar på valet av metod. Vi vill också 
undersöka hur valet av undervisningsmetod påverkar elevernas intresse och motivation i ämnet. 
Frågeställningarna är följande: 

• Vilka metoder använder engelsklärare i sin undervisning och hur kan detta se ut i praktiken? 

• Hur tar engelsklärarna hänsyn till elevgruppen och varje elevs individuella behov när det gäller 
val av undervisningsmetod? 

• Vilken påverkan har valet av undervisningsmetod på eleverna vad gäller deras intresse och 
motivation i engelskämnet? Skiljer sig lärarnas uppfattningar om elevernas inställning från 
elevernas egna? 

För att kunna genomföra studien har vi valt att intervjua fem engelsklärare i år 4-6 i en och samma 
kommun i Sverige. För att få reda på elevernas motivation och intresse i ämnet har vi gjort en 
enkätundersökning i de klasser där intervjurespondenterna undervisar.  

Resultatet visar att lärarna är ganska lika då det gäller val av undervisningsmetod. Samtliga lärare är 
kommunikativt inriktade men är inte särskilt insatta i olika undervisningsmetoder utan grundar sig 
istället på styrdokumentens syn. Vi kan dock se att de har influenser av metoden Communicative 
Language Teaching i sin undervisning. Eftersom lärarna inte medvetet använder sig av någon 
specifik metod blev vår andra frågeställning svår att besvara och vi fick istället inrikta oss på hur de 
gör för att individualisera undervisningen. Lärarna och eleverna har inte alltid samma uppfattning 
om elevernas motivation. Vi upptäckte att ett bra klassrumsklimat, höga men rimliga krav samt 
användandet av flera material än läromedlet har en positiv inverkan på motivationen.   
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“They want to know, but not to learn” 

Methods and motivation in English teaching 

Number of pages: 32 

The aim with this study is to see how English education can be practiced in the Swedish grades 4, 5 
and 6. We are interested in seeing how different teachers in different schools work and what 
teaching methods they use. At the same time we want to see how the pupils’ needs and interests 
affect the choice of teaching method. We also want to study how the choice of method influences 
the pupils’ motivation in the English subject. Our question formulations are: 

• What methods do English teachers use in their teaching and how can they be practiced?  

• How do English teachers take every pupil’s individual needs in consideration when it comes to 
the choice of teaching method? 

• What effect does the choice of teaching method have on the pupils when it comes to their 
interest and motivation in the English subject? Do the teachers’ opinions about the pupils’ 
attitudes differ from the pupils’? 

To implement this study we have chosen to interview five English teachers in the Swedish grades 4-
6 in the same commune in Sweden. To find out about the pupils’ motivation and interest in the 
subject we have done a questionnaire study in the classes where the respondents in the interview are 
teaching.  

The result shows that the teachers are similar when it comes to the choice of teaching method. All 
teachers have a communicative approach but are not particularly conversant in different methods. 
Instead they base their thoughts on the view of the curriculum and the syllabus. However, we can 
see that they in their teaching, have influences from the method Communicative Language Teaching. 
Due to the fact that the teachers do not use a specific method, our second question formulation was 
difficult to answer and instead we had to focus on how they implement individualization. The 
teachers and the pupils do not always have they same opinion about the motivation of the pupils. 
We discovered that a good classroom climate, high but reasonable demands and the use of more 
materials than the teaching aid have positive affects on the motivation.  
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1 Inledning 

Engelska är ett världsspråk som är viktigt att kunna för att ha möjligheten att knyta 

internationella kontakter. I takt med att vår värld blir mindre, med tanke på ökade kontakter 

mellan länder, får engelskan en allt viktigare roll. Idag behöver i stort sett alla kunna detta språk 

eftersom man möter det nästan dagligen genom sitt yrke, media, textdokument och mycket mer. 

Detta påverkar även skolan och gör att engelska blir ett mycket viktigt ämne då det rustar 

eleverna för framtiden.  

Vi har båda ett stort intresse för engelska språket och tycker att det är ett roligt och viktigt ämne. 

Sedan vi läst specialiseringen Engelska för grundskolans tidigare år har vi fördjupat våra 

kunskaper i språket och dess undervisning. Våren 2008 åkte vi tillsammans till Nepal för att göra 

vår verksamhetsförlagda utbildning. Där fann vi ytterligare inspiration då vi fick använda vår egen 

engelska samt undervisa andra i ämnet. Vi fick också en fördjupad insikt i den viktiga roll 

engelska spelar i vår värld. Med det i bakgrunden har vi valt att fokusera vårt arbete kring detta 

ämne.  

Efter att ha läst om olika undervisningsmetoder skulle det nu vara intressant att undersöka hur 

dessa används i praktiken. Vi har under vår lärarutbildning lärt oss hur viktigt det är att anpassa 

sin undervisning till elevgruppen och till enskilda individer, vilket också skolans styrdokument 

betonar. Samtidigt är det viktigt att göra eleverna intresserade och motiverade, något som enligt 

flera forskare är en grund för inlärning (Brooks, 2005; Dörnyei, 2001; Gardner, 1985). I och 

med att motivationen är så betydelsefull vill vi se om det finns skillnader i motivation beroende 

på vilken undervisningsmetod läraren använder. Vi anser det givande för oss i vår kommande 

yrkesroll att få ta del av andra lärares arbete och erfarenheter, detta för att vi kan lära oss mycket 

av dem. Även andra lärare som söker inspiration och nya tankar i sin engelskundervisning kan ta 

del av detta arbete.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur engelskundervisning kan bedrivas i år 4, 5 och 6. Vi 

är intresserade av att se hur olika lärare i olika skolor arbetar och vilka undervisningsmetoder de 

använder sig av. Styrdokumenten ligger till grund för och styr undervisningen och där påpekas 

bland annat att läraren ska ta hänsyn till elevgruppen och dess behov. Det är därför intressant att 

undersöka hur förutsättningarna i elevgruppen inverkar på lärarnas val av undervisningsmetod. 

Enligt oss är motivation en grund för lärande och det är därför viktigt att läraren kan undervisa på 

ett sätt som gör eleverna intresserade och motiverade. Därför vill vi se hur valet av 

undervisningsmetod påverkar elevernas intresse och motivation i ämnet. Vi vill se vilka likheter 

och skillnader som finns mellan lärarnas undervisningsmetoder, samt jämföra elevernas intresse 

och motivation i förhållande till undervisningen. Våra frågeställningar är: 

• Vilka metoder använder engelsklärare i sin undervisning och hur kan detta se ut i 

praktiken? 

• Hur tar engelsklärarna hänsyn till elevgruppen och varje elevs individuella behov när det 

gäller val av undervisningsmetod? 

• Vilken påverkan har valet av undervisningsmetod på eleverna vad gäller deras intresse och 

motivation i engelskämnet? Skiljer sig lärarnas uppfattningar om elevernas inställning 

från elevernas egna? 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden börjar med en redogörelse för styrdokumentens språksyn, både i ett nutida och i ett 

historiskt perspektiv. Detta leder in på undervisningsmetoder och även här ges både en historisk 

och en mer samtida överblick. De metoder vi valt att beröra i bakgrunden är sådana som på ett 

eller annat sätt haft påverkan på svensk språkundervisning och ger en helhetsbild av 

engelskundervisningen. Slutligen finns ett avsnitt om motivation och hur detta påverkar elevernas 

språkinlärning. Naturligtvis finns det många olika faktorer som inverkar på elevernas motivation. 

Vi har dock valt att endast gå in på de som har att göra med undervisningsmetoder och arbetssätt. 

2.1 Styrdokument 

Nedan beskrivs de styrdokument som rör engelskundervisning. Till att börja med berörs 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Eftersom 

studien inriktar sig på engelskundervisning i år 4-6 kommer övriga läroplaner inte att tas upp i 

någon större utsträckning. Därefter behandlas grundskolans kursplan i engelska samt 

kommentarerna till denna.  

2.1.1 Läroplaner 

Språksynen i våra läroplaner har förändrats genom tiderna. Malmberg (2001) säger att 

språkundervisningen länge låg utanför den övriga verksamheten i skolan. Detta syntes, menar 

han, bland annat genom benämningen främmande språk som tidigare använts för språken 

engelska, tyska och franska. Vidare säger Malmberg att det under 1970-talet började ske en 

förändring vad gäller språkens status och språkundervisningen gick från formalism till aktivism. 

Detta innebar att fokus skiftade från språkets form till dess användande (Rivers, 1981). En början 

till förändring gick att skönja i Lgy 70, läroplanen för gymnasiet, där grammatiken beskrevs som 

en hjälp för kommunikation (Malmberg, 2001). Europarådet, en organisation där Europas länder 

samarbetar kring exempelvis utbildningsfrågor, arbetade under mitten av 1970-talet fram något 

som kallas tröskelnivåer (Malmberg, 2001). I dessa betonas vikten av den kommunikativa och 

funktionella sidan av språkundervisningen och har lett till en vidare utveckling av språksynen 

samt påverkat utformningen av Lgr 80, läroplanen för grundskolan. Detta syntes bland annat 

genom begreppen kommunikativ kompetens och kommunikativ färdighet vilka senare mynnade ut i 

något som idag kallas för ett kommunikativt synsätt. Det är detta som ligger bakom dagens 

läroplaner, Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 98 (Malmberg, 2001).  
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I både mål att sträva mot och mål att uppnå i Lpo 94 beskrivs vikten av att kunna kommunicera 

på engelska. Genom vidare läsning kan man förstå att en orsak till detta är att det internationella 

perspektivet förändrats då Sverige blivit ett mer mångkulturellt land samt att människor idag rör 

sig mer över nationsgränserna (Utbildningsdepartementet, 1994). Engelskan får en allt viktigare 

roll i och med skolans uppgift att förbereda eleverna ”för ett samhälle med täta kontakter över 

kultur och nationsgränser.” (s. 6) I Lpo 94 berörs även ämnet motivation genom att betona att 

lärande ska vara lustfyllt. Dessutom ska läraren ta hänsyn till elevers olikheter och förutsättningar 

samt skapa motivation och självförtroende hos den enskilda individen 

(Utbildningsdepartementet, 1994).  

2.1.2 Kursplaner 

Traditionellt sett har språkundervisningen kretsat kring förmågorna: lyssna, tala, läsa och skriva. 

Detta har dock förändrats något (Malmberg, 2001). Under 1990-talet gavs Common European 

Framework of Reference for Languages (CEF) ut av Europarådet. Detta ramverk beskriver vad 

eleverna behöver kunna för att kommunicera på engelska. Det är uppdelat i sju olika steg där man 

kan se vilken nivå man befinner sig på och vad som krävs för att ta sig till nästa. I och med detta 

stegsystem blir ens egen utveckling tydlig. Syftet med detta är bland annat att kunna göra 

internationella jämförelser mellan olika elevers språkfärdigheter (Council of Europe, 2003). Både 

Malmberg (2001) och Andered (2001) menar att CEF tydligt påverkat utformningen av dagens 

kursplaner. Även i Kommentarer till kursplaner och betygskriterier för grundskolan (Skolverket, 

2000a) syns kopplingen till CEF. Numera bygger kursplanen i engelska på andra färdigheter än 

lyssna, tala, läsa och skriva och det poängteras att ämnet inte ska ”[…] delas upp i separata 

moment […]” (Skolverket, 2000b, s. 14). I Kommentarer till kursplaner och betygskriterier för 

grundskolan benämns dessa förmågor som ”förståelse av talat språk, muntlig kommunikation, 

sammanhängande tal, läsning av olika texter, skriftlig kommunikation, skriftlig sammanhängande 

produktion, kultur samt ansvar och hjälpmedel” (Skolverket, 2000a, s. 45). 

Enligt Kommentarer till kursplaner och betygskriterier för grundskolan är kursplanens uppgift att 

klargöra vilka kunskapsmål skolan ska arbeta mot. Det är dock upp till varje lärare att, med 

utgångspunkt från elevernas intressen, behov och förutsättningar, själv välja vilka 

undervisningsmetoder och material som är lämpliga att använda för att målen ska uppnås 

(Skolverket, 2000a). Huvudbegreppet i dagens språkundervisning är enligt Malmberg (2001) 

kommunikativ språkfärdighet och det är därför detta som undervisningen ska fokuseras kring. 

Han påpekar också att detta kommer till uttryck i kursplanerna för språk, där orden 

kommunikation,  internationell,  informationsteknik  och kultur starkt betonas. Som exempel har 
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nästan hälften av målen att sträva mot med kommunikativa färdigheter att göra. Viktigt är inte 

bara de rent kunskapsmässiga målen, utan också att eleverna ska bibehålla och öka sin lust och 

nyfikenhet till att lära, så att de är motiverade till att senare fortsätta utvecklas på egen hand 

(Skolverket, 2000b).  

2.2 Vad är en undervisningsmetod? 

I engelskan används orden approach, method och technique när det handlar om språkundervisning. 

Ordet approach är svårt att översätta då det inte finns något motsvarande ord i svenskan medan 

method och technique lätt översätts till metod och teknik. En förklaring till approach är dock att 

det handlar om en övergripande teori eller ett överskådande synsätt. Inom begreppet kan det 

sedan finnas flera olika metoder. En metod talar om hur undervisningen ska utföras och den är på 

så sätt mer konkret. Begreppet teknik är ännu smalare och flera tekniker kan ingå i en metod. 

Samtidigt kan en och samma teknik användas i flera olika metoder (Celce-Murcia, 2001). I 

bakgrundslitteraturen har samma sak ibland kallats för approach och ibland för method. Detta gör 

att de är svåra att skilja åt, något som också påpekas av Brown (2000). I arbetet används därför 

genomgående ordet metod.   

2.3 Undervisningsmetoder i ett historiskt perspektiv 

Under många århundraden var latin det stora världsspråket. Eftersom det var ett dött språk, som 

inte längre talades, handlade undervisningen främst om grammatik och struktur. När sedan 

engelskan och andra levande språk började spridas och komma in i skolvärlden undervisades de 

till en början på samma sätt som latinet (Richards & Rodgers, 2001). Därefter har fokus i 

engelskundervisningen skiftat mellan formalism och aktivism och flera olika 

undervisningsmetoder bygger på dessa synsätt. Formalisterna har ett deduktivt undervisningssätt, 

vilket innebär att de först lär ut grammatiska regler och sedan låter eleverna praktisera dessa. De 

är också noggranna med att allt eleverna producerar ska vara grammatiskt korrekt. Aktivisterna å 

andra sidan undervisar induktivt. Detta går ut på att eleverna, genom att arbeta med texter och 

uppgifter, själva ska upptäcka de grammatiska reglerna i språket. De menar att det är tillåtet att 

göra misstag och att det är elevernas glädje och motivation till att kommunicera som är av störst 

vikt (Rivers, 1981).  

Tornberg (2005) menar att förändringar i samhället, till exempel politiska och sociala, har 

påverkat språksynen och språkundervisningen genom åren. Celce-Murcia (2001) tror att en orsak 

till  skiftningarna  mellan olika undervisningsmetoder är att lärare inte är medvetna om sitt ämnes  
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historia. Hon menar att om lärarna har mer kunskap om olika metoder som varit och är 

moderna, så kan de lättare göra ett mer medvetet metodval. Samtidigt kan den kunskapen ge en 

förståelse för att metoder som anses moderna idag kan ha använts och varit populära även tidigare 

i historien. Enligt Rivers (1981) använder sig många lärare av både formalistiska och aktivistiska 

metoder i sin undervisning. Hon menar att lärare väljer metoder efter det som ska undervisas 

samt efter elevgruppens behov. Brown (2000) säger att det inte finns någon metod som kan ge 

total framgång, utan att läraren måste se språkinlärning i ett vidare perspektiv och ta hänsyn till 

att varje elevgrupp och lärandesituation är unik. Nedan beskrivs några av de genom historien 

mest framträdande metoderna i språkundervisningen.  

2.3.1 Grammatik- och översättningsmetoden 

Grammatik- och översättningsmetoden tros ha vuxit fram under 1700-talets slut och 1800-talets 

början (Celce-Murcia, 2001; Tornberg, 2005). Metoden användes från början i latinundervisning 

men överfördes till bland annat engelska, då detta började ta över som världsspråk (Rivers, 1981). 

Här fokuseras på analys av grammatiska regler i språket och texter används enbart i detta syfte. 

Det är en deduktiv metod och mycket tid går till att översätta lösryckta meningar från 

majoritetsspråket till engelska och omvänt (Richards & Rodgers, 2001; Rivers, 1981; Tornberg, 

2005). I undervisningen används ofta texter som inte är anpassade till elevernas kunskapsnivå, 

utan valda på grund av dess litterära kvalitet (Rivers, 1981). Undervisningen sker på 

majoritetsspråket och läraren behöver inte kunna prata engelska. Eftersom tyngden läggs på 

läsning och skrivning lär sig eleverna inte att kommunicera muntligt (Celce-Murcia, 2001).  

Grammatik- och översättningsmetoden var den mest framträdande från 1840- till 1940-talet 

(Richards & Rodgers, 2001). Enligt Rivers (1981) är den inte särskilt omtyckt av eleverna då den 

för dem innebär mycket memorering av regler och ord som de inte har användning för. Den är 

heller inte bra för elever med svårigheter i ämnet då de lär sig fel på grund av att misstag upprepas 

och därför tröttnar de ofta och ger upp. Hon säger dock att metoden är smidig för lärarna att 

använda eftersom den inte lägger så stor arbetsbörda på dem. Idag används metoden mest i högre 

studier då studenterna redan har gedigna kunskaper i ämnet (Richards & Rodgers, 2001).  

2.3.2 Direktmetoden 

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet skedde förändringar i Europa, vilka innebar att 

resande och handel mellan länder ökade. Detta påverkade också engelskans roll och funktion i 

samhället. Under samma tid arbetade fonetiker fram ett internationellt fonetiskt alfabet för att 

man   lättare  skulle   kunna  lära   sig  att  tala   språket.   De  tog  också  fram  nya  principer  för  
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språkundervisning som lade grunden för direktmetoden (Celce-Murcia, 2001; Tornberg, 2005). 

Den fick dock inte genomslag i Sverige förrän efter första världskriget då skolsystemet, och 

därmed även språksynen, förändrades (Tornberg, 2005). Till skillnad från grammatik- och 

översättningsmetoden är talspråket huvudfokus. I och med detta har också fonetiken en 

betydande roll då uttal och intonation anses vara viktigt. I direktmetoden använder läraren sig 

endast av engelska i sin undervisning. På grund av detta måste andra metoder än översättning 

användas för att förklara och förtydliga ord och begrepp, detta görs istället med hjälp av 

kroppsspråk och bilder. När grammatik lärs ut gör läraren detta på ett induktivt sätt (Celce-

Murcia, 2001; Richards & Rodgers, 2001; Rivers, 1981; Tornberg, 2005). Böcker och berättelser 

nyttjas inte för dess grammatiska innehåll utan läses enbart för nöjes skull (Celce-Murcia, 2001). 

Inom direktmetoden bör lärarna ha engelska som modersmål. Metoden har fått kritik eftersom 

detta inte är genomförbart i alla lägen. Dessutom bygger undervisningen mer på lärarens förmåga 

än på läroböcker och därför varierar kvaliteten med lärarnas kunskaper och skicklighet i ämnet 

och metoden, något som kan ses som en svaghet (Richards & Rodgers, 2001). Richards och 

Rodgers (2001) hänvisar till Henry Sweet, en brittisk lingvist, som skriver, i sin bok The Practical 

Study of Languages (1899), att han såg brister i metoden då han ansåg att den saknade mycket av 

grunden som behövs för att lära ett språk. Han utvecklade därför grundsatser för 

språkundervisning. Så småningom ledde dessa till att den audiolingvala metoden utvecklades i 

USA samt the Oral-Situational method i Storbritannien.  

2.3.3 Audiolingvala metoden 

Den audiolingvala metoden var den mest använda i USA från 1940- till 1960-talet. Den är, som 

tidigare nämnts, influerad av direktmetoden men har dessutom drag av behaviorism och 

strukturell lingvistik (Celce-Murcia, 2001; Richards & Rodgers, 2001; Rivers, 1981; Tornberg, 

2005). Enligt behavioristiskt perspektiv lär sig barn språk genom att deras prat får respons i form 

av positiva och negativa reaktioner från omvärlden. På så sätt lär barnet att använda språket på 

rätt sätt och utveckla det vidare (Skinner, 1957). Metoden lägger fokus på muntlig 

kommunikation och hörförståelse och undervisningen sker på mekaniskt vis med memorering, 

upprepning samt drillning, vilket innebär att eleverna om och om igen repeterar efter läraren. 

Tanken i metoden är inte att eleverna behöver förstå grammatiken, utan att enbart kunna 

tillämpa reglerna korrekt, därmed är målet att eleverna ska kunna formulera felfria meningar på 

engelska (Krashen & Terrell, 2000; Rivers, 1981). 
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2.3.4 The Oral-Situational method 

The Oral-Situational method utvecklades av brittiska lingvister som önskade en mer vetenskaplig 

grund för engelskundervisning men med en muntlig inriktning (Richards & Rodgers, 2001). 

Metoden var som störst under 1940-, 1950- och 1960-talen i Storbritannien. Fokus ligger först 

och främst på det talade språket och allt material gås först igenom muntligt innan det presenteras 

genom skrift och all undervisning sker på engelska. Nya ord och ny grammatik presenteras genom 

ett tema, till exempel ”på restaurangen” eller ”på bondgården” (Celce-Murcia, 2001). Arbetet 

utgår från principen ”P-P-P”, vilket står för ”Presentation - Practice - Production”. Läraren 

presenterar ett nytt område, eleverna får sedan öva på detta och till sist producera något eget inom 

området (Richards & Rodgers, 2001). 

2.4 Kommunikativa synsätt 

Många av de ovanstående undervisningsmetoderna används fortfarande men inte i samma 

utsträckning som tidigare (Tornberg, 2005). Som tidigare nämnts har dagens läro- och kursplaner 

ett kommunikativt synsätt och detta visar sig också i många av de approaches och metoder som i 

stor omfattning används idag. Nedan beskrivs några av dessa.    

2.4.1 Communicative Language Teaching 

Communicative Language Teaching (CLT) växte fram då den audiolingvala metoden och the Oral-

Situational method inte längre var tillräckliga (Richards & Rodgers, 2001). Till en början 

utarbetades metoden för vuxna som ville lära sig språk men man insåg snart att den passade lika 

bra för yngre elever (Lindström, 1998). Idag är den utbredd och väl accepterad bland lärare. 

Metodens huvudtanke är att eleverna lär sig språk genom kommunikation och på så sätt lär de sig 

samtidigt andra språkfärdigheter som till exempel grammatik och lingvistik. Lärandet bör, för 

bästa resultat, ske genom meningsfulla och autentiska situationer där det är tillåtet att göra 

misstag, då detta ses som en del av läroprocessen (Richards & Rodgers, 2001).  

2.4.2 Natural approach 

Denna filosofi växte fram under 1970-talet och personer som varit viktiga i dess utarbetning är 

Tracy Terrell och Stephen Krashen. De menar att kommunikation är grundläggande i 

språkinlärning men att eleverna bör förstå tal och skrift innan de själva börjar använda sig av det 

(Krashen & Terrell, 2000). Natural approach innebär att man bör lära sig ett främmande språk på 

samma  sätt  som  man  lär  sig  sitt  modersmål  (Richards & Rodgers, 2001).  Två  betydelsefulla  
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begrepp i detta sammanhang är acquisition och learning. Acquisition innebär att man förvärvar 

språket på ett naturligt och omedvetet sätt, precis som när ett litet barn lär sig sitt första språk. 

Många andra teorier bygger istället på en medveten inlärning av språk, vilket här kallas learning. 

Undervisningen går ut på att ge eleven mycket språklig input som ska vara naturlig och spontan. 

Fokus ligger på meningen i det som sägs och inte på formen. Slutligen påpekas vikten av att 

eleverna är motiverade och trygga för att inlärning ska ske (Krashen, 1987; Krashen & Terrell, 

2000).  

2.4.3 Whole Language 

Begreppet Whole Language instiftades i USA på 1980-talet. Anhängare av detta synsätt är emot att 

språkinlärningen delas upp i mindre delar, som till exempel grammatik, läsning och skrivning, 

och menar istället att hänsyn måste tas till att alla delar hör ihop. De påpekar också att inlärning 

ska ske i naturliga situationer och genom verklig kommunikation. För att uppfylla detta läggs 

fokus på aktiviteter som är relevanta och intressanta för eleverna och som kan kopplas till deras 

erfarenheter. Läraren använder endast autentiska material som inte är pedagogiskt tillrättalagda 

men många som använder detta arbetssätt har dock gjort egna material som utnyttjas i 

undervisningen. I detta synsätt ligger fokus på innehåll och inte på form och 

grammatikundervisning sker induktivt (Richards & Rodgers, 2001).  

2.5 Motivation 

Nedan sammanställs fakta från olika forskare och författare, bland annat böcker av: Dörnyei 

professor vid Universitetet i Nottingham, filosofie doktor Brophy vid universitet i Chicago, 

Professor Emeritus Gardner vid Universitetet i Western Ontario samt doktor Chambers som är 

verksam vid universitetet i Leeds. Vi har också tagit del av en avhandling av Brooks som forskat 

vid Stockholms universitet. 

Alla har en uppfattning om vad motivation är men tränger man djupare in i begreppet är det 

svårdefinierat då det är mångfacetterat. Dörnyei (2001), beskriver det som ett brett samlingsnamn 

som innefattar många olika meningar. Ordet motivation härstammar från latinets movere, vilket 

betyder att förflyttas. Generellt handlar motivation om vad det är som driver människor till olika 

aktiviteter och mot olika mål (Brooks, 2005). Gardner (1985) säger att motivation är en 

kombination av viljan att nå ett mål, mödan personen är villig att lägga ner samt attityden till 

språket man ska lära sig. Attityden kan enligt Gardner vara instrumental, alltså att språket ses som 

ett verktyg för att nå andra mål, till exempel att göra karriär, eller integrative, då språket är en 

hjälp  för  att  kunna  komma  in  i  nya  kulturella  och  sociala  sammanhang.  Enligt  honom  är 
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 motivation avgörande för framgång i språkinlärning. Dörnyei (2001) menar att om motivation 

finns kan nästan alla elever få ett funktionellt andraspråk oberoende av språkbegåvning. På 

samma sätt kan även den mest begåvade eleven misslyckas om motivation saknas. På grund av 

detta menar Dörnyei att det är betydelsefullt att språklärare på ett bra sätt kan motivera sina 

elever. Även Brooks (2005) betonar vikten av motivation, då detta påverkar alla aktiviteter i 

skolan och är en viktig faktor för inlärning.  

Eftersom skolan är obligatorisk och eleverna inte fritt får välja vad de vill lära sig kan det vara 

svårt att motivera dem. I informella inlärningssituationer är motivationen ofta högre då eleven 

gjort ett medvetet val om vad han/hon vill lära sig (Wright, 2005). Då elever har olika intressen 

är det osannolikt att alla är motiverade i alla ämnen, alltså skiftar motivationen från person till 

person samt från ämne till ämne (Dörnyei, 2001). Ytterligare en påverkansfaktor är ett stort 

elevantal i klasserna vilket gör att läraren inte har möjlighet att se till varje individ vid alla 

tillfällen. Detta kan leda till att eleverna känner frustration och viljan att lära sjunker (Brophy, 

1998). Det finns ingen enskild metod som löser problemet med att motivera eleverna. Detta 

betyder inte att metoderna är dåliga utan att det finns andra faktorer som spelar en större roll. 

Läraren har en betydelsefull uppgift i att skapa motivation då relationen mellan lärare och elev har 

visat sig vara viktigare än läromedel och metod (Chambers, 1999).  

Förutom att skapa en bra relation till eleverna kan läraren göra flera andra saker för att höja 

motivationen. Till att börja med måste läraren själv ha motivation och intresse för ämnet, vilket 

sedan kan spridas till eleverna. Vidare bör läraren skapa ett bra klassrumsklimat och en bra 

lärandemiljö samt visa att han/hon bryr sig om eleverna. Det är också betydelsefullt att läraren 

förklarar vilken nytta eleverna har av att kunna ett språk (Dörnyei, 2001). Eleverna uppger själva 

i en undersökning som beskrivs av Chambers (1999) att de två viktigaste påverkansfaktorerna till 

varför de vill lära sig är att de kan se meningen med att kunna språket samt att det är lustfyllt. Ett 

sätt att skapa ett lustfyllt lärande är att koppla undervisningen till elevernas intressen (Brophy, 

1998). Även Dörnyei (2001) betonar att läraren ska se till att materialet som används i 

undervisningen är relevant och passar elevgruppen. Vidare skriver han att undervisningen måste 

vara varierande och utmanande. För att skapa engagemang och motivation hos eleverna är 

målorienterad undervisning en fördel. Genom att göra lärandemålen tydliga och konkreta kan de 

se sina framsteg och därmed ökar lusten till fortsatt lärande och eleverna får hjälp att lägga fokus 

på rätt saker (Brooks, 2005; Dörnyei, 2001). 

Motivatioavsnittet avslutas med ett uppmuntrande citat: ”[…] motivation is highly malleable. 

Just as it can be easily damaged and undermined, it can also be restored and grown; engineered 

and refined; supported and raised.” (Smith & Spurling, 2001, s. 3) 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Vi väljer att intervjua fem engelsklärare som undervisar i år 4-6 i en och samma kommun om 

deras undervisningsmetoder. Dessutom delas enkäter ut till dessa lärares elever för att undersöka 

deras intresse och motivation för engelskämnet. 

3.1.1 Intervjuer 

Eftersom vårt syfte är att fördjupa oss i engelskämnet och dess undervisning är det lämpligt för oss 

att göra en kvalitativ studie. Krag Jacobsen (1993) menar att genom kvalitativa intervjuer kan 

man få fram sådan information som inte kan fås genom andra metoder samt få ett djupare 

perspektiv i sin studie. Trost (2005) skriver att man genom kvalitativa intervjufrågor kan få fram 

ett digert material och däri finna intressanta tankar. 

Vi använder oss av semi-strukturerade intervjuer som är ett mellanting mellan strukturerade- och 

ostrukturerade intervjuer. Det innebär att vi har färdigskrivna frågor/teman, men att ordningen 

på dessa kan ändras under intervjuns gång samt att frågor kan läggas till eller ändras beroende på 

vilket spår intervjun tar (Bryman, 2007). Anledningen till att vi valt denna intervjutyp är att vi är 

intresserade av speciella frågeställningar inom engelskämnets undervisning men samtidigt vill vi 

att respondenterna ska få möjlighet att utveckla sina svar. Vidare skriver Bryman att denna 

intervjuform gör det möjligt att göra jämförelser mellan intervjusvaren, något vi har intresse av. 

Vi väljer att göra intervjuerna tillsammans, vilket ökar chanserna att få ut maximalt av intervjun 

eftersom vi båda kan komma med följdfrågor och hjälpa respondenten att utveckla sina svar. 

Detta stöds av Trost (2005) som menar att två samspelta intervjuare ofta får fram mer 

information och får en större förståelse än om de hade varit ensamma. Samtalen spelas in med 

hjälp av kassettbandspelare för bästa möjliga återgivelse. Genom att använda bandspelare menar 

Kvale (1997) att intervjuaren kan fördjupa sig mer i det som sägs och koncentrera sig på 

samspelet med respondenten.   

Efter intervjuernas genomförande transkriberas inspelningen för att göra analysarbetet enklare och 

mer överskådligt (Kvale, 1997). Detta gör vi var för sig för att spara tid eftersom 

transkriberingsarbete är tidsödande (Bryman, 2007). För att lättare kunna jämföra 

respondenternas svar använder vi oss båda av samma tillvägagångssätt vid transkriberingen. Som 

analysmodell  för intervjuerna använder vi det som Kvale (1997) kallar för meningskoncentrering. 
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Metoden går ut på att ur ett längre textstycke formulera koncisa meningar där kärnan i texten 

uttrycks (ibid.). För oss innebär detta att inom varje ämnesområde i intervjun försöka plocka ut 

det grundläggande i respondentens svar och på ett kortfattat sätt återge detta. Viktigt att komma 

ihåg är att försöka vara så objektiv som möjligt i analysen och försöka återge respondentens 

synvinkel (Molander, 2003).   

3.1.2 Enkäter 

För att kunna besvara vår tredje frågeställning väljer vi att utöka vår studie med en kvantitativ del 

i form av en enkätundersökning. Enkäterna delas ut till och besvaras av eleverna till de lärare vi 

intervjuar. Orsaken till detta är att vi vill se hur valet av undervisningsmetod påverkar elevernas 

motivation och intresse för ämnet. Anledningen till att vi väljer enkäter för att undersöka 

elevernas intresse och motivation är att vi vill nå alla elever i klassen för att på så sätt få en 

helhetsbild. Enkättypen vi använder kallar Trost (2007) för gruppenkät. Han menar att den 

vanligen används i skolor och liknande där det är lätt att få tag i en stor grupp människor på 

samma gång. Enkäterna sammanställs och redovisas med hjälp av dataprogrammet SPSS. 

3.2 Urval 

3.2.1 Intervjuer 

Urvalet av respondenter är selektivt eftersom vi valt ut engelsklärare från olika skolområden för att 

få en spridning på elevernas kulturella och sociala bakgrunder samt för att vi hoppas att detta 

medför en variation mellan lärarnas undervisningsmetoder. Trost (2005) menar att i kvalitativa 

studier görs ofta ett selektivt urval just med syftet att få en variation av respondenter. Vårt urval 

kan också benämnas som ett bekvämlighetsurval då vi valt att koncentrera vår studie till en och 

samma kommun för att undgå långa resor och därmed spara tid (Bryman, 2007). Vi har valt att 

begränsa oss inom skolåren 4-6 dels för att vi utbildar oss till lärare för grundskolans tidigare år 

och dels för att alla klasser i dessa skolår börjat med engelskundervisning. 

3.2.2 Enkäter  

Enligt Trost (2007) väljs ofta enkätundersökningar för att kunna generalisera resultatet till en 

större population. Det är dock inte vårt syfte, då vår enkätstudie endast är en del av en kvalitativ 

studie.  Syftet med enkäterna är istället att fördjupa och komplettera intervjuerna.  Elevgrupperna 
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har valts ut enbart på grund av sina lärare, då dessa ingått som respondenter i våra intervjuer. 

Trost (2007) beskriver detta som ett icke-slumpmässigt- och bekvämlighetsurval.   

3.3 Genomförande 

3.3.1 Intervjuer 

Som planerat genomförde vi fem intervjuer med engelsklärare som är verksamma i år 4-6 i en och 

samma kommun i Sverige. Vi kontaktade dem via telefon och presenterade oss och vårt arbete. 

Samtliga lärare vi pratade med tackade ja till att medverka. I god tid innan utsatt datum skickades 

frågorna ut via mejl för att de skulle få en chans att förbereda sig. Varje intervju spelades in med 

hjälp av kassettbandspelare, något vi bett om tillåtelse för redan vid första kontakttillfället. 

Lärarna informerades samtidigt om att alla intervjuer anonymiseras. Datainsamlingen utfördes 

under tre dagar och vid samtliga tillfällen var vi båda närvarande. Intervjuerna genomfördes i ett 

enskilt rum som respondenten själv valt ut, vilket Trost (2005) menar skapar trygghet för 

respondenten. Innan varje samtal pratade vi lite allmänt med lärarna för att skapa en avspänd 

relation. I slutet av varje intervju fick de möjlighet att ställa eventuella frågor och göra tillägg ifall 

så önskades. Intervjuerna varierade i längd mellan 25-45 minuter, genomsnittet blev därmed 35 

minuter.  

3.3.2 Enkäter 

Enkäterna överlämnades i samband med varje intervju. Vid första intervjun delades 39 enkäter ut, 

vid både intervju två och tre delade vi ut 26 enkäter, vid intervjutillfälle fyra 28 enkäter samt 19 

enkäter vid femte intervjun. I två fall delade vi själva ut enkäten i den klass läraren undervisar. I 

de andra tre fallen fick vi, eftersom barnen inte fanns på plats, lämna enkäterna till läraren för att 

fyllas i vid senare tillfälle. Då vi själva delade ut enkäten kunde vi förklara för eleverna vad den 

handlade om. I de andra fallen fick vi upplysa lärarna som sedan förmedlade detta vidare till 

klasserna. På enkätens framsida fanns också en kort presentation som eleverna själva kunde läsa. 

Det tog mellan fem och tio minuter för eleverna att besvara enkäten då den till största delen 

bestod av kryssfrågor (se bilaga 2). Vi fick inget externt bortfall i våra enkäter då vi fick in 

samtliga enkäter vi delade ut. Däremot var några av eleverna i klassen frånvarande vid det tillfälle 

enkäterna besvarades vilket gör att vi inte fått med alla elevers åsikter. Ett litet internt bortfall 

fanns också i enkätsvaren då några frågor av okänd anledning inte besvarats av vissa elever. I enkät 

1 fanns fyra ogiltiga svar, i enkät 2 och 3 fanns ett ogiltigt svar i varje, i enkät 4 var det 15 och i 

enkät 5 fanns tre ogiltiga svar.  
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3.4 Reliabilitet och validitet 

3.4.1 Intervjuer 

Inom den kvalitativa forskningen finns olika åsikter om vad som ska räknas som god forskning 

när det gäller reliabilitet och validitet. Somliga forskare menar att dessa begrepp inte alls hör 

hemma inom detta område medan andra menar att det finns mycket att lära av den kvantitativa 

forskningstraditionen där dessa begrepp länge använts. Begreppen reliabilitet och validitet, har 

modifierats till att bättre passa för kvalitativa studier och istället utgår man ifrån termerna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Ryen, 2004).  

Studien är överförbar på det sätt att den kan upprepas, då vi noggrant beskrivit vårt 

tillvägagångssätt och redovisat våra intervjufrågor (se bilaga 1). Trost (2005) påpekar dock att det 

är svårt att få fram samma resultat vid en upprepning eftersom människor och samhället hela 

tiden förändras. På grund av detta, menar han, att överförbarheten inte är av så stor vikt vid 

kvalitativa studier. Pålitligheten i denna studie stärks genom att vi fortlöpande redogjort för 

arbetsprocessen, vilket gjort att vi kunnat be andra läsa igenom arbetet och kritiskt granska dess 

kvalitet (Bryman, 2007). Innan vi transkriberade intervjuerna diskuterade vi hur vi skulle göra för 

att utskrifterna skulle likna varandra, vilket Kvale (1997) anser ger en högre kvalitet.  

3.4.2 Enkäter 

Vi är i vår enkätstudie inte ute efter att kunna generalisera resultatet till en större grupp utan 

enbart kunna förstärka och komplettera våra intervjusvar. På så sätt är inte reliabiliteten lika viktig 

som om vi hade velat generalisera. Vi anser att vår enkätstudie är stabil då en upprepning skulle i 

det närmaste ge samma resultat. Trost (2007) framhåller dock att tidsfaktorn spelar roll. Det får 

inte gå för lång tid mellan de olika tillfällena eftersom elevernas motivation och inställning till 

engelskämnet då kan förändras. Ytterligare ett sätt att stärka reliabiliteten är att formulera 

frågorna på ett sådant sätt att de är lätta att förstå (Trost, 2007). Detta är speciellt viktigt i vårt 

fall, då enkäten riktar sig till barn, och är därför något vi lagt stor vikt vid. 
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4 Resultat 

Nedan redovisas resultatet från intervjuer och enkäter under fyra huvudrubriker som knyter an 

till studiens syfte och frågeställningar. I resultatredovisningen används fiktiva namn för att 

anonymisera intervjurespondenterna samt för att underlätta läsningen. Citat från respondenterna 

är, för tydlighetens skull, kursiverade och satta inom citattecken. Elevernas sammanställda 

enkätsvar har redovisats under rubriken motivation. 

4.1 Respondent 1 - Anna 

4.1.1 Bakgrund 

Anna, som har svenska/SO-utbildning med engelska som tillval, har arbetat som lärare sedan 

januari 2000 och har undervisat i engelska i två och ett halvt år. Nu har hon en sexa samt 

språkvalsgruppen för engelska. Anna undervisar i ämnet för att hon är den enda i arbetslaget som 

har rätt utbildning men säger: ”Det är inte att jag måste, jag tycker det är roligt”. 

4.1.2 Språksyn, undervisningsmetoder och arbetssätt 

Anna anser att engelska språket spelar en mycket stor roll idag, då det finns överallt i vardagen. 

Hon tycker att engelska är roligt och något alla har nytta av, detta vill hon också förmedla till 

eleverna. Hon menar att målet med engelskundervisningen är att eleverna ska kunna 

kommunicera och förstå. ”Det muntliga är viktigare än det skriftliga […] sedan är det ju jättebra 

att kunna läsa på engelska men […] det kommer lite efter.” Detta är enligt Anna en tämligen 

naturlig syn eftersom engelska är ett språk som nästan alla kan och som behövs för att ta sig fram i 

ett främmande land. Hon kan inte komma på något speciellt som påverkat henne i denna 

uppfattning men hon menar att den influerar vårt samhälle i stor grad. ”Du kan vara jätteduktig 

på grammatik, men kan du inte prata så hjälper inte det.” Angående styrdokumenten anger läraren 

att de inte är så konkreta men att de betonar kommunikationen. Anna säger att hon inte följer 

någon speciell metod eller teori: ”Jag vill få in pratet […] och att göra det roligt”. Hon utgår från 

en lärobok men betonar att hon ofta gör avvikningar från denna för att få in fler muntliga och 

roliga övningar.  

För varje nytt område i läromedlet sätter hon upp mål som ska klaras av, som avslutas med ett 

prov: ”[…] det är vissa grammatiska grejer som måste vara med och som jag tragglar igenom […]”. 

Att ha en fast struktur och göra avvikelser från denna tror hon att eleverna mår bra av. En vanlig 

vecka  omfattar  tre  engelsklektioner  exklusive språkvalsengelskan.  Under första lektionen går de 
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igenom en ny text i läroboken genom att läsa och översätta den samt ta upp tillhörande glosor. 

Andra lektionen involverar en hör- eller talövning, spel eller något annat som läraren finner roligt 

för eleverna. Sista lektionen är ”stora läxförhörsdagen” vilket innebär ett skriftligt glos- eller 

meningsförhör samt ett textförhör där läsning och översättning testas. Slutligen ses och diskuteras 

en film. Anna uppger att hon gärna skulle använda sig mer av drama i sin undervisning men att 

hon känner sig osäker med denna arbetsform.  

4.1.3 Elevgruppens behov och individualisering 

Anna uppger att elevgruppen i hög grad påverkar undervisningen. Hon säger att: ”Olika sätt 

passar ju för olika elever och därför måste man ju hela tiden variera” samt att: ”Det handlar ju om det 

att man ser vad som fungerar och vad de mår bra av”. I år 6 finns ett tvågrupperingssystem där 

Anna undervisar de som går snabbare framåt, medan en speciallärare har hand om ”[…] de båda 

andra lite svagare grupperna”. Hon anser att de svagare eleverna i klassen lär sig av dem som kan 

mer men är ändå förvissad om att en viss nivågruppering behövs. Anna pratar olika mycket 

engelska under lektionerna beroende på elevgruppen. Hon använder sig av läromedlets två 

textnivåer för att kunna individanpassa undervisningen. Dessutom ger hon olika antal glosor i 

läxa beroende på eleven.  

4.1.4 Motivation 

Anna uppger att hon försöker göra sina elever motiverade och intresserande genom att hitta roliga 

övningar och ibland visar hon även filmer som hon vet att eleverna tycker om. Hon försöker 

också överföra sin egen entusiasm på sina elever. Hon anser att de oftast är motiverade i ämnet 

men att det ibland finns vissa elever som inte är det och som då påverkar en del andra. Hon tror 

att elevernas motivation har med vår kultur att göra, genom att eleverna hela tiden utsätts för 

språket i vardagen. Anna upplever att eleverna är mer intresserade nu än för bara några år sedan 

och betonar att läraren måste arbeta för att elevernas intresse behålls och utvecklas. 

Enligt enkäten (se bilaga 3) menar samtliga elever i klassen att engelska är viktigt och majoriteten 

tycker att det är medel till mycket lätt. Stora variationer finns dock i åsikterna om 

engelsklektionerna där cirka 44 % tycker att lektionerna är roliga, ungefär 33 % att de är medel 

samt cirka 23 % att de är tråkiga. Elevernas kommentarer är till exempel att de lär sig mycket och 

att engelska är ett viktigt ämne. Det finns även elever som säger att lektionerna inte alltid är roliga 

och att de är enformiga samt att en del elever stör undervisningen. Enligt majoriteten är det 

mycket roligt att prata, ganska roligt att läsa samt medel eller ganska roligt att skriva på engelska. 

De  känner  sig  också  ganska  säkra  på  alla  dessa  tre  områden.  På frågan hur de känner sig på  
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lektionerna är svaren också varierande. Eleverna kan här ha valt fler än ett alternativ. 17 av de 39 

eleverna har kryssat i alternativet ”glad”, 12 alternativet ”säker” samt 10 på vart och ett av 

alternativen: ”uttråkad”, ”intresserad” och ”trygg”. Majoriteten av eleverna uppger att de 

använder engelska några gånger per vecka eller varje dag på sin fritid.  

4.2 Respondent 2 - Birgitta 

4.2.1 Bakgrund 

Birgitta blev färdig mellanstadielärare 1974 och har därmed kompetens att undervisa i engelska. 

Hon har dock ingen speciell utbildning i ämnet men säger att: ”Det ligger mig varmt om hjärtat”. 

Birgitta har undervisat i engelska i 5-10 år och har just nu en fyra. Orsaken till att hon undervisar 

i ämnet är dels av schematekniska skäl och dels för att hon känner att hon har mycket att ge.  

4.2.2 Språksyn, undervisningsmetoder och arbetssätt 

Birgitta tycker att engelska språket har enormt stor betydelse för att det är något alla behöver i 

framtiden. Målet i ämnet är enligt henne att kunna kommunicera, förstå och våga använda 

språket. Hon har aldrig riktigt funderat över vad som påverkat henne i denna syn men hon läser 

nu en kurs om kommunikationens betydelse där hon fått bekräftelse för sina tankar. Birgitta är 

positiv till styrdokumenten eftersom de framhåller internationaliseringen och den kommunikativa 

förmågan, vilket hon instämmer i. Hon kan inte direkt säga att hon inspirerats av någon särskild 

teori eller metod men nämner Vygotsky och att hans teorier visar sig genom att hon ställer krav 

strax ovanför elevernas kunskapsnivå så att de lyfts.  

Birgitta använder sig av ett läromedel men kompletterar också med andra övningar, bland annat 

från en övningsbok och från Internet. Klassen har engelska tre gånger i veckan och har läxa till 

varje lektion, vilket kan vara glosor, läsning eller översättning. Birgitta börjar med att gå igenom 

ett nytt stycke i läroboken och efter fem kapitel har de ett prov. Hon tar först upp ord som tillhör 

kapitlet och sedan lyssnar de på texten. Efter detta läses den gemensamt och läraren ställer frågor 

på innehållet och eleverna får fråga om ord de tycker är svåra. Hon har inga skriftliga glosprov 

eftersom hon anser att det viktiga är att eleverna kan säga ordet inte stava det, hon är då noga 

med uttalet. I övningsboken tränas enkel grammatik men detta är också något som tas upp 

muntligt i ett sammanhang. Till varje kapitel i boken finns sånger som de använder. Birgitta 

skulle gärna vilja prata mer engelska under lektionerna och inte falla för frestelsen att prata 

svenska för att det sparar tid.   
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4.2.3 Elevgruppens behov och individualisering 

Birgitta tycker att det är lätt att anpassa undervisningen till elevgruppen i år 4 eftersom de 

fortfarande kan ungefär lika mycket. Naturligtvis finns det skillnader, säger hon, men om man 

pressar de svaga lite så kan de hänga med: ”Jag förutsätter att alla är med på tåget och det jobbar vi 

efter”. Därför finns det ingen nivågruppering i engelskundervisningen. De som har en 

långsammare arbetstakt får ta med sig arbete hem om de vill. Birgitta erbjuder sig att, efter 

skoltid, hjälpa till med läxorna för dem som inte har så stort stöd från hemmet. Hon säger att det 

inte hjälper att ge barn med till exempel koncentrationssvårigheter andra övningar för de orkar 

ändå inte sitta still. Hon låter istället de eleverna gå ut och röra på sig samt stöttar dem och 

föräldrarna extra mycket.  

4.2.4 Motivation 

Birgitta försöker motivera eleverna genom lekar, spel och läsning, alltså övningar som är roliga för 

eleverna. Hon säger att alla eleverna inte är motiverade och att hon då försöker påverka dem 

genom föräldrarna samt att hon själv peppar dem. Birgitta betonar hur stor roll föräldrarna spelar 

för barnets motivation och säger att detta ser olika ut i olika kulturer. Eleverna har också en 

individuell utvecklingsplan där de kan se sina framsteg.  

Från elevernas enkätsvar (se bilaga 4) kan utläsas att flertalet tycker att engelska är mycket viktigt 

samt att det är medel eller ganska lätt. 57,7 % anser att lektionerna är ganska roliga och detta 

kommenteras till exempel med att de lär sig mycket, gör roliga saker samt tycker om engelska.  

7,6 % anser att lektionerna är tråkiga. De flesta elever tycker att det är ganska till mycket roligt att 

prata, läsa och skriva engelska. När det gäller att prata och skriva så känner sig majoriteten av 

eleverna ganska säkra. När det kommer till läsning är de istället ganska eller mycket säkra. 18 av 

26 elever uppger att de är glada under engelsklektionerna, 8 att de är intresserade, 6 att de är säkra 

och 6 att de är nervösa. Observera att eleverna här har kunnat välja fler än ett alternativ. 

Huvudparten säger, att de på sin fritid, använder engelska några gånger i veckan. 

4.3 Respondent 3 - Cecilia 

4.3.1 Bakgrund 

Cecilia har arbetat som lärare sedan 1980 och har en mellanstadielärarexamen där engelska hade 

stort utrymme. Hon har undervisat i engelska i nästan alla år och arbetar just nu i år 6 där hon 

har två grupper om vardera 20 elever.   
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4.3.2 Språksyn, undervisningsmetoder och arbetssätt 

Cecilia anser att engelskan spelar en mycket stor roll i dagens samhälle eftersom musik, tv-

program och dataspel är på engelska. Kommunikationen, anser hon, är det viktigaste inom 

ämnet: ”Det gäller ju att höra och förstå först, men så fort man kan nicka […]  och säga ja eller skaka 

på huvudet då är det kommunikation”. Hon tror att det är Lpo 94 och de nationella proven som 

påverkat henne, då de starkt betonar kommunikation och hon ser positivt på styrdokumenten 

som rör engelska. Även lärarpress har påverkat henne, hon nämner att hon läst att läraren inte bör 

låta eleverna börja skriva för tidigt, något hon tagit fasta på. Cecilia menar även att hennes syn 

ändrats med åren då utbildningen hon gick var mer metodisk och inriktad på grammatikdrillning 

och glosträning. Numera utgår hon alltid från helheten och tittar sedan på de mindre delarna, 

som ord och grammatik, då de finns i ett sammanhang. Motvilligt undervisar hon grammatik, 

endast för att hon tror att lärarna i år 7 vill att eleverna ska kunna lite när de kommer dit.  

Klassen har tre eller fyra engelsklektioner varje vecka. De brukar börja med att lyssna på en text, 

första gången med stängda böcker. De fortsätter med att prata om bilderna och att eleverna själva 

får läsa texten och har möjlighet att fråga om uttal och förklaringar. Tunga lektioner avslutas med 

en lek eller sång. Första tillfället får de också glosor som repeteras muntligt många gånger genom 

att eleverna säger efter läraren, detta för att det ska vara väl förberett när eleverna kommer hem. 

De har också haft oregelbundna verb i läxa. Andra lektionen arbetar de ofta med texter, dialoger 

och övningar i övningsboken medan tredje lektionen har lite friare övningar, som skrivning och 

läsning, samt ett skriftligt glosförhör. Under lektionerna försöker läraren prata så mycket engelska 

som möjligt, grammatikundervisning sker dock på svenska. Hon försöker också peppa eleverna 

till att våga använda sin engelska, där hon menar att ett tillåtande klassrumsklimat hjälper till. 

Cecilia skulle vilja använda sig mer av Internet och datorer men säger att detta är svårt då hon 

upplever att hon inte får med sig alla elever. 

4.3.3 Elevgruppens behov och individualisering 

Cecilia anser att mycket i engelskan går att göra tillsammans även om det finns 

kunskapsskillnader. Hon försöker också ha en timme i veckan då eleverna arbetar med olika 

arbetsuppgifter och då hon kan ge lite extra stöd till dem som behöver. Hon påpekar också att 

eleverna kan hjälpa och lära av varandra och att hon därför inte vill nivågruppera. Glosor och 

andra övningar individualiseras för att möta alla elevers behov, till exempel genom att hon inte 

rättar stavningen eller att förhören sker muntligt.  
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4.3.4 Motivation 

Ett modernt läromedel menar Cecilia är gynnsamt för elevernas motivation. Ytterligare saker som 

ökar lusten att lära är musik, engelska tv-serier, och populära böcker som Harry Potter. Enligt 

läraren är eleverna mycket motiverade då de förstår vikten av att kunna språket.   

Alla elever som besvarat enkäten (se bilaga 5) tycker att engelska är viktigt och majoriteten har 

svarat att de tycker det är mycket viktigt. De flesta eleverna anser att språket är medel eller ganska 

lätt samt att lektionerna är ganska roliga. I fråga om lektionerna finns dock en variation i svaren 

då 65,4 % anser att de är roliga, 26,9 % att de är medel samt 7,7 % att de är tråkiga. Exempel på 

kommentarer från eleverna är att de får lära sig, att det är viktigt och att lektionerna är varierade. 

Å andra sidan tycker en del elever att de gör samma saker och inte så mycket nytt. När det gäller 

att prata uppger de flesta eleverna att de tycker att det är ganska eller mycket roligt samt att de 

känner sig ganska säkra i det. Också i läsning känner sig eleverna ganska säkra och tycker det är 

medel- eller ganska roligt. De flesta känner sig ganska säkra även i skrivning men i åsikterna om 

hur roligt det är finns en lite större spridning, dock anser majoriteten att det är ganska eller 

mycket roligt. 17 av 26 elever uppger sig vara glada under engelsklektionerna, 15 trygga, 15 

intresserade samt 11 säkra. Notera att eleverna kan ha valt fler än ett svarsalternativ. Flertalet 

uppger att de under sin fritid använder engelska några gånger varje vecka eller varje dag.  

4.4 Respondent 4 - Diana 

4.4.1 Bakgrund 

Diana blev utexaminerad 1-7 lärare december 1993 och har engelska som tillval. Hon har 

undervisat i ämnet sedan dess och har nu hand om år 5 och år 6. Orsaken till att Diana valt att 

undervisa i engelska är för att hon alltid älskat språk och tycker det är mycket roligt. 

4.4.2 Språksyn, undervisningsmetoder och arbetssätt 

Diana tycker att engelska har mycket stor betydelse då det är det språk människor klarar sig med 

runt om i världen och på Internet. Hon anser att det kommunikativa ska vara huvudfokus, 

speciellt då pratet, vilket hon menar stöds av styrdokumenten. Det är dock inte styrdokumenten 

som påverkat henne utan att hon upplevt hur stor användning man har av språket. Målet med 

undervisningen tycker Diana är att eleverna ska våga kommunicera. Hon kan inte namnge någon 

speciell metod som inspirerat henne men säger att de hon läste om i utbildningen finns med i 

bakgrunden.  ”[…]  om  det finns någon sådan här kommunikationsteori, då syns ju det, hoppas jag.” 
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Klassen har tre engelsklektioner varje vecka. Vid första tillfället gås en text från läroboken igenom, 

de börjar med att prata om orden och lyssna på texten. Detta blir också läxa, som förhörs till 

exempel genom att eleverna får återberätta utifrån stödord eller bilder samt ett skriftligt 

glosförhör. Lektionen avslutas ofta med en lek eller liknande. Andra lektionens innehåll varierar, 

antingen följs föregående dags uppgifter upp eller så gör de något helt annat som till exempel en 

kommunikationsövning. Här används material som bilder, spel och andra läroböcker. Under sista 

lektionen följer hon på något sätt upp det de gjorde första lektionen. Grammatik undervisas när 

det kommer upp i texter men hon är dock inte så noga med att alla ska kunna grammatiken utan 

mer att de ska känna igen uttrycken. Hon säger att hon använder engelska i sin undervisning 

ungefär i så stor utsträckning som hon borde i år 6 men att hon egentligen skulle kunna prata 

mer, även med de yngre.  

4.4.3 Elevgruppens behov och individualisering 

Diana menar att eleverna är på mycket olika nivåer redan när de börjar fyran och hur läraren 

måste ta hänsyn till elevgruppen varierar därför. Nivågruppering brukar inte finnas i fyran och 

femman och är ovanligt även i sexan, då läraren anser att eleverna lär av varandra och att 

undervisningen ändå kan anpassas. Istället arbetar de mer med individuellt anpassade uppgifter. 

När det gäller grammatik tas detta upp när läraren upplever att eleven själv är mogen för det. 

Glosläxan individualiseras genom att eleverna får olika antal ord samt att korrektheten i 

stavningen bedöms efter förmåga.  

4.4.4 Motivation 

Diana tycker att först och främst ska undervisningen vara rolig. Hon påpekar dock att allting inte 

kan vara roligt jämt. För att göra det roligt arbetar hon med till exempel sånger, rim och lekar. I 

år upplever hon att många i år 5 är omotiverade och därför används en form av belöningssystem 

där lektionen avslutas med något som eleverna tycker är roligt. Hon säger att också detta måste 

anpassas till gruppen. Läraren tycker att eleverna är positiva till att kunna språket men att de inte 

vill lära sig det. ”En del tror ju redan att de kan tillräckligt mycket och då så är man inte motiverad 

till att liksom lära sig mer […].”  Det som Diana skulle vilja förändra med sin undervisning är att 

hon vill nå alla elever ännu mer, även de som är omotiverade. Hon påpekar att motivationen i 

stor grad beror på vilken inställning eleverna har från början och att motivationen kommer från 

dataspel och musik.   
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Enligt elevernas enkätsvar (se bilaga 6) är engelska ganska eller mycket viktigt samt ganska eller 

mycket lätt. Spridningen i uppfattningarna om lektionerna är stor då 67,8 % tycker att de är 

medel eller ganska roliga medan 17,9 % anser dem vara mycket tråkiga. Som kommentarer har 

eleverna å ena sidan skrivit att lekar och tävlingar är roliga, att de gillar engelska och att 

lektionerna är roliga. Å andra sidan säger andra att lektionerna är tråkiga, stökiga och för lätta. Att 

prata anser samtliga är medel till mycket roligt och de känner sig ganska eller mycket säkra i detta. 

Vad gäller läsning skiftar åsikterna mer men flertalet tycker att det är ganska roligt och de känner 

sig ganska eller mycket säkra i detta. En spridning finns också när det kommer till skrivning, även 

om de flesta anser att det är medel eller ganska roligt och uppger sig ganska säkra. 12 av 28 elever 

anger att de är glada och lika många säkra under engelsklektionerna. 10 känner sig uttråkade, 7 

intresserade samt 7 trygga, varje elev kan ha angett fler än ett svar. Eleverna menar att de 

använder engelska några gånger per vecka eller dagligen på sin fritid.  

4.5 Respondent 5 - Emma 

4.5.1 Bakgrund 

Emma har arbetat som lärare sedan år 2000 och har en 1-7 lärarutbildning med engelska som 

tillval. Samtliga sina verksamma år har hon undervisat i ämnet och just nu har hon en sexa. 

Anledningen till att hon undervisar i engelska är för att hon är intresserad av språk och tycker det 

är roligt, något hon vill förmedla till eleverna.  

4.5.2 Språksyn, undervisningsmetoder och arbetssätt 

Engelska språket är en stor del av samhället och har stor betydelse, enligt Emma. Hon tycker att 

det är positivt att eleverna får höra engelska genom musik, tv och datorer. Emma anser att 

kommunikationsbiten är det viktigaste i ämnet och att hon själv upplevt att hon har stor nytta 

och glädje av detta. Angående styrdokumenten säger hon att de har ett bra innehåll men kunde 

vara lite mer detaljerade. Emma nämner the Functional-Notional approach som en metod som 

inspirerat henne då den säger att grammatik ska vävas in i ett naturligt sammanhang. Läraren 

uppger att undervisningen i sexan är mycket traditionell och hon önskar att hon kunde variera sig 

mer, med till exempel dramaövningar och PowerPoint, allt eftersom elevernas intressen förändras 

med åldern. Hon följer en lärobok men kompletterar med andra material som spel, korsord och 

böcker. 
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De har fyra lektionstillfällen i veckan varav den första innehåller en genomgång av text och glosor, 

då de först lyssnar på texten och sedan översätter den. De två nästkommande lektionerna arbetar 

de i övningsboken samt med grammatik. Här läggs också någon hörövning, tävling och korsord 

in. Vid sista tillfället förhörs glosläxan skriftligt, samt att ett mindre textstycke ska översättas. I 

sexan har de dessutom oregelbundna verb i läxa. För att öva på att prata har de den senaste tiden 

haft i läxa att med hjälp av stödord återberätta en text. Under lektionerna pratar läraren nästan 

bara engelska och uppmuntrar och påminner också eleverna till att försöka.  

4.5.3 Elevgruppens behov och individualisering 

Individualisering sker genom anpassning av material och läxor. Ibland delas också gruppen för att 

gynna dem som behöver en lugnare arbetstakt. När det gäller grammatik finns det olika 

anledningar till att hon behöver ge förklaringar. En del frågar av intresse och kräver svar medan 

andra inte frågar någonting men ändå behöver hjälp och stöd.  

4.5.4 Motivation 

Emma försöker motivera sina elever genom att variera sin undervisning. Detta gör hon till 

exempel med tävlingar, mer praktisk undervisning med konkreta föremål då hon försöker sätta 

saker i sitt rätta sammanhang. Hon upplever att eleverna är mycket motiverade och engagerade i 

engelskundervisningen, då de gärna vill lära sig och tycker att det är roligt. En orsak till detta tror 

hon är att engelskan är en så stor del av deras vardag.  

Samtliga enkätsvar (se bilaga 7) visar att eleverna i klassen anser att engelska är ganska eller 

mycket viktigt samt att samt att majoriteten anser det vara medel eller ganska lätt. I frågan om 

vad eleverna tycker om engelsklektionerna är det många skilda åsikter, 79 % anser de är medel 

eller ganska roliga medan 15,8 % säger att de är ganska tråkiga. Detta kommenteras av eleverna 

bland annat med att tävlingar och lekar är roligt medan de tycker det är tråkigt att arbeta i 

böckerna. Majoriteten anser att det är ganska eller mycket roligt att prata engelska samt medel 

eller ganska roligt med läsning och skrivning. Överlag känner de sig ganska säkra i samtliga av de 

tre färdigheterna. Av 19 elever uppger sig 11 vara glada och lika många säkra under 

engelsklektionerna, 8 säger att de är uttråkade, 8 intresserade samt 7 trygga. På denna fråga har 

eleverna kunnat välja fler än ett alternativ. På sin fritid använder de engelska några gånger i 

veckan. 



 

 

  24  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vi känner att vi valde rätt metod med semi-strukturerade intervjuer eftersom vi fick fram en stor 

mängd givande information. Däremot kom vi under våra intervjuer in på många sidospår som 

inte var relevanta i denna studie. Därför fick vi ständigt fråga oss om informationen vi fått fram 

var relevant för vårt syfte och våra frågeställningar, detta för att behålla den röda tråden i arbetet. 

När det gäller valet att komplettera med en enkätstudie ansåg vi att det var mer givande att fråga 

eleverna själva om deras intresse och motivation i engelskämnet än att endast intervjua lärarna. 

Detta för att lärarnas och elevernas uppfattningar kanske inte alltid stämmer överens. Om vi 

istället för enkäter hade gjort exempelvis gruppintervjuer hade risken varit att intervjugruppens 

uppfattning inte varit representativ för hela klassen samt att eleverna påverkat varandra. 

Vi är medvetna om att det inte är möjligt att vara helt objektiv när man gör en studie eller en 

analys eftersom man ständigt påverkas av sina egna erfarenheter och värderingar. Det viktigaste, 

enligt Bryman (2007) är att inte medvetet låta sina egna värderingar influera resultatet. Vi tog 

fasta på det Bryman säger och försökte tolka respondenternas svar så objektivt vi kunde genom att 

ställa oss själva frågan: Är det detta läraren säger och menar? Vårt försök att välja så olika 

respondenter som möjligt lyckades inte riktigt då vi under analysarbetet insåg att likheten mellan 

lärarna var stor. Detta kanske dock kan ge oss en uppfattning om hur lärare i allmänhet arbetar, 

även om vi i en så här liten studie inte kan dra några generella slutsatser.  

Enligt Trost (2005) bör man inte ställa några ledande frågor eller påståenden eftersom detta kan 

påverka respondentens svar. Å andra sidan menar Kvale (1997) att ledande frågor och påståenden 

visar om respondentens svar är tillförlitliga eller inte samt bekräftar om intervjuarens tolkning är 

riktig. På grund av att vi sedan tidigare inte har så stor erfarenhet av att intervjua upplevde vi att 

det var svårt att formulera följdfrågor. När inte heller forskningen vi läste gav några klara besked 

gjorde vi det som föll sig naturligast för oss, vilket medförde att vi blandade ledande frågor och 

påståenden med öppna frågor.  

Bryman (2007) säger att det är en fördel att göra en pilotstudie innan den riktiga studien. Detta 

för att kontrollera att intervjufrågorna är begripliga och att frågorna mäter det de avser att mäta. 

Tyvärr har vi, på grund av tidsbrist, inte kunnat genomföra detta. Vi är dock medvetna om att 

detta kan ha påverkat intervjusituationen då några respondenter hade svårt att förstå en av 

frågorna.    Vi  skickade   ut   frågorna  till   respondenterna   innan   intervjun  för  att   de  skulle 
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kunna förbereda sig lite och för att de skulle känna sig tryggare vid intervjutillfället, vilket vi 

tyckte var bra. Vi upplevde dock att detta i ett fall kan ha varit negativt då respondenten hade 

förberett sig så väl att denne blev allt för låst vid de förberedda svaren.  

Genom att testa validiteten i enkäten får vi veta om frågorna mäter det de avser att mäta. På 

grund av tidsbristen hann vi inte heller här göra någon pilotstudie. Istället lät vi personer i vår 

omgivning läsa igenom och kommentera frågorna så att de är formulerade på så sätt att de speglar 

vårt syfte. Då vi lagt ner mycket tid på att formulera frågorna enkelt tror vi inte att det var några 

problem för eleverna att förstå dem. Vi kunde inte själva dela ut alla enkäter vilket vi nu inser 

ökade det interna bortfallet något då vi inte kunde kontrollera att alla svarat på alla frågor. Då det 

interna bortfallet var litet tror vi inte att det påverkat resultatet nämnvärt. Vi tror heller inte att 

det faktum att vissa elever, på grund av sjukdom eller semester, inte kunde besvara enkäten gjort 

resultatet skevt då det troligtvis inte handlade om en speciell grupp av elever, till exempel de som 

har svårt för engelska. 

5.2 Resultatdiskussion 

Under våra intervjuer och analysen av dessa märkte vi att lärarna var ganska lika när det gäller val 

av undervisningsmetod. Samtliga lärare anger att kommunikation är det viktigaste i 

engelskundervisningen och vi kan av intervjuerna utläsa att de alla har ett kommunikativt synsätt. 

Precis som Rivers (1981) påpekar är det dock, vad vi kunnat se, ingen av lärarna som håller sig 

strikt till en speciell metod. Det var endast en av lärarna, Emma, som kunde namnge en av de 

metoder hon arbetar efter, för övrigt verkar respondenterna vara omedvetna om vilka metoder 

som ligger till grund för deras undervisningssätt och vad som påverkat dem. Celce-Murcia (2001) 

säger ju att för att kunna göra ett lämpligt metodval är det en fördel om lärare har kunskap om 

olika undervisningsmetoder och deras historia. På lärarutbildningen har vi lärt oss att det är 

viktigt att veta varför man gör olika saker och vilken forskning man stödjer sig på. Vi undrar 

därför om den omedvetenhet vi funnit endast gäller dessa lärare eller om den är generell. Det ska 

dock påpekas att samtliga lärare nämnt styrdokumenten och det kommunikativa synsätt som de 

bygger på. Vi kan inte undgå att fundera på och spekulera i vad omedventenheten kan bero på. 

Flera av lärarna har en mellanstadielärarexamen vilken beskrivs mer som en yrkesutbildning. Vi 

tänker oss att denna kanske inte, på samma sätt som idag, var kopplad till forskning. Det kan 

därmed vara så att vidareutbildning behövs för att öka medvetenheten hos lärarna. Med de 

välfyllda scheman lärare har idag tänker vi oss också att de inte själva har tid över till att läsa och 

själva uppdatera sig.    
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Samtliga lärare i vår intervjustudie är enligt vår tolkning influerade av och grundar sig på 

metoden Communicative Language Teaching, CLT, då de tycker att man lär sig språk genom 

kommunikation, något Richards och Rodgers (2001) skriver är ett av huvuddragen i denna 

metod. Anna, Birgitta och Emma arbetar alla med översättningsövningar vilket, om vi hårdrar 

det, kan ses som en påverkan av grammatik- och översättningsmetoden. Detta visar ju precis som 

Tornberg (2005) säger att även de ”äldre” metoderna lever kvar och att dessa, vilket Rivers (1981) 

påpekar, ofta kombineras med andra undervisningsmetoder beroende på elevgruppen och vad 

som ska undervisas. Av intervjusvaren kan vi utläsa att lärarna för att motivera sina elever vill göra 

undervisningen rolig. Även om många likheter finns mellan undervisningssätten, så finns ändå 

skillnader som tycks påverka elevernas motivation olika. Vi kommer nu, lärare för lärare, 

diskutera vilka metoder de influerats av och hur dessa påverkar motivationen samt hur lärarnas 

och elevernas uppfattning om motivation stämmer överens.  

Hos Anna tycker vi oss kunna skönja lätta tendenser av grammatik- och översättningsmetoden då 

hon, förutom att använda översättningsövningar, inför prov ”tragglar” grammatik. Detta är dock 

inte huvudfokus i undervisningen och vi får uppfattningen att Anna undervisar grammatik både 

deduktivt och induktivt. Hon anser att hennes elever oftast är motiverade men att en del 

omotiverade elever ibland påverkar andra negativt. Som vi tidigare nämnt är Annas elever positivt 

inställda till engelska men åsikterna om lektionerna varierar. Våra funderingar kring detta är att 

lektionerna kanske är för formella trots att läraren försöker göra dem roliga. Som vi tidigare 

skrivit kan grammatik- och översättningsmetoden ha en negativ inverkan på elevernas motivation. 

Ytterligare en anledning tror vi kan vara att det finns några elever som stör på engelsklektionerna, 

något som påpekas av både läraren och eleverna. Vad detta beror på är dock något som vi inte kan 

uttala oss om. Anna uppger också att hon utgår från en fast struktur och detta är något som vi 

kan tänka oss är en orsak till att eleverna säger sig vara uttråkade och tycker att lektionerna är 

enformiga. Å andra sidan anser vi att det är bra för elever med svårigheter att ha en fast struktur så 

att de kan känna sig trygga. Vi menar att det är viktigt att hitta en bra balans så att behoven av 

struktur tillgodoses utan att lektionerna blir tråkiga, men vi inser också hur svårt detta är. Brooks 

(2005) och Dörnyei (2001) menar båda att målorienterad undervisning är bra för motivationen 

vilket är något som Anna använder sig av. Detta löser dock inte allt då det finns många faktorer 

som påverkar elevernas motivation. 

Birgitta har, enligt oss, influenser av direktmetoden på det sätt att hon sätter talet i centrum samt 

anser att uttal och intonation är viktigt. Hon har också ett induktivt sätt att undervisa grammatik 

vilket är en av delarna i både direktmetoden och CLT. Birgitta menar att alla hennes elever inte är 

motiverade och att föräldrarna spelar en stor roll i detta.  Enkäterna visar dock att eleverna överlag 
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är motiverade och positivt inställda till lektionerna. Hennes undervisning innehåller till stor del 

muntlig kommunikation vilket vi tycker är positivt för motivationen då eleverna känner att de får 

användning för språket. Den positiva inställningen hos eleverna kan också bero på att Birgitta 

ställer höga men realistiska krav på sina elever samt har kontakt med föräldrarna och stöttar 

barnen även den vägen, vilket vi anser är viktigt. Många elever säger att de tycker det är bra att de 

lär sig så mycket och detta förmodar vi kan vara en effekt av lärarens krav och att hon på så sätt 

visar att hon tror på eleverna. Som Dörnyei (2001) säger är det viktigt att läraren visar att 

han/hon bryr sig om eleverna och deras utveckling vilket vi, genom det Birgitta berättat, tycker 

att hon har lyckats med.   

Cecilia berättar att hon i sin undervisning utgår ifrån helheten och därefter går in i de mindre 

delarna i språket vilket vi tycker uppvisar drag av metoden Whole Language. Dessutom upplever vi 

att det auditiva är viktigt för Cecilia då hon säger att hon låter eleverna lyssna till en ny text och 

glosorna många gånger. Hon låter heller inte eleverna börja skriva för tidigt. Tillsammans pekar 

dessa arbetssätt på influenser från the Oral-Situational method. Cecilia ser sina elever som mycket 

motiverade då de enligt henne förstår vikten av att kunna engelska. Precis som läraren säger så 

tycker eleverna att det är ett viktigt ämne. De flesta anser också att lektionerna är ganska roliga 

och en stor del av klassen uppger att de känner sig glada, trygga, intresserade och säkra under 

lektionerna vilket vi tycker tyder på att Cecilia lyckats skapa ett bra klassrumsklimat, något hon 

anser viktigt. Dörnyei (2001) påpekar hur viktigt detta är för motivationen och vi tror även att 

det är betydelsefullt för lärandet. Metoden Whole Language betonar, på samma sätt som 

kursplanen (Skolverket, 2000b), att språket inte ska delas upp i delar utan ses som en helhet. 

Detta är något som vi tror kan ha en positiv inverkan på eleverna då det inte bara handlar om 

färdighetsträning utan att de får en helhetsbild och därmed lättare kan förstå att de har 

användning för språket, vilket Dörnyei (2001) menar är viktigt för motivationen.  

I Dianas undervisning kan vi inte utläsa några särskilda drag som pekar på någon annan metod än 

just CLT. Genom det hon berättat i intervjun upplever vi att hon är den av lärarna som är mest 

kommunikationsinriktad och mest induktiv i sin grammatikundervisning. Angående motivation 

säger hon att den i stor utsträckning beror på vilken inställning eleverna har från början och hon 

upplever att många i år fem är omotiverade. Vi tycker att det är intressant att hon säger att 

eleverna vill kunna språket men inte lära sig det. Kopplat till Gardners (1985) tankar skulle detta 

kunna betyda att eleverna har ett mål men att de inte är villiga att lägga ner så stor möda på att nå 

det, trots att de ändå, enligt enkäten (se bilaga 6), överlag har positiva attityder till språket. Vi 

frågar oss då vad det är som gör att eleverna inte vill arbeta för att nå målet. En tanke vi har är att 

målet  kanske  känns  för  ouppnåeligt  för  dem  och  att  läraren  bör bryta ner det i mindre, mer 
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konkreta delmål. Då vi inte har tillräcklig insyn i lärarens arbete kan vi inte uttala oss om ifall 

detta är något hon redan arbetar med. Som sagt har eleverna i allmänhet positiva attityder till 

engelska men när det kommer till lektionerna finns det en större variation i åsikterna. En del 

uppger att lektionerna är stökiga och har för lätt innehåll samt att de känner sig uttråkade. Vi 

funderar på om detta har ett samband, att det är de elever som tycker att det är för enkelt eller är 

uttråkade som stör. Dörnyei (2001) menar att för att skapa motivation måste undervisningen vara 

utmanande. Vi anser att det är viktigt att sätta upp tydliga, uppnåeliga mål för varje elev så att de 

själva kan se sina framsteg, detta tror vi skapar lust att lära, inte bara att kunna.   

Emma nämner i intervjun att hon arbetar efter the Functional-Notional approach eftersom hon 

undervisar grammatik i ett naturligt sammanhang. Vi sökte information om denna metod och 

fick uppfattningen att den liknar CLT, därför valde vi att inte fördjupa oss mer i denna. Som 

Emma själv säger är hennes undervisning tämligen traditionell och vi ser influenser av grammatik- 

och översättningsmetoden. Hon säger att hennes elever är mycket motiverade och engagerade. De 

flesta elever uppger att de tycker att lektionerna är roliga men det finns också ett antal som tycker 

motsatsen. Detta förklaras med att det är roligt med lekar och tävlingar medan det är tråkigt att 

arbeta i läroböckerna. Dörnyei (2001) betonar att det är viktigt att materialet är relevant och 

anpassat till elevgruppen. Samtidigt säger han att undervisningen ska vara varierande, något 

Emma själv understryker att hon försöker åstadkomma. Dock medger hon att undervisningen i 

sexan ofta blir mer formell även att hon i fyran och femman använder sig av mer informella 

övningar. Vi får uppfattningen att Emma är ganska läromedelsbunden och att detta kan vara 

förklaringen till elevernas åsikter. Vi funderar också på varför hon undervisar mer formellt i sexan 

än i tidigare år och om det går att finna andra vägar till en mer intressant undervisning.  

I en av våra frågeställningar ville vi ta reda på hur lärarna väljer undervisningsmetod efter 

elevgruppen och dess behov. Eftersom respondenterna inte var medvetna om vilka metoder de 

grundar sig på kunde vi inte få svar på denna fråga på det sätt vi önskat. Vi fick däremot svar på 

hur de arbetar med individualisering i engelska, men då detta inte var vår tanke täcks inte ämnet i 

vår bakgrund. Vi väljer ändå att diskutera detta då lärarna har skilda åsikter om hur man på bästa 

sätt anpassar undervisningen till eleverna. Birgitta anser att eleverna i fyran är på ungefär samma 

kunskapsnivå vilket gör individualiseringen lätt. Diana å andra sidan säger att nivåerna är mycket 

olika och att anpassningen varierar mellan olika klasser. Hon är dock inte för nivågruppering då 

hon anser att hon kan individualisera ändå. Birgitta och Cecilia håller med om detta och 

framhåller att eleverna lär av varandra. Detta tror även Anna men menar ändå att nivågruppering 

är ett måste. Emma i sin tur delar ibland gruppen för att gynna de med långsammare arbetstakt.  
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En orsak till att lärarna har olika uppfattning om nivågruppering tror vi kan vara att de ser 

nivåskillnaderna på olika sätt. Vissa ser möjligheterna och fördelarna med olikheter i elevgruppen 

medan andra ser svårigheterna och hindren, något vi också tror kan ha en påverkan på valet av 

undervisningssätt.  Det är intressant att någon lärare tycker att kunskapsnivån hos eleverna i fyran 

är jämn medan en annan lärare menar motsatsen. Vi tror att det kan ha att göra med om eleverna 

har haft schemalagd engelskundervisning redan innan fjärde klass. På grund av detta kan en del 

elever ha lärt sig mer än andra och skillnaderna kan ha ökat. Frågan om nivågruppering eller inte, 

är enligt oss svår att besvara, vilket också visar sig i lärarnas svar. Styrdokumenten ger heller inga 

klara direktiv i denna fråga, mer än att individualisering ska ske. Vi tror att detta är någonting 

läraren får avväga beroende på elevgrupp och situation. Brophy (1998) säger ju att ett mindre 

elevantal kan ge ökad motivation då läraren har större möjlighet att se alla elever. Därmed kanske 

det inte handlar om att nivågruppera, utan enbart att gruppera för att få mindre elevgrupper? 

Slutligen vill vi sammanfatta vad vi kommit fram till när det gäller undervisningsmetoder och 

motivation. Vi har sett att det, precis som Brown (2000) säger, inte finns en metod som har 

lösningen på allt samt att läraren måste anpassa undervisningen till varje situation och elevgrupp. 

Vi har fått insikt om hur viktig motivationen är för inlärningen och att det finns flera sätt att 

bygga upp den. En viktig faktor är att läraren ställer rimliga men utmanande krav på eleverna 

vilket gör att de känner att han/hon bryr sig om dem och tror på dem samt att de själva kan se 

sina framsteg. En annan betydelsefull sak är att läraren, tillsammans med eleverna, lyckas skapa 

ett bra klassrumsklimat, då Chambers (1999) uppger att relationen mellan lärare och elev spelar 

större roll än valet av undervisningsmetod för att skapa motivation hos eleverna. Ytterligare något 

vi upptäckt är att läraren inte bör bli för läromedelsbunden då vi sett att en del elever tycker detta 

är tråkigt. Variation och användandet av andra material är därför, som vi ser det, viktigt. Vi 

förstår dock att det är lätt att lita på ett läromedel för att det känns tryggt och sparar tid.  

Vi fann att lärarnas syn på elevernas motivation inte alltid stämde överens med verkligheten. 

Därför inser vi hur betydelsefullt det är att vi som lärare tar reda på hur elevernas motivation 

verkligen ser ut och ger eleverna en chans att uttrycka sina åsikter om lektionernas upplägg och 

innehåll. En sak som är viktigt att tillägga är att det finns många andra faktorer än de vi berört 

som påverkar motivationen. Exempelvis kan läraren som person ha stor inverkan på elevernas syn 

på ämnet. Precis som Chambers (1999) säger så är relationen till läraren betydelsefull. Detta är 

också något vi känner igen från vår egen skoltid, då vi upplever att vi ofta var mer motiverade i de 

ämnen där vi kom bra överens med läraren. Man bör också vara medveten om att elevgrupperna 

kan ha haft olika utgångslägen och att deras motivation därför kan ha ökat under den senaste 

tiden, även om motivation enligt vår undersökning fortfarande är låg.   
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Vi tycker att detta arbete är relevant för oss i vår kommande yrkesroll och för andra 

lärarstuderande samt redan verksamma lärare, inte minst de som deltagit i undersökningen. Som 

förslag på vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka om den 

omedvetenhet angående metoder som vi funnit hos de lärare vi intervjuat är generell. En annan 

sak som är tänkvärd och skulle kunna utredas ytterligare är frågan om nivågruppering, vad gynnar 

eleverna? Till sist stötte vi på problemet att undervisningen blir mer formell i sexan än tidigare. 

Vidare forskning skulle kunna göras om vad som ligger till grund för detta och hur det kan 

undvikas.  
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