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Sammanfattning 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen kring lärares syn på hur återkopplingen i 

engelskundervisningen bidrar till elevers användning av målspråket i årskurs 4-6. Under 

lärarutbildningen har många teorier som vi fått arbeta med handlat om hur vi ska motivera våra elever 

och öka deras användning av engelska i klassrummet. Trots detta stöter vi ständigt på lärare som aktivt 

väljer bort engelskan för att istället stötta eleverna på svenska under engelskalektionerna. Hur kommer 

det sig att detta händer och är verkligheten en annan sanning än vad teorierna påstår? 

För att ta reda på lärarnas tankar kring hur deras återkoppling påverkar elevernas muntliga produktion 

av engelska har kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer använts. Fokus i studien är 

att tolka respondenternas svar och få tillgång till deras erfarenheter. Detta för att öka förståelsen av 

lärarnas didaktiska val kring användningen av återkoppling och se hur den påverkar elevers 

användning av målspråket. I studien används olika teorier som kan relateras till en gemensam grund, 

nämligen Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv.   

Studiens resultat visar hur och när lärarna använder sig av sin återkoppling, samt hur de anser att det 

påverkar elevernas användning av det engelska språket. Resultatet från intervjuerna sammanställs 

under resultat och diskussionsdelen. Studien visar att varje enskild lärare beslutar i vilken utsträckning 

de själva använder sig av engelska och hur de riktar sin återkoppling till sina elever. Alla lärare som 

deltog i studien ansåg att det är viktigt att prata mycket engelska som möjligt och att de stöttar 

eleverna med svenska när engelskan inte ger eleverna tillräckligt stöd. Majoriteten av lärarna i studien 

talar dock inte engelska i den utsträckningen som de önskar eftersom att eleverna är på en nivå där de 

fortfarande behöver stöttning på svenska. Hinder som påverkar eleverna i att integrera på målspråket 

är bristande språkligt självförtroende, de olika kunskapsnivåerna i klasserna samt klassrumsklimatet. 

Lärarna som intervjuats hanterar dessa hinder genom stöttning och motivation i form av återkoppling.  

Nyckelord 

Återkoppling, formativ bedömning, målspråk, stöttning, motivation.  
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1. Inledning  

Inom denna utbildning har jag under min praktik fått prova på att undervisa inom många olika ämnen. 

Främst inom ett ämne slog det mig hur viktigt det är att människor måste kunna kommunicera med 

varandra och det är inom engelskämnet.  

I kurslitteraturen om engelskundervisning har författarna tryckt på två viktiga punkter och det är 

kommunikation och interaktion. Trots detta har det slagit mig hur mycket tid som går åt till att repetera 

kunskaper som eleverna ska lära sig utantill, som grammatik, och hur lite tid eleverna faktiskt övar på 

den talade engelskan. Detta har jag observerat under min verksamhetsförlagda utbildning, men också 

själv erfarit under min egen undervisning. Hur kommer det sig att lärare lätt kommer in på fel spår och 

putsar på kunskapsdetaljer istället för att öva på att uttrycka sig på målspråket? 

Det är en svår avvägning mellan kursplanens mål och de byggstenar som de får jobba med varje dag i 

skolan och ibland glömmer lärare och elever vad som eftersträvas. För att lärandet ska utvecklas är det 

en förutsättning att ta till sig av den formativa bedömningen och ständigt ställa sig själv frågorna var 

är jag? Vart ska jag? Samt hur kommer jag dit? En slående metafor som målar upp den formativa 

bedömningen är Gudrun Ericksons husbygge, som finns att se inspelat på skolverkets hemsida 

(Skolverket, 2012). Målet är det färdiga huset, men för att kunna bygga hela huset behöver eleverna 

byggstenar. Det centrala är att eleven måste fokusera både på huset i sin helhet, inte bara på 

byggstenarna. Om eleven bara putsar och putsar på detaljer når hen aldrig målet, eleven måste bygga 

vidare för att bli klar. För att komma vidare behöver eleven stöttning ifrån sin lärare och det sker 

genom återkoppling, eftersom utan återkoppling vet inte eleverna vad som ska förbättras. 

Jag är själv intresserad av det engelska språket och funderar ofta hur det kommer sig att lärarna i 

klassrummet i vissa fall inte uppmuntrar sina elever att tala engelska. Detta har jag givetvis märkt att 

jag själv tenderar att göra, dels för att läraren vill få med alla i klassrummet, dels att det snabbt blir en 

ovana. Eleverna behöver konstant få möjlighet att öva upp sina färdigheter, ta del av lärarens 

återkoppling och bli motiverade till sin vidareutveckling. Eleverna ska få chansen att känna sig 

tillfreds med engelskan, som kommer ha en stor betydelse för deras skolgång och framtid.   

Inom moderna språk fastnar undervisningen ofta i grammatiska övningar och lärarna glömmer att 

eleverna måste få möjlighet att öva på målet, nämligen att förstå och uttrycka sig på engelska i både tal 

och skrift. De måste få öva på och bygga vidare på sitt hus, som Gudrun Erickson påpekar i videon 

som finns på skolverkets hemsida (Skolverket, 2012).   

Eftersom att målet för eleverna är att utöva så mycket engelska som möjligt så bör även 

återkopplingen till eleverna vara relevant mot målen. Med andra ord bör eleverna få återkoppling 

löpande och som inspirerar eleverna till att använda sig mer av målspråket.  

Nedan redogör jag för min studie där jag med hjälp av intervjuer tar reda på hur lärarna väljer att 

använda sig utav återkoppling i undervisningen, eftersom eleverna ska kunna uppnå en större 

måluppfyllelse och ökad inlärning av det talade målspråket.  



2 

1.1. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen kring lärares syn på hur återkopplingen i 

engelskundervisningen bidrar till elevers användning av målspråket i årskurs 4-6. Många studier visar 

att återkoppling främjar elevers lärande och jag vill undersöka hur detta påverkar elevers muntliga 

användningen av engelska i klassrummet.  

1. Hur använder lärarna och eleverna sig av målspråket? 

2. Hur motiverar lärarna eleverna till att delta i den muntliga målspråksanvändningen 

med hjälp av återkoppling? 

3. Vilken betydelse har klassrumsklimatet för återkoppling, enligt lärarna?  

4. Påverkas återkopplingen av elevernas olika kunskapsnivåer? 

2. Bakgrund  

I detta avsnitt definieras de begrepp som är centrala för studien. Några delar redovisas från Skolverket 

(2018) som är relevanta för arbetet och även den teoretiska utgångspunkten. Här genomgås även 

tidigare forskning kring återkoppling som berör målspråk och hur dessa hänger ihop samt vad 

forskningen visat är en god återkoppling.  

2.1. Centrala begrepp för studien  

Under denna rubrik redogörs för begreppet återkoppling, formativ bedömning, målspråk. Det engelska 

begreppet feedback kommer inte att användas löpande under textens gång, istället kommer det svenska 

begreppet återkoppling genomgående att användas. 

Begreppet återkoppling är en del av den undervisningsprocess där eleverna får information ifrån 

läraren hur de har presterat eller förstått en uppgift. Det kan beskrivas med andra ord som respons, 

handledning, feedback eller gensvar. Oftast används begreppet återkoppling i samband med formativ 

bedömning och beskrivs som ”återkoppling som innefattar någon form av åtgärd eller på annat sätt 

bidrar till att stödja elevens lärprocess” (Skolverket, 2011, s. 64–65). Återkoppling ska inte bara 

handla om felsökning och korrigering utan även behandla elevers styrkor, vilja att lära, att känna av 

kontexter, tala och skriva samt kunna ge återkoppling för framtida bruk. Det gäller att utforma 

återkopplingen efter eleverna eftersom olika individer tar kritik på olika sätt, samt att eleverna bör ha 

vetskap kring vad de ska göra med den återkoppling som lärarna ger dem (Lundahl, 2015).  

Begreppet formativ bedömning kopplas ofta till Dylan Wiliam (2010) och han menar att den 

formativa bedömningen innebär att eleverna, med hjälp av bedömningen, ska kunna utveckla sina egna 

tankar kring sitt lärande. Med formativ bedömning strävar läraren efter ett undervisningsklimat där 

bedömningen sker för lärandet och för att tydliggöra för eleverna var är jag? Vart är jag på väg? Samt 

hur ska jag ta mig dit? 

Elevernas delaktighet inom begreppet formativ bedömning är central och lärarens jobb är att stötta 

sina elever medan de sätter sina mål och jobbar mot dem. För att detta ska fungera måste eleven, för 

att kunna ta ansvar för sitt egna lärande, veta vilka mål som anges i kursplanen och hur de ska gå till 
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väga för att uppnå dem. Eleven ska alltså vara medveten om sitt kunnande, kunna reflektera över sin 

kunskapsutveckling och själv kunna avgöra när de uppnått kunskapsmålen och som lärare måste man 

kunna stödja den utvecklingen. Bedömningssituationerna kan variera mellan muntligt och skriftligt. 

Läraren bedömer och ibland får eleverna komma in och arbeta med självbedömning och 

kamratbedömning. Det är inte bara elevers medvetenhet i bedömningsprocessen som räknas utan även 

att de regelbundet går tillbaka och reflekterar över sin arbetsprocess för att sedan blicka framåt mot 

sina mål (Ridderlind, 2010).  

Målspråk är det språk som eleverna håller på att lära sig. Ett exempel på språk som elever ska lära sig 

i skolan är skolämnet engelska, men också tyska, franska eller spanska i moderna språk och även 

svenska som andraspråk (Lundahl, 2014). I vissa fall kan även elever tala engelska i hemmet, då 

sammanfaller målspråket i skolan med modersmålet.  

Synligt lärande 

Begreppet synligt lärande kopplas till John Hattie (2014) som förklarar innebörden av att läraren bör 

ha en tydlig bild av vad eleven ska lära sig och hur väl denna uppnått sina mål. Bryggan mellan 

förkunskaper och mål kan vara otydlig, därför är det viktigt att läraren har kunskap om elevens 

förmågor, motivation, språkfärdigheter och erfarenheter. Detta kallas för synligt lärande och uppnås 

med hjälp av formativ återkoppling. 

2.2. Skolans styrdokument  

I studien fokuseras det på när och hur lärare väljer att ta in återkoppling under engelskalektionerna.  

För att eleverna ska kunna utveckla och stimulera sin kunskap behöver de vägledning i form av 

återkoppling. Med hjälp av återkoppling kan eleverna utvecklas så långt som deras förmågor räcker. 

Ett av skolans mål är att varje elev ” utvecklar ett allt större ansvar för sina studier […] utvecklar 

förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 2011, s. 18).  

I kursplanen framgår det att eleven ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i engelska och ta reda 

på människans främsta redskap, vilket är att kommunicera, tänka och lära. Dessa möjligheter kan leda 

till att eleven får nya perspektiv på omvärlden genom hjälp av att språket ingår i sociala och kulturella 

sammanhang där målspråket används (Skolverket, 2011). 

Syftet med engelska undervisningen, enligt Lgr 11 (Skolverket, 2018), ska eleverna få möjligheter att 

utveckla sin säkerhet när det kommer till den muntliga produktionen av engelska. Det är lärarens 

uppgift att stötta och motivera eleven med återkoppling, eftersom eleven ska använda sig av den 

muntliga förmågan, där de får öva upp hur språket kan användas beroende på situation, syfte och 

mottagare. Därför är det av stor vikt att lärarna reflekterar över hur de använder sig av målspråket samt 

hur de återkopplar detta till eleverna för att möjliggöra den muntliga utvecklingen i språket. 

För att eleven ska ta ansvar för sitt eget lärande, speciellt när de närmar sig årskurs 6 där de får sina 

första betyg, behöver eleverna både förstå vad återkoppling är för något samt vad de ska göra med den. 

Det är inte förrän eleverna förstår återkopplingen som de kan utveckla sitt eget lärande i relation till 

sina mål. Även skollagen tydliggör vikten av att elever ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i 

sin personliga utveckling, parallellt med utbildningens mål, för att främja en livslång lust att lära (SFS, 

2010:800). Styrdokumenten menar att god återkoppling och stöttning från läraren leder till en 

gynnsammare inlärning. Därför är det viktigt att lärarna lägger ner tid på att lära känna sina elever för 
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att återkopplingen ska bli gynnsam både för eleverna, läraren och undervisningen. Speciellt gäller 

detta när eleven lär sig ett nytt språk och lär sig att utöva detta.  

2.3. Teoretiska utgångspunkter  

Engelskämnet är ett viktigt kärnämne i skolan. Språket ger eleverna möjligheter till nya perspektiv där 

de får lära sig ifrån olika kulturer och länder. De får också öva på att kommunicera kring sociala 

sammanhang och detta kommer hjälpa dem i deras framtida studier och arbetsliv. De teoretiska 

utgångspunkterna i studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet.  

Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv har påverkat skolans syn på människans inlärning 

eftersom det förklarar hur vi utvecklas genom sociala sammanhang och social interaktion, därför är det 

en av de teorier som studien utgår ifrån. Genom samarbeten kan elever lära sig mer tillsammans än om 

de enbart arbetat ensamma. Detta kallar Vygotskij (2001) den proximala utvecklingszonen och den 

innebär att genom samtal når eleven en utvecklingsfas som påverkar inlärningen positivt och för den 

vidare till nästa nivå.   

Samarbete och samspel utvecklar och formar individers kognitiva färdigheter i samband med att en 

person med högre kunskapsnivå stöttar elevens inlärning (Krashen, 1982). Vi lär oss genom att 

uppleva och använda språket, inte genom struktur och uppbyggnad som traditionella utbildningssätt 

bygger på. Krashen (1982) vars teori riktar in sig på elevers kommunikation och interaktion menar att 

ju mer eleven utsätter sig för målspråket desto mer suddas bristerna i språket ut, med andra ord ju mer 

de omges av engelskan desto mer ökar deras språkutveckling. Eftersom engelskan kommer att spela 

stor roll för eleverna är det viktigt att de får möjligheter att använda sig av engelskan, framförallt 

muntligt oavsett om det görs grammatiskt korrekt eller inte (ibid). 

Från ett sociokulturellt perspektiv är viljan att lära driven av driften att känna tillhörighet och att bidra 

till en grupp (Lundahl, 2014). Därför är lärandet först socialt innan det sedan individualiseras. Därför 

är skillnaden mellan vad eleven kan lära sig själv och vad eleven kan lära sig med hjälp av andra (se 

figur 3) viktig när läraren planerar, genomför och utvärderar sin undervisning. Eleven som helhet 

behöver ha en trygg läromiljö för att interagera och samarbeta med andra elever, men även en kunnig 

lärare som finns med för att stötta eleverna. Säljö (2000) använder sig utav zoner som speglar 

elevernas kunskapsutveckling i olika stadier, de får hjälp att gå vidare i utvecklingen genom sociala 

samarbeten och interaktion.  

 

Figur 3. Närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000, s. 122)  

Att tala ett nytt språk är inte det lättaste, det är svårt att komma igång om eleven inte känner att hen 

har ett tillräckligt ordförråd. Därför är det viktigt att som lärare måste gå in och stötta eleverna i deras 

utveckling. Säljö (2014) menar att när eleven lär sig något nytt kommer eleven vara beroende av 

lärarens kunskaper. Det är lärarens uppgift att ge eleven stöd och stimulans i inlärningen som bidrar 

till att eleven sedan kan bli allt mer självständig. Vägen dit är att stötta med återkoppling, som 

motiverar och får eleven att förstå sitt eget lärande och samtidigt använda sig mer av det talade 

målspråket.  

Uppnådd kompetens Utvecklingszon
Framtida 

kompetens
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Kunskapen eleverna tar till sig består av en social process som inte kan uppnås ensam, på individnivå, 

utan med hjälp av interaktionen med andra människor. Hwang och Nilsson (2011) menar att sociala 

relationer är grunden för allas utveckling, för människans utveckling. Elevens utveckling sker i 

samspel med lärarnas och samhällets kontext som skapar ramar för den miljö eleverna kommer 

befinna sig i. Lärarna avgör också hur återkopplingen ska ske för att utveckla elevernas muntliga 

prestationer på målspråket (ibid).   

2.4. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning kring återkoppling och vilka aspekter som är mest framgångsrika finns det 

inget tydligt svar på. Lundahl (2014) förklarar hur stor plats det talade målspråket egentligen bör ta. 

För att kunna lära sig ett nytt språk måste läraren fundera över hur mycket tid hen bör använda sig av 

den talade engelskan. Lyssna, läsa och skriva är en stor del av undervisningen, men det är talet som är 

viktigt när man ska lära sig ett nytt språk (ibid). Eftersom vi måste kommunicera t.ex. be om 

information, förklara en känsla eller berätta en historia bör eleverna känna sig bekväma med att utöva 

målspråket. Det är viktigt att eleverna får löpande återkoppling på deras muntliga prestationer lika väl 

som de får återkoppling på de skriftliga (ibid).  

En vinnande faktor när det kommer till återkoppling är enligt Wiliam (2011) studier att lära känna sina 

elever. Utifall elever får återkoppling som inte är formad efter hur de kan ta emot kritik ger 

återkopplingen istället en negativ effekt och hämmar utvecklingen. Om elevens egna självbild hotas 

finns risken att återkopplingen bidrar till en minskad insats, att eleven struntar i återkopplingen eller 

beslutar sig för att det uppsatta målet är för svårt. Med andra ord reagerar individer olika på 

återkoppling och lärarna förlorar aldrig på att lära känna sina elever.  

Ellis (2008) har likt Wiliams (2011) förklarat vikten av att lära känna sina elever. Ellis (2008) anser att 

undervisningen ska innehålla individuella förmågor för att alla elever ska få chansen att utvecklas, då 

krävs det att läraren får en bild av varje enskild individ i klassen. För att inlärningen ska bli så 

framgångsrik som möjligt bör lärarna acceptera detta ansvar och se till att eleverna förblir motiverade. 

Det är med andra ord lärarens roll att jobba för att motivera sina elever till att utvecklas och lära sig 

nya saker (ibid). Detta kan de givetvis inte göra om de inte lär känna sina elever och det är inte förrän 

läraren kan ge återkoppling som hjälper varje elev framåt (ibid).  

Det finns många faktorer som påverkar inlärning, allt från hemmet, skolan, läroplanen och läraren. För 

att eleven ska få stimulans i sin inlärning och arbeta med den återkoppling som ges behöver det vara 

ett gott klimat i klassrummet (Hattie, 2014). En trygg miljö bidrar till att eleverna kan påverka 

varandras inlärning genom kamratpåverkan. Med hjälp av varandra kan eleverna utveckla sitt 

engagemang och bygga upp självförtroendet när de tar ansvar för sitt lärande. Hattie kallar det för 

synligt lärande i sin forskning, det innebär att elevens lärande och förståelse står i centrum. Läraren 

finns till hands för att uppmuntra elevernas ansträngningar, fokusera på kvalitén i undervisningen och 

understödja det goda klassrumsklimatet som stöd för att engelskan ska talas mer än svenskan (ibid).  

Skolans uppgift är enligt Hattie (2014) att alla elever ska erbjudas en omtänksam miljö, där de kan 

känna sig trygga och känna sig välkomna. Klimatet i våra klassrum är viktiga och de påverkar 

elevernas egna självbilder, om de känner sig trygga och vågar visa vad de kan.  

Många elever är rädda för att tala inför större grupper, speciellt när de ska tala på engelska. Här menar 

Dysthe (1996) att eleverna ska vara medvetna om när deras arbete och användandet av målspråket blir 

bedömt. Genom sina observationer av tre klasser kom hon fram till att inlärningen gynnas när elever 
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förstår vad det innebär att få chansen att öva. Detta för att eleverna ska kunna slappna av och inte 

behöva känna oro för att de ska göra bort sig när de får chansen att öva. Eftersom detta kan påverka 

elevernas självbild negativt genom att de tappar motivationen, om de tror att de ständigt blir bedömda, 

är det av största vikt att eleverna i klassen känner sig trygga och vågar visa sina kunskaper (ibid). 

Det är viktigt att läraren förmedlar syftet med varje uppgift eftersom eleverna bör vara medvetna om 

att återkopplingen är en del av bedömningen, men att den ges för elevens utveckling och fortsatta 

lärande (ibid).  

Pinter (2006) forskar också hur omgivning påverkar eleven och hävdar att klassrumsmiljön och 

samspelet med klasskamraterna har en stor påverkan på elevers inlärning. Pinter menar att 

återkoppling är en form av stöttning som lärare ger eleverna, men även att eleverna kan stötta varandra 

och ge återkoppling till varandra. Återigen är det av viktigt att eleven ska kunna känna sig trygga när 

de väl får sin återkoppling, oavsett vem den kommer ifrån (ibid).  

Målet med återkopplingen är att eleverna får stöttning till att bli bättre och att eleverna motiveras kring 

sin egen och andras utveckling. Genom att eleverna ges möjlighet till integration med varandra och 

lärarna får de stöttning (Pinter, 2006). Eftersom målet befinner sig ovan den nivå eleven redan 

behärskar, det som kallas nästa zon för utveckling, bör stöttningen anpassas till elevens nuvarande och 

nästkommande kunskapsnivå (ibid). Pinter menar att det sociala samspelet, i detta fall i samband med 

elevens språkutveckling, samt lärarens användning av målspråket påverkar elevernas förståelse för 

engelskan. Detta förstärks när eleverna även tar hjälp av varandra via lärarens stöttning och 

återkoppling (ibid).     

Appelgren (2015) har forskat kring hur hjärnan reagerar på återkoppling och hur det påverkar 

prestationen vid olika typer av beröm. Hon har kommit fram till att det spelar stor roll vilken typ av 

återkoppling som ges och detta har hon visat genom en hjärnstudie med hjälp av en MR-kamera. 

Studien visar att beröm som ”du är en duktig flicka” ger resultat av stress, att motivation och 

prestation sänks även om de fick beröm som enbart kopplades till uppgiften. Eftersom kommentaren 

”du är en duktig flicka” får personen att tänka och reflektera över sig själv istället för uppgiften. Detta 

skapar en osäkerhet som påverkar resultatet (Ibid).  

Carol Dweck (2015) är en forskare som fokuserat på hur olika slags återkoppling påverkar eleverna.  

Dwecks forskning tar upp två typer av mindset, statiskt mindset och dynamiskt mindset. Elever med 

statiskt mindset strävar efter att verka vara intelligenta, undviker utmaningar för att deras intelligens 

inte ska hotas, samt att eleven ser andras framgång som hot (ibid). Elever med dynamiskt mindset tror 

att deras intelligens kan utvecklas och är därför öppna för utmaningar, ger sällan upp och de inspireras 

även av andras framgångar (ibid).  

Dessa två mindset, eller attityder, lyfter vikten av att våga göra fel och att eleven lär sig av sina 

felsvar. Det gynnar utvecklingen betydligt mer än om eleven inte vågar utmana sig själv enligt Dweck 

(2015).  

Precis som Appelgren (2015) har Dweck (2015) fokuserat på hur man uttrycker återkopplingen, t.ex. 

om en lärare berömmer en elev för hens intelligens blir de rädda för utmanande uppgifter, eftersom att 

de inte vill känna sig ointelligenta om de inte klarar uppgiften. Om eleven istället får höra att de klarat 

av en uppgift för att de arbetat och ansträngt sig tenderar de att bli mindre rädda för utmaningar. Detta 

kallar Dweck för att återkopplingen påverkar elevens mindset (ibid). 
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2.5. Arbete med återkoppling av målspråket i 

skolan 

Det finns många förslag om hur återkoppling bör se ut och många lärare är överens om att den ska 

vara enkelt formulerad och ges i lagom mängd (Shute, 2008). Enligt Wiliam och Leahy (2015) ska 

återkopplingen vara knuten till en aktuell uppgift och återkopplingen ska inriktas på själva uppgiften, 

inte på individen (ibid).  

En återkoppling både lärare och elever kan använda sig utav är mellan lärare och elev (se figur 1). 

Både Hattie (2012) och Wiliam (2010) nämner denna återkoppling som berör lärare och elev. Det 

berör det synliga lärandet men också den formativa bedömningen eftersom diskussionerna i 

klassrummet kan ge läraren information om elevernas arbetsprocesser. Den är dock inte formativ om 

eleverna inte vet vad de ska göra med återkopplingen (Wiliam, 2010). Eleven kan också ge läraren 

återkoppling som i sin tur kan utveckla undervisningen och bättre kunna möta elevernas inlärning.  

När en elev ger en annan elev återkoppling sker en kamratbedömning. Att ge en kamrat återkoppling 

är en god övning inför elevens egen själv-bedömning, där de själva lär sig att styra över sitt egen 

lärande (Wiliam, 2010). När elever sedan ger sig själva återkoppling är de självreglerande och kan se 

på sitt eget lärande och kunna bedöma sina arbeten. Eleverna har kontroll över sitt lärande och de ser 

undervisningen som en nyckel till sin inlärning, deras delaktighet leder till att eleverna blir sina egna 

lärare (Hattie, 2014).   

För att kunna ge återkoppling krävs mycket av läraren, speciellt när eleverna ska lära sig ett nytt språk. 

Det finns många faktorer som spelar in för att återkopplingen ska bli så effektiv som möjligt. För att 

underlätta kan lärare tänka på återkopplingen som ett verktyg till den formativa bedömningen, att det 

är ett resultat av tre processer (se figur 2), vart eleven är på väg, var eleven befinner sig nu och hur 

eleven ska nå målet. Eftersom återkoppling är en bedömningstyp ger denna modell en tydlig överblick 

av hur det kan fungera i praktiken (Wiliam & Leahy, 2015).  

 Vart är eleven på 

väg? 

Var befinner eleven 

sig? 

Hur ska eleven 

komma dit? 

Lärare Klargöra, dela och 

förstå lärandemål och 

framgångskriterier (1). 

Skapa effektiva 

klassrumsdiskussioner 

och andra 

lärandesituationer som 

visar på elevernas 

kunskaper (2). 

Ge återkoppling som 

för lärandet framåt (3). 

Kamrat  Aktivera eleverna som resurser för varandra (4). 

Elev   Aktivera eleverna som ägare över sitt eget 

lärande (5). 

Figur 2. De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning (Wiliam & Leahy, 2015, s. 25) 

De fem strategierna, som beskrivs i figur 2, går ut på att bevisa att undervisningen syftar till att bemöta 

elevernas behov och att lärarna använder sig av elevens lärande för att utveckla sina lektioner. Elevens 

lärandebehov styr med andra ord undervisningen, lärandet och den formativa bedömningen (Wiliam & 

Leahy, 2015), med återkoppling som strategi, används som stöd både till att skapa, planera, utföra och 

utvärdera undervisning.   
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3. Metod 

För att svara på frågeställningarna användes kvalitativa intervjuer i studien som även är 

semistrukturerade. Syftet och frågeställningarna riktas in på lärares syn på återkoppling i engelska-

ämnet. Därför har fyra lärare, från mellanstadiets årskurser, delat med sig av sina erfarenheter och 

åsikter på hur återkopplingen används. Frågeställningarna riktar även in sig på vilka skillnader och 

likheter som kommer uppstå under intervjuerna.   

Intervjuerna spelades in eftersom intervjun byggde på öppna frågor. Ljudupptagningen kom att 

underlätta både vid dokumentationen av intervjuerna, vid transkriberingen och analysen efteråt då 

vissa svar blev långa. Intervjuer är enligt Denscombe (2016) krävande när det kommer till tid eftersom 

intervjufrågor ska förberedas, det ska bokas tid för intervjuer och sedan ska allt material transkriberas. 

I studien används kvalitativa data, därför är intervjuer en metod som passar bra ihop med syftet då 

studien bygger på lärarnas åsikter, deras insikter och kunskapen som ligger bakom deras 

beslutsfattande i undervisningen.  

Syftet med användningen av en kvalitativ forskningsmetod är att respondenternas uppfattningar och 

åsikter lyfts och analyseras i studien. Användningen av öppna frågor ger respondenterna möjlighet att 

lyfta det de vill få fram i sina svar, de får tolka, förstå och förmedla sina upplevelser av ett utvalt 

fenomen som de själva kan påverka (Fejes & Thornberg, 2015).  

För att skapa en grund till studien krävs en förförståelse hos den som ska intervjua. Thurén (2004) 

menar att det är viktigt att förförståelsen inte påverkar tolkningen av analysarbetet senare i studien. 

Därmed är det viktigt att vara flexibel i förhållande till de egna slutsatserna och förbli kritisk till 

tolkningarna så att studiens grund inte förändras allt för mycket.   

3.1. Urval 

Fyra lärare på samma skola har valts ut inför studien. Deras utbildning och verksamma år som lärare 

varierar och samtliga är behöriga, men med olika inriktningar på årskurserna. Alla respondenter har 

undervisat inom engelska i årskurs 4-6. Kravet för att delta i studien är att de ska vara behöriga lärare, 

men det finns inget krav på att de undervisar engelska under detta läsår eftersom ämnena varierar 

beroende på klasser och läsår. Studiens respondenter har dock undervisat i engelskämnet under längre 

perioder.  

Före intervjun skickades ett informationsbrev ut via mejl till respondenterna (se bilaga 1). På grund av 

hastiga ombokningar togs beslutet att samtliga lärare inte fick se intervjufrågorna (se bilaga 2) i 

förväg, eftersom att det skulle vara lika förutsättningar för samtliga respondenter. Detta beslut togs för 

att alla skulle få samma chans att svara på frågorna.  

Information om lärarna sammanställs i tabellen nedan tillsammans med de år de varit verksamma, 

deras utbildning samt att de benämns med bokstäver från A till D. De verksamma åren samt utbildning 

varierar hos lärarna, men de är alla behöriga och har erfarenheter som verksam lärare.   

Tabell 1: Lärarnas utbildning och år som verksamma 

Lärare Utbildning År som verksam 
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Lärare A Lärare för årskurs F-6 

Sv/Eng/Ma/No 

4,5 år 

Lärare B Ämneslärare samt 

förskolelärare Ma/Eng 

16 år 

Lärare C Ämneslärare nordiska 

språk/Eng/Sv 

14 år 

Lärare D Lärare för årskurs 4-6 

Sv/Ma/No/So/Eng 

22 år 

 

3.2. Material 

Materialet som samlats in är de intervjuer som inspelats och transkriberats. Dessa har analyserats och 

diskuteras utifrån de teorier och forskning som valts ut.   

3.3. Genomförande 

I studien användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Under studiens början skickades det ut 

mail med förfrågan om lärarna på mellanstadiet skulle vilja delta i en kvalitativ intervju. Intervjuerna 

beräknades vara mellan 20–30 minuter långa och de bestod av öppna frågor, dels för att 

undersökningen skulle lyfta lärarnas egna erfarenheter och funderingar, men även för att studien inte 

gynnades av att ifrågasätta lärarnas tankesätt. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades, detta 

skedde löpande. Det material som erhållits bearbetades och analyserades enligt de metoder som 

beskrivs i följande avsnitt. 

Syftet var att lyfta fram respondenternas erfarenheter och åsikter och därför var en kvalitativ 

undersökning lämplig. Intervjuerna var cirka 30 minuter långa och var semistrukturerade, eftersom att 

större delen av frågorna är öppna, de anpassades sedan efter respondenten, intervjusituationen och 

miljön där den ägde rum. Enligt Patel & Davidson (2011) bör erfarenhetsbaserade studier använda sig 

utav intervjuer eftersom utfallen ofta skiljer sig från varandra.  

Fokus under intervjuerna var att svara på frågan hur och inte varför, med anknytning till att 

intervjuaren söker förståelse för respondentens erfarenheter, känslor och ransonering. Därefter är 

tanken med de öppna frågorna att de ska vara enkla men att svaren blir innehållsrika (Trost, 2014). 

Intervjufrågorna berörde lärarnas bakgrund till utbildning, åsikter om återkoppling och att tala 

engelska samt svenska i klassrummet (bilaga 2). Frågorna utformades efter studiens frågeställningar.    

För ljudinspelning användes en telefon. Detta genomfördes för att få med så mycket information som 

möjligt samt att det fanns möjlighet att gå tillbaka i materialet vid analysarbetet. Intervjuerna 

transkriberades före analysarbetet och alla respondenter tillfrågades om inspelningen, samt att de fick 

skriva under en samtyckesblankett innan intervjun ägde rum.   

Efter intervjuerna skickades även en kompletterande fråga ut till lärarna som tillkom under analysen 

av materialet, se bilaga 2. Vid analyseringen av materialet insåg jag att intervjufrågorna inte berörde 

om lärarna fokuserade sin återkoppling på uppgiften eller personen de gav återkopplingen till.   
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3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 

För analysen av materialet kategoriserades all data i olika kategorier som utgår ifrån studiens 

frågeställningar. Den kvalitativa data undersöks av forskaren som systematiskt organiserar det material 

som samlats in. Utmaningen ligger i den kvalitativa analysen då mönster kom att framträda samt för 

att skapa mening i den stora mängd data som har samlats in (Trost, 2014). Dessutom är det viktigt att 

analysen och materialet bli levande för läsaren eftersom att hen ska kunna vara med om resan som 

studien genomgått. Därför är det viktigt vid kodningsarbetet att forskaren är nyfiken på sitt valda ämne 

för att förtydliga behovet och resultatet av sin forskning (ibid).  

Följande kategorier utformades efter kodningsarbetet och dessa används under både resultat och 

diskussion för att tydliggöra för läsarna; Stöttningen av den muntliga förmågan i klassrummet, 

Motivering i form av återkoppling, Klassrumsklimatet påverkar på elevernas prestationer samt 

Elevers kunskapsnivåer. Syftet med bearbetningen av materialet var att lyfta och analysera lärarnas 

förhållningssätt till återkoppling, för att eleverna ska öka användningen av målspråksanvändningen 

inom engelskundervisningen.  

Synliggörandet av lärarnas förhållningssätt till återkoppling och användning av den muntliga 

engelskan i klassrummet är en del av studiens mål och hur detta används för att utveckla elevernas 

muntliga förmågor.  

3.5. Etiska aspekter 

Lärarna som deltar i denna studie har informerats i god tid om syftet med studien och att det kommer 

att ske ljudinspelningar i samtycke med personerna som ska intervjuas. Lärarna som deltar kommer 

även att vara anonyma till hänsyn av de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017) samt att de skrivit 

under samtyckesavtal för att intervjun spelas in och sedan användes i studien.  

Kraven som studien tar hänsyn till är att respondenterna informerades om undersökningen är de fyra 

huvudkraven som ingår i individskyddskravet (Björkdahl Ordell, 2007) som studien tar hänsyn till.  

Informationskravet: personerna som deltar i studien informeras om dess syfte, i detta fall har det 

skickats mail i förväg till de lärare som deltagit som innehållit information om intervjun.  

Samtyckeskravet: deltagaren fick själv bestämma över sin delaktighet. Deltagarna kunde när som helst 

under studien välja att avsäga sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet: personuppgifter får ej ges ut. Dessa är sekretsbelagda och jag är den enda som 

har tillgång till personuppgifter och intervjuerna, efter transkriberingen kommer ljudfilerna att raderas.  

Nyttjandekravet: all information från studien tillåts endast att användas för studiens syfte och inte till 

något annat (Björkdahl Ordell, 2007).  

3.5.1. Reliabilitet och validitet 

Valet av den kvalitativa intervjun byggde på att försöka förstå återkopplingens mönster i lärarnas 

undervisning, samt få förståelsen av lärarnas funderingar och arbetssätt till återkoppling. Trost (2012) 

menar att det krävs en kvalitativ studie för att förstå människors tankar och utifrån detta passar 

studiens frågeställningar och målet av att få en djupare förståelse av deltagarnas perspektiv. Det fanns 

även möjlighet till följdfrågor för att förtydliga svaren. Målet är att nå en så hög reliabilitet som 

möjligt, därför kommer det i studien ingick frågor som grundar sig på lärarens tidigare erfarenheter 
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som lärare för att få en välgrundad informationsbas kring lärarnas bakgrund (ibid). Detta görs eftersom 

intervjufrågorna är kvalitativa och kommer att bidra till en samförståelse av studiens syfte. Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att kvaliteten stärks om det som mäts är kopplat till studiens syfte, vilket i 

detta fall inte är att ifrågasätta lärarnas kompetens utan att föra fram lärarnas egna syn på 

återkopplingen. Därför är det viktigt för studien att frågorna är undersökande och uppmuntrar lärarna 

att svara hur de ger eleverna förutsättningar till återkoppling i engelskundervisningen.   

4. Resultat 

I denna del redogörs resultaten från intervjuerna i en sammanställning. Rubrikerna har utformats 

därefter; Stöttningen av den muntliga förmågan i klassrummet, Motivering i form av återkoppling, 

Klassrumsklimatet påverkan på elevernas prestationer samt Elevers kunskapsnivåer.    

4.1. Stöttningen av den muntliga förmågan i 

klassrummet 

Samtliga lärare som intervjuades var rörande överens när det kom till frågan hur de ställer sig till att 

tala engelska under sina lektioner för att stötta och motivera eleverna att tala på målspråket. Lärare B 

beskriver att hennes fokus låg helt på att hennes elever skulle använda språket och öka deras ordförråd.  

Lärare C, som undervisade i skolans mindre grupp, som tar emot elever med svårigheter, uttryckte att 

om eleverna inte förstår allt så försöker hon att först prata engelska för att de ska exponeras för 

målspråket. Lärare C förklarar också att hon försöker förklara på olika sätt innan hon tar till svenskan 

”Jag försöker ju också förklara kanske på ett annat sätt” (personlig kommunikation, 7 december 2018). 

Hon försöker att förklara på engelska på olika sätt innan hon går över till svenska och det görs när hon 

anser att eleverna inte längre förstår och tappat instruktionerna.  

Lärare A ansåg att hon inte såg några problem med att tala engelska inför eleverna och att hon 

försöker prata engelska till största delen men att hon växlar till svenska när hon märker att vissa 

individer i klassen inte förstår. Hon påpekar även hur eleverna kan reagera när de inte förstår sig på 

målspråket ”…de blir ju lite stressade av att möta något som de inte förstår, även om man växlar 

tycker dem att vänta, nu tappar jag bort dig igen” (personlig kommunikation, 28 november 2018). 

Lärare A påpekar även hur hon hela tiden får påminna eleverna om att använda sig av engelskan i 

klassrummet eftersom att de lätt faller över och talar svenska.  

Lärare D hävdar att hennes elever har lättare att hålla sig till engelskan när de ska svara på frågor och 

tala till varandra i dialogform. Men när eleverna vänder sig till henne med frågor talar de alltid 

svenska. Men hon påpekar att eleverna verkar känna sig rädda för att säga fel, att de inte vågar göra 

misstag trots att klassrumskulturen ändå är tillåtande. Hon menar att ”…inte någon som skrattar åt 

dem eller tycker att det är konstigt, utan man rättar och så kan dem få säga det igen och det är ingen 

som gör någon grej av det. Så jag tror att det ligger mer hos dem själva” (personlig kommunikation, 10 

december 2018). Här har lärare B en annan åsikt, hon menar att hennes uppfattning av eleverna är att 

de förstår vikten av att prata engelska, att de kommer att få nytta av det i framtiden. Men hon påstod 
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även som lärare D att eleverna automatiskt pratar engelska med varandra, men med läraren byter de 

över till svenska istället.  

En annan faktor bägge lärarna nämner är att bekvämligheten ofta styr elevernas användning av 

engelska. Lärare B anser att det beror på bekvämlighet och att eleverna tycker att det går fortare på det 

svenska språket och att det är därför eleverna lämnar målspråksanvändningen. Lärare C ansåg dock att 

elevernas nyfikenhet och driv ofta är i vägen för den muntliga engelskan ”…jag vet inte riktigt hur jag 

ska komma att få dem hela vägen” (personligkommunikation, 7 december 2018). Hon påpekar att trots 

variationen i undervisningen med spel, film och böcker är det många elever som tycker att det är 

tråkigt och att de inte har något engagemang i grunden och att det därför är svårt att ta dem vidare att 

tala engelska. Här menar även lärare D att eleverna inte har någon större nyfikenhet när det kommer 

till att lära sig något nytt (personlig kommunikation, 10 december 2018).  

4.2. Motivering i form av återkoppling 

Lärare B förklarar att många av eleverna var motiverade att prata engelska och till hennes förvåning 

var det många som inte tyckte att engelskan var svår att använda sig utav ”…jag upplever inte att de 

tycker att det är svårt att prata engelska” (personlig kommunikation, 7 december 2018) och säger 

sedan att det är få som tycker det känns märkligt att prata engelska. Detta förvånade lärare B då hon 

förväntat sig att eleverna skulle tycka att det var mer pinsamt att använda det nya språket. 

Återkopplingen ansåg hon ökade intresset hos eleverna eftersom att de från grunden vill lära sig 

engelska och att de förstod hur viktigt det är att lära sig det engelska språket.  

Lärare A förklarar att hon i återkopplingen gärna tar in sig själv som exempel när det kommer till att 

motivera eleverna. När de övar tillsammans i helklass säger hon medvetet, eller uttalar ett ord fel för 

att få in inlärningen i en kontext där eleverna kan motiveras och se att det inte är hela världen att göra 

fel och att de snarare lär sig mer då. Även att hon backar tillbaka och upprepar stycken med eleverna, 

som de gjort tidigare, anser hon är ett vinnande koncept för att eleverna ska se att de går framåt i 

undervisningen (personlig kommunikation, 28 november 2018).  

Lärare C hävdar också att återkoppling motiverar eleverna till att våga arbeta under engelskan. Hon får 

som nämns ovan en annan undervisningssituation då hon har hand om specialgruppen i engelskan och 

då är det max 4 elever. Hon har mer tid att ge eleverna återkoppling och menar att den mindre gruppen 

möjliggör både deras utveckling, men bygger också upp elevernas självförtroende. Hon förklarar 

sedan att de i den lilla gruppen får känna att de lyckas och motiveras av den direkta återkopplingen 

som de ständigt får hos henne (personlig kommunikation, 7 december 2018).  

Lärare D påpekar under sin intervju vikten av att återkopplingen bör vara till största del positiv, så att 

eleverna känner att de är på väg åt rätt håll. Hon ger ett exempel på two stars and a wish där de 

motiveras av berömmen men ändå får något att jobba med i framtiden (personlig kommunikation, 10 

december 2018).  

Här förklarar lärarna hur de anser att återkopplingen påverkar deras elevers motivation. De är överens 

om att eleverna motiveras av återkopplingen som de får, trots att inställningen till engelskan och 

klassrumsklimatet ser annorlunda ut. Ett exempel är lärare C (personlig kommunikation, 7 december 

2018), som har en mindre grupp, som ständigt får en direkt återkoppling medan lärare D hänvisar till 

two stars and a wish där eleverna får sin återkoppling ett tag efter de gjort en uppgift (personlig 

kommunikation, 10 december 2018).  
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På frågan om vad återkopplingen ska fokusera på, personen eller uppgiften, svarade både lärare D och 

lärare B att de är svåra att sära på. Eftersom att elever med svårigheter ofta är fokuserade på den 

personliga återkopplingen, där vikten ligger i att läraren ser eleven och endast ger positiv återkoppling. 

Den starka eleven däremot vill gärna ha uppgiftsfokuserad återkoppling och kräver en tydlig koppling 

till uppgiften. Bägge lärarna menar att de ofta ges ihop.  

4.3. Klassrumsklimatets påverkan på elevers 

prestationer 

Lärare A betonar här att hennes tidigare grupper varit mer entusiastiska kring engelskan och att hennes 

nuvarande grupper inte producerar någon större muntlig mängd på engelska. Hon reflekterar dock över 

hur eleverna presterar i svenskämnet och kommer fram till att deras muntliga framställning är svag 

även i svenska. Hon tror därför att det har en avgörande del i elevernas muntliga prestationer av 

målspråket eftersom om de är svaga i svenskämnet så har de oftast svårigheter i engelskämnet. Hon 

förklarar även att hon arbetar för att få ett tillåtande klimat där eleverna har förståelse för att vissa 

personer klarar vissa saker medan vissa inte klarar det. Hon menar att de måste ha förståelse för att de 

får olika uppgifter eftersom alla elever är olika (personlig kommunikation, 28 november, 2018).  

Lärare B berättar också att klassrumsklimatet kan ha en stor påverkan på de individuella 

prestationerna. Tidigare har hon haft en klass där klimatet inte tillät några misstag överhuvudtaget i 

sina mentors klasser. Men att de sedan delade upp grupperna i tregruppssystem, där de blandade 

klasserna de två ursprungliga klasserna i tre mindre grupper. Där fick eleverna istället andrum och 

vågade prestera muntligt när de inte befann sig i helklass. ” Det är känsligt det där med när de ska 

prata och lära sig språk” (personlig kommunikation, 7 december 2018). Även lärare C påpekar att det 

kan vara läskigt för eleverna att yttra sig på ett nytt språk (personlig kommunikation, 7 december 

2018). 

Lärare C tydliggör att i hennes specialgrupp är det av största vikt att de elever som är nya får höra att 

hennes klassrum är en plats där eleverna inte gör narr av andra, då är du inte välkommen. ”…det sättet 

är det ju liksom noll tolerans mot att flina eller skratta…” (personlig kommunikation, 7 december 

2018). Med tanke på att eleverna inte vågar ta för sig i helklass är det viktigt att klimatet i hennes lilla 

grupp är tryggt och fördomsfritt.  

Mycket kan påverka miljön i klassrummet. Här berörs bland annat lärarna kunskapsnivåer som 

påverkar elevernas inlärning, att de är svagare i både det svenska och det engelska språket. Även att 

klassrumskulturen spelar in, om man får göra fel eller inte, och att det påverkar eleverna om de vågar 

visa sina kunskaper när de väl får tillfälle.  

4.4. Elevers kunskapsnivåer  

Lärare D påpekar att användningen av svenskan under engelskalektionen påverkas av elevernas olika 

kunskapsnivåer. Hon menar att om de endast skulle använda sig av engelska skulle hon tappa hälften 

av eleverna, men hon anser också att behovet av att prata mer engelska finns och att hon försöker gå in 

med svenskan när hon ser att eleverna inte förstår. Lärare D uppskattade att hon använde sig utav 20 

procent talad engelska under sina lektioner (personlig kommunikation, 10 december 2018). Lärare A 

ansåg att hon också tar till sig svenska i undervisningen och hon översätter sina genomgångar för att 



14 

alla ska förstå instruktionerna. Lärare A uppskattade att hon talade 40 procent engelska under sina 

lektioner (personlig kommunikation, 28 november, 2018).  

Lärare B ansåg att elevernas kunskapsnivå inte borde påverka användningen av engelska och att de bör 

utsättas för målspråket. Men hon ansåg dock att den spridningen hon hade mer berodde på entusiasm 

och lathet, att det inte fanns något större intresse för att utvecklas (personlig kommunikation, 7 

december 2018). Lärare B uppskattade att hon talade 50 procent engelska under lektionerna.  

Lärare C som har en homogen grupp av elever med svårigheter, menar istället att eftersom de får mer 

hjälp så får de även mer återkoppling som för dem framåt och ökar delaktigheten. Detta får dem 

förhoppningsvis tillbaka till den stora klassen igen. Lärare C uppskattade att hon talade 25 procent 

engelska i klassrummet (personlig kommunikation, 7 december 2018).  

5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att få förståelsen kring lärares syn på hur återkoppling påverkar 

målspråksanvändningen. Frågeställningarna är följande:  

1. Hur använder lärarna och eleverna sig av målspråket? 

2. Hur motiverar lärarna eleverna till att delta i den muntliga målspråksanvändningen 

med hjälp av återkoppling? 

3. Vilken betydelse har klassrumsklimatet för återkoppling, enligt lärarna?  

4. Påverkas återkopplingen av elevernas olika kunskapsnivåer?  

Resultatdiskussionen består av fyra kategorier; Stöttningen av den muntliga förmågan i klassrummet, 

Motivering i form av återkoppling, Klassrumsklimatet påverkar elevernas prestationer samt 

Spridningen av elevers kunskapsnivåer.  

I det här avsnittet kommer resultatet diskuteras utifrån den teoretiska ramen, tidigare forskning och 

styrdokument.  

Metodvalet kommer också att diskuteras samt de didaktiska konsekvenserna. I slutet sammanfattas 

även kunskapsbidraget studien kommit fram till inom forskningsområdet.  

5.1.1. Hur använder lärarna och eleverna sig av målspråket? 

Muntlig kommunikation och interaktion är viktigt för att eleverna ska utveckla sin språkliga förmåga, 

dels för att lärarna ska kunna ge eleverna en god återkoppling och bedömning av elevernas muntliga 

produktion men även för att eleverna måste få tid att öva på målspråket. Lundahl (2014) anser att detta 

är viktigt eftersom detta motiverar eleverna att utvecklas och de får en större förståelse av sin egen 

inlärning. Han menar att man som lärare bör man fundera extra mycket på hur mycket tid man lägger 

ner för att tala engelska under lektionerna. Samtliga respondenter menar att både de själva och 

eleverna talar mindre än 50 procent engelska under lektionerna, tre av fyra lärare påpekade dessutom 

att det var betydligt mindre än så. Detta reflekterade samtliga respondenter över men ansåg att 

spridningen i klasserna var för stor för att tala mer engelska i nuläget (personlig kommunikation, 28 

november, 7 december och 10 december 2018).  
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Krashen (1982) menar att elevernas språkliga brister i målspråket tenderar att försvinna ju mer dem 

omges av engelskan. Om all input sker på engelska förbättras elevernas uttal, grammatik och det ökar 

den språkliga utvecklingen. Lärare C, som undervisar den lilla specialgruppen i mellanstadiet, talar 

först engelska i samtliga moment. Hon förklarar att innan hon går över till svenskan omformulerar hon 

sig på engelskan några gånger för att se om hon kan göra det tydligare på målspråket först innan hon 

tar in svenskan. Här gör lärare A och D lite annorlunda, bägge byter över till svenska så fort de ser att 

deras elever blir stressade eller ser frågande ut och det innebär även att de ofta får påminna eleverna 

om att tala engelska under lektionen. Lärare B ser det som att eleverna använder sig av svenska 

eftersom det är lättare och går snabbare om de vill få något gjort. Hon anser också att stöttningen bör 

ske på målspråket och att eleverna ska prata mer engelska med sina lärare.  

Eleverna är olika individer som behöver olika typer av stöd för att komma framåt i utvecklingen. Detta 

är viktigt för att eleverna ska kunna ta till sig av återkopplingen, inte förkasta kunskapsplanens mål 

och minska sina insatser (Wiliam, 2011) som lärare B ansåg att hennes elevgrupp gjorde. Ellis (2008) 

och Wiliam (2011) förklarar i sina texter hur viktigt det är att lärarna måste lära känna sina elever för 

att kunna ge dem motivation för fortsatt inlärning och utveckling, detta genom att lärarna tar in 

elevernas individuella förmågor i undervisningen.  

Vid återkoppling är det också viktigt att eleverna inte känner att de blir bedömda så fort de gör fel. De 

ska ta vara på chansen att öva och de är medvetna om att lärarna bedömer deras framsteg som de gör 

med hjälp av återkopplingen de får från läraren. För att de ska våga använda sig av språket måste 

återkopplingen ges i utvecklande syfte, inte för att slå eleven på fingrarna så att hen inte vågar använda 

sig av språket (Dysthe, 1996). Eleven bör därför vara medveten om att de inte behöver känna oro för 

hur och när deras muntliga prestationer bedöms. De får göra fel och det är på det viset läraren ser att 

de lär sig ifrån deras återkoppling och stöttning samt att de får ett bedömningsunderlag när de ser hur 

eleverna utvecklas.  

5.1.2. Hur motiverar lärarna eleverna till att delta i den muntliga 

målspråksanvändningen med hjälp av återkoppling?  

Att lära sig tala ett nytt språk är inte lätt, det är utlämnande och eleverna kommer göra fel många 

gånger, men det är så vi lär oss och så vi utvecklas. Som lärare B och lärare C nämner är det 

utlämnande att lära sig ett nytt språk och som lärare måste man finnas vid elevernas sida och motivera 

dem till fortsatt utveckling. Säljö (2014) förklarar att när eleven lär sig något nytt, speciellt vid 

språkinlärning, är det lärarens uppgift att ge stöd och stimulans. På så vis hjälper läraren eleven att bli 

mer självständig och bygger upp en grund med hjälp av återkoppling. Lärarens användning av 

målspråket ger eleven det ordförråd som man behöver för att nå sina mål samt att återkopplingen 

motiverar eleverna att utvecklas (personlig kommunikation, 7 december 2018).  

Hur läraren väljer att ge sin återkoppling har stor betydelse för eleven (Hattie, 2014). Vissa individer 

klarar av att ta kritik, andra inte och beroende på hur individen tar emot sin återkoppling och hur denna 

är utformad spelar stor roll i vad eleven väljer att göra med sin återkoppling. För att eleven ska äga sitt 

lärande bör de veta hur återkopplingen ska hanteras ifall de ska kunna bedöma sina egna prestationer. 

Genom att öva och ta emot återkoppling når man ett synligt lärande (ibid) och det innebär att eleverna 

ska få chansen att använda målspråket. Detta motiverar elever att använda engelskan, precis som lärare 

B påpekar eleverna att ämnet är viktigt för deras framtid (personlig kommunikation, 7 december 

2018). Med den vetskapen bör de även få undervisningstillfällen som ger dem återkoppling som 

motiverar och stärker deras inlärningsprocess. Det är alltså upp till lärarna att motivera och ta hjälp av 

undervisningen för att få eleverna att reflektera över återkopplingen och de mål som de jobbar mot. 
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Hur eleverna får återkopplingen har med andra ord en stor betydelse för hur eleven väljer att använda 

den, detta påverkar sedan deras utveckling (Hattie, 2014).  

Dweck (2015) har fokuserat en del av sin forskning på hur olika slags återkoppling påverkar elever på 

olika sätt, om vi berömmer deras intelligens eller resultatet som uppgiften visat. Hon går in på olika 

mindset, hur eleverna tar återkopplingen. Om de har ett ”growth mindset” vill eleverna ha 

återkoppling som är uppgiftsfokuserad och tar till sig den och förstår att den kommer hjälpa dem 

framåt i utvecklingen. Elever som har ett ”fixed mindset” har svårare att ta emot återkoppling och 

antar sällan utmaningar eftersom att de ogillar att misslyckas. Författaren menar att återkopplingen 

inte bör vara för inriktad på personen, utan mer på uppgiften. Eftersom att eleverna måste våga göra 

fel för att utvecklas är det bra om läraren undviker personlighets inriktad återkoppling som kan hota 

elevernas motivation. Därför är återkoppling inte bara positiv, den kan även påverka eleverna negativt. 

Här påpekade lärare D att det dock är svårt att skilja dessa åt, eftersom man ger återkopplingen på en 

uppgift men har i åtanke vem som gjort uppgiften, så att återkopplingen kan tas emot på ett sätt som 

gynnar elevens utveckling positivt.   

5.1.3. Vilken betydelse har klassrumsklimatet för återkoppling, enligt 

lärarna? 

Alla respondenter anser att klassrumsklimatet är en viktig del för att motivera och öka elevernas 

inlärning. Precis som lärare B nämner är det känsligt att lära sig ett nytt språk, därför är det en fördel 

om klassrumsklimatet är tillåtande och positivt. Mycket kan påverka inlärningen och för att eleverna 

ska kunna bearbeta sin återkoppling och göra framsteg måste klimatet vara förlåtande (Hattie, 2014) 

för att de ska våga göra fel. Detta underlättar även för eleverna att våga prata mer engelska under 

lektionerna och kan även bidra med att eleverna vågar och vill ta mer hjälp ifrån sina kamrater.   

Lärare C påpekar under sin intervju att hon är noggrann med att klimatet i hennes klassrum är 

tillåtande eftersom att eleverna inte vågar ta för sig i sina helklasser. Dysthe (1996) förklarar att ett 

tryggt klassrumsklimat bidrar till elever som känner sig trygga, därför är de inte blyga med att visa upp 

deras kunskaper, oavsett om de gör fel eller inte. Många elever i skolorna har det tufft med sin 

självkänsla och känner ibland rädsla för att yttra sig på engelska. Känslan av att de inte är tillräckligt 

duktiga bidrar till att de inte visar sin kunskap och detta gör att lärarna har svårt att bedöma deras 

utveckling, även om de fått återkoppling om hur de ska utvecklas (ibid).  

Lärare A reflekterar över sina elevers produktion av den talade engelskan i klassrummet och kommer 

fram till att de är svaga muntligt även i svenskan. Pinter (2006) förklarar att en elevs 

klassrumskamrater kan ha en stor påverkan på den enskilda elevens inlärning och menar att de kan 

vara varandras resurser oavsett vilket språk som behandlas. Återkoppling från läraren är en viktig del 

av stöttningen som eleverna får i skolan, men om eleverna kan ge varandra återkoppling och bearbeta 

den på ett bra sätt ökar det tryggheten i klassen. Pinter (2006) menar att det sociala samspelet i 

klassen, både mellan lärare och elever, men också mellan elever, påverkar förståelsen och 

användningen av det talade målspråket. Här kommer vi även in på Säljös (2000) närmsta 

utvecklingszon, som innebär att med hjälp av samtal, på målspråket men även med stöd av svenska, 

kan eleverna nå nästa utvecklingsfas. Detta kan eleven inte göra ensam utan endast i samarbete med en 

eller flera kamrater som ger varandra återkoppling på uppgifter. Här menar Pinter (2006), som 

fokuserat sin forskning på elevens nästa zon för utveckling, att socialt samspel i samband med 

målspråksanvändningen förstärker elevernas förståelse för engelskan. Att återkopplingen i samband 

med interaktion ökar elevernas målspråksanvändning.    
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5.1.4. Påverkas återkopplingen av elevernas olika 

kunskapsnivåer?  

Lärare A förklarar att hennes elever år svaga när det kommer till att producera muntligt tal både på 

svensklektionerna och engelsklektionerna. Detta kan givetvis hänga ihop, men hon nämner också att 

eleverna måste få förståelse för att alla ligger på olika nivåer i klassen. Eleverna ifrågasätter ofta att 

alla inte får samma uppgifter och återkoppling. Hwang och Nilsson (2011) nämner att samhällets 

kontext skapar en ram för hur klassrumsmiljön kommer att se ut för eleverna i skolan. Här är det en 

utmaning för läraren att skapa en miljö, som samhället ska spegla, och det är att ingen är den andra lik. 

Relationerna i klassen är en del av de byggstenar som tillåter olikheter och likheter. Detta kan lärare 

påverka med hjälp av återkoppling, genom att ge återkopplingen på ett sätt som kräver att eleverna 

måste börja tänka och visa vad de kan utanför sin bekvämlighetszon. Om läraren får eleverna att 

prestera och visa sina kunskaper, trots det o-tillåtande klimatet bidrar det i slutändan till ett klimat där 

alla kunskapsnivåer är välkomna (ibid). Men lärarna kan också hjälpa eleverna genom att bygga upp 

sina sociala relationer i klassen, för att de ska kunna utveckla en förståelse för varandra och även 

kunna fokusera på sina egna prestationer i målspråket.  

Eftersom att klasserna består av olika individer bör de givetvis få återkoppling som är anpassade efter 

deras behov. Att ge eleverna återkoppling när de lär sig ett nytt språk kräver en del av läraren och här 

är den formativa bedömningen ett hjälpmedel för att återkopplingen ska bli så bra som möjligt 

(Wiliam & Leahy, 2015). Här kan läraren tydligt ge eleverna en överblick över vart eleven är på väg, 

var eleven befinner sig och hur eleven ska komma dit. Dessa tre processer bygger upp lärarens 

undervisning och varje elev kan se vad de har för förmåga som ska utvecklas. Som Lärare D också 

säger behöver och vill hon använda sig mer av engelska i klassrummet och detta bör vara ett tydligt 

mål för alla elever, trots att de är på olika nivåer, eftersom att det är en del av den första 

nyckelstrategin, att utsätta sig för språket är ett mål för alla elever.  

Lärare B ansåg dock att hon ville utsätta sina elever för talad engelska så mycket som hon bara kunde. 

Hon ansåg att detta utvecklade eleverna trots att de inte förstod allt, men givetvis kunde hon också 

översätta om de frågade. Precis som Lundahl (2014) förklarar är talet den viktiga punkten vi alltid 

kommer till. När vi kommer till undervisningen måste eleverna få chansen att höra och öva på 

målspråket, oavsett om de känner sig redo för det eller inte, eftersom att de ändå övar upp sina 

förmågor. Dessutom får återkopplingen på deras muntliga tal inte glömmas bort, för att de ska känna 

sig bekväma måste de få stöd som motiverar deras inlärning och användandet av målspråket. Detta kan 

göras med aktiviteter och olika övningar där eleverna känner sig fria att göra om och göra rätt eftersom 

det krävs mod att utöva ett nytt språk.  

5.2. Metoddiskussion  

Denna kvalitativa studie bestod av fyra intervjuer som baserades på fyra lärares åsikter och 

erfarenheter om förhållningssätt till återkoppling i samklang med användning av det engelska språket i 

deras undervisning. Det går alltså inte att generalisera utifrån studiens resultat, men likafullt kan 

resultaten användas som delar i en vidare diskussion.  

Eftersom lärarnas erfarenheter och tyckande är studiens fokus var en semistrukturerad intervju det 

bästa alternativet för att få fram den data som krävdes. Följdfrågorna anpassades efter de olika lärarnas 

svar och intervjumetoden förmedlade svar på lärarnas åsikter, erfarenheter samt hur de jobbar med 

återkoppling och användningen av engelska i klassrummet. Intervjun var ett användbart redskap för att 
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svara på studiens frågeställningar och gav en tydlig bild hur lärare stöttar sina elever med återkoppling 

samt hur de väljer att använda sig av målspråket.  

Samtliga lärare kände varandra sen tidigare och detta kan ha påverkat intervjusituationen i och med att 

det blev en mer öppen och avslappnad situation än om respondenten och intervjuaren inte känt 

varandra. Intervjuerna startade med några inledande frågor, som också bidrog till en mer öppen dialog, 

där samtliga respondenter fick tala om sin utbildning och verksamma år som lärare. Tack vare detta 

kunde intervjuaren ställa raka frågor som kanske verkade ifrågasättande, men som öppnade upp 

förståelsen kring lärarens erfarenheter och åsikter ytterligare.  

Som nämnt ovan är förförståelsen viktigt för studien (Thurén, 2004) eftersom att den kan ändras när 

forskaren möter sina intervjuobjekt. De semistrukturerade intervjuerna var ett lämpligt medel för att 

svara på studiens frågor, med syfte att fördjupa förståelsen av lärares användning av återkoppling för 

att öka elevers muntliga produktion av engelska. Varken en enkätundersökning eller observation hade 

kunnat ge dessa svar och precis som Trost (2012) menar, krävs det en kvalitativ studie för att nå den 

intervjuades tankar och funderingar.  

Samtliga lärare fick även en kompletterande fråga som rörde vilken typ av återkoppling som de 

föredrog, personlig eller uppgiftsinriktad. Detta kunde påverkat svaren från respondenterna eftersom 

det dels hann gå några dagar från att de hade intervjun tills de fick mailet med den kompletterande 

frågan. Men respondenterna fick dock ta den tid som de behövde för att svara på frågan och gav en 

djupare förståelse av varför respondenterna t.ex. föredrog den ena återkopplingen framför den andra 

(Denscombe, 2016).  

Efter att materialet analyserats understöds respondenternas åsikter, detta är dock deras egna verklighet 

och praktiken skulle kunna se annorlunda ut. Respondenterna motiverar sin växling från engelska till 

svenska, för att försäkra sig om att eleverna följer med och förstår allt som sägs under genomgångarna. 

Detta är ett didaktiskt val från vardera respondent och kan bidra till att elevernas motivation fortsätter 

att vara positiv (Säljö, 2014).  

Här skulle dock observationer innan intervjuerna ge mer material till studien för att kunna se mönster 

och frekvens kring hur lärarna ger sina elever återkoppling, hur detta påverkar elevens 

målspråksanvändning, samt om återkopplingen på målspråket eller svenska påverkar elevernas 

utveckling. Om observationerna sker innan intervjun kommer läraren inte att påverkas av studiens 

syfte. Intervjun kompletterar observationerna och lärarna får förklara sina didaktiska val, eftersom 

observationerna endast synliggör vad som händer och inte varför ett beslut eller situation inträffar 

(Denscombe, 2016). En annan faktor som bör tänkas igenom är om intervjun ska vara innan eller efter 

observationen. Tanken med att ha en observation innan intervjun är att respondenterna kan agera efter 

vad de sagt under intervjuerna, deras handlingar kan med andra ord påverkas om intervjun planeras 

innan observationen (Björkdahl Ordell, 2007). 

Avslutningsvis synliggör analysen av studiens material att respondenternas uppfattningar om hur deras 

återkoppling bidrar till användningen av målspråket. Respondent A, C och D anser att växlingen 

mellan engelska och svenska görs för att förtydliga undervisningen medan respondent B antyder att 

hon använder sig mer av målspråket än sina kollegor. Detta är som sagt medvetna val ifrån samtliga 

respondenter och de motiverar sina didaktiska val under intervjuerna. Resultaten av studien anses dock 

vara uppnådd eftersom de bidragit till en mer välgrundad och nyanserad förståelse av 

forskningsproblemet (Denscombe, 2016). Denna studie har dock en begränsad mängd material och 

därför kan inga generaliseringar göras.   
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5.2.1. Didaktiska konsekvenser  

I studien visas att lärarna själva avväger i vilken utsträckning som de väljer att prata engelska i sin 

undervisning. En bidragande faktor är att elevernas kunskapsnivåer påverkar undervisningens 

utformning och även den återkoppling som ges. Eftersom att kunskapsnivåerna, inom denna studie, 

påverkar lärarnas val kring hur de väljer att ge sin återkoppling samt hur de väljer att använda 

målspråket. Slutligen bidrar detta till att lärarna fokuserar mindre på målen, att eleverna ska få höra 

och tala så mycket engelska som möjligt, och mer på byggstenarna som vi ser i Gudrun Ericksons 

föreläsningsvideo (Skolverket, 2012), att ständigt översätta och växla från engelska till svenska. 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2018, s. 13) ska lärare som undervisar i ämnet engelska använda det 

som behövs för att eleverna i största möjliga mån ska få möjlighet att kommunicera på engelskspråket. 

Eftersom att eleverna ska utveckla sin muntliga förmåga behöver de återkoppling som hjälper dem att 

öva på att kommunicera och göra sig förstådda på målspråket.  

5.2.2. Bidrag till fortsatt forskning 

Utifrån studien anser jag att detta är ett intressant område just för att både teori och läroplan hänvisar 

till en större användning av engelskspråket medan praktiken, enligt studien, pekar på en mindre 

användning av engelska i klassrummet. Det är upp till lärarna, inte läroplanen hur mycket engelska 

som kan talas i deras klassrum och därför är detta ett område som kan forskas vidare på. Eftersom att 

forskning och läroplan säger en sak, medan lärare med erfarenhet av sina elevers kunskaper säger en 

annan. Teorin är med andra ord inte den samma som praktiken, alla gör vi olika beroende på vad vi har 

för elever i våra klasser. Här kan ett elevperspektiv vara en intressant synvinkel, hur till exempel 

elever med svårigheter inom engelskspråket utvecklas när de utsätts för enbart målspråket.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1 

Hej!  

 

Jag heter Emma Fredin och läser min sista termin och ska göra en studie som handlar om 

återkoppling inom engelska. Studien bygger på intervjuer där jag vill fokusera på lärarens 

erfarenheter och perspektiv kring hur återkoppling används löpande under engelskalektioner, 

med fokus på elevernas muntliga prestationer.  

 

Jag undrar därför om det finns möjlighet att komma och intervjua er? 

 

Intervjun kommer ta mellan 20-30 minuter. Eftersom att studien fokuserar på undervisningen 

behöver man inte vara behörig inom engelska-ämnet, det räcker om man endast undervisat i 

engelska.  

Om ni som respondent går med på det kommer intervjun spelas in för att säkerställa att svaren 

blir korrekt återgivna. Studien är givetvis utformad så att inga platser eller personer skall 

kunna pekas ut.  

Vid intervjun kommer jag följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det innebär att 

deltagandet är frivilligt och att intervjun kan avbryta när helst man vill. Resultaten kommer 

inte att spridas och det kommer endast användas i forskningssyfte.  

 

Hoppas ni vill delta!  

Vid eventuella frågor så nås jag på denna mejl.  

 

Vänliga hälsningar, Emma Fredin 
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Bilaga 2 

 

Förfrågor 

1. Ålder och antal år som verksam? 

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

3. När och var gick du din lärarutbildning? 

4. Vilken inriktning/åldersgrupp var utbildningen inriktad mot? 

5. Läste du engelska under din utbildning eller har du blivit behörig i efterhand? 

6. Har du tagit med dig något speciellt redskap/strategi från din utbildning som du 

fortfarande använder dig utav inför engelska undervisningen.  

Frågor 

1. Hur ser du på att själv tala engelska under lektionerna?  

- Hur ofta använder du dig av engelska i klassrummet? Vad tror du i procent?    

2. Hur ofta använder sig eleverna av engelska i klassrummet? Vad tror du i procent?   

3. När använder sig eleverna av engelska i klassrummet? Kan du ge exempel på 

situationer, samtalsämnen, personer osv? 

4. I vilken utsträckning anser du att eleverna vågar och vill tala engelska i klassrummet?  

5. Vilka strategier/hjälpmedel använder du för att utveckla elevernas muntliga förmåga i 

ämnet engelska?  

6. När du använder dig av återkoppling ger du den muntligt eller skriftligt? Vad tror du i 

procent? 

7. Ges återkopplingen löpande eller periodvis? 

8. Anser du själv att återkopplingen ökar elevernas delaktighet i klassrummet? 

- Ser du skillnaden på löpande återkoppling och den som sker periodvis? 

9. Anser du själv att återkoppling är ett vinnande koncept för fortsatt inlärning i årskurs 

4-6? 

10. Vilken typ av klimat arbetar du för att bygga upp i ditt klassrum?  

11. Under vilka moment tycker du att det är viktigt att tala svenska under lektionerna?  

- både för elever och lärare. 

12. Varför tror du ni har den fördelningen mellan engelska och svenska i klassrummet?   

13. Finns det något behov av att öka användningen av engelska i klassrummet?   

14. Finns det något som du tycker att du skulle kunna göra annorlunda för att öka 

elevernas användning av engelska i klassrummet? Kan du ge exempel?   

15. Finns det något du tycker att eleverna skulle kunna göra för att öka sin användning av 

engelska i klassrummet? Kan du ge något exempel? 

Kompletterande fråga 

1. Vad anser ni att man ska fokusera på när man ger återkoppling, ska den vara 

uppgiftsfokuserad eller fokuserad på personen man ger den till? 
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