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Abstract 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för blivande lärares syn på engelskundervisning. 

Studien svarar på frågor kring vad framtida lärare känner inför att lära ut engelska, hur de beskriver sina 

förberedelser för att bli engelsklärare och vilka erfarenheter som verkar ha influerat dessa beskrivningar. 

Den valda metoden för denna studie är kvalitativa intervjuer och åtta lärarstudenter deltog, vilka alla går 

sista terminen på lärarutbildningen i Umeå. Studiens resultat visar att synen på engelskundervisning 

skiljer sig från student till student och att de erfarenheter som har influerat dem skiljer sig signifikant. 

Alla av de intervjuade lärarstudenterna uttrycker någon slags förberedelse men de nämner också 

osäkerheter inför deras framtida roll som engelsklärare. Det mest frekvent nämnda problemet angående 

lärarstudenternas känsla av förberedelse, är deras missnöje med sin lärarutbildning.  
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1 Inledning 

Engelska är onekligen ett av de största språken i dagens globaliserade och 

decentraliserade värld. Det står som det förenande verktyget nu när kommunikationen 

inte längre är begränsad till geografiska gränser (Saks & Leijen, 2014). Sedan 

grundskolan fick sin första läroplan, Lgr 62, har engelska varit ett obligatoriskt ämne i 

Sverige (Malmberg, 2000). I och med Lpo94 menade läroplanskommittén att 

undervisningen i engelska skulle förstärkas i och med att språkets betydelse ökat. Där 

och då blev engelskämnet obligatoriskt i grundskolans alla nio år (ibid.). Inför den nya 

läroplanen 2011, Lgr11, ändrades också lärarutbildningens struktur och utformning i 

syfte att kunna garantera en utbildning till lärare av hög kvalitet som lever upp till 

skolans och förskolans behov (Regeringens proposition, 2009/10:89). Förändringarna 

innebar en förtydligad utbildningsstruktur och ett mer reglerat innehåll. Detta innebär att 

grundlärarexamen med inriktning på årskurserna 4-6 nu omfattar en bred utbildning i de 

obligatoriska ämnena, varav engelska nu också är ett av dem (ibid.). 

 

Jag har under min utbildningstid på lärarutbildningen, på Umeå universitet, lagt märke 

till en osäkerhet hos mina studentkollegor när det kommer till ämnet engelska. Jag har 

även den uppfattningen att en del av mina studentkollegor skulle välja bort att undervisa 

i ämnet engelska om det fanns den möjligheten. För mig som framtida lärare ser jag 

detta som en brist i den verksamhet där jag har valt att arbeta och är något som borde 

åtgärdas. Framtida lärare borde få komma ut på en arbetsplats och känna att de har den 

kompetens som krävs för att utöva sin profession, på bästa sätt. Enligt Stenberg, 

Karlsson, Pitkaniemi och Maaranen (2014) ligger det under lärarutbildares uppdrag att 

se till att lärarstudenter ständigt får möjlighet att reflektera över och förhandla med sina 

utvecklande läraridentiteter. Om vi vill förbereda bra lärare inför morgondagens skolor, 

bör utvecklingen av läraridentitet skapa en röd tråd i lärarutbildningen (ibid.).   

 

Enligt Bullough och Giltin (2001) ska utbildningen ge ett resultat av att studenterna ska 

ha utvecklat en professionell identitet och känna sig trygga och motiverade att arbeta 

som lärare. Att kontinuerligt diskutera lärares identiteter har betonats som en avgörande 

faktor i lärarutbildningen (ibid.). Har detta uppnåtts och har lärarutbildningens nya 

struktur och utformning garanterat en utbildning av hög kvalitet? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom semi-strukturerade intervjuer, få en ökad förståelse 

för blivande lärares syn på att lära ut i ämnet engelska. 

1.1.2 Frågeställningar 

Vad känner blivande lärare inför att lära ut språket engelska?  

Hur beskriver blivande lärare sin nivå av förberedelse inför sin framtida roll som 

engelsklärare? 

Vilka erfarenheter verkar influera deras beskrivningar? 
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2 Centrala begrepp och forskningsbakgrund 

I detta avsnitt redovisas begrepp och ämnen som är centrala i studien. Under varje 

rubrik motiveras först ämnets relevans i studien och därefter förklaras enskilt begrepp. 

Slutligen redovisas forskningsbakgrund för varje ämne.  

2.1 Språklärares identitet 

Enligt Varghese, Morgan, Johnston och Johnson (2005) måste vi, för att förstå 

språkundervisning och språkinlärning, också förstå lärare. För att förstå lärare måste vi 

veta vilka de är. För att uppnå det måste vi identifiera de professionella, kulturella, 

politiska och individuella identiteter som de tar sig an eller som tilldelas dem (ibid.). 

Varghese et. al (2005) menar vidare att en omfattande undersökning av identitet kräver 

uppmärksamhet både med identitet i diskurs och med identitet i praktik. Identitet i 

praktik beskriver en handlingsorienterad strategi för att förstå identitet som undersöker 

identitetsskapande som en samverkan av konkreta metoder och uppgifter. Identitet i 

diskurs innebär att identitet skapas, underhålls och förhandlas i stor utsträckning genom 

språk och diskurs (ibid.). Stenberg et al. (2014) definierar lärares identitet som en 

pågående process, att via dialoger inom olika sammanhang och relationer, har olika 

läraridentitetspositioner sina egna syften och röster. Dessa kan vara jag som pedagog, 

jag som en ämnesexpert, jag som medlem i en skola och så vidare. 

 

Lärares identitet är en djupt individuell och psykologisk fråga, eftersom det handlar om 

självbilden och andra bilder av särskilda lärare. Det är en social fråga, eftersom 

skapandet och tillväxten av lärares identitet är en grundläggande social process som 

äger rum i institutionella miljöer såsom lärares utbildningsprogram och skolor 

(Varghese et. al, 2005). Vidare beskriver författarna synen på identitet som en 

uppsättning funktioner som kan vara gemensamma för olika teoretiska ramar, eftersom 

synen på identitet inte utgörs av en enda sammanhängande teoretisk ansats. Det har 

därför funnits en rad olika teoretiska ansatser till studierna av språklärares identitet.  

Förståelsen av språklärares identitet kan dock beskrivas under tre dominerande teman:  

1. Identitet som är skiftande och i konflikt 

2. Identitet som är avgjort relaterade till sociala, kulturella och politiska 

sammanhang och 
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3. Identitet som byggs, underhålls och förhandlas främst genom diskurs (ibid.). 

 

Day, Kington, Stobart och Sammons (2006) menar att lärarutbildare bör vara medvetna 

om en utgångspunkt för de studerande lärarnas läraridentitet för att stödja deras 

professionella utveckling på ett meningsfullt och effektivt sätt under lärarutbildningen. 

Day, Sammons, Stobart, Kington och Gu (2007) anser att om man antar att identiteten 

är en nyckelfaktor till att påverka lärarens målmedvetenhet, effektivitet, motivation och 

engagemang blir det nödvändigt att undersöka de positiva och negativa påverkningarna 

av dessa faktorer på identitetsutvecklingen. Av särskild betydelse är det sammanhang i 

vilka dessa positiva och negativa influenser inträffar och konsekvenserna dessa 

erfarenheter i praktiken har. Enligt Anspal, Eisenschmidt och Löfström (2011) är det 

viktigt att identifiera vilket typ av stöd som behövs i olika faser av studierna för att fullt 

ut kunna stödja identiteten och den professionella utvecklingen hos lärarstudenter.  

 

Trent (2013) menar att identitetsarbete är en väsentlig del av lärarstudenters upplevelser 

av en undervisningspraktik, när de försöker att positionera sig som särskilda typer av 

lärare. Inte bara inom deras placeringsskolor men också i förhållande till deras 

förståelse av vad det innebär att vara exempelvis en språklärare. Det kan dock uppstå en 

identitetskonflikt om det finns en obalans mellan de subjektpositioner som erbjuds 

lärarstudenter inom lärarutbildningsprogram och praktikplaceringsskolor och 

lärarstuderandes egen självpositionering som lärare. Det vill säga om det finns en 

annorlunda syn på lärarutbildningen, hur en lärares position ser ut, jämfört med 

studentens egen syn på den. Lärare möter ökande instabila miljöer såsom reformer 

(Ketelaar, Beijaard, Boshuizen & Den Brok, 2012), innovationer och övergångar 

(Czerniawski, 2011) på grund av utbildningens mångfald. Dessa instabila miljöer kan 

bidra till instabilitet hos de professionella identiteterna. Nybörjarlärare i synnerhet kan 

möta djupa identitetskriser när de övergår från förberedelsearbete på lärarutbildningen 

till drift i skolan (Hong, 2010). 
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2.2 Språkförmåga 

I detta avsnitt redovisas delar som ses som en annan aspekt av språklärares identitet. 

Självmedvetenhet är en del av identitet medan språklärares identitet också är influerad 

av lärares identitet som språkelever. 

2.2.1 Språklärares självmedvetenhet  

Feryok (2012) menar att det finns två bilder av självmedvetenhet. En bild fokuserar på 

en enskild maktutövning, att någon har kontrollen över sitt beteende, som kan producera 

en effekt med följande konsekvenser och är ett subjekt för utvärdering. Den andra 

bilden av självmedvetenhet fokuserar på hur självmedvetenhet utgörs av relationer och 

hur den anser att den förmedlas. Denna uppfattning placerar självmedvetenheten inom 

sitt sociala sammanhang, inklusive tidigare historia, nuvarande situation och 

framtidsutsikter. Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä och Paloniemi (2013) förklarar att 

självmedvetenhet handlar om att studerande och arbetstagare betraktar sig själva som 

individer. Individer som inte bara tar till sig ny kunskap och nya färdigheter som behövs 

i deras arbete, utan också fungerar som känslosamma och villiga personer som aktivt 

prioriterar, väljer och funderar över vad som är viktigt och av värde att ha i deras liv och 

framtid.  

 

Kayi-Aydar (2015) menar att när undersökningar genomförs i syfte av att ta reda på hur 

lärares identitet och självmedvetenhet konstrueras och förstås genom positionering, 

visar resultaten att lärares identitet och självmedvetenhet är mångfacetterade och 

kontextberoende. Enligt Feryok (2012) blir lärare belägrade med begränsningar av sina 

handlingar av de många aktörer som deltar i utbildning och att då utveckla en känsla av 

personlig självmedvetenhet kan vara väldigt utmanande. Utmaningar uppstår speciellt 

när självmedvetenheten möter fler krav i en snabbt föränderlig värld, en värld där det 

internationella samt nationella alltmer påverkar det lokala (ibid.).  

2.2.2 Språkelevers identitet  

De flesta språklärare har också varit språkelever och denna språkelevsidentitet influerar 

språklärares förmågor som andraspråksanvändare. Språkinlärares identitet handlar om 

investeringar. Språkinlärares motivation att tala ett nytt språk medlas av investeringar 

som är intimt kopplade till den pågående produktionen av språkinlärares identitet och 
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deras önskemål för framtiden (Norton, 2006). När språkinlärare investerar i språket gör 

de det med en förväntning av god avkastning som kommer att gynna deras kulturella 

tillgång genom ett brett utbud av symboliska och materiella resurser. När språkinlärare 

då börjar öva det nya språket handlar det inte bara om att utbyta information med andra, 

utan att också ständigt organisera och omorganisera sin identitet och deras relation med 

andra. Investeringar i språket motsvarar investeringar i språkinlärarens egen identitet 

(ibid.).  

 

Språkinlärare använder ett nytt språk inte bara för att positionera sig i ett visst 

sammanhang och investera för sin egen skull men också för att positionera sina sociala 

relationer som kan definiera dem. När det gäller framtida språklärare kan deras 

språkläraridentiteter komma i konflikt med deras andra identiteter (Norton, 1995), till 

exempel sina läraridentiteter. Dessutom kan deras språkbruk i sig påverka deras 

interaktion med andra (Ochs, 1993), som till exempel med sina framtida studenter.  

2.3 Viktiga faktorer för språklärande 

De faktorer som presenteras i detta avsnitt anses vara viktiga för språklärare och 

språkelever då motivation är nära bunden till att lära sig ett nytt språk. Styrkan av en 

persons motivation till att lära sig ett nytt språk influerar sannolikheten för att uppnå 

förmågan att använda det nya språket (Dörnyei, 2001). Språkinlärningsstrategier är de 

strategier som individer använder för att lära sig ett nytt språk. 

Språkinlärningsstrategierna inkluderar tankarna och handlingarna som individerna 

använder för att förbättra deras egen inlärning (Chamot, 2004). 

2.3.1 Motivation  

Motivation är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2017). Williams och Burden 

(1997) urskiljer tre steg av motivation; skäl för att göra något  ta beslut för att göra 

något  upprätthålla ansträngning. De menar att de två första stegen är mer för att 

inleda motivation medan det sista steget avser att bibehålla motivationen. Lärare 

betraktas allmänt som en av de viktigaste faktorerna för elevernas motivation att lära sig 

ett nytt språk (Tanaka, 2005) och elever är mer villiga att ställa frågor och delta mer 
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aktivt när de gillar sin lärare (Cao, 2011). Ehrman (1998) menar att det borde stå klart 

att samspelet mellan lärare och elever inte är en enkelriktad proposition. Lärare 

motiverar elever till att lära och lärare stödjer elever under processen att lära sig ett nytt 

språk. Samtidigt påverkas också lärare i hög grad av deras relationer till elever och 

motiveras av dem. I likhet med elever motiveras lärare av de inre tillfredsställelserna 

som undervisning ger.  

 

Enligt Kim och Zhang (2013) är språklärares motivation komplex eftersom den varierar 

samtidigt som den interagerar med sociokulturella faktorer inom den dynamiska ramen 

för läraryrket. För att förstå språklärares motivation på djupet är det viktigt att använda 

ett inkluderande förhållningssätt och undersöka samspelet mellan enskilda lärare och 

deras sociala, kulturella och historiska sammanhang, samt att fånga långtgående 

förändringar i språklärares motivation. Ushioda (2003) föreslår en vy av 

språkmotivation som en socialt medlad process. Antyder man att lärande handlar om 

medlat deltagande (Lantolf & Pavlenko, 2001) måste motivationen att lära sig också 

vara socialt och kulturellt förmedlad. Då blir den slutliga synen på en elev med 

språkmotivation att eleven förstår vikten av att lära sig men utvecklas som en funktion 

av elevens engagemang i samspel med motivationsstöd från närstående, i och utanför 

klassrummet (Ushioda, 2003).   

 

Bernaus, Wilson och Gardner (2009) menar att språklärares motivation anses ha ett 

starkt samband med elevers motivation och språkprestation. Matsumoto (2011) säger 

även att elever med lägre kompetensnivå är mer benägna att vara beroende av icke-

verbalbaserade aspekter, såsom lärares personlighet. För att senare, när kompetensen 

har utvecklats, kunna flytta fokus till mer undervisningsbaserade aspekter. Språklärare 

kan göra en verklig skillnad för att öka elevers motivation med hjälp av olika 

motiverande tekniker och strategier (Papi, 2011). Hur språkelever ser på olika 

lärarfaktorer, bland annat undervisningsstrategier, bör vara en viktig fråga för att 

identifiera den verkliga naturen av språkelevers motivation (Matsumoto, 2011).  

 

För att upprätthålla elevers intresse och entusiasm under hela sitt lärande, förespråkar 

nuvarande forskning en konceptualisering av motivation inom en social 
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konstruktivistisk modell (Williams & Burden, 1997). Detta möjliggör en kognitiv 

utredning av hur elever skiljer sig på det sätt de värdesätter och tolkar mål. Detta 

möjliggör även hur sådana skillnader i motiverande tänkande kan påverka deras 

medverkan i lärande, samtidigt som man tar hänsyn till sociala och kontextuella 

influenser (Ushioda, 2001). 

2.3.2 Språkinlärningsstrategier  

En aktiv användning av språk förutsätter medvetna genomföranden av 

språkinlärningsstrategier. Strategier är elevers verktygslåda för ett aktivt, medvetet, 

målmedvetet och uppmärksamt lärande och de banar vägen för ökad kompetens, 

autonomiskt lärande och självreglering (Hsiao & Oxford, 2002). Ett sätt att göra 

språkinlärning mer effektiv är att använda personliga lärmiljöer; en dynamisk, digital 

miljö med en struktur och verktyg som är anpassade efter användarens behov för 

tillfället (Kop, 2012). Hur en personlig lärmiljö utformas och används beror på 

personers preferenser, förväntningar, behov och personliga utveckling. Att utforma och 

använda en personlig lärmiljö förutsätter att eleven är medveten om sina inlärningsstilar 

och vanor för att stödja utvecklingen av självreglerande inlärningsförmåga. Detta visar 

på elevers kontroll över sin lärandemiljö och lärandeprocess och de tar därför ansvaret 

för sitt lärande (Väljataga & Fieldler, 2009). En personlig lärmiljö möjliggör också stöd 

för aktivt lärande om kommunikativt språk genom att inkludera olika 

kommunikationsverktyg och genomföra aktiviteter som förverkligar 

språkinlärningsstrategier (ibid.). Ytterligare faktorer som påverkar elevers prestationer 

är en kombination av interna och externa faktorer. De interna faktorerna representeras 

av påverkan och motivation, metakognition och kognitionsfaktorer. De externa 

faktorerna består av traditionella inlärningsuppgifter och mänsklig interaktion (Saks & 

Leijen, 2014).  

 

Flera forskare har tagit fram olika klassificeringar av strategier (O’Malley, Chamot, 

1990; Rubin, 1975; Stern, 1975) för att bidra till Rebecca Oxfords ”six-strategy 

taxonomy” som hon utvecklade år 1990 (Oxford, 1990). Fyra av sex grupper av 

strategier (kognitiva, kompenserande, metakognitiva och sociala) anses vara de som 

stödjer språkinlärning på avancerad nivå, vilket är nödvändigt på alla utbildningsnivåer. 

Emellertid kan studenter som är vana vid att använda de strategier som ligger på den 



13 

lägre nivån, såsom minnes- och affektiva strategier, tycka att det är svårt att ändra sina 

studievanor. Svårigheten kan vara att tillämpa strategier för en högre nivå, särskilt 

metakognitiva strategier (ibid.) 

2.3.3 Metakognitiva strategier 

Metakognitiva färdigheter är viktiga i alla lärandesituationer. Mer specifikt, 

självreglering och reflektion är två ofta riktade metakognitiva verksamheter i 

utbildningsmiljöer (Oxford, 1990). Två självreflekterande processer, självbedömande 

och självreaktioner (Bandura, 1986) kan hjälpa elever att observera sitt beteende i 

inlärningsprocessen och reglera det. De fyra välavgränsade typerna av kriterier 

(behärskning, prestanda, normativa och samarbetande) använder sig elever av för att 

utvärdera sig själva, vilket bidrar till processen för självreflektion och reglering 

(Zimmerman, 2005). Användningen av en mängd avancerade språkinlärnings- och 

metakognitiva strategier har visat sig ha ett samband med högre språkkunskaper. Därför 

är det viktigt att bidra till utvecklingen av dessa strategier om vi strävar efter att stödja 

elevers språkstudier och språkkunskaper (Saks & Leijen, 2014).  

2.3.4 Kommunikativ kompetens 

Light (1989) definierar språkets kommunikativa kompetens som relativ och dynamisk. 

Kompetensen är baserad på funktionalitet för kommunikation, tillräcklighet av kunskap, 

omdöme och skicklighet (Yashima, Zenuk-Nishide & Shimizu, 2004).  

Den kommunikativa metoden är riktad mot att förbättra klassrumsinteraktion och 

elevers deltagande i kommunikation under en instruktionsprocess (Qinghong, 2009). 

Enligt Qinghong (2009) är den kommunikativa metoden en klassrumsstrategi som 

innebär parindelning och gruppering av elever för att öka utbytet av meningar vilket ger 

en utveckling av förtroende genom att delta i aktiviteter som är baserade på flyt i 

språket.  

 

Den roll som lärare har vid användning av den kommunikativa metoden är att lärare 

fungerar mer som en faciliator av elevers uppgifter. En faciliator är en neutral person 

som hjälper en grupp människor att uppnå samma resultat. Detta eftersom elever står för 

det mesta av talet jämfört med i det traditionella klassrummet, där lärare står för det 

mesta av talet. Med den kommunikativa metoden inkluderar lärare verkliga situationer i 
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undervisningen, med hjälp av aktiviteter och uppgifter som spel, rollspel och 

problemlösning (ibid.). Aktivt lärande kan vara allt som är undervisningsbaserat och 

som involverar alla elever att göra annat än att bara titta, lyssna och göra anteckningar. 

Det håller elever alerta och ger möjlighet till hög nivå av lärande och lagring, till 

skillnad från vad som händer i det traditionella föreläsningsklassrummet. Autentisk 

kommunikation, alltså äkta och verklig kommunikation, i klassrummet är en 

grundläggande del av aktivt lärande (Felder & Brent, 2009). 

 

Kung (2015) menar att det utökande användandet av media i undervisningen underlättar 

elevers språkliga kommunikativa kompetens och breddar elevers språkliga repertoar, 

eftersom de innehåller praktisk och äkta språklig input. Elever ges äkta och oredigerat 

material som är mer i samklang med den förväntade språkförbättringen baserat på deras 

muntliga kommunikativa kompetens. Det framgår att till exempel nyhetssändningar kan 

vara ett användbart verktyg för att utveckla sin mediekunskap, genom att stimulera 

elevers kommunikativa kompetens från den autentiska språkingången. Wang (2009) 

menar att det är viktigt för språklärare att veta hur de kan främja elevers kommunikativa 

och talande kompetens för att göra lärandet av engelska mer effektivt. Krashen (1985) 

pekar på att användningen av autentiska material också ger elever en naturlig 

kommunikationsmiljö. Författaren fortsätter förklara att verklighetsbaserade 

kommunikationsuppgifter ger elever mer kommunikativa möjligheter snarare än 

kunskaper kring språkets själva formulering och därför kan elever förvärva grammatiska 

och strukturella regler omedvetet. För att kommunicera i ett nytt språk effektivt menar 

Nazari (2007) att elever ska vara medvetna om vilka lexikala och syntaktiska resurser 

som finns runt dem. Detta för att skapa deras yttranden som verktyg för 

kommunikation, för att sedan avslöja hur viktig deras språkliga och operativa 

kompetens är vid användandet av ett nytt språk.   

 

Lee (2006) menar att lärare bör ägna sig åt att ge uppmärksamhet till elever för att ge 

dem tillräckligt med resurser som underlättar deras kommunikativa språkfärdigheter. De 

bör lägga extra mycket uppmärksamhet vid den kontextuella kunskapen, inklusive 

ordförråd och syntax, då språkelever behöver använda sig av alla medel som är möjliga. 

Chen och Huang (2012) anser att språkelevers kompetens att använda deras ordförråd 
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korrekt, för att konstruera innehållsrika meningar, visar på deras förmåga att använda 

det nya språket. Detta när de till exempel använder sig av omskrivningar eller 

sammanfattningar, för vidare effektiv kommunikation.  

2.4 Lärarutbildningens roll  

En sista aspekt av läraridentitet är lärares utbildning. I detta avsnitt redovisas därför hur 

lärarutbildningen kan ha påverkat lärarstudenters syn på sin framtida yrkesroll. 

Engelska är ett obligatoriskt ämne i grundlärarprogrammen för årskurs 4-6, på Umeå 

universitet. För att studera till grundskolelärare ska du ha behörighet i Engelska B(6) 

och du läser under programmet kurserna Engelska 1, 2 och 3. Engelska 3 står för ett 

valfritt besök till Leeds, England under två veckor där du får möjlighet att vara med på 

föreläsningar, göra skolbesök och driva ett eget projekt. Du bor också hos en värdfamilj 

där du kan träna på din engelska i vardagssituationer, samt få fördjupade kunskaper om 

vardagsliv och kultur i ett engelskspråkigt land1 (Utbildningsprogrammet för 

grundlärarprogrammet, 2017).  

 

Vid bedömning av hur språklärares identitet kan ses i relation till lärarutbildningen, 

visar bedömningen på att aspekter av identitet i diskurs och identitet i praktik kan hjälpa 

till med att se på språklärarutbildningar som mer omfattande. I identitet i praktik ses 

lärares självmedvetenhet som mer handlingsorienterad och fokuserar på konkreta 

metoder och uppgifter i samband med en grupp och en mentor. I identitet i diskurs 

utgörs självmedvetenhet främst av språket, med fokus på kritisk reflexivitet (Varghese 

et al., 2005). Författarna förklarar vidare att vi måste se lärares identitet som en viktig 

komponent för hur språkundervisningen blir upplagd. För att upprätthålla lärare som 

kritiska och proaktiva, måste vi också förstå hur språklärare bildar sina identiteter i 

samhällen, bland annat i sin lärarutbildning och även i skolor och klassrum (ibid.). 

 

Lärarutbildare inser att lärandet går bortom synliga yrkesutvecklingsaktiviteter. Att 

använda sig av en sociokulturell strategi skulle erkänna både de sociala krafter och de 

individuella erfarenheter som formar språkundervisning. Detta medan man omfamnar 

                                                 
1 För att ta del av en mer ingående men sammanfattad beskrivning av kursernas innehåll, se 

Bilaga 2. 
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processerna av lärares socialisering som sker i klassrum, skolor och bredare 

professionella samhällen (Feryok, 2012). Trent (2011) menar att lärarutbildningen har 

en stor roll i att dekonstruera diskurser genom att varna lärarstudenter för hur diskurser 

formar deras identitetsutveckling och även hur dessa diskurser också motverkas. 

Utmaningen för lärarutbildningen är att stödja studenter i att fortsätta att fokusera på de 

mer teoretiska studierna. Detta kan göras genom att uppmuntra till reflektion kring de 

praktiska erfarenheter i förhållande till pedagogiska, didaktiska samt det 

kunskapsinnehåll som de redan fått i slutet på utbildningen (Anspal et. al., 2011). 
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3 Metod och material 

I denna del kommer jag beskriva det tillvägagångssätt jag kommer att använda mig utav 

i denna studie. Jag avser att inledningsvis behandla frågan kring mitt val av kvalitativ 

intervju som metod, följt av en närmare presentation av min valda metod. Vidare 

beskriver jag förberedandet inför min undersökning och själva genomförandet av 

intervjuerna.  Därefter förklaras mitt tillvägagångssätt för bearbetning och analys av 

insamlad data för att sedan vidare reflektera kring begreppet validitet och detta begrepp 

kopplat till denna studie. Avslutningsvis diskuteras de etiska överväganden jag har 

behandlat för denna studie.  

3.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie är att få en tydligare bild av lärarstudenters tankar kring 

engelskundervisning kommer fokus i detta arbete att utgöras av studenters egna 

uppfattningar och beskrivningar. En tänkbar undersökningsmetod för att åskådliggöra 

dessa uppfattningar och beskrivningar skulle kunna vara enkätundersökning men jag 

såg svårigheter med att nå en djupgående beskrivning med denna metod. Jag har istället 

valt att utgå från intervju som metod i en kvalitativ forskningsinriktning för att lättast 

kunna möta det forskningsproblem som ligger till grund för denna studie. Cohen, 

Manion och Morrison (2007) anser att intervjuer gör det möjligt för deltagare att 

diskutera sina tolkningar av den värld de lever i och för att uttrycka hur de betraktar 

situationer ur sin egen synvinkel. Aspers (2011) menar även att samtal är det bästa sättet 

för att förstå varför andra handlar, tycker och tänker som de gör. Eftersom mitt syfte 

med denna studie är att få fördjupad kunskap kring lärarstudenters syn på sin utbildning 

och framtida undervisning väljer jag att använda mig utav intervjuer. Patton (2002) 

menar att en fördel i kvalitativa intervjuer är att intervjupersonerna själv måste 

formulera sina svar. De ska inte ges några alternativ i hur svaren ska se ut, vilket gör att 

svaren kommer närmare intervjupersonens personliga uppfattning. 

 

Det finns olika varianter på hur en kvalitativ intervju genomförs och utformas, beroende 

på vilket upplägg intervjuaren eftersöker. När jag vidare kommer tala om intervju syftar 

jag på en intervju som företas mellan två individer, intervjuare och intervjuperson. Jag 

har valt att utgå ifrån en semi-strukturerad intervjuguide i denna studie, såsom Patton 
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(2002) beskriver. Detta innebär att jag kommer ge intervjupersonerna själva möjligheten 

att berätta och resonera fritt, men samtidigt ge utrymme för att själv kunna föra 

intervjun framåt genom mina egna förbestämda frågor. Jag kommer att använda mig 

utav ett antal teman som intervjuerna kommer att bygga på, men även öppet 

formulerade frågor som ställs under varje tema. Metoden beskrivs som flexibel av 

Patton (2002) eftersom jag som intervjuare då inte har en fast ordning i hur frågor under 

intervjun ska avklaras.  Frågorna har formulerats som tämligen övergripande för att 

intervjupersonen själv skulle formulera tankar och föra fram vad den ansåg viktigt och 

därmed stå för det mesta av pratandet under intervjun (Bryman, 2002). Utformandet av 

intervjuguiden (se bilaga 1) har jag gjort efter att ha studerat andra intervjuguider. Jag 

har försökt att skapa frågor och teman som gör att guiden blir lättläst och tydlig. Jag har 

även tagit fasta på det som Bryman (2002) nämner som betydelsefullt vid intervjuer, 

vilket är att inte ställa ledande frågor, men att ändå lämna utrymme för att kunna ställa 

följdfrågor på det som sägs av intervjupersonen. Detta för att få vidare utveckling på 

svaren men även för att leda samtalet till de frågor jag önskade få svar på, om det inte 

redan avhandlats.  

3.2 Innan genomförande av intervju 

Processen i mitt urval tar sin början med att finna lärarstudenter. Urvalet i sig har varit 

ett bekvämlighetsurval. Bryman (2002) beskriver bekvämlighetsurval som en metod då 

forskaren använder sig av de personer som finns tillgängliga. Då jag själv läser 

grundlärarprogrammet 4-6 vid Umeå universitet använde jag mina personliga kontakter 

för att få kontakt med lämpliga intervjupersoner. Jag kommer i denna studie att 

genomföra intervjuer med fyra lärarstudenter som känner osäkerhet inför att lära ut 

engelska samt fyra lärarstudenter som känner säkerhet inför att lära ut engelska. Detta 

var den inställningen de hade vid en första kontakt, innan intervjuerna. För att ta reda på 

dessa inställningar började jag urvalet genom att skicka ut ett mejl med min förfrågan 

till mina kurskamrater. Jag tydliggjorde att jag sökte efter lärarstudenter som antingen 

känner sig säker i ämnet engelska eller osäker. De som ville delta fick sedan skriva till 

mig privat och då fick jag min första kontakt med deltagarna. Samtliga deltagare går 

samma program som jag gör, vilket kan ses både som en fördel och som en nackdel. 

Fördelarna med att genomföra intervjuerna med mina studentkollegor är att vi delar 
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samma erfarenheter vad gäller kurser och universitetslärare så att jag enkelt kan peka på 

händelser eller uppgifter vi har genomfört under utbildningen. Intervjupersonerna kan 

även känna en viss trygghet i att prata med någon som de känner sedan innan. Cohen et. 

al (2007) menar att det måste finnas en relation mellan intervjuaren och deltagaren, som 

går utanför forskningen. Denna relation ger en känsla av samverkan och kan då ses som 

en fördel då redan har en relation till deltagarna. Det kan även vara en nackdel då jag 

som intervjuare kan ha förutfattade meningar eller lägga in mina egna tankar och åsikter 

i det diskuterade innehållet. Det var därför väsentligt att jag som intervjuare gick in i 

samtalen med ett öppet sinne och med en medvetenhet om dessa för- och nackdelar.  

 

Deltagarna i min studie är lärarstudenter vid Umeå universitet vilka utbildas med 

inriktning mot grundskolans årskurser fyra till sex. De befinner sig alla i slutet av sin 

utbildning och har endast nuvarande termin kvar innan examen som sker efter totalt 8 

terminer (4 års) utbildning. Detta gör att de lärarstudenter som jag intervjuat har 

erfarenhet av att vistas på mellanstadieskolor genom den verksamhetsförlagda 

utbildning som ingår i lärarutbildningen Lärarstudenterna kan även ha annan erfarenhet 

utanför utbildningen, dock har ingen av studenterna mer än 5 års erfarenhet av yrket.  

 

Tabell 1. Undersökningsgruppen uppdelad i namn och efternamn, som står för deras 

inställning till att lära ut engelska vid undersökningens start. 

 

Kodat namn Inställning till att lära ut engelska vid 

intervjuns start 

Leonard O Osäker 

Lucas O Osäker 

Linus O Osäker 

Liam O Osäker 

Lars S Säker 

Ludvig S Säker 

Linda S Säker 

Louise S Säker 
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De intervjuer som genomförts är av semi-strukturerad karaktär i beskrivning av Bryman 

(2002) vilket innebär att jag som intervjuare har använt mig utav en intervjuguide. Efter 

att ha formulerat en intervjuguide blir det enklare som Aspers (2011) menar att i förväg 

tänka ut vad informanterna skulle svara, vilket kan leda till att man tänker ut följdfrågor 

och på det viset styr intervjun. Genom att ha använt mig utav en semi-strukturerad 

intervjuguide har jag kunnat ställa frågorna som det faller sig mest naturligt och inte ha 

numrerade frågor. Cohen et. al (2007) förklarar att intervjuer utförda med en 

intervjuguide är då ämnen och problem som tas upp under intervjuerna är bestämda i 

förväg. Intervjuaren bestämmer sekvenser och arbetar sedan med frågor under 

intervjuns gång. Författarna förklarar att fördelen med intervjuguider är att den 

översiktliga struktureringen ökar fullständigheten av data och gör datainsamlingen 

något systematisk för varje deltagare. Logiska luckor som kan uppstå i data kan lättare 

förväntas och åtgärdas, samt att intervjuerna fortfarande är relativt konversations- och 

situationsbaserade. Nackdelen Cohen et. al (2007) nämner är att intervjuarens 

flexibilitet i sekvensering och formulering av frågor kan resultera i väsentligt olika svar, 

vilket kan minska jämförbarheten av svaren. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar vikten av att i en intervju anpassa sina frågor på 

ett sådant sätt att de är begripliga, inte invecklade eller otydliga. Det är dessutom viktigt 

att undvika ledande frågor för att kunna komma åt vad intervjupersonen själv tycker och 

tänker. Det senare kräver en viss balansgång eftersom jag som intervjuare inte vill 

påverka intervjupersonens svar genom ledande frågor men samtidigt vill få svar på de 

faktiska frågor jag har. Det finns olika frågeformat, enligt Cohen et. al (2007), såsom 

indirekta och direkta frågor, samt generella och specifika frågor. Specifika frågor, som 

direkta frågor kan förorsaka att deltagaren blir mer avvaktande och inte ger lika ärliga 

svar. Generella frågor kan leda mer kretslöst till den efterönskade informationen men 

med mindre oro hos deltagaren (ibid.). Jag har därför eftersträvat att ha mer generella 

frågor i min intervjuguide som senare, om nödvändigt, blivit mer specifika.  

 

I intervjuguiden jag sammanställde finns det fem teman som även kan återkopplas till 

forskningsbakgrunden i denna studie. Dessa teman lyder: ”Engelska som elev”, 

”Engelska som lärare”, ”Lärarutbildningen”, ”Identitetsarbete” och 
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”Självmedvetenhet”. Under varje tema finns en fråga som är förbestämd. De frågorna 

som står med kursiv text under den förbestämda frågan är exempel på följdfrågor som 

kan ställas om deltagarna inte ger tillräckligt utförliga svar eller om deltagarna blir 

osäkra på vad de ska svara. Under sista temat ”Självmedvetenhet” ställs bara de kursiva 

följdfrågorna till de deltagare som ansett sig själva vara osäkra inför att lära ut ämnet, 

vid undersökningens start. 

 

Första frågan i intervjuguiden ”Varför har du valt att bli lärare?” ställdes som en 

uppvärmningsfråga. De följande frågorna som ställdes kring deltagarnas tid som elev 

ställdes för att enligt Kim och Zhang (2013) så måste vi undersöka lärares motivation i 

historiska sammanhang för att vidare kunna förstå språklärares motivation på djupet. 

Frågorna ställdes även för att deltagarnas erfarenheter inom ett språksamhälle kan 

påverka deras språkidentitet (Ochs, 1993). Samt ställdes frågorna för att besvara den 

tredje frågeställningen till denna studie: Vilka erfarenheter verkar influera deras 

beskrivningar? Frågorna som ställdes kring deltagarnas framtida roll som engelsklärare 

syftade till att svara på den andra frågeställningen till denna studie: Hur beskriver 

blivande lärare sin nivå av förberedelse inför sin framtida roll som engelsklärare? De 

frågor som riktades mot lärarutbildningen ställdes även i syfte att besvara den tredje 

frågeställningen till denna studie. De ställdes även för att Varghese et. al (2005) menar 

att man måste förstå hur språklärare bildar sina identiteter i bland annat sin 

lärarutbildning, för att upprätthålla lärare som proaktiva. 

 

Frågorna som ställdes kring deltagarnas identitetsarbete och självmedvetenhet ställdes 

för att besvara den första frågeställningen till denna studie: Vad känner blivande lärare 

inför att lära ut språket engelska? Frågorna ställdes även för att enligt Stenberg et. al 

(2014) ligger det under lärarutbildares uppdrag att se till att lärarstudenter ständigt får 

reflektera över och utveckla sina läraridentiteter. Hong (2010) menar också att 

nybörjarlärare kan möta djupa identitetskriser när de ska övergå från lärarutbildningen 

till arbete i skolor. Det kändes därför väsentligt att ställa dessa frågor kring deltagarnas 

identitet, självmedvetenhet och utveckling. Jag genomförde först en pilotstudie med en 

student för att testa frågorna och jag behövde inte göra några förändringar i 
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intervjuguiden till de följande intervjuerna. Detta eftersom jag inte upptäckte några 

luckor i intervjuguiden, då frågorna täckte det studien eftersöker. 

3.3 Genomförande av intervju  

Platsen där en intervju genomförs kan vara av stor vikt för att få ett tillfredsställande 

resultat av tillfället, menar Bryman (2002). Att sitta i en ostörd miljö, exempelvis ett 

avskilt rum utan yttre störningar är viktigt vid intervjuer för att kunna upprätthålla 

fokusering och finna ett välfungerande flöde i samtalet. Detta har jag tagit i beaktning 

men även låtit studenternas egna önskemål avgöra när det har gällt att boka plats och tid 

för intervjuerna, för deras trygghetskänslors skull. Intervjuerna genomfördes med 

ljudupptagning och transkriberades sedan för att kunna citeras. Dessutom kan 

inspelningarna och transkriberingarna synliggöra likheter och variationer mellan 

informanternas utsagor. Att spela in istället för att anteckna under intervjuerna tillåter 

mig att fokusera på informanternas svar (Repstad, 2007). 

 

I min första kontakt med möjliga intervjupersoner gav jag en kortare information kring 

vad mitt arbete handlar om och mitt upplägg för personernas eventuella medverkan. 

Detta för att intervjupersonen skulle få möjlighet att ta ställning till om den ville 

medverka eller inte. Jag informerade även redan då om att intervjun skulle spelas in. 

Precis innan intervjuerna skulle genomföras fick de mer omfattande information än vad 

som getts tidigare och jag informerade åter om studiens syfte och de teman som jag 

ämnade utgå ifrån i vårt samtal. Inför en intervju är det viktigt att informera 

intervjupersonen kring den struktur som jag som intervjuare eftersöker under samtalet. 

Detta för att göra intervjupersonen bekväm och införstådd i hur upplägget för intervjun 

ser ut, vilket kan påverka hur lyckad intervjun blir (Bryman, 2002). Jag gav även en 

kortfattad beskrivning av syftet med intervjun, hur jag avsåg att använda det inspelade 

materialet och jag informerade dem även om de fyra etiska kraven. För att vara helt 

säker på att inspelningen skulle gå rätt till, valde jag att spela in intervjuerna med hjälp 

av både dator och mobiltelefon. Studenterna fick inte möjlighet att studera frågorna 

innan intervjun eftersom jag ville få en bild av deras personliga uppfattningar. 

Studenterna fick dock ta del av en sammanfattning av de moment vi haft under 
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lärarutbildningens kurser i engelska, för att enklare kunna komma ihåg de delar vi har 

behandlat (Se bilaga 2).  

3.4 Efter genomförande av intervju 

Patel och Davidsson (2003) menar att bearbetning av kvalitativt datamaterial skiljer sig 

mycket från studie till studie. Att fastslå en viss metod som den bästa är inte möjligt, 

utan forskaren själv måste överväga och avgöra vilket tillvägagångssätt som den anser 

vara den bästa för sin specifika studie. Jag har valt att använda mig utav två olika 

analyser i denna studie vilka är tematisk narrativ analys och tematisk analys. Efter att 

jag genomfört varje intervju lyssnade jag igenom materialet två gånger för att sedan 

transkribera intervjuerna. Samtidigt gav jag informanterna kodade namn och tog bort 

hemort, ålder eller andra detaljer som kunde bidra till att intervjupersonerna kunde 

identifieras. 

3.4.1 Tematisk narrativ analys 

Tematisk narrativ analys tillåter forskaren att identifiera teman genom att forskaren 

tittar över de deltagarna och de händelser som deltagarna berättar om (Riessman, 2008). 

Cohen et. al (2007) förklarar stegen för denna analys. Först försöker forskaren hitta 

likheter och olikheter i deltagarnas svar. Intervjuerna kodades kontinuerligt under 

datainsamlingsperioden, vilket innebär att jag upprepade gånger läste igenom mitt 

insamlade material och började med att hitta ord, meningar eller uttryck som kunde 

jämföras och särskiljas. Cohen et. al (2007) menar att nästa steg är att klassificera och 

kategorisera dessa menanden. Här hade jag möjligheten att ta hänsyn till ett av Brymans 

(2002) kriterier, nämligen överförbarheten. Detta markerar vikten av att få och ge 

fylliga beskrivningar som gör det lättare för utomstående att bedöma i vilken grad dessa 

redogörelser är överförbara till andra liknande situationer. Slutligen gick jag över till att 

undersöka eventuella relationer mellan studenternas beskrivningar under de teman som 

intervjuerna gick ut på, nämligen; ”Engelska som elev”, ”Engelska som lärare”, 

”Lärarutbildningen”, ”Identitetsarbete” och ”Självmedvetenhet”. Bryman (2002) 

förklarar hur dessa kategorier mest innehåller informanternas direkta åsikter och tankar 

inledningsvis. Sedan fylls dessa på med tolkning och analys från forskaren själv, vilket 

utvecklar kategorierna. Cohen et. al (2007) förklarar hur man sedan strukturerar 
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berättelser för att beskriva intervjuernas innehåll och följande kategorier. Slutprodukten 

av en narrativ tematisk analys är ofta en berättande text som varvas av citat från 

intervjuerna (Patel & Davidsson, 2003). I min resultatredovisning är detta hur jag har 

valt att presentera resultatet av den första analysen. 

3.4.2 Tematisk analys 

Tematisk analys är en mönsterbaserad form av analys som tillåter forskaren att svara på 

frågor om de erfarenheter och perspektiv som deltagarna har. Detta är en induktiv form 

av analys som kan informeras ur olika teoretiska synvinklar (Clarke & Braun, 2014). 

Jag har under den andra analysen använt samma tillvägagångssätt som i den tematiska 

narrativa analysen. Jag har dock lagt till hur Cohen et. al (2007) förklarar att man hittar 

specifika teman eller kategorier från transkriberingar och datainsamling. Författarna 

förklarar att man gör detta genom att räkna frekvenser av förekomst. Dessa förekomster 

kan bestå av idéer, teman eller ord. Jag gick sedan vidare med att anteckna mönster och 

teman som repeterades i transkriberingarna. Avslutningsvis lades dessa mönster och 

teman in i kategorier, typer, beteenden eller klassificeringar. Slutprodukten av denna 

analys finns under avsnittet resultatanalys där citat tolkas och kommenteras. I 

resultatanalysen framför jag min tolkning av det kategoriserade datamaterialet samt 

förstärker mina tolkningar av direkta citat från de genomförda intervjuerna.  

3.5 Validitet 

I kvalitativ forskning berör innebörden av validitet egentligen hela forskningsprocessen 

och inte bara datainsamlingen. Inom kvalitativa metoder används ofta termer utifrån 

validering för att betrakta kvaliteten och trovärdigheten i ett arbete (Patel och 

Davidsson, 2003). I min studie ska jag sträva efter en förståelse av lärarstudenters 

uppfattningar. Mitt tillvägagångssätt innebär att tolka och förstå individens egen 

uppfattning kring det område jag är intresserad av. Validiteten i mitt arbete blir då att 

under hela forskningsprocessen sträva efter att kunna redogöra för de intervjuades egna 

uppfattningar på ett så korrekt sätt som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). Creswell 

(2007) betonar hur svårt det är, för att inte säga omöjligt, att lägga undan sin egen 

förförståelse under tiden en utför kvalitativa intervjuer. Det anser Creswell att forskaren 

kan lösa genom att ge läsaren en bild av sin förförståelse för att läsaren ska kunna 
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avgöra hur väl forskaren har lyckats lägga undan sina egna tankar. Beroende på vem 

som tolkar ett resultat i kvalitativa studier, finns en risk i att resultatet blir vinklat utifrån 

en persons perspektiv och det är därför viktigt att som forskare förhålla sig objektiv som 

möjligt (Stukát, 2005).  

3.6 Etiska överväganden 

Bryman (2002) redogör för fyra etiska överväganden eller krav vilka bör tas i beaktning 

vid ett arbete av denna sort. Dessa är informationskravet som innebär att de 

intervjupersoner som ingår i studien ska informeras om studien och vad deras 

medverkan innebär. I informationen ska även de förpliktelser jag ålägger mig i enlighet 

med etiska riktlinjer finnas samt vilka rättigheter informanten själv har. Cohen et. al 

(2007) förklarar det är viktigt att man som forskare är ärlig när det gäller syftet med 

studien och förutsättningarna för forskningen. Forskare bör alltid ha i åtanke att 

deltagarna som går med på att hjälpa till, gör forskaren en tjänst (ibid.).  

 

Samtyckeskravet berör den intervjuades godkännande av medverkan i studien. Enligt 

Cohen et. al (2007) säkerställs det att deltagarna fritt valt att delta i forskningen om 

informerat samtycke tillämpas. Det garanterar även att exponering för risk sker 

medvetet och frivilligt. Konfidentialitetskravet handlar om att informanter ska 

garanteras anonymitet och inte ska kunna identifieras. Det material som är samlat kring 

dem, exempelvis intervjuer, ska förvaras på ett säkert sätt utan åtkomst för obehöriga. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den information som 

samlats enbart ska användas för det specifika forskningsändamålet (Bryman, 2002). 

Detta har samtliga lärarstudenter informerats om innan intervjuernas början. 

 

Cohen et. al (2007) redogör för etiska frågor man som forskare borde besvara innan 

intervjuer genomförs. En av frågorna handlar om att forskaren ska göra de möjliga 

konsekvenserna av forskningen tydliga för deltagarna. Den konsekvens jag varnade 

deltagarna för var hur vissa av kurskamraterna skulle kunna gissa sig till vem som 

deltagit i studien, med tanke på hur väl många lärt känna varandra. För att undvika detta 

har jag därför valt att endast ha med kön i beskrivningen av deltagarna. Jag har även 

valt att ta bort vissa språkliga drag som möjligtvis skulle kunna identifiera deltagaren.  
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En annan etisk fråga Cohen et. al (2007) lyfter är till vilken grad det är ömsesidigt 

mellan vad deltagarna ger och vad de får av forskningen. Denna fråga besvarade jag 

genom att förklara syftet med studien för deltagarna. Jag förklarade hur forskningen kan 

leda till en större medvetenhet hos till exempel kollegor och lärarutbildare. Den sista 

frågan som lyfts behandlar hur mycket information som borde ges till deltagarna före 

intervjun. Det som gör denna fråga komplicerad är hur man kan ge tillräckligt med 

information till deltagarna då studien är utforskande (Cohen et. al, 2007). Den 

information jag gav till deltagarna var att jag skulle göra en tematisk narrativ analys 

kring deras erfarenheter, berättelser och tankar. Det jag anser som viktigt var att jag gav 

alla deltagare instruktioner kring att få dra tillbaka innehållet och avbryta deltagandet, 

när som helst under studien, utan att bli dömd. Jag såg även till att jag var lättillgänglig 

för deltagarna under hela arbetets gång, så att de kunde nå mig om de ville diskutera 

studien.  
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4 Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet av mina intervjuer. Intervjusvaren åskådliggörs först 

via den tematiska narrativa analysen, med samma temaindelning som frågorna har, det 

vill säga: ”Engelska som elev”, ”Engelska som lärare”, ”Lärarutbildningen”, 

”Identitetsarbete” och ”Självmedvetenhet”. Jag har valt att redovisa resultatet i löpande 

text och att dela upp texten efter namn. Detta eftersom resultatet inte kan redovisas i 

siffror eller tabeller, utan det är människors tankar, åsikter och erfarenheter. Under varje 

tema presenteras varje intervjuad lärarstudent i samma ordning, för att underlätta 

läsningen. Jag avslutar kapitlet med att analysera intervjusvaren enligt den tematiska 

analysen och redovisar viktiga delar gentemot studiens syfte. 

4.1 Engelska som elev 

Louise S har alltid gillat engelska och började med ämnet i skolan i årskurs 3. Hon lärde 

sig engelska bäst genom att skriva och repetera, därför var glosläxorna något som hon 

ansåg fungerade bra för henne som andraspråkselev. Detta är något hon tar med sig som 

lärare, att använda sig utav glosor men att utveckla läxorna genom att sätta orden i ett 

sammanhang. Som elev arbetade hennes klass mycket med arbetsbok och textbok på 

engelskan, vilket hon känner som snart nybliven lärare är något hon också kommer att 

använda sig utav. Även Linda S började lära sig engelska i skolan i årskurs 3 och hon 

har alltid tyckt om att lära sig nya språk. Hon lärde sig bäst genom att upprepa och 

imitera språket. Något hon tar med sig från sin tid som andraspråkselev är att inte ta 

enkla vägar genom att visa en engelsk film när planeringen brister, utan att alltid ha ett 

syfte med lektionerna som sedan ska bearbetas effektivt. Liam O introducerades även 

han med engelska i skolan, i årskurs 3. Han såg fram emot att börja med engelskan och 

tyckte att det skulle bli väldigt spännande att få lära sig ett nytt språk. Han lärde sig 

engelska bäst genom att se TV-serier utan undertexter men fick sedan dåligt 

självförtroende då han upptäckte att han var sämre än andra. Den dåliga relationen till 

engelska höll i sig och han fokuserade istället på andra ämnen som han var bättre i. 

 

”Jag minns en gång att läraren körde en tävling i klassrummet, där det var 

utslagning tills det var en kvar, något slags Robinson och då var det en engelska 

grej och jag förlorade. Det där glömmer jag aldrig. Det är det värsta jag har gjort 
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i mitt liv. Man bara ”jaha, jag är sämst i klassen på engelska” och då tror jag att 

jag tappade motivationen. Då kände jag att jag skiter i det här.” 

 

Från sin tid som elev tar han med sig att han inte kommer att ha tävlingar där någon blir 

sist, i sin engelskundervisning. Han kommer inte heller att använda sig allt för mycket 

av stenciler, då han själv upplevde det som väldigt tråkigt. Ludvig S började sin 

engelskundervisning i årskurs 2 och har alltid tyckt att engelskan har varit rolig, även 

om ämnet ibland kan vara väldigt repetitivt, enligt honom. Han lärde sig engelska som 

bäst genom att se på film och serier, att lyssna för att sedan lära sig att förstå. Från sin 

tid som elev tar han med sig att grammatiken inte är lika viktigt som den var då han 

gick i skolan, utan om barnen kan göra sig förstådda, har de kommit en lång väg. I sin 

undervisning tar han också med sig från sin tid som elev att det är väldigt viktigt för 

eleverna att få prata så mycket som möjligt.  

 

”Att få prata, att använda engelska och det tror jag är jätteviktigt. Om man inte 

använder engelska blir det lite som att man distanserar sig lite, att man lär sig om 

språket och inte lär sig använda språket. Och det är det som jag tror är risken med 

typ många som inte känner sig bekväm med att prata engelska inför andra. Att det 

på något sätt speglas på barnen.” 

 

Leonard O började med engelska i årskurs 3, i skolan. I grundskolan hade han det 

väldigt lätt för skolan och engelska fungerade lika bra som alla andra ämnen. I 

gymnasiet upplevde han dock att han inte utvecklades lika snabbt som hans 

klasskamrater och han började få svårare för det engelska språket. Han lärde sig 

engelska som bäst under lektionerna, han behövde utsättas för det engelska språket. 

Glosor var något som fungerade bra för honom, att få orden på engelska och sen på 

svenska för att sedan repetera in kunskapen. Det är också något han tar med sig från sin 

tid som elev, att han kommer att använda sig utav glosor i sin undervisning. Däremot 

kommer han att utveckla läxorna genom att sätta orden i ett sammanhang. Lars S 

startade sin engelskundervisning i årskurs 3 och han tyckte då att engelskan var ganska 

tråkig och innehöll mycket irrelevanta moment. Han lärde sig det nya språket som bäst 

genom att lyssna på talad engelska från serier och att översätta ord från 

glosundervisningen. Han anser att skolan gav honom grunden men att se på TV var det 
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bästa sättet för honom att lära sig engelska. Det han tar med sig från sin tid som elev till 

sin framtida roll som engelsklärare är att inte använda sig av forcerade samtal, där 

eleverna tvingas vara sociala i skolan kring ämnen man naturligt inte pratar om, 

eftersom han själv ansåg det som omotiverat och bortkopplat från verkligheten. Lucas 

O började med engelska i skolan i årskurs 3. Han tyckte att engelskan var roligt och 

han lärde sig bäst genom att repetera, varför glosläxorna var något som hjälpte honom 

mycket med det nya språket. Glosläxorna är något han tar med sin från sin tid som elev 

och som framtida lärare kommer han inte att använda glosläxorna på samma sätt i sin 

undervisning. Om han ska använda sig utav glosor, ska de utvecklas genom att sättas i 

ett syfte. Linus O är osäker på i vilken årskurs han började med engelska i skolan men 

han minns att han tyckte om engelskan. Han lärde sig språket som bäst genom att 

repetera och glosläxor funkade bra för honom att lära sig nya ord. Han anser dock att 

han inte fick prata någon engelska, eftersom han var blyg och inte vågade ta för sig i 

skolan. Han kommer inte att använda sig utav glosor i sin egen engelskundervisning, då 

lärarutbildningen tryckt på att han inte ska använda sig utav det. Han tar dock med sig 

att använda sig mycket utav aktiviteter, då han själv mindes att det var roligt och att 

han märkt under sin praktik att eleverna har lärt sig mycket utav det.  

4.2 Engelska som lärare 

Louise S kommer att använda sig utav läxor, bland annat glosor, men inte varje vecka 

och hon kommer att se till att orden sätts i ett sammanhang. Hon kommer att använda 

sig utav textbok och arbetsbok för att ha något att falla tillbaka på som grund. Hon vill 

avsluta sina lektioner med någon typ av övning eller lek. Hennes tanke är att varva 

läromedel med praktiska övningar och även att använda sig av en hemsida som har 

högläsning för barnen, där de kan följa med i texten men även att hon läser högt för 

eleverna också. Linda S kommer att lägga mycket vikt på klassrumsmiljön och att 

engelskan ska finnas på klassrummets väggar. Hon vill ha talad engelska genom hela 

lektioner och låta engelskan genomsyra undervisningen. Hon kommer att arbeta med 

läromedel men komplettera med mer praktiska övningar och dessutom låta eleverna 

vara med och bestämma vad engelskundervisningen ska innehålla. Liam O vill läsa 

mycket i början av lektioner och ha en stående högläsningsbok på engelska. Han vill 

försöka skapa en bra stämning för att våga prata och han tänker att han kommer att ha 
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läromedel som en grund eftersom det finns bra texter, även om han egentligen skulle 

vilja ha undervisningen utan en lärobok. Ludvig S har som mål att låta eleverna få träna 

på alla delar; att ha ett läromedel med struktur, att få se videos, få prata, lyssna, läsa och 

skriva. Han anser att det är viktigt med repetition; att få använda det man tränar in och 

få vara trygg i det man gör. Vikten ska ligga på att eleverna ska få prata, att få 

kommunicera med varandra och använda engelskan. Han kommer inte heller att 

genomgående arbeta med regler kring grammatik, utan målet är först och främst att 

eleverna ska kunna göra sig förstådda på engelska.  

 

Leonard O kommer att stödja sig mycket på läromedel och hans lektioner kommer att 

vara strukturerade och följa en tydlig mall, eftersom han känner att han inte kommer att 

våga sväva ut. Han kommer även att använda sig utav glosläxor som sätts i ett 

sammanhang och kretsar kring det eleverna arbetar med för tillfället. Lars S kommer att 

arbeta mycket praktiskt och se på olika engelska filmklipp. Han vill ta in mer levande 

engelska för eleverna att lyssna på, istället för bokmålsengelska. Han kommer att 

använda sig utav läromedel, samtidigt som han kommer att nyttja annat material så 

mycket som han kan då han vill ha ett mer utarbetat pedagogiskt material. Lucas O vill 

arbeta genom att influera att eleverna ska få ta reda på något under tiden de lär sig det 

nya språket och han kommer också att arbeta mycket med teater, eftersom han under sin 

praktik märkte att eleverna tyckte att dessa moment var roliga. Han vill ha läromedel 

som en grund för att kunna följa bokens teman och jobba utifrån det. Linus O kommer 

att använda sig utav textbok och arbetsbok, då han anser att han inte kan uppfinna allt 

själv och blanda det med aktiviteter också. Han vill att klassrumsmiljön ska vara väldigt 

avslappnad, eleverna ska inte vara rädd för att säga fel och de ska känna sig trygg i att 

testa sig fram.  

4.3 Lärarutbildningen 

Under detta tema nämns olika delar som har behandlats under lärarutbildningens kurser 

i engelska. Ett av dessa moment var studieresan till Leeds. Frågan kring upplevelserna 

kring de två veckorna vi spenderade i Leeds, var en färdig fråga och 7 av 8 studenter 

upplever Leedsresan som en bra erfarenhet. Även frågan kring praktikuppgifternas 

upplägg var en färdig fråga, då engelskuppgifterna har varit färre än de andra ämnena 
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under praktiktillfällena. 7 av 8 tycker att det borde ha varit krav på att hålla i lektioner 

utöver att föra loggbok, under praktiken som varade fyra veckor. 6 av 8 nämner också 

att de önskar mer uppföljning och feedback i de olika momenten samt mer prat kring 

ens egen utveckling i engelska.  

 

Louise S tycker att det behövs mer uppföljning och feedback under engelskkurserna, 

speciellt kring talad och skriftlig engelska. Hon hade också önskat mer lärarledda 

undervisningstillfällen under Leedsresan. Ett annat av hennes önskemål var att istället 

för att ha många skriftliga uppgifter, få utföra fler redovisningar med talad engelska. 

Hon anser också att det skulle ha varit större krav på praktikuppgifterna kring engelska. 

Linda S hade önskat mer praktik och fältstudier samt mer lärarledda 

undervisningstillfällen under Leedsresan. Det momentet som innehöll dramatisering 

kunde ha fått ta mer tid och plats och kurserna kunde ha haft större krav på talad 

engelska under undervisningstillfällena. Hon hade önskat mer moment kring sådant hon 

som lärare verkligen kommer att genomföra i klassrum. Även att låta engelskan ta mer 

plats under praktiktillfällena och få läsa på mer kring hur man motiverar elever med 

diagnoser, med problem hemma eller elever som mår dåligt. Hon hade även velat ha 

mer tillfällen under kurserna där hon fick komma ut i en klass och testa det hon lärt sig, 

för att sedan komma tillbaka till universitetet och utvärdera det.  Liam O hade önskat 

mer utvecklad feedback på sin engelska under kurserna på universitetet och att han 

skulle ha få komma ut i verksamheten fortare, för att hålla i lektioner. Ludvig S ansåg 

att momentet kring hur man arbetar med en språkportfolio kunde ha fått tagit mindre tid 

och istället ha mer undervisning kring hur man ska motivera elever som inte vill delta. 

Han hade även önskat mer samarbetsverksamhet mellan universitetet och praktikskolor, 

mer uppgifter under praktiken och att få komma ut på praktik tidigare. Samt att få göra 

mer verklighetsbaserade uppgifter under kurserna. En önskan var också att 

universitetslärarna skulle ha fokuserat mer på hans utveckling och fokuserat mindre på 

hur han presterar. Att annat av hans önskemål var att få ha mer individuella mål och 

samtal kring hur man utvecklats i sin engelska.  

 

Leonard O hade velat ha mindre direkt feedback framför klassen eller gruppen. Han 

hade också önskat fler tillfällen då han skulle få reflektera kring vad han tycker är 
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jobbigt och få arbeta mer med det, att få dela med sig av det till sina kursare och prata 

mer i klassen kring tankar, frågor och kring vad som har gått bra och dåligt. Lars S 

hade velat se mer bedömning och feedback kring talad och skriftlig engelska under 

engelskkurserna på universitetet, för att kunna utvecklas. Han hade önskat mer 

inriktning på kunskapen istället för endast pedagogiken samt mindre tid på momentet 

kring språkportfolion. Lucas O hade velat ta del av mer praktiska delar på universitetet, 

som man kommer att använda sig utav i sitt framtida klassrum och han tycker att fokus 

har legat för mycket på teorin. Han anser också att momentet med dramatisering tog för 

mycket tid och att alla kurserna innehöll för mycket egna studier och för lite lärarledda 

lektioner. Han hade också önskat att han hade fått hålla i mer undervisning i engelska, 

tidigare i utbildningen och att Leedsresan kunde ha varit mer inriktat på läraryrket.  

Linus O hade önskat att få mer direkt feedback på sitt tal och få prata mer om sin 

osäkerhet i början på kurserna, för att sedan lättare kunna följa sin egen utveckling. Han 

hade också velat göra mer under första praktiken än att bara föra loggbok under 

engelskan i 4 veckor.  

4.4 Identitetsarbete och självmedvetenhet 

3 av 8 studenter känner sig inte trygga i sin identitet som engelsklärare, då en av 

studenterna med osäker inställning inför ämnet (Liam O), känner sig relativ trygg i sin 

identitet ändå, i och med hans utveckling. Dock har samtliga studenter tagit upp olika 

delar de känner sig osäkra på och är medvetna om att de behöver arbeta mer med. Alla 

har också nämnt något som de ser som en styrka i dem själva, när det kommer till att bli 

engelsklärare. 

 

Louise S känner sig osäker inför att kunna utmana elever som är väldigt duktiga i 

engelska, att hitta rätt och bra uppgifter till de eleverna. Hon nämner också 

grammatiken som något som känns allmänt svårt. För att få en större säkerhet kring 

detta känner hon inte att hon kan göra något mer nu än att få komma ut och prova på att 

undervisa mer. Hon anser att hennes styrka är att hon tycker att engelska är roligt, vilket 

hon tror kommer att smitta av sig på eleverna. Linda S upplever osäkerhet inför att 

kunna motivera den eleven som har det svårt hemma och i skolan. För att få större 

säkerhet kring detta hade hon önskat att få lära sig mer om det på universitetet, vilket 
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hade gjort henne mer självsäker. Hon anser att hennes styrka är att hon har en bra talad 

engelska och att hon känner att hon kan planera upp en varierad undervisning. Liam O 

känner sig osäker inför att känna när han gör rätt och varför han gör rätt, att t.ex. ge 

belägg till föräldrar kring varför han gör som han gör. Han känner också att han brister i 

vad gäller grundläggande kunskaper om det engelska språket, därav grammatik och 

stavning.  

 

”Det ligger fortfarande där och mol, den här oron över att vara dålig. Att andra lärare 

är bättre på engelska och kommer det spela någon roll? Kommer jag att kunna lära 

eleverna? Det är klart, den oron är ju där. Hade någon sagt att jag inte behöver ha 

engelska, då tror jag ändå att jag hade längtat till det. Det är som en väldigt 

komplicerad relation till det.” 

 

För att känna större säkerhet känner han att han kunde ha tagit mer plats under kurserna, 

eftersom han kände sig osäker höll han sig i bakgrunden ganska länge. Han anser också 

att han nu kan tala mer engelska, se mer på TV-serier utan text och läsa fler engelska 

böcker, för att bygga upp självförtroendet. Han ser sin styrka i att han kan förmedla ett 

lugn i klassen och visa på att det är okej att göra fel och prova sig fram. Han anser att 

det är en styrka, att han är ämnesexperten i klassrummet men att han också gör fel 

ibland ändå. Ludvig S upplever osäkerhet inför att bedöma förkunskaper eftersom han 

anser att det är svårt att mäta dem och att det inte är lika utstakat kring hur man ska 

undervisa. Han tycker att det känns som ett ganska fritt ämne och att många lärare 

jobbar olika. Det han även nämner som svårt är att veta exakt hur man ska göra med det 

engelska språket och hur mycket man antingen måste eller ska blanda in svenskan i 

ämnet.  

 

”Det jag tycker känns ganska svårt i de språkliga ämnena är att få elever att vilja 

delta, speciellt de som är otrygga i deras språkliga förmåga och att de tycker att det 

är jobbigt att prata. Kommunikationen är så central, så det känner jag mig lite 

osäker med. Så jag känner lite att ”vad ska man göra?” för att aktivera elever och 

det är ganska svårt att planera inför det också. Vad händer om de här inte vill vara 

med alls eller… ja, alltså att veta vad som är bra och anpassat material. I matematik 

och NO känner jag mig mer säker på att det här vet jag kommer att funka. ”Kommer 

den här texten att funka överhuvudtaget eller kommer den att vara tråkig?” Så det 

känns lite utmanande; att motivera elever. Speciellt att motivera tysta elever, det 
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känns lite svårt. Det finns ju alltid några i varje klass och ibland känner man att 

man inte når fram riktigt, trots att man kan se potential.” 

 

För att känna större säkerhet kring detta tänker han att han kan tänka på 

motivationsteorierna som han har fått ta del av på utbildningen men att han hade känt 

sig tryggare om han i just engelskkurserna hade fått ta del av mer praktiska exempel på 

hur man just i detta ämne kan motivera elever. Han anser att hans styrka är att kunna 

planera upp bra lektioner som kan bli uppskattade av och roliga för eleverna. Leonard 

O känner sig osäker inför att prata engelska. Han anser att hans dåliga självförtroende 

spärrar honom och gör att det låser sig när han ska tala. Han känner att han har svårt att 

formulera sig och att det känns som att hans lektioner kommer att bli väldigt tråkiga då 

han kommer att stödja sig mycket på läromedel och följa en mall. För att öka sin 

säkerhet kring detta känner han att han inte hade kunnat göra mer under utbildningen. 

Dock upplever han att han kan göra mer på sidan av universitetet och läsa mer engelska 

samt lyssna på mer engelska. Han anser att hans styrka är att han är bra socialt och kan 

ta en grupp på ett bra sätt. Lars S upplever osäkerheter inför grammatiken då han anser 

sig själv som grammatiskt svag. Det han anser att han kan göra för att få större säkerhet 

i grammatik är att skriva mer på engelska. Han upplever det samtidigt det vara svårt att 

tvinga sig själv att skriva. Han tar däremot chansen när han får den till att skriva på 

engelska. Han anser att hans styrka är att han har väldigt lätt för att tala engelska och har 

inga problem att uttrycka sig muntligt. Lucas O känner sig osäker inför sin egen brist 

på självförtroende i ämnet och att han anser att han har för lite erfarenhet eftersom han 

har haft för lite tid till att undervisa engelska. Även att tala engelska är något han känner 

sig osäker inför. När det gäller att försöka öka säkerheten säger han såhär: 

 

”Jag har inte känt att jag har kunnat göra något annorlunda, jag har ju som ändå… 

gjort det man ska göra och verkligen försökt att lära mig, det har jag. Så jag skulle inte 

ha gjort något annorlunda i alla fall. Det är svårt att tvinga fram att tala engelska 

också.” 

 

Han anser att hans styrka är kunskaperna kring bedömningsformer och han känner sig 

säker på hur han ska bedöma eleverna både praktiskt och muntligt. Linus O upplever 

osäkerheter inför att kunskapsskillnaderna är mycket större i engelska än i andra ämnen, 
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vilket känns svårt att planera inför. Han nämner också att hans engelska tal känns som 

en osäkerhet just nu. För att känna en större säkerhet anser han att han måste utsätta sig 

mer för att hålla i engelskundervisning; att ju mer han får stå där framme och hålla i 

lektioner och tala engelska, desto tryggare och säkrare kommer han att bli. Han anser att 

hans styrka är hans lugn; att även om han känner sig osäker känner han att han kommer 

att kunna förmedla ett lugn i klassen, vilket han tror är bra.  

4.5 Resultatanalys 

I detta avsnitt analyserar jag intervjumaterialet mer in på djupet för att bättre förstå 

resultatet genom att sätta materialet emot forskningsbakgrunden och frågeställningarna. 

Min analys i denna del påverkas av induktiva kategorier som jag har upptäckt i den 

första analysen av datainsamlingen men är också påverkad deduktivt av den forskning 

jag hänvisade till i början av arbetet.   

4.5.1 Det traditionella 

Då de intervjuade lärarstudenterna beskrev deras syn på engelska, under tiden de var 

elever, visade det sig att 6 av 8 av de intervjuade lärarstudenterna har haft en väldigt 

traditionell engelskundervisning i grundskolan. Denna traditionella undervisning var 

grundad på repetitiva undervisningsformer vad gäller glosor, grammatik, textbok och 

arbetsbok samt stenciler. På lärarutbildningen i Umeå, har lärarstudenterna dock fått 

höra att de ska undvika glosläxor och förhör, inte lägga speciellt mycket fokus på 

grammatik och försöka att undvika textböcker med tillhörande arbetsböcker, till viss 

del. Kontrasten kring de intervjuade lärarstudenternas barndomserfarenheter, med 

repetitiva undervisningsformer för språkinlärning, i kontrast med vad de senare fått ta 

del av på universitetet har upptäckts i kommentarer liknande denna: 

 

”Sen försöker jag komma ihåg om vi har gjort någon pjäs eller 

något sådant, men det gör jag inte… I så fall har det inte fastnat. 

Eller sådana där saker som vi ändå har pratat om att man kanske 

bör använda men jag har som inga minnen av något sådant från 

t.ex. mellanstadiet.” Louise S 
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Detta är ett exempel på hur studenter kan ha en bild framför sig av hur en 

engelskundervisning kan se ut, eftersom det är det de känner till, för att sedan få lära sig 

något helt annat ifrån en ämnesexpert på universitetet. Denna skillnad i pedagogiska 

metoder kan tolkas som mer än en enkel skillnad i klassrumsundervisning. Eftersom 

språkinlärning är en form av levande kunskap där instruerande metoder hör ihop med 

språkelevers identitet, kan ett förnekande från lärarutbildare, av tidigare 

språkinlärningsmetoder vara förvirrande gentemot lärarstudenternas identitet. Trent 

(2013) menar att det kan uppstå en identitetskonflikt om det finns en obalans mellan hur 

lärarstudenter positionerar sig själva gentemot hur lärarutbildningen och lärarutbildare 

positionerar lärarstudenter. Det är därför viktigt att lärarutbildare i engelskkurser inte 

bara fokuserar på teoretiska argument för förändringar i klassrumsmetoder, utan också 

fokuserar på lärarstudenters identiteter som språkelever och som framtida språklärare i 

engelska. Feryok (2012) anser att lärare blir belägrade med begränsningar av sina 

handlingar av de många aktörer som deltar i utbildning. Att då kunna utveckla en känsla 

av personlig medvetenhet kan vara väldigt utmanande, speciellt när den kan möta flera 

krav i en snabbt föränderlig värld. De snabba förändringarna som uppstod under den 

korta tiden som dessa lärarstudenter var elever i grundskolan till när de tog sig an rollen 

som blivande engelsklärare, skapar stora utmaningar för dem. Dessa snabba 

förändringar kräver en högre medvetenhet kring deras nya roller som språklärare i 

engelska.  

4.5.2 Det gamla och det nya 

De intervjuade lärarstudenterna talar om en blandning av gammalt och nytt. Den mest 

representerade inlärningsstrategin som nämndes av de intervjuade lärarstudenterna var 

repetition. 5 av 8 studenter nämner glosläxor som något som gav dem mycket ny 

kunskap och som gjorde det möjligt för dem att bygga upp ett ordförråd i engelska. När 

de vidare talar om sin egna framtida undervisning, nämner de som föredragit glosläxor 

att de antingen inte kommer att arbeta med det, eller att de kommer att ändra upplägget 

på glosläxor och alltid se till att det finns ett syfte med läxan.  

 

”För mig funkade glosläxorna jättebra. Sen glosorna har vi ju fått höra 

hela tiden under utbildningen att vi inte ska ha med, så det kommer jag 

nog inte att använda så mycket.” Linus O 
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Detta tyder på att lärarutbildningen har influerat dem, eftersom det är något som det 

talats mycket om under engelskkurserna. Detta tyder också på att de inte bara utgår från 

sig själva, utan låter ämnesexperternas råd avgöra deras undervisning. Anspal et. al 

(2011) förklarar att utmaningen för lärarutbildningen är att uppmuntra till reflektion 

kring studenternas egna erfarenheter, i förhållande till det kunskapsinnehåll som ges 

under utbildningen. Detta har alltså gjorts och studenterna har valt att använda sig utav 

metoder som fungerat för dem och har sedan vidareutvecklat deras tankesätt, med hjälp 

av deras nya kunskaper från utbildningen.  

 

För att förstå lärarstudenternas förberedelse inför det kommande yrket ställde jag även 

frågor om planerna för deras framtida engelskundervisning. Alla intervjuade 

lärarstudenter nämner faktorer som kommer att vara viktiga inslag i sin undervisning. 

Exempel på detta är klassrumsmiljö och stämning i klassrummet samt användningen av 

läromedel blandat med praktiska övningar. Samtliga lärarstudenter har tankar och 

funderingar på hur de ska lägga upp sin undervisning och har en övergripande syn på 

hur de ska gå tillväga för att uppnå bästa resultat. Två av lärarstudenterna har en osäker 

bild av hur deras engelskundervisning kommer att se ut men de har ändå vissa idéer och 

förslag. ”Jag skulle stödja mig mycket på läromedel, tror jag… Det blir strukturerade 

lektioner som alla elever klarar av.” Leonard O 

 

Detta visar på självmedvetenhet enligt hur Eteläpelto et. al (2013) förklarar att 

självmedvetenhet handlar om att lärarstudenter är villiga personer som aktivt väljer och 

funderar över vad som är viktigt och av värde att ha i deras framtid som engelsklärare. 

Här kommer det fram att trots att dessa två studenter inte har anammat de nyare 

metoderna från lärarutbildningen, har de blivit influerade av de nyare metoderna och 

valt att anta vad de förmår sig göra.  

4.5.3 Starka åsikter 

En del av syftet med denna studie var att utforska i hur stor grad bland annat 

engelskkurserna på lärarutbildningen har förberett lärarstudenterna för deras framtida 

yrkesroll som engelsklärare. En oväntad upptäckt i denna studie var de kraftfulla 

attityder som fanns hos de intervjuade lärarstudenterna gentemot vissa moment i 
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lärarutbildningens engelskkurser. Det var ett par moment på lärarutbildningens 

engelskkurser som lärarstudenterna nämnde under intervjuerna. De använde väldigt 

starka ord för att beskriva sina känslor kring momenten. Vid ett tillfälle fick 

studenterna prova på att öva in och framföra en dramatisering med tanken om att de 

själva kunde använda detta i deras framtida undervisning. Tankarna och känslorna 

kring detta var väldigt spridda: ”Helt otroligt.” Liam O och: ”Ångestladdat, 

fruktansvärt och kanske onödigt också.” Lucas O. 

 

Ett annat moment under utbildningen var att studenterna i grupper skulle skriva ett 

manus för att sedan spela in en podcast. Detta var också i syfte att det kunde vara något 

som studenterna kunde använda sig utav i sin framtida engelskundervisning. Även 

kring detta moment hade studenterna väldigt starka åsikter: ”Oreflekterat.” Liam O, 

”Det var nog det sämsta.” Louise S och ”Helt värdelöst.” Lucas O. 

 

Det tredje momentet som fick kraftfulla kommentarer var arbetet kring språkportfolion 

som nämndes av två lärarstudenter, vilket var ett moment där lärarstudenterna fick 

prova på att t.ex. fylla i en egen språkportfolio för att sedan kunna utföra samma 

procedur i sina framtida klasser. Dessa två lärarstudenter var eniga i sina åsikter kring 

detta: 

 

”Kändes distanserat från verkligheten. Det lades ner för mycket 

tid åt det jämfört med hur mycket man kommer att använda det 

senare pga. tidsbrist.” Ludvig S 

 

”Kändes som bortkastad tid och det kändes mer som något du 

kan göra än något du ska göra.” Lars S 

 

Att studenterna har sådana starka åsikter om dessa moment kan tyda på att studenterna 

inte uppskattar att bli behandlade som elever, utan de vill ses som framtida 

ämnesexperter som tar del av ny kunskap från en högre uppsatt kollega istället. Det kan 

alltså vara en fördel för lärarutbildare att se på sina lärarstudenter som framtida 

kollegor istället för elever, för att få ett ökat intresse och öka studenternas känsla av 

auktoritet och motivation. Day et. al (2006) påpekar att läraridentitet är en stark faktor i 
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lärares motivation, tillfredsställelse och engagemang för sitt arbete. Det verkar vara 

mer än ett sammanträffande att de intervjuade lärarstudenternas starka åsikter var 

sammanhängande med deras lärarutbildares syn på dem som elever. Olika skildringar 

av lärarstudenters positionering kan leda till att läraridentiteten blir splittrad om man 

blir uppfattad på olika sätt, i olika roller och positioner, under sin lärarutbildning.  

4.5.4 Var är feedbacken? 

Det finns olika typer av feedback. På lärarutbildningen kan man ta emot feedback på 

sin egen engelska och även sin kunskap kring engelskundervisning och engelskans 

didaktik. Under intervjuerna nämndes ordet feedback i relation till flera aktiviteter. De 

intervjuade lärarstudenterna uttryckte väldigt starka känslor kring deras behov av 

feedback och samtal kring sin egen utveckling och just sin egen talade och skriftliga 

engelska, på lärarutbildningens engelskkurser. Detta nämndes spontant av 

lärarstudenterna under intervjuernas gång: ”Fick ut väldigt lite av feedbacken, den 

borde ha varit mer utvecklande.” Ludvig S och: ”Direkt feedback var bra men borde ha 

varit mer utvecklande.” Liam O. 

 

Dessa återkommande önskningar om mer feedback för att stärka studenternas 

utveckling ser jag som den största upptäckten i denna studie, att studenterna saknar 

detta i sin utbildning är en viktig del att uppmärksamma. Enligt Saville-Troike (2012) är 

feedback i själva verket en viktig aktivitet som krävs av lärare som instruerar 

andraspråksinlärare. Lärarstudenter ska ha utsatts för ett flertal teorier om instruerad 

språkinlärning, eftersom de som blivande lärare kommer förväntas ge feedback till sina 

egna elever i framtiden. Under alla kurser i lärarutbildningen ska studenterna ha lärt sig 

sätt att ge direkt och indirekt feedback till förmån för elevernas språk och 

kunskapsutveckling. Kommunikativ kompetens inom språkinlärning kräver feedback 

kring kunskapsinnehållet och språkkunskaper. Det är därför rimligt för lärarstudenterna 

att förvänta sig feedback från sina egna instruktörer (ibid.).   

4.5.5 Mer undervisningsbaserat 

Specifika aspekter av lärarutbildningens engelskkurser beskrevs som mer relevanta och 

meningsfulla än andra. De moment som beskrevs som mest viktiga var starkt kopplade 

till verkliga undervisningsaktiviteter som hittades i deras resa till Leeds och deras 
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praktiktillfällen. När studenterna nämner något som de fått ta del av på utbildningen, 

som gett dem tips på olika sätt att lära ut språket engelska, är åsikterna positiva. 

Studenterna verkar uppskatta när deras utbildning ligger så nära verkligheten, deras 

framtida yrke, som möjligt. Under utbildningen har studenterna fått åka på en 

studieresa till Leeds där de fick besöka skolor och ta del av föreläsningar på Leeds 

Trinity University, vilket var väldigt uppskattat och 7 av de 8 intervjuade studenterna 

talar positivt om resan: ”Det gav ett perspektiv att få se skolorna där och att få lära sig 

om storytelling var väldigt givande.” Linda S och: ”Det var bra att få komma i kontakt 

med skolor och lärare.” Lars S. 

 

När frågan om praktiktillfällena och fältstudierna kom upp visade det sig också att 

studenterna ville få testa på sina nya kunskaper genom att hålla i lektioner så fort som 

möjligt. När de istället fick i uppdrag att endast hålla loggbok under 

engelskundervisningen, under en 4 veckor lång praktik, var det 5 av 8 som ställde sig 

kritiska till att inte bli bedömd på planeringar eller temaarbeten, som i de andra 

ämnena: ”Att få testa på att hålla i lektioner direkt hade hjälpt en att vara mer bekväm 

inom ämnet.” Linda S, ”Jag tycker fördelarna väger över för att komma ut så fort som 

möjligt och hålla i lektioner.” Liam O och: ”För blyga mig var det skönt att hålla 

loggbok men det hade nog hjälpt mig att få göra några lektioner också.” Linus O. 

 

Då studenterna fick frågan kring vad det behövs mer av på lärarutbildningen var det 

även där många som nämner praktiktillfällena och fältstudierna som något de skulle ha 

velat ha både tidigare och mer av. 

 

”Låt engelskan ta mer plats under VFU:n och ha tillfällen under 

kursen där man går ut och får testa det man lärt sig, för att sedan 

komma tillbaka och utvärdera.” Linda S 

 

”Att få komma ut fortare och hålla i lektioner.” Liam O och: ”Mer uppgifter under 

praktiken och tidigare praktik.” Ludvig S. 

 

Att få ta del av fler praktiktillfällen och fältstudier är en fråga av ekonomisk art och 

tillgänglighet men det är också en fråga om vad som prioriteras att göras vid tillfällena 
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på universitetet. Enligt Anspal et. al (2011) är utmaningen för lärarutbildningen bland 

annat att uppmuntra till reflektion kring lärarstudenternas praktiska erfarenheter i 

förhållande till pedagogiska och didaktiska frågor samt det kunskapsinnehåll som de 

redan tagit del av. Detta kan även ses som en utmaning för Umeå universitets 

lärarutbildning då en stor del av de intervjuade studenterna saknar det 

verklighetsbaserade och verksamhetsnära i engelskkurserna på universitetet.  

4.6 Sammanfattade slutsatser 

Det övergripande syftet med denna studie var att försöka få en tydligare bild av hur 

framtida lärare ser på och känner inför sin framtida engelskundervisning. Detta har 

uppnåtts då denna undersökning har gett inblick i lärarstudenters tankar, åsikter och 

känslor kring deras framtida yrkesroll. För att få fördjupad kunskap kring dessa syner 

ställde jag tre frågor. I detta avsnitt dras slutsatser kring respektive forskningsfråga, 

vilket syftar till att försöka besvara den.  

4.6.1 Vad känner blivande lärare inför att lära ut språket engelska?  

Att sammanfattat förklara åtta framtida engelsklärares känslor är en utmaning, eftersom 

alla besitter olika erfarenheter, ibland komplicerade känslor för ämnet. De har även 

emellanåt varit olika utförliga kring vad det är de egentligen känner. Samtliga av de 

intervjuade lärarstudenterna har nämnt vad det är de upplever som sina styrkor, 

respektive svagheter, inför deras kommande yrke. Alla intervjuade lärarstudenter har 

också talat kring vad de upplever att de känner sig säkra på, respektive vad de känner 

sig osäkra på. Trots att hälften av de intervjuade lärarstudenterna känner sig trygga i sin 

framtida roll som engelsklärare nämner de ändå delar i rollen som känns osäkra och 

svåra. Samtidigt nämner den hälften som känner sig otrygga i sin framtida roll som 

engelsklärare delar i rollen som de känner sig säkra inför. Slutsatsen kan ändå dras att 

alla intervjuade framtida engelsklärare anser att de har delar de måste arbeta mer med, 

trots deras genomförda utbildning i ämnet. 

4.6.2 Hur beskriver blivande lärare sin nivå av förberedelse inför sin framtida roll 

som engelsklärare? 

För att få svar på denna fråga har jag granskat och försökt belysa de intervjuades 

beskrivningar av sin förberedelse som engelsklärare. De intervjuade lärarstudenterna har 
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enligt min åsikt en tydlig beskrivning av sin förberedelse. Samtliga av de intervjuade 

lärarstudenterna har någon idé kring hur deras engelskundervisning kommer att se ut. 

Vissa känner sig mer förberedda och trygga än andra medan vissa fortfarande ser en del 

frågetecken inför sin framtida undervisning och till och med en osäkerhet i om de ens 

skulle vilja lära ut ämnet. Slutsatsen kan här dras att efter genomförda engelskstudier på 

universitetet känner ändå inte alla lärarstudenter sig säkra på hur deras roll som 

engelsklärare kommer se ut och hur deras undervisning ska läggas upp. 

4.6.3 Vilka erfarenheter verkar influera deras beskrivningar? 

För att få svar på denna fråga har de intervjuade fått tala kring sina erfarenheter som 

elever inom ämnet, som studenter på lärarutbildningen och som utövande lärare under 

praktiktillfällen eller vikarierande lärartillfällen. Två av de intervjuade studenterna 

indikerar att deras dåliga relation till engelskämnet härstammar från deras egen tid som 

elev och två av de intervjuade studenterna indikerar att deras dåliga relation till engelska 

har framkommit på senare tid. Sammanlagt känner tre av dem upplever inte att 

lärarutbildningens engelskkurser har hjälpt dem att förbättra denna relation, medan en 

av de intervjuade lärarstudenterna menar på att engelskkurserna på lärarutbildningen har 

hjälp studenten att förbättra sin relation till engelskämnet. Dock nämner lärarstudenten 

att det fortfarande finns delar som studenten hade önskat fanns med i utbildningen, för 

att öka självförtroendet i ämnet. Resterande av de intervjuade lärarstudenterna som 

känner sig säkra inför deras framtida yrkesroll menar på att de har haft en god relation 

till engelska språket under den tid de gått i skolan och i deras vuxna liv. De beskriver 

dock att de saknar delar i lärarutbildningen som hade underlättat vissa osäkerheter inför 

det kommande ämnet engelska. Slutsatsen kan alltså dras att alla intervjuade 

lärarstudenter anser att lärarutbildningen har brister i att förbereda dem inför deras 

kommande uppdrag som engelsklärare. 
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5 Diskussion och didaktiska implikationer 

Diskussionen inleds med en diskussion av resultatet, didaktiska implikationer och jag 

redovisar mina egna reflektioner kring studien. Därefter förs ett resonemang kring 

metodvalet i studien, för att sedan avslutas med förslag för tänkbar fortsatt forskning 

och ett slutord. 

5.1 Resultatdiskussion 

Den svenska skolan debatteras ofta, både i offentliga och privata sammanhang. Enligt 

mig hörs sällan lärarnas egna röster i dessa debatter. I denna studie framträder 

lärarstudenters personliga tankar och strategier i de intervjuer som redovisats. Något 

som jag lade märke till väldigt snabbt under intervjuerna var att de som hade 

inställningen att de var osäkra på sin framtida roll som engelsklärare, ändå avslutade 

intervjuerna med att nämna några delar som de faktiskt kände att de skulle klara av, 

eller kände sig relativt säkra på. Samtidigt nämnde de som hade inställningen att de var 

säkra på sin framtida roll som engelsklärare, flera delar som de kände sig osäkra på i 

slutet av intervjuerna. Enligt Anspal et al. (2011) är det viktigt att identifiera vilket typ 

av stöd som behövs i olika delar av studierna för att kunna stödja den professionella 

utvecklingen hos lärarstudenter, fullt ut. Frågan är då om lärarstudenters utbildning 

uppfyller denna förklaring från forskningsbakgrunden? Jag skulle vilja påstå att 

utbildningen inte fullständigt gör detta. Detta är något som saknas i lärarutbildningens 

engelskkurser, på Umeå universitet, då samtliga av de intervjuade studenterna oavsett 

inställning till ämnet, hade osäkerheter inför just engelskundervisning och även 

beskriver att de inte fått tillfälle att lyfta fram och diskutera dessa osäkerheter under 

utbildningen. 

 

Hälften av studenterna känner sig trygga i sin framtida roll som lärare och tycker att det 

ska bli roligt att undervisa i ämnet, men samtidigt har alla intervjuade någon typ av 

osäkerhet inför uppdraget att lära ut engelska. Hälften av de intervjuade studenterna 

känner sig otrygga i sin framtida roll som engelsklärare, vad gäller antingen deras eget 

språk, undervisningsmetoder eller möjliga utmaningar i undervisningen. Samtidigt 

nämner samtliga av de intervjuade lärarstudenterna delar i ämnet som de känner sig 

säker inför. Utgår man ifrån Regeringens proposition (2009) där den nya strukturen och 
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utformningen av lärarutbildningen skulle kunna garantera en utbildning till lärare av 

hög kvalitet som lever upp till skolans behov, blir frågan då om det ovan nämnda är vad 

skolan önskar hos sina framtida anställda och om de lever upp till deras behov. 

Om man ska utgå ifrån vad dessa åtta lärarstudenter anser om engelskkurserna på 

utbildningen skulle de tillfällen där studenterna blir behandlade mer som elever minska, 

om möjligheten fanns att ta bort moment. Tiden kan istället gå till att få mer utvecklad 

feedback kring sin egen förmåga i engelska. Enligt Day et. al (2007) är det nödvändigt 

att undersöka de positiva och negativa påverkningarna av till exempel motivation och 

engagemang. Av särskild betydelse är det att undersöka i vilka dessa positiva och 

negativa influenser inträffar och konsekvenserna dessa erfarenheter har i praktiken 

(ibid.). Att denna undersökning och uppföljning då saknas av lärarstudenterna i deras 

utbildning, kan ses som en brist i lärarutbildningen och kan ge konsekvenser som 

identitetskriser och brist på utveckling. 

 

De intervjuade lärarstudenterna beskriver många osäkerheter inför sitt framtida yrke. 

Dessa osäkerheter kan delas in i dessa kategorier: osäkerheter i deras egen förmåga i 

engelska, osäkerheter i deras kunskaper i det engelska ämnet, osäkerheter i framtida 

undervisningsmetoder och osäkerheter i olika klassrumssituationer. Att försöka 

gruppera dessa osäkerheter för att sedan försöka hitta grunden till dem, ger förmodligen 

inte alltid rätt resultat. Grammatik, stavning, talad engelska och lärarstudenternas egen 

osäkerhet och brist på självförtroende är ingenting som lärarutbildningen kan ansvara 

fullständigt för, beroende på var osäkerheten och det dåliga självförtroendet kommer 

ifrån. Enligt Bullough och Giltin (2001) ska utbildningen resultera i att studenterna ska 

ha utvecklat en professionell identitet och känna sig trygga och motiverade att arbeta 

som lärare. Är lärarstudenter då osäkra och har dåligt självförtroende i ett ämne, kan 

man dra den slutsatsen att utbildningen inte har gett efterönskat resultat. 

Lärarstudenterna har också innan påbörjad studie läst kurser i engelska, för att kunna ta 

sig in på lärarprogrammet, vilket gör att lärarutbildare kan ta för givet att studenterna 

har vissa förkunskaper. Ämnet engelska kan dock vara ett ämne som är av en annan 

karaktär än andra ämnen. En person som kommer med en lägre förmåga i engelska 

språket kan inte komma ikapp på samma sätt som en person kan studera ihärdigt för att 
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komma ikapp i mer kunskapsinriktade ämnen. En lärare som är osäker på sig själv i sitt 

engelska språk kan få problem att bli en kommunikativ initiativtagare.  

 

Att utmana elever, motivera tysta elever, att kunna ge belägg för varför man arbetar som 

man gör, att bedöma förkunskaper, kunskapsskillnader och svenskans inblandning är 

dock delar som tas upp och ska tas upp på lärarutbildningen även om det verkar vara 

något som behöver utvecklas. Enligt Wang (2009) är det viktigt för språklärare att veta 

hur de kan främja elevernas kommunikativa och talade kompetens, för att göra lärandet 

av engelska mer effektivt. När det gäller bristen på erfarenhet är det svårt att avgöra vad 

det grundar sig i. Lärarutbildningen kan försöka få till det så att lärarstudenter får 

komma ut på fler fältstudier och kanske besöka fler klasser men det ligger också ett 

ansvar hos studenterna att ta vara på sina praktiktillfällen och träna mer på de delar som 

studenterna känner sig osäkra på.  

5.2 Reflektioner 

Enligt Stenberg et. al (2014) ligger det under lärarutbildares åtagande att se till att 

lärarstudenter ständigt får möjlighet att reflektera över sina utredande läraridentiteter. 

Som tidigare nämnt var diskussion, reflektion och samtal kring den egna utvecklingen 

något som många av lärarstudenterna saknade på lärarutbildningens engelskkurser. Jag 

tog mig därför tid att samtala extra med de studenter som kände mest osäkerhet inför att 

lära ut engelska. Jag upplevde att de studenterna gick från intervjuerna med en större tro 

på sig själva och att de efter cirka 30-40 minuters samtal kände ett ökat självförtroende 

inför deras framtida uppdrag. Enligt Oxford (1990) är metakognitiva färdigheter viktiga 

i alla lärandesituationer och självreglering samt reflektion är två verksamheter som bör 

ingå i utbildningsmiljöer. Det var på ett sätt oroväckande att den halvtimma där någon 

som lyssnar på deras egna upplevda begränsningar, gav så mycket för de framtida 

lärarna, samtidigt som det var upplyftande. Detta är något lärarstudenter och 

lärarutbildare borde ha fått tid för att göra, under kursernas gång. 

 

En intressant del i studien var att väldigt mycket fokus lades på just lärarutbildningen, 

under de genomförda intervjuerna. Jag anser att detta kan bero på att det är just det de 

intervjuade lärarstudenterna har gemensamt. Samtliga studenter har olika erfarenheter 
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vad gäller engelskundervisning som elev och hur mycket av det engelska språket de tar 

del av utanför skolans och arbetets ramar. Samtliga studenter har dock tagit del av 

samma undervisning och utbildning på lärarutbildningens engelskkurser. Hos 

lärarstudenterna går det att tolka en uppfattning av vad som pekar på att de hade önskat 

sig vara mer förberedda efter avslutade engelskkurser på lärarutbildningen, och att de 

hade sina föreställningar kring vad de kurserna skulle innehålla och bidra med. Day et 

al. (2006) menar att lärarutbildare bör vara medvetna om en utgångspunkt för de 

studerande lärarnas läraridentitet för att stödja deras professionella utveckling på ett 

meningsfullt och effektivt sätt under sin lärarutbildning. 7 av 8 av de intervjuade 

lärarstudenterna saknar feedback och samtal kring ens egen utveckling på 

lärarutbildningen. Eftersom samtliga lärarstudenter nämnde delar de saknade eller 

önskade mer av i utbildningen, anser jag att lärarutbildningen har en stor del i varför de 

intervjuade studenterna känner som de gör, inför deras framtida yrkesroll som 

engelsklärare.  

5.3 Metoddiskussion 

Valet av metod och tillvägagångssätt för att bedriva forskning är ett avvägande och det 

är inte alltid så självklart vilken metod som är rätt att använda sig utav (Patel & 

Davidsson, 2003). Det går alltid att fundera över hur studien hade artat sig om jag gjort 

andra val, men jag anser att det tillvägagångssätt jag har valt har gett mig möjligheter att 

finna svar på de frågeställningar som min studie bygger på. Den typen av intervjumetod 

som jag har använt mig av har innehållit en viktig uppgift för mig i att tolka och 

analysera det som framkommit i intervjuerna. Som jag tidigare nämnt har jag personlig 

erfarenhet vad gäller grundlärarprogrammet vilket har gett mig värdefull förförståelse 

för min studie. Min förhoppning är dock att min bakgrund inte ska ha påverkat 

intervjupersonernas svar i någon riktning. Att intervjua personer som jag redan hade en 

relation till upplever jag personligen har bidragit till att jag har kunnat skapa givande 

intervjutillfällen. Jag upplever också i diskussionerna efter avslutad intervju med 

studenterna, ha fått en liknande åsikt tillbaka. Relationerna till studenterna gör att 

materialet jag samlat in är mer ingående än om studenterna inte vetat vem jag var (Bell, 

2000).  
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Syftet med intervjuerna var att utifrån svaren som kom fram i intervjuerna, även få fram 

studenternas uppfattningar och åsikter. Att använda mig av intervju som 

tillvägagångssätt för insamling av data innebär att jag kunde förbereda frågorna på det 

sättet att de blev så öppna som möjligt och även för att ge studenterna ett stort 

svarsutrymme (Patel & Davidsson, 1994). Detta eftersom den senare tolkningen av 

svaren ska vara tillförlitlig och giltig (Stukát, 2005). Jag uppfattar att det resultat som 

framkommit ur intervjuberättelserna som pålitligt och belyser uppfattningar som finns 

bland lärarstudenter. Antalet intervjuer anser jag gav ett tillräckligt omfattande material 

att analysera eftersom materialet har varit innehållsrikt. Intervjumaterialet har i högsta 

grad behandlat vad jag är intresserad av, det vill säga lärarstudenternas syn på 

engelskundervisning och anledningar till synen. 

5.4 Vidare forskning 

Detta är en mindre studie men kan likväl peka åt vilken riktning resultaten i en större 

studie skulle kunna bli. Det skulle vara upplysande att göra liknande studier i hela 

Sverige för att se hur de olika universiteten klarar av utmaningen i att utbilda 

engelsklärare med inriktning i årskurs 4-6. Eftersom lärarstudenterna jag har intervjuat 

studerar tillsammans på lärarutbildningen i Umeå, kan svaren vara relativt jämbördiga, 

då de kan påverkas av varandra.  

 

För att föra mitt resonemang vidare kan jag se flera möjligheter till vidare forskning för 

ytterligare fördjupning och utveckling i det didaktiska problemet som min studie är 

uppbyggd på. Det denna studie inte tittade på var hur nyexaminerade lärare ser på 

engelskämnet. Ännu ett alternativ i utveckling av studien är att följa upp 

intervjupersonerna en tid efter examen. Detta för att undersöka hur lärares syn kan ha 

påverkats och förändrats efter en tid. Jag ser också möjligheter i att vidare studera och 

problematisera lärarutbildningars brister. Att vidare utveckla, definiera och granska vad 

som faktiskt fattas och vad som också krävs för att nyutbildade lärare ska uppnå en 

starkare yrkesprofession ser jag som en viktig fråga som kan utvecklas vidare.  
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5.5 Slutord 

Trots att syftet med studien var att endast gå in på djupet med vad lärarstudenter i Umeå 

har för förberedelser inför deras kommande yrke som engelsklärare, resulterade det 

ändå i att mycket fokus lades vid lärarutbildningens engelskkursers upplägg. Jag väljer 

därför att avsluta detta arbete med några ord kring vad som skulle kunna förbättra 

lärarstudenters utbildning, enligt studien.  

 

Om liknande studier med bredare urval visar på liknande resultat borde skolvärldens 

olika aktörer ta fasta på dessa studiers slutsatser för att få receptet på en bra 

identitetsutveckling under språkutbildning. Detta kan skapas i enlighet med Days et. al 

(2006) tanke att lärarutbildare bör vara medvetna om en utgångspunkt för de studerande 

lärarnas läraridentitet. För att sedan enligt Day et. al (2007) undersöka de positiva och 

negativa påverkningar av faktorer på identitetsutvecklingen samt dess sammanhang i 

vilka dessa influenser inträffar. Frågan är då hur lärarutbildare går tillväga för att 

upptäcka detta? Enligt Anspal et. al (2011) är det viktigt att identifiera vilket typ av stöd 

som behövs i olika faser av studierna. Även som Trent (2013) förklarar att det är viktigt 

att arbeta med studenternas identiteter, genom att till exempel undersöka deras 

förståelse av vad det innebär att vara en språklärare. Sedan att som Kayi-Aydar (2015) 

anser att försöka förstå hur lärare positionerar sig, för att bidra till att upptäcka och 

diskutera de utmaningar som lärare möter i att lära ut engelska. Vidare att som Varghese 

et. al (2005) förklarar att lärarutbildare måste se lärares identitet som en viktig 

komponent för hur språkundervisningen blir. Då måste de också förstå hur språklärare 

bildar sina identiteter, bland annat i sin lärarutbildning och i skolor där de utövar sina 

praktiktillfällen (ibid.).  

 

Att ingen av de intervjuade lärarstudenterna fått något som liknar det ovan nämnda 

framgår av deras beskrivningar och kanske borde då lärarutbildningen ta intryck av 

detta och införa dessa ytterst viktiga delar för framtida lärarstudenter. Om vi vill 

förbereda bra lärare inför morgondagens skolor, bör läraridentitet skapa en röd tråd i 

lärarutbildningen (Stenberg et al, 2014). 
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