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Denna studie syftar till att undersöka hur några lärare i årskurs 4–6 i 
Mälardalsregionen kan möjliggöra att elever utvecklar sin muntliga 
kommunikationsförmåga i engelska. Med hjälp av observationer och 
samtalsanalyser har vi undersökt hur och i vilken omfattning lärare använder 
sig av metoder som gynnar elevers muntliga kommunikationsförmåga. Detta 
har genererat data av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Resultatet visar 
att lärarna i denna studie i relativt hög grad använder sig av positiv respons och 
låter eleverna få ganska stort talutrymme. Dock visar resultatet att förekomsten 
av IRE-mönster, som av forskning ses som negativt, är relativt hög. Vår 
förhoppning med studien är att inspirera lärarstudenter och befintliga lärare att 
utveckla den muntliga kommunikationsundervisningen i engelska.  
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1 Inledning 

Dagligen kommunicerar vi med andra människor genom sociala medier, nyheter, i skolan 
och på arbetsplatsen. Det är vårt sätt att förmedla och utbyta information och det gör vi 
genom språket (NE, 2019). Tack vare internet kan vi idag kommunicera med nästan vem 
som helst var som helst på jordklotet, men för det krävs ett gemensamt språk. Språket för 
internationell kommunikation är engelska (Lundahl, 2014, s. 17). I Sverige arbetar såväl 
företag som skolor och universitet för internationalisering där engelska språkkunskaper 
spelar en betydande roll (Lundahl, 2014, s. 17; Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s. 30). 
I detta sammanhang kan goda kunskaper i engelska inte bara öka förutsättningen för att vi 
förstår talad engelska i film eller skrivna instruktioner på nätet, det ökar även möjligheten 
för ett internationellt studie- och arbetsliv (Estling Vannestål & Lundberg, 2010; 
Skolverket, 2011). Med detta i åtanke känns det angeläget att undersöka hur lärare arbetar 
för att skapa goda förutsättningar för elever att utveckla sin kommunikationsförmåga i 
engelska.  

Engelskämnet har länge haft en utpräglad grammatik- och översättningstradition (Estling 
Vannestål & Lundberg, 2010, s. 31) som vi upplever finns kvar i många klassrum idag, trots 
att forskning visar att tidig språkinlärning bör ha större fokus på att lyssna och tala än att 
läsa och skriva (Pinter, 2017; Lundahl, 2014). Dessutom är ett av huvudsyftena i 
kursplanen för engelska att eleven ska utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, vilket 
innebär att eleven både ska förstå och själv kunna producera talad och skriven engelska 
samt kunna samspela med andra och anpassa språket efter situation och mottagare 
(Skolverket, 2011, s. 30). I vår studie har vi valt att fokusera på muntlig kommunikation 
och vilka möjligheter eleverna har att utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga i 
klassrummet.  

Mot bakgrund av kursplanens kommunikativa inriktning blir det tydligt att språkinlärning 
är en process där aktivt deltagande är centralt. Lärandet sker i interaktion med andra 
genom att förståelse skapas i dialoger och diskussioner (Walsh & Li, 2013, s. 450; Pinter, 
2017, s. 12; Lundahl, 2014, s. 149). I motsats kan grammatik- och översättningstraditionen 
ses som individbaserad undervisning (Walsh, 2012, s. 2). Men även om aktivt deltagande 
har stor påverkan på elevers lärande är det inte tillräckligt för att lärande ska inträffa. Hur 
läraren utformar lektionen och engagerar sina elever har också stor betydelse för elevernas 
möjligheter till lärande (Walsh & Li, 2013, s. 250). Elevernas språkanvändning begränsas i 
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undervisningen genom lärarens val av innehåll, aktivitet och arbetsmetod samt av hur 
läraren använder språket (Walsh, 2002, s. 4). Det är läraren som tolkar, planerar och 
omsätter läroplanens mål- och riktlinjer i praktiken (Hattie, 2003, s. 3) och kan därför ses 
som en viktig förutsättning för elevernas kommunikativa utveckling. Genom medveten 
språkanvändning, tydlig förmedling av syfte, och en förmåga att anpassa språket efter 
syfte, kan läraren öka chansen att språkanvändningen i klassrummet används främjande i 
förhållande till ändamålet (Walsh, 2002, s. 5). Utgångspunkten för vår studie är därför att 
undersöka hur lärarens planering och målsättning för undervisningen påverkar elevernas 
förutsättningar att utveckla sin kommunikationsförmåga i klassrummet. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av observationer och ljudupptagningar 
undersöka hur några lärare i årskurs 4–6 i Mälardalsregionen genom sin undervisning 
möjliggör att elever utvecklar sin muntliga kommunikationsförmåga i engelska. 

För att uppnå syftet ska vi besvara följande forskningsfrågor: 

1) Vilka metoder använder läraren för att eleverna ska utveckla sin muntliga 
kommunikationsförmåga i engelska språket och i vilken utsträckning används 
dessa? 

2) Hur synliggör läraren syftet med lektionen? 

3) Vilka hinder, gällande elevers utveckling av muntlig kommunikationsförmåga, kan 
skapas i engelskundervisningen? 

2 Bakgrund 

2.1 Traditionell syn på engelskundervisning 

Grammatik, översättning och utgångspunkt i läroboken har varit och är fortfarande en del 
av de starka traditioner som styr engelskundervisningen i Sverige. Särskilt i årskurs 4-6 har 
det funnits en väletablerad tradition att öva in glosor, med veckovisa glosförhör som gjort 
det enkelt för lärare att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Det är ett effektivt sätt att 
öva upp ordförrådet men leder inte nödvändigtvis till att eleverna lär sig sätta orden i 
sammanhang och använda språket på ett meningsfullt sätt. Därför finns det skäl att 
ifrågasätta metodens lämplighet samt på vilket sätt den ökar elevens intresse för 
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språkinlärning (Lundahl, 2014, s. 27). Dessutom anser de flesta elever, som är välbekanta 
med den här typen av undervisningsupplägg, att det är en tråkig arbetsmetod 
(Skolinspektionen, 2011). 

Grammatik- och översättningstraditionen härstammar från medeltiden, då latin var 
språket att lära och språkinlärning ansågs handla om skrivning och högläsning. Det 
etablerades en inlärningsmetod som gick ut på att repetera och memorera studier av 
religiösa texter och grammatiska analyser. Rollfördelningen mellan lärare och elever var 
tydlig och undervisningen präglades av hög disciplin med tydliga instruktioner inom en 
bestämd tidsram (Lundahl, 2014, s. 27). 

Motsatsen till grammatik- och översättningstraditionen är en tradition som vuxit fram 
bland migranter, resenärer och kringresande försäljare som var tvungna att använda 
språket på olika sätt för att göra sig förstådda. Genom att använda bilder, kroppsspråk och 
uttryck tillsammans med talat språk kunde de kommunicera på ett meningsfullt och 
framgångsrikt sätt. Traditionen bygger således på att använda olika strategier för att göra 
sig förstådd, där målet är att budskapet eller informationen ska nå fram till mottagaren 
trots avsaknaden av ett gemensamt språk (Lundahl, 2014, s. 27). Under 1800-talet växte en 
språklig reformrörelse fram som motsatte sig grammatik- och översättningstraditionen för 
att istället fokusera på det talade språket, vilken kan sammanfattas i termen direktmetoden 
(Tornberg, 2015, s. 37). 

Med hänsyn till de traditioner som beskrivits ovan blir det tydligt att de påverkar 
undervisningen på olika sätt. I en grammatikbaserad undervisning bestäms innehållet av 
läraren som alltid utgår från läroboken med ett fokus på form och grammatiska regler 
(Lundahl, 2014, s. 28). Undervisning sker på modersmålet, grammatiska regler förklaras 
utförligt med fokus att lära dessa först för att sedan tillämpas genom översättning från 
modersmål till målspråk och förståelse kontrolleras genom översättning (Tornberg, 2015, 
s, 35). I en kommunikationsbaserad undervisning, eller med direktmetoden, utgår läraren 
från olika lärandematerial med fokus på meningsfull kommunikation (Lundahl, 2014, s. 
28). Fokus läggs på det talade språket och sker helt på målspråket, ord förklaras genom 
kroppsspråk, synonymer eller parafraser (Tornberg, 2015, s. 39). Undervisningens innehåll 
baseras på intresseväckande teman och bjuder in eleverna att vara delaktiga i det egna 
lärandet (Lundahl, 2014, s. 28). 
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Det är tydligt att metoderna är varandras motsatser och enligt Seedhouse (1997, s. 336) är 
båda metoderna extrema, där ett total fokus på den ena metoden skulle slå ut den andra. 
Nackdelarna med ett totalfokus på form (grammatik) är att kopplingen till vardagslivet blir 
svag då det sällan förekommer flyt i diskussioner eftersom avbrott för korrigering är vanligt 
och kommunikationen anses vara onaturlig. Nackdelarna med ett totalfokus på funktion 
(kommunikation) är att språkanvändningen ofta sänks till en lägre nivå av både lärare och 
elever. Förväntningarna på elevernas prestationsförmåga blir lägre samt att läraren 
undviker att korrigera fel därför att flytet anses vara det viktiga (Seedhouse, 1997, s. 337). 
Därför anser Seedhouse (1997) att det optimala vore att hitta en undervisningssituation där 
båda metoderna kan kombineras. 

Men det är just grammatikens och översättningens omfattning i undervisningen som 
polariserar dessa traditioner. Forskarna har delade meningar om hur stort utrymme 
grammatiken ska ha inom språkinlärning. En del anser att undervisningen ska innehålla så 
lite grammatik som möjligt medan andra anser att viss grammatikundervisning gör att 
eleverna blir medvetna om de egna bristerna och att det i sin tur främjar lärandet 
(Lundahl, 2014, s. 29). Tornberg (2015) skriver att det finns delar av grammatik- och 
översättningstraditionen som har positiva effekter på språkutveckling. Genom översättning 
kan elever använda befintlig kunskap om modersmålets uppbyggnad och dra nytta av den 
för att lära sig förstå det främmande språkets uppbyggnad. Herrmann och Ståls (2014, s. 
45) studie om engelsklärares kommunikation visar att flera av de deltagande lärarna anser 
att modersmålet, i det här fallet svenska, ofta behövs som en hjälpresurs. 

2.2 Språkinlärning ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv på språkinlärning innebär att se språket som både verktyg 
och mål för lärande (Lundahl, 2014, s. 23). I kursplanen för engelska står det: ”språk är 
människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, s. 
30). Utifrån den meningen kan man se hur språk, lärande och kommunikation går i linje 
med varandra. Vi måste använda språket för att lära och kommunicera på målspråket 
(Lundahl, 2014, s. 23). 

Dock handlar inte det sociokulturella perspektivet i första hand om själva språket. Språket i 
sig är ett viktigt redskap men hjärtat i det sociokulturella perspektivet handlar om 
delaktighet och social interaktion (Lundahl, 2014, s. 23; Pinter, 2017, s. 10). Vi använder 
språket i interaktion med andra och genom diskussioner skapas förståelse och lärande 
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uppstår (Walsh & Li, 2013, s. 249; Pinter, 2017, s. 12). Språkinlärning sker i interaktionen 
mellan den med erfarenhet och den som ska lära (Walsh & Li, 2013, s. 249). Det är 
utgångspunkten i Lev Vygotskys proximalzonteori. Tanken bakom proximalzonteorin är att 
lärande inträffar när eleven, med sin befintliga kunskap, får hjälp av någon mer erfaren att 
nå ny kunskap och på så sätt utvecklas i sitt lärande (Pinter, 2017, s. 10). I ett 
språkklassrum kan den mer erfarna vara såväl läraren som en klasskamrat. Syftet är att 
individens utveckling ska ske utifrån de egna förutsättningarna med hjälp av social 
interaktion (Pinter, 2017, s. 10), en process där aktivt deltagandet är centralt för lärandet 
(Walsh & Li, 2013, s. 450). 

Även om språket endast ses som ett verktyg så fyller det en viktig funktion. Det är genom 
språket vi förstår och tolkar varandra. Vi anpassar språket till den vi interagerar med för 
att försäkra oss om att förståelse uppnås och på så vis kan vi reglera lärandet genom 
språket (Pinter, 2017, s. 12). Därför är det viktigt att lärare i ett språkklassrum använder 
språket på ett medvetet sätt (Pinter, 2017, s.12; Walsh, 2002, s. 6).  

2.3 Möjligheter och hinder i engelskundervisningen 

En viktig aspekt i språkundervisning är medvetenhet om målet för varje enskild aktivitet 
eller undervisningssituation. Walshs (2002) studie, Construction or obstruction: teacher 
talk and learner involvement in the EFL classroom, visar att det finns ett samband mellan 
lärarens språkanvändning och undervisningens målsättning som påverkar elevernas 
möjligheter till lärande. I studien betonar Walsh (2002) att lärare som har ett tydligt 
undervisningsmål och kan anpassa sin språkanvändning utifrån målet ökar chanserna att 
eleverna blir mer delaktiga och aktiva i dialoger och diskussioner. Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning Engelska i grundskolans årskurser 6-9 (2011) visar att målsättningen 
behöver förtydligas i många klassrum, dels för att öka elevernas delaktighet men också för 
att öka elevernas möjligheter att ta ansvar för det egna lärandet (Skolinspektionen, 2011, s. 
18). 

Som tidigare nämnts är aktivt deltagandet en viktig aspekt i språkinlärning, det är också en 
förutsättning för interaktion. Trots det är IRF eller IRE (initiation-response-
feedback/evaluation) en vanligt förekommande metod i klassrumsmiljö. Det är en metod 
som går ut på att läraren ställer en fråga med ett på förhand givet svar, en elev svarar och 
läraren gör en bedömning av svaret. Detta är en metod som bör undvikas i 
andraspråksundervisning då den begränsar elevernas möjligheter till både lärande och 
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deltagande (Walsh, 2002, s. 19). Detta visar Erik Anfälts (2013, s. 33) studie om 
interaktionella frågepraktiker exempel på genom att lärarna i studien ofta ställde frågor i 
syfte att kontrollera elevernas kunskaper. Lärarna ställde frågor de redan visste svaret på 
och var ofta ute efter ett kort svar för att snabbt kunna gå vidare i undervisningen (Anfält, 
2013, s. 33). 

I stället är det mer främjande för elevernas språkutveckling att arbeta för negotiation for 
meaning (Walsh, 2002, s. 5; Foster; 1998). Läraren kan uppmuntra eleverna att söka 
bekräftelse på att de har förstått rätt, be om förtydliganden eller omformuleringar. Det är 
vanligare att lärare ber elever förtydliga och omformulera men sällan förekommer 
förhandlingar om förståelse mellan elever eller från elev till lärare (Foster, 1998; Walsh, 
2002, s.5). Walsh (2002) menar att det är viktigt att även eleverna lär sig att be läraren 
förtydliga eller bekräfta förståelse för att eleverna ska utvecklas i sin språkinlärning. Det 
ger också läraren möjlighet att uppmärksamma att lärande sker. Genom att eleven visar 
förmåga att omformulera och förtydliga uttalanden, visar eleven också att hen tillgodogör 
sig och förstår språket (Walsh, 2002, s. 6). 

Ytterligare en vanligt förekommande metod i språkundervisning är att lärare ofta fyller i 
luckor i elevernas uttalanden för att behålla ett flyt i diskussioner (Walsh & Li, 2013, s. 
254). Detta är en metod som kan vara användbar om den passar för syftet med uppgiften 
eller aktiviteten, men i många fall berövas eleverna tillfällen för lärande eftersom de går 
miste om tid att formulera och reflektera över sina uttalanden (Walsh & Li, 2013, s. 254). I 
likhet med att fylla i luckor är det vanligt att lärare upprepar sina egna eller elevers 
uttalanden. Det kallas för lärar-eko och finns i två varianter. Den första innebär att läraren 
upprepar elevernas uttalanden till förmån för resten av klassen, för att försäkra att alla 
elever hänger med i diskussionen och har förstått klasskamratens bidrag. Den andra 
varianten innebär att läraren upprepar sig själv, ofta av vana, vilket inte är till nytta för 
eleverna. Troligtvis har vanan uppstått som en försvarsmekanism mot tystnad och 
utebliven respons på frågor (Walsh, 2012, s. 9). Tystnad uppfattas ofta som ett problem 
men faktum är att i språkundervisning kan väntetiden vara avgörande för hur ofta elever 
väljer att delta i helklassdiskussioner. Genom att ge eleverna utökad svarstid ökar antalet 
svarande elever och deras svar blir mer avancerade, dessutom ökar det interaktionen 
mellan eleverna (Walsh, 2002, s. 12, 2012, s. 6). Walsh och Li (2013, s. 256) beskriver en 
paus på 4 sekunder som utökad svarstid och en paus på 5–6 sekunder som lång utökad 
svarstid. I detta sammanhang kan utökad svarstid anses vara minst 4–6 sekunder.  
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Vidare visar Walsh och Lis (2013, s. 262) studie om utrymme för lärande att en hög grad av 
klassrumsinteraktion är eftersträvansvärt i andraspråksinlärning då det främjar en god 
lärandemiljö där eleverna känner sig trygga att uttrycka sig och vågar utmana sig själva. 
Därför uppmanas lärare att använda metoder som öppnar upp för aktivt deltagande. Dessa 
metoder kan vara att upprepa och omformulera viktiga delar, göra gester och visa 
kroppsspråk, ta ögonkontakt eller indikera frågor genom tonartshöjningar (Walsh & Li, 
2013, s.256-257). I studien framkommer också att när målet för undervisningen stämmer 
överens med och görs synligt genom arbetsmetoden kommer eleverna självmant att ta vid 
när läraren tystnar (Walsh & Li, 2013). För att skapa främjande kommunikationsmönster i 
klassrummet kan läraren enligt författarna vara en förebild genom att visa hur man är en 
god lyssnare och låta eleverna tala till punkt, undvika att korrigera fel, tillåta olika svar 
samt omformulera och förenkla elevernas uttalanden för att försäkra sig om att eleverna 
förstår varandra (Walsh & Li, 2013, s. 260). 

I motsats till Walsh och Li anser Seedhouse (1997) att elevernas fel och misstag alltid ska 
korrigeras för att språkanvändningen ska bli så korrekt som möjligt, men ur ett interaktivt 
perspektiv ska det ske på ett omärkbart sätt genom att endast rätta till enstaka ord. 
Seedhouse anser att engelskundervisningen bör kombinera grammatiska och 
kommunikativa metoder, vilket han menar uppnås genom att eleverna även ges möjlighet 
att bidra med personlig information och själva får turas om att tala och styra över sina 
uttalanden (Seedhouse, 1997, s. 341). Ett sätt att möjliggöra för elever att själva skapa 
mening och styra över interaktionen är par- och/eller grupparbeten. Arbete i mindre grupp 
skapar en tryggare miljö för eleverna att våga uttrycka sig. Nackdelen med just grupparbete 
är att enskilda elever riskerar att tala väldigt lite eller ingenting alls för att möjligheten 
finns och därför kan pararbete vara att föredra (Foster, 1998, s. 10). 

2.4 Lärarens ansvar och möjlighet att påverka 

Läraren har en mycket stor betydelse för hur elever utvecklar sina språkkunskaper i skolan 
(Estling Vannestål & Lundberg, 2010 s. 25; Skolinspektionen, 2011, s. 10). Det är läraren 
som sätter ramarna för engelskundervisningen och på så vis också begränsar elevernas 
utrymme för lärande (Walsh, 2002, s. 4). Skolinspektionen uttrycker en oro för att 
lärarprofessionen sällan hamnar i fokus för åtgärder (Skolinspektionen, 2011, s. 22), även 
John Hattie (2003) lyfter detta som problematiskt. Enligt Hattie (2003) finns sex olika 
källor till variationer i elevers prestationer: eleven själv, hemmet, skolan, kompisar, 
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regler/principer och läraren. Eleven själv står för 50% av variationen och läraren för 30% 
av variationen medan hemmet, skolan, kompisar och regler/principer står för 5–10% 
vardera (Hattie, 2003, s. 2–3). Ofta hamnar hemmet, skolan eller eleven i fokus för 
diskussioner om förändring, men Hattie (2003, s. 2-3) hävdar att lösningar går att hitta 
hos läraren, den person som faktiskt tolkar och omsätter läroplanens riktlinjer i praktiken. 
Mot bakgrund av de variationer som enligt Hattie (2003) påverkar elevers prestationer, 
synliggörs lärarens betydelse för elevers möjligheter till utveckling i skolan och förtydligar 
varför Hattie själv hävdar att mycket av skolans problematik kan lösas om fokus riktas mot 
läraren. 

Som ett exempel visar Walshs (2002, s. 5) studie om lärarprat och elevinteraktion att 
läraren begränsar elevernas möjligheter till kommunikativ utveckling genom att ofta utgå 
ifrån en lärarledd undervisning. Istället bör undervisningen utgå ifrån ett interaktivt 
meningsskapande där både lärare och elever är delaktiga. Interaktiva färdigheter främjar 
elevens språkutveckling genom att erbjuda talutrymme, möjlighet att ta plats och följa med 
i diskussioner samt våga lägga sig i och be om förtydliganden (Walsh, 2012, s. 3). Vidare 
visar Walshs (2002, s. 5) studie att i en lärarledd undervisning blir läraren den som talar 
mest och därför bör arbeta för att göra eleverna mer delaktiga, utmana dem att justera sina 
uttalanden och hitta sina egna sätt att uttrycka sig på. Det ska dock tilläggas att det är 
eleverna som avgör vad som är meningsfullt i undervisningen. Ett av Seedhouse (1997, s. 
339) kritiserat synsätt som, ibland förekommer bland de som förespråkar 
kommunikationsbaserad undervisning, är att lektioner med fokus på kommunikation och 
meningsskapande uppfattas som meningsfulla medan lektioner med fokus på form och 
struktur uppfattas som meningslösa. I stället menar han att lärare bör ta reda på vad 
eleverna upplever som meningsfullt i undervisningen och vara medveten om att mening 
har en relativ betydelse (Seedhouse, 1997, s. 340). 

När det gäller att utmana eleverna att justera sina uttalanden är fokus på innehållet att 
föredra snarare än fokus på form, och vid misstag är direktkorrigering ett effektivt sätt att 
behålla flytet i konversationen (Walsh, 2002, s. 10-11). Ett främjande sätt att arbeta med 
direktkorrigering är att ge tillfälle åt eleven att själv korrigera felet, t.ex. genom att repetera 
elevens bidrag med betoning på felet och samtidigt ställa en vad/hur/varför-fråga för att 
uppmana eleven att förtydliga sitt uttalande (Lyster, 2015, s. 214). Tilläggas kan att 
direktkorrigering lätt förväxlas med stöttning (scaffolding), som innebär att läraren är 
lyhörd för vad eleven försöker säga och hjälper till vid rätt tidpunkt. Skillnaden mellan 
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scaffolding och direktkorrigering är att scaffolding syftar till att förebygga avbrott i elevens 
kommunikation medan direktkorrigering syftar till att korrigera formen på elevens 
uttalande (Walsh, 2002, s. 13). Många gånger hjälper lärare till för ofta eller för tidigt. 
Därför är det viktigt att läraren är medveten om vilken metod som är lämpligast i 
förhållande till lärandemål och syfte för lektionen och endast hjälper till när det verkligen 
behövs (Walsh, 2002, s. 13). Dessa metoder gör läraren central i en interaktiv undervisning 
men med ett bibehållet fokus på eleverna (Walsh, 2012, s. 7). Forskningen pekar alltså på 
lärarens betydelse för det kommunikativa klassrummet. Därför har vi valt att med hjälp av 
observationer och samtalsanalyser undersöka om och i vilken omfattning några 
engelsklärare i årskurs 4–6 i Mälardalsregionen arbetar med 9 olika metoder som ska 
utveckla elevers muntliga kommunikationsförmåga i det engelska språket. 

3 Metod 

3.1 Metodval 

För att uppnå studiens syfte har vi valt att använda oss av både observationer och 
samtalsanalys som beskrivs närmre nedan.  

3.1.1 Observation 

Observationer genomfördes i två skolor i totalt fem klasser, två klasser i årskurs fyra, två 
klasser i årskurs fem och en i årskurs sex. En observatör genomförde två observationer och 
den andra observatören genomförde de tre övriga. Varje observation pågick mellan 40–60 
minuter. För att observationerna skulle generera så mycket data som möjligt utfördes även 
ljudupptagningar med hjälp av våra mobiltelefoner. Dessa placerades så nära läraren som 
möjligt, då vårt fokus i denna studie var att observera och analysera just lärarens val av 
metoder och hur dessa användes. Ljudupptagningarna användes även som ett komplement 
till observationen för att fånga upp det som kanske missades just vid observationstillfället. 
De var även till för att fånga upp metoder som användes men som inte ingick i 
observationsschemat. 

Vid varje observationstillfälle valde vi att sitta på en plats som störde undervisningen så lite 
som möjligt och för att försöka bibehålla den naturliga klassrumsmiljön. Möjligheten till 
bra ljudupptagning påverkade också vårt val av plats. Eftersom vårt fokus i denna studie 
har varit på lärarna så valde vi att sitta nära honom eller henne. Vi valde också att 
observera våra olika klasser på olika veckodagar och vid olika tillfällen på dagen, detta för 
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att bidra med en så sann helhetsbild som möjligt (Denscombe, 2016, s. 301). Vi utförde 
observationerna på en måndag, en onsdag och en fredag.  

Vi valde att använda oss av systematiska observationer för att dessa har sina rötter i 
socialpsykologin och kan användas på ett bra sätt när vi tittar på social interaktion i 
klassrummen (Denscombe, 2016, s. 293). Vi valde att använda oss av direkt observation för 
att få möjlighet att undersöka vad som händer i klassrummet. Intervjuer och frågeformulär 
möjliggör inte detta på samma sätt utan får istället en viss distans till verkligheten och de 
riktiga händelserna. Det vi undersökte hade hänt oavsett om vi varit där eller inte och vi 
var noga med att inte störa den naturliga klassrumsmiljön, detta för att vi skulle få fram så 
pålitliga fakta som möjligt (Denscombe, 2004, s. 293). Bryman (2016, s. 269) menar att 
detta observationssätt ofta används vid undersökningar i skolor och är en fördelaktig 
metod när man undersöker just klassrumsinteraktion eller hur lärare agerar i sin yrkesroll.  

För att observationerna skulle bli tillförlitliga och för att få fram så likartad information 
som möjligt, oavsett observatör, skapade vi ett observationsschema. Vi utformade vårt 
observationsschema med inspiration från Skolinspektionens observationsschema som kan 
användas för att undersöka undervisningens kvalité (Skolinspektionen, 2019). Utöver 
observationerna har vi, med hjälp av ljudupptagningar, transkriberat det som sagts under 
lektionernas gång. Detta gjorde vi för att få fram så stor mängd data som möjligt så vi på 
bästa sätt kunde besvara våra forskningsfrågor och på så vis uppnå studiens syfte. 
Transkriberingarna kategoriserades och analyserades och utmynnade sedan i kvalitativa 
data. Den metod vi använde i detta skede var samtalsanalys som nedan beskrivs närmre.  

3.1.2 Samtalsanalys 

Samtalsanalys, liksom observation, har sina rötter i socialpsykologin (Norrby, 2004, s. 33).  
Metoden härstammar från engelskans Conversation Analysis, (hädanefter förkortat CA) 
och fungerar så att forskaren utgår från insamlat material och söker efter olika 
återkommande mönster för att analysera dessa. Allteftersom forskaren har analyserat sin 
empiri så drar hen sedan sina slutsatser utefter dem (Norrby, 2004, s. 34). På detta vis 
skiljer sig CA ganska mycket ifrån till exempel lingvistisk forskning, då denna metod alltid 
utgår från färdiga teorier eller hypoteser som sedan testas gentemot det material man får 
fram (Norrby, 2004, s. 34). Denna metod användes endast när vi analyserade våra 
transkriptioner.  
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När man kategoriserar sina data så är det i CA av stor vikt att betrakta all interaktion som 
lika värdefull och man bör inte bortse från vissa delar eller avfärda delar som irrelevanta. 
Detta för att vi som forskare ska vara så fördomsfria som möjligt (Norrby, 2004, s. 40). 

Efter att vi genomfört observationerna så lyssnade vi enskilt igenom våra ljudupptagningar 
och skrev ner allt som vi kunde höra. För att markera pauser, tonartshöjningar eller icke 
uppfattade delar av ljudupptagningarna tog vi hjälp av det transkriberingssystem som 
Walsh (2002) använde sig av i sin studie Construction or obstruction: teacher talk and 
learner involvement in the EFL classroom. Vår version av transkriberingssystemet finns 
att se i bilaga 3. Detta utmynnade i 5 separata transkriberingar. Efteråt träffades vi för att 
tillsammans gå igenom alla transkriberingar och leta efter återkommande mönster.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Urval 

Information om vår studie, inbjudan till att medverka och vårt samtyckesbrev skickades ut 
till samtliga ämnesansvariga lärare i årskurserna 4–6 i två olika skolor i 
Mälardalsregionen. I samtyckesbrevet (se bilaga 4) framgick det tydligt att vi endast skulle 
observera och göra ljudupptagningar under lektionernas gång och att vårt enda krav var att 
det skulle finnas någon slags muntlig kommunikation att observera. Vi hade inga önskemål 
om att få närvara vid lektioner med särskilda aktiviteter. 

Informationen skickades ut till totalt sex lärare. Fem av dessa svarade att de kunde 
medverka i studien. Den sjätte läraren kunde inte medverka i studien för att en 
lärarstudent höll i dennes engelskundervisning för tillfället. Detta utmynnade i att vi kunde 
observera fem engelsklektioner.  

Vår förhoppning när vi påbörjade denna studie var att få observera varsin klass i 
årskurserna 4, 5 och 6. Detta ville vi göra för att få möjlighet att observera så många olika 
engelsklärare som möjligt eftersom det endast fanns en engelsklärare per årskurs. Hade vi 
valt att observera endast en årkurs hade vi bara fått observera två engelsklärare. 

3.2.2 Urvalsbeskrivning 

I tabellen nedan presenteras de olika klasserna, där vi endast nämner antal elever, tid och 
vilken årskurs klassen tillhör. Skolorna omnämns som skola 1 och skola 2 och klasserna 
som klass A, B, C, D och E, där varje klass har en enskild lärare. I fortsättningen används 
benämningarna för varje klass och hänvisar då till den enskilda läraren för klassen. 
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Tabell 1. Observerade klasser 

Skola Klass Årskurs Antal 
närvarande 
elever 

Lektionstid 
(min) 

Skola 1 A 4 27 55 

B 5 27 55 

C 6 30 60 

Skola 2 D 4 21 40 

E 5 19 50 

3.3 Databearbetning 

Utifrån observationsschemat har vi sammanställt kvantitativa data i stapeldiagram. Dessa 
resultat har hjälpt oss att besvara våra forskningsfrågor och uppnå studiens syfte. Vi valde 
att använda oss av stapeldiagram för att på ett överskådligt sätt kunna se i vilken 
utsträckning lärarna använt sig av metoderna. När vi gjorde detta utgick vi från 
uppskattningsskalan i vårt observationsschema (se bilaga 2). Uppskattningsskalan går från 
1 till 4, där 1 står för att metoden inte används alls eller i mycket låg grad, 2 står för att 
metoden används i ganska låg grad, 3 står för att metoden används i ganska hög grad och 4 
står för att metoden används i mycket hög grad. Observatören kunde även fylla i ett kryss 
(x) i observationsschemat när metoden inte gick att värdera om den användes eller ej. 

I observationsschemat var lektionerna indelade i olika sekvenser; inledning, genomgång, 
aktivitet, hjälp/vägledning, respons frågor och avslutning. Anledningen till att vi gjorde 
detta var för att på ett enkelt sätt kunna undersöka vilka metoder som användes under de 
olika delarna av lektionerna. Om en metod användes genomgående i en sekvens 
uppskattades metoden användas i hög grad (4). Om en metod användes vi flera tillfällen 
under en sekvens uppskattades metoden användas i ganska hög grad (3). Om en metod 
användes vid några enstaka tillfällen under en sekvens uppskattades metoden användas i 
ganska låg grad (2). Om metoden inte användes alls eller vid ett enstaka tillfälle 
uppskattades metoden användas i låg grad (1). Dessa data bearbetades genom att 
sammanställa summan av alla sex sekvensers uppskattningsvärden för varje metod, sedan 
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delades summan med antalet sekvenser för att få fram ett medelvärde för den totala 
användningen av varje metod fördelat över hela lektionen. Därigenom fick vi ett 
genomsnittligt värde för i vilken utsträckning metoderna användes genomgående i varje 
observerad klass. För att få ett gemensamt medelvärde för alla fem klasser adderades varje 
metods medelvärde i de fem klasserna. Till exempel, medelvärdet för metod a i varje klass 
adderades, summan av varje klass medelvärde för metod a dividerades med fem (antalet 
observerade klasser). Därigenom fick vi en indikation på hur metod a användes av dessa 
fem lärare. Detta gjorde vi för varje metod. 

I observationsschemat uppskattades användandet av följande nio undervisningsmetoder: 

a) ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök – misstag ses som tillfällen till 
lärande 

b) uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter med intresse, allvar och respekt 
c) ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass 
d) ger positiv respons på elevernas inspel och ansträngningar 
e) ställer öppna frågor där svaret inte är givet 
f) hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och argumentation med hjälp av uppföljande 

frågor 
g) använder sig endast undantagsvis av korta kontrollfrågor eller fråga-svarsmönster 

(dvs. IRF/IRE-mönster) 
h) ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera 
i) ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet 

Dessa metoder fokuserar på hur lärarna möjliggör för eleverna att utveckla sin 
kommunikationsförmåga i engelska. Metod g (IRE-mönster) är utformad med en negation 
(undantagsvis). Metoden är utformad så för att forskning visar på att användandet av 
IRF/IRE-mönster inte gynnar elevers språkutveckling och deltagande (Walsh, 2002) 
därför ville vi att medelvärdet skulle bli lågt om metoden användes i hög grad. 

För att kunna räkna ut ett medelvärde som vi i analysen använt som en måttstock när vi 
presenterat våra data så har vi adderat alla värdesiffror och sedan dividerat det med totala 
antalet värden. Vi har med andra ord räknat ihop 1 till 4 och sedan dividerat det med 4. Vi 
får då fram ett medelvärde på 2,5. Detta har vi gjort för att få en indikation på hur 
användningen av dessa metoder är fördelade över en hel lektion. Medelvärdet ses som ett 
minimum, ett lägsta värde. Utifrån bakgrundslitteraturen antar vi att om användandet av 
en metod får ett uppskattningsvärde under 2,5 skulle det kunna innebära att eleverna får 
sämre förutsättningar att utveckla sin muntliga kommunikativa förmåga i engelska än om 
uppskattningsvärdet är över 2,5. 
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Utöver de kvantitativa data som analyserats har vi även transkriberat all muntlig 
kommunikation i klassrummen. Vi valde att bearbeta våra transkriberingar tillsammans 
för att på så vis kunna diskutera vilka återkommande teman vi kunde se på våra 
observerade lektioner. När vi gått igenom alla transkriberingar kunde vi se flera likheter i 
lärarnas undervisning. Vi kunde se att de flesta av lärarna använde sig av IRE-mönster. Det 
framkom även likheter i lärarnas språkanvändning, alltså hur lärarna själva använde det 
engelska språket och vilka krav de hade på att eleverna skulle använda det. Vidare visade 
det sig att lärarnas tydliggörande av lektionens syfte och positiva respons på elevernas 
inspel var återkommande i de flesta observerade lektioner. Detta resulterade i fyra teman: 
IRE-mönster, språkanvändning, tydliggörande av syfte och positiv respons. Dessa teman 
har hjälpt oss att besvara våra forskningsfrågor. I transkriberingarna framkom att 
tydliggörande av syfte hade en stor betydelse för hur väl eleverna förstod vad lektionen 
skulle innehålla och vad som förväntades av de. Därför valde vi att i efterhand lägga till 
forskningsfråga 2, hur synliggör läraren syftet med lektionen, då vi upplevde att denna 
fråga påverkade lektionens utgång. 

3.4 Metodkritik 

När vi presenterade oss inför klasserna och berättade om vår studie så förtydligade vi även 
att vi ville ha så lite interaktion med klassen som möjligt för att bibehålla den naturliga 
miljön i klassrummet (Denscombe, 2016, s. 300). Vi ville observera lektionerna så som de 
hade sett ut även om vi inte varit där. Vid observationstillfället i årskurs 6 försvårades detta 
när läraren vände sig direkt till observatören och sa; ”Det här är superviktigt, det kan du 
säkert ta med i din studie”. Detta ledde tyvärr till att även elever försökte ta kontakt med 
observatören vilket såklart påverkade den naturliga miljön. 

Systematiska observationer som metod anses ha en hög tillförlitlighet för att alla 
observatörer använder sig av samma observationsschema och oftast registrerar relativt 
likvärdiga data (Denscombe, 2016, s. 302). Dock upptäckte vi, när vi gick igenom våra 
observationsscheman och transkriptioner, att ens skrivpartner uppmärksammade delar i 
transkriptionen som observatören vid lektionstillfället hade missat eller värderat 
annorlunda. Om observatören till exempel hade satt en låg värdering av en metod i 
observationsschemat vid observationstillfället, så hände det att vi efter att ha diskuterat 
transkriptionen och lektionen ändrade i observationsschemat. Att metoderna värderats 
olika kan bero på vårt fysiska och känslomässiga tillstånd. Det kan ha hänt flera saker 
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samtidigt som ledde till att observatören var tvungen att välja vad hen skulle fokusera på. 
Det kan också bero på att observatören var partisk, har ett emotionellt bagage eller av 
någon anledning inte mådde bra vid observationstillfället. Dessa psykologiska faktorer 
påverkar oss och kan leda till att vi har en förhöjd perception (Denscombe, 2016, s. 295). 
Detta kan i sig leda till att redogörelserna av observationerna kan komma att skilja sig 
markant åt trots användandet av ett identiskt observationsschema.  

Eftersom vi endast har observerat och analyserat fem engelsklektioner i denna studie så 
kan vi självklart endast beskriva hur och i vilken omfattning dessa fem lärare har använt 
sig av gynnande metoder för utveckling av elevernas muntliga kommunikation. Vi kan 
därför inte generalisera hur engelskundervisningen ser ut i Sverige, utan resultatet kan 
endast synliggöra hur en del lärare undervisar och hur detta påverkar deras elever.  

Slutligen är vi medvetna om att ljudfilerna inte är av högsta kvalité, vilket har lett till att vi i 
vissa fall inte kunnat höra vad som sägs av elever och/eller lärare. Detta har lett till att vi 
inte kunnat uppfatta all den kommunikation som faktiskt uppstått i klassrummen och bör 
absolut ses som en nackdel när vi gjort vår samtalsanalys. Vi anser dock att vi på ett bra 
sätt kunnat se mönster i transkriptionerna och därav på ett fördelaktigt sätt identifierat 
teman som hjälpt oss besvara våra forskningsfrågor.  

3.5 Etiska överväganden 

Vi har i denna studie tagit hänsyn till ett flertal olika etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 
2011). För att uppfylla informationskravet så stod det med i samtyckesbrevet, vad målet 
med vår studie var, hur vi skulle genomföra studien och att det var helt frivilligt att 
medverka. Ur forskningsetiska avseenden (Vetenskapsrådet, 2011) så måste man, om barn 
under 15 år ska medverka i studien, få vårdnadshavares medgivande på deltagande. Tack 
vare att alla vårdnadshavare lämnade sitt medgivande uppfylldes samtyckeskravet. När 
lärarna tackat ja till medverkan i studien lade respektive lärare således ut samtyckesbrevet 
på den för skolan aktuella lärplattformen. Rätten till att neka att ens barn skulle medverka, 
syftet med studien och hur den skulle komma att genomföras framkommer tydligt i 
samtyckesbrevet. Inga av de tillfrågade vårdnadshavarna valde att tacka nej. Vidare lyfte vi 
både skriftligt och muntligt att all information som samlas in, efter att vi gjort vår analys, 
kommer raderas och inte kommer användas för kommersiellt bruk. Vi meddelade även att 
allas namn kommer vara anonyma, både på personer, platser och skolor. Allt detta för att 
uppfylla både nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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4 Resultat 

4.1 Vilka metoder använder läraren för att eleverna ska 
utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga i 
engelska? 

I figur 1 framgår i vilken utsträckning de nio metoderna användes i alla fem observerade 
klasser. Det är en sammanställning av samtliga klassers medelvärde av varje metod. 
Resultatet visar att endast två metoder (metod c: talutrymme och metod d: positiv respons) 
används över uppskattningsskalans medelvärde på 2,5. 

 
Figur 1. Samtliga observerade lärares metodanvändning i förhållande till uppskattningsskalan i 
observationsschemat. 

Det framgår i figur 1 att metod c (talutrymme) och metod d (positiv respons) utmärkte sig 
som framträdande och förekom i hög grad i alla observerade klasser. Vidare visar figur 1 att 
5 av de 9 observerade metoderna användes i låg grad (alltså har ett uppskattningsvärde 
under 2,5). Nedan beskrivs de två mest använda metoderna närmre.  

Resultatet från våra observationer visar att metod d (positiv respons) är den metod som 
lärarna använde mest. Figur 2 förtydligar hur ofta metoden användes i varje klass. 
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Figur 2. Användning av metod d: läraren ger positiv respons på elevernas inspel i förhållande till 

uppskattningsskalan i observationsschemat. 

Det framgår av figur 2 att läraren i klass C använde metoden i mycket hög grad, till skillnad 
från läraren i klass B där metodens uppskattades användas i låg grad (under medelvärdet 
på 2,5). 

Figur 3 visar att metod c (talutrymme) också användes i ganska hög grad på de flesta 
lektioner. 

 
Figur 3. Användning av metod c: läraren ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i 
grupp eller helklass i förhållande till uppskattningsskalan i observationsschemat. 

Även denna metod uppskattades användas i hög grad av läraren i klass C och i låg grad av 
läraren i klass B. 

Utifrån transkriberingarna har vi ytterligare observerat en metod som främst användes av 
lärarna i klass A och E. Denna metod var lärar-eko, att läraren upprepar sina eller 
elevernas ord, och framgår i exempel (1) och (2).  
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(1) L: Vad betyder det... om jag ska säga; det är min bok. Hur säger jag det? Elevnamn? 
E1: My book. 
L: My book. Till och med..? 
E2: Är det inte It’s my book? 
L: Yes, it’s my book.  
(Exempel 1, klass A) 

Exempel (1) visar att läraren i klass A använde metoden på engelska när eleverna skulle 
träna på possessiva pronomen. Vidare visar exempel (2) hur denna metod användes av 
läraren i klass E. På slutet av denne lärares lektion gick de tillsammans igenom hur de 
arbetat med att komparera adjektiv.  

(2) E: an elk is bigger than a snail 
L: it’s bigger than a snail. Could be. Do you have another suggestion? 
E: an elk is bigger than a dog 
L: elk is bigger than a dog. Good. The sec… eh… the third one. A five-year-old. What can we 
write about a five-year-old? 
E: ehm.. vad heter det… a five-year-old is younger than a teenager. 
L: Very good. A five-year-old is younger than a teenager. What is teenager in Swedish?... Do 
you know? 
E: eh, tonåring 
L: tonåring ja, very good. 
(Exempel 2, klass E) 

Enligt forskning kan lärar-eko vara både positivt och negativt. I dessa fall anses 
användningen av lärar-eko vara främjande för eleverna. I ljudupptagningarna framgår 
metoden användas i syfte att upprepa elevernas ord både för att förtydliga för resten av 
klassen men också för att bekräfta att deras svar var korrekt och förtydliga elevernas uttal. 
Lärarna upprepar elevernas inspel i dessa fall och anses därmed vara främjande, till 
skillnad mot om läraren hade upprepat sig själv (Walsh, 2002). 

4.2 Hur synliggör läraren syftet med lektionen? 

Hur syftet synliggjordes i de observerade lektionerna framkommer både utifrån våra 
kvantitativa data och våra kvalitativa data. Som tidigare nämnts i metodavsnittet fick 
tydliggörande av syfte en stor betydelse för vår studie först när vi transkriberade våra 
ljudupptagningar. 

I figur 4 nedan framgår hur många av de observerade lärarna och vilka av dem som i 
början på sin lektion tydliggjorde lektionens syfte för eleverna. De lärare som tydliggjort 
lektionens syfte har fått värdesiffra 1 och de lärare som inte tydliggjort lektionens syfte har 
fått värdesiffra 0. 
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Figur 4. 3 av 5 lärare tydliggjorde lektionens syfte för eleverna i början på lektionen. 

På en av de observerade lektionerna fick eleverna spela ett geografispel där syftet med 
lektionen var att eleverna skulle interagera så mycket som möjligt på engelska. Detta 
framkom tydligt i början på lektionen. Exempel (3) nedan visar att läraren är noga med att 
eleverna förstår vad syftet med lektionen är och hur det skulle uppnås.  

(3) L: Så att nu när ni spelar så är det only English som gäller. 
L: Hörrni! Pschhh pschh! Vad betyder det? Så att vi alla vet nu vad det betyder, inga 
konstigheter, elevnamn? 
E: only English allstå det betyder ehm, bara engelska. 
L: Bara engelska. Yes we only speak English och på den tiden så är det så att ni bara får 
använda engelska även om ni inte kommer på… det ordet som ni ska säga… och vad kan man 
göra då? Om man inte kommer på exakt det ordet elevnamn? 
E: men man kan eh vad heter det man kan så här göra om meningen och försöka förklara på 
ett annat sätt 
L: precis. Förklara på ett annat sätt jättebra strategi. 
(Exempel 3, klass D) 

När eleverna hade spelat klart spelet kontrollerade läraren att eleverna hade arbetat för att 
uppnå syftet. Hur detta framkom synliggörs i exempel (4) nedan. 

(4) L: precis, för det som var viktigt var kanske inte att man vann utan att man pratade 
engelska det var ju det som var målet, jaa… elevnamn? 
E15: ehm jag tyckte det gick bra för jag gillar engelska och tittar på såhär mycket engelska 
videos och så, så då har jag lärt mig ganska mycket men det kan ju va så att man har glömt 
bort nånting och då sagt på svenska, för att liksom… ehm… eh ja.. 
L: ja. Det gäller ju att om man vet att nån förstår dig på svenska då är det ju lätt att man faller 
in i svenskan eh men man kan ju tänka att de de som eh… om man hade varit i London till 
exempel då kan man ju inte använda svenskan. 
(Exempel 4, klass D) 

Vidare visar exempel (5) hur syftet synliggjordes i klass C och hur läraren försökte få 
eleverna att engagera sig och förstå på vilka olika sätt de kunde uppnå syftet. 

(5) L: Communicate, what is that? Please translate, communicate. Almost the same word as in 
Swedish. Elevnamn? 
E6: Kommunicera. 
L: Kommunicera. Och hur kan man kommunicera? Jag tycker själv att jag är rätt duktig på 
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att kommunicera.  
K: (småskratt) 
L: Kroppsspråk.  Jag är väldigt bra på just den delen tror jag, att jag försöker få in 
kroppsspråk när jag pratar. Jag vill förstärka det. Elevnamn? 
E7: Man kan kommunicera genom att prata. 
L: Precis! 
E7: men vi kan också skriva på nätet till varandra. 
L: exakt! Skriva på nätet. Prata, såhär.  
(Exempel 5, klass C) 

Resultatet visar även att två av fem observerade klasser innehöll vaga genomgångar vilket 
ledde till otydlig förmedling av syfte. När det var brist på tydliga instruktioner och fattades 
ett tydligt syfte så uppstod många frågor hos eleverna och förståelsen uppfattades av 
observatören som låg. Detta synliggörs i exempel (6) nedan. 

(6) E12: ehh, jaa… ehh. När ska vi presentera, vad menar du?  
L: du ska presentera en kompis. 
E12: vadå? 
L: den som du har intervjuat.  
E12: va jag fattar inte?  
L: Den som ni lämnade in på läxan.  
E12: på engelska, ska vi presentera på engelska? jaha… 
L. det kommer du kunna prata med din kompis om sen. Elevnamn? 
E13: Jag fattar inte, jag hittar inte det pappret? 
(Exempel 6, klass A) 

Något som vi båda noterade under våra observerade lektioner var att de lärarna som hade 
en tydlig inledning och genomgång ofta fick med sig eleverna på ett bra sätt. Det uppstod 
inte lika många frågor om vad som skulle göras eller varför när läraren hade en tydlig 
genomgång och/eller ofta kopplade tillbaka till lektionens syfte.   

4.3 Vilka hinder, gällande elevers utveckling av muntlig 
kommunikationsförmåga, kan skapas i 
engelskundervisning? 

Metod g (IRE-mönster) är egentligen den metod som används mest men som får lägst 
medelvärde på grund av att frågan är utformad med en negation (undantagsvis). I figur 5 
framgår det att metoden värderats lågt hos lärarna i klass A, B, D och E vilket betyder att 
metoden har använts frekvent.  
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Figur 5. Användningen av metod g: läraren använder sig endast undantagsvis av korta kontrollfrågor eller 
fråga-svarsmönster (dvs. IRE-mönster som inte gynnar elevernas förståelse och kunskapsutveckling) i 
förhållande till uppskattningsskalan i observationsschemat. 

Hade metoden använts i låg grad skulle resultatet ha visat ett högt värde. Förekomsten av 
IRE-mönster i de observerade klasserna framkom främst vid kontroll av förståelse vilket 
oftast förekom under genomgångar och avslutningar.   

Vidare visar våra data från ljudinspelningarna på ytterligare ett hinder. Nämligen att 
eleverna i flera av klasserna gavs möjligheten att välja att svara på engelska eller svenska. 
Detta framkommer tydligast i exempel (7) nedan. 

(7) L: OK! Let’s start. Look at the white board, please. There is [sic!] a lot of words here. What 
kind of words is it? You can tell me in English or in Swedish. 
L: What type of word… words is it? …You can tell me in English or in Swedish. 
E: is there verbs? 
L: Could be verbs. Is it something we can do? 
K: No… yes… no… 
L: Can I do red? Can I do happy? 
K: No 
L: No. It’s another type of word. What is it? 
E: eh.. adjektiv (svenska) 
(Exempel 7, klass E) 

Utifrån studiens syfte, hur läraren genom sin undervisning möjliggör för eleverna att 
utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga i engelska, bör lärarna arbeta för att 
eleverna ska tala engelska och även modellera användandet av språket. När läraren låter 
eleverna välja vilket språk de ska använda ges de inte möjlighet att träna sin muntliga 
kommunikationsförmåga i engelska då modersmålet kan upplevas som både lättare och 
tryggare att använda. 

I klass E hade läraren en lektion som till stor del bestod av grammatik. Som nämnts i 
bakgrundskapitlet (2.2) kan ett totalfokus på grammatikbaserad undervisning hämma 

1

1

1

1

2,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Klass	A

Klass	B

Klass	D

Klass	E

Klass	C



 22 

elevernas möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga (Seedhouse, 1997). 
Exempel (8) nedan visar hur interaktionen uteblir i en grammatikbaserad undervisning.  

(8) L: Om jag tar, eh, min hund är söt, din hund är… 
K: sötare 
L: men hans hund är… 
K: sötast 
L: Då har vi komparerat. Det här ska vi göra på engelska. So, if we go to English instead. OK, 
ehm… I am happy, she is… 
K: Happier 
L: but he is… 
K: happiest 
L: Good, very good! 
(Exempel 8, klass E) 

Vidare visar resultaten att eleverna ges relativt kort betänketid när läraren ställer frågor. I 
klass C ger läraren eleverna 1–2 sekunders betänketid innan läraren själv svarar, utvecklar 
eller ställer en ny fråga. I exempel (9) nedan framkommer att läraren, utöver att ge 
eleverna kort betänketid, även vänder sig direkt till observatören och talar om för denne att 
eleverna ”backar lite grann”.  

(9) L: Okay, we do like this, two and two (delar upp eleverna i par genom att ge instruktioner på 
engelska). Okay! Ask each other what’s your biggest dream and why. (eleverna pratar med 
varandra på engelska i ca 1,5 min).  
L: Well done. Okay, can someone tell me your biggest dream and why? (2 sek) Märkte ni nu? 
Jag hörde att när jag gick runt här så pratade ni engelska med varandra, och sen när man 
ställer någon fråga, engelsk fråga, inför hela klassen, det kan vara intressant att ta med i din 
mätning här Matilda, att få till dem här två och tre hela tiden för att prata engelska. För när 
man tar det i helklass så är det många som backar lite grann. Tänk på det. Våga uttrycka era 
åsikter! Våga uttrycka er på engelska! 
(Exempel 9, klass C) 

Figur 6 visar hur metod i (stimulans) användes av lärarna i de olika klasserna. Det framgår 
att endast läraren i klass C har fått ett högt uppskattningsvärde på användandet av denna 
metod medan resterande lärare har fått ett uppskattningsvärde under medelvärdet på 2,5. 
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Figur 6. Användningen av metod i: läraren ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet i 
förhållande till uppskattningsskalan i observationsschemat. 

Skolinspektionens observationsschema, som vi har tagit inspiration ifrån, utgår från 
forskning som visar på vad bra undervisning är (Skolinspektionen, 2011). De menar att 
läraren bör ge eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet för att på så vis 
främja deras muntliga språkutveckling. Därav anser vi att bristen på användningen av 
metod i (stimulans) borde ses som ett hinder för att eleverna ges goda möjligheter att 
utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga.   

I figur 6 framgår att majoriteten av de observerade lärarna i låg grad gav eleverna uppgifter 
som stimulerade de till egen aktivitet. Exempel (10) nedan, taget från klass E, visar snarare 
på att läraren hämmar elevens vilja till att engagera sig genom att avfärda elevens inspel. 

(10) L: Harry Potter’s nicer than Dracula. Very good. Do we have another suggestion… about 
Harry Potter? (2 sek) Do you have a suggestion that… OK 
E: [I have the same] 
L: You have the same as she has. Very good. 
E: [but I can come up with one] 
L: ah ok but it doesn’t matter. OK. The second to last. A Winner. What can we say about a 
winner [elevnamn]? 
(Exempel 10, klass E) 

Sammanfattningsvis behöver samtliga lärare arbeta mer med uppgifter som stimulerar 
eleverna till egen aktivitet. 

Slutligen framkommer det i figur 7 att användningen av 3 av 9 metoder, som anses bidra 
till att eleverna utvecklar sin muntliga kommunikationsförmåga i engelska, fått ett lågt 
uppskattningsvärde hos lärarna i alla observerade klasser. Användningen av metod b 
(lyssna), e (öppna frågor) och h (reflektera) har alla ett uppskattningsvärde under 2. Då 
uppskattningsvärdet av användningen av dessa tre metoder uppskattades som lågt kan det 
ha lett till att eleverna hindrades i sin språkutveckling då en hög användning av metoderna 
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borde kunnat hjälpa eleverna att få insikt i det egna lärandet och på så vis även fått bättre 
chanser att utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga.  

 
Figur 7. Användningen av metod b (lyssna), e (öppna frågor) och h (reflektera) i alla observerade klasser i 
förhållande till uppskattningsskalan i observationsschemat. 

Att lärarna använde metod b i låg grad innebär att lärarna inte uppmuntrar eleverna att 
lyssna på varandras åsikter med intresse, allvar och respekt. En förklaring till att 
användandet av metod e, att lärarna ställer öppna frågor till eleverna, får ett lågt 
uppskattningsvärde beror troligtvis på att de flesta frågorna som ställdes under lektionerna 
till stor del bestod av kontrollfrågor. Detta kan också förklara varför metod h, att lärarna 
låter eleverna reflektera och problematisera, har ett lågt uppskattningsvärde då 
kontrollfrågor inte öppnar upp för möjligheten att få träna på detta.  

5 Resultatdiskussion 

5.1 Lärarnas metoder 

Vi har i denna studie observerat fem lektioner och tittat på hur lärarna i varje klass använt 
sig av nio olika metoder som gynnar elevers utveckling av muntliga 
kommunikationsförmåga. Användandet av dessa metoder har värderats utifrån 
värderingsskalan i vårt observationsschema. Vi anser att det är anmärkningsvärt att 
resultatet visar att endast två av nio metoder uppskattas användas över vårt medelvärde på 
2,5. En möjlig förklaring till detta tror vi ligger i val av aktivitet. Om läraren har planerat 
att genomföra en grammatiklektion som ofta bygger på slutna frågor så kan detta indirekt 
leda till lägre grad av interaktion. Detsamma gäller om fokus på lektionen var att träna på 
att lyssna, skriva eller läsa. Trots att vi endast observerat fem klasser vill vi lyfta det faktum 
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att majoriteten av lärarna som medverkat i denna studie i relativt låg grad använde sig av 
metoder som utvecklar elevernas muntliga kommunikativa förmågor.  

Resultaten visar att metod d (positiv respons) var den metod som användes mest. Denna 
metod handlar om att läraren ger positiv respons på elevernas inspel och ansträngningar. 
Några möjliga förklaringar till detta kan vara att lärarna i hög grad använde sig av IRE-
mönster, att läraren ställer en fråga och får ett svar som sedan bedöms. Som en följd av att 
dessa frågor tog stor plats på lektionerna uppfattade vi att läraren ofta gav eleverna positiv 
respons. Walsh (2002) menar att man bör använda denna metod i så låg omfattning som 
möjligt då den enligt honom hindrar både deltagande och lärande. Det kan därför ses som 
anmärkningsvärt att hög användning av en negativ metod (IRE-mönster) kan vara orsaken 
till hög användning av en positiv metod (positiv respons). Mot bakgrund av detta anser vi 
att det kan vara nödvändigt att se närmare på hur positiv respons förekommer i 
klassrummet och i vilket sammanhang. Det skulle kunna visa sig att den positiva respons 
som uppmärksammades under observationerna är direkt kopplade till IRE-mönster, något 
som vi inte tittat närmare på i denna studie. En annan möjlig förklaring till att metod d 
(positiv respons) använts i hög grad kan givetvis också vara att lärarna jobbat mycket med 
att bygga upp en god atmosfär i klasserna. När läraren ofta ger positiv respons på elevernas 
inspel och ansträngningar kan detta leda till att eleverna känner sig trygga och vågar 
uttrycka sina åsikter.  

Vidare visar resultaten att metod c (talutrymme) har använts i relativt hög grad i de flesta 
klasser. Resultaten visar att läraren i klass C använde metoden i mycket hög grad medan 
läraren i klass B använde den i ganska låg grad. En förklaring till att användningen av 
metoden värderats lågt i klass B skulle kunna vara att lektionen till största del var 
lärarledd. Om läraren under denna lektion istället låtit eleverna arbeta i par eller mindre 
grupper, med samma uppgift, hade detta kunnat leda till större användande av muntlig 
kommunikation. Att denna strategi användes i så hög grad i klass C tror vi beror på val av 
aktivitet. Denna lärare hade valt att eleverna skulle speeddejta, vilket innebar att de 
pratade engelska med varandra i mycket hög grad. Under denna aktivitet så anser vi att 
eleverna kände sig trygga med att använda det engelska språket när de talade med 
varandra. Det finns givetvis många möjliga förklaringar till detta men några kan vara 
aktivitetens utformning, att eleverna tillsammans med läraren skapat intervjufrågorna eller 
att eleverna var välbekanta med undervisningssituationen. 
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En metod som inte fanns med i observationsschemat men som utifrån observationerna 
visade sig användas av lärarna i klass A och klass E var lärar-eko. I båda dessa fall 
uppfattade vi att lärarna använde sig av metoden på ett för eleverna gynnande sätt. Båda 
lärarna upprepade elevernas ord och vi uppfattade det som att de gjorde det för att övriga 
elever skulle höra och förstå vad eleven sagt. För att stärka denna slutsats hade det varit 
lämpligt att utföra intervjuer med medverkande lärare.  

Under observationerna saknade vi tydliga uppgifter som stimulerade eleverna till egen 
aktivitet. Samtliga lektioner hade förbestämda aktiviteter uppstyrda av läraren för 
respektive klass som eleverna skulle fullfölja, med undantag för klass C där eleverna varit 
delaktiga i att skapa egna frågor. Däremot upplevde vi att eleverna i samtliga klasser 
engagerade sig och stimulerades av aktiviteterna. Däremellan var lektionerna i huvudsak 
lärarledda. Det vi saknade var det lilla extra som väcker nyfikenhet och intresse för 
eleverna att vilja göra mer. Det ska dock tilläggas att vi endast observerade en av varje 
lärares engelsklektioner och kan således bara konstatera att detta gäller de lektioner som 
observerades. 

Slutligen visar figur 1 att metod f, läraren hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och 
argumentation med hjälp av uppföljande frågor, används i låg grad. En trolig förklaring till 
detta skulle kunna vara att metoden till stor del användes under aktiviteterna. Vi 
uppfattade att det är just under aktiviteterna som de flesta lärarna går runt i klassrummet 
och svarar på frågor, stöttar och uppmuntrar eleverna till att utveckla sina utsagor. Det var 
därför svårt för oss att värdera i vilken utsträckning metoden verkligen användes. Därav 
kan tillförlitligheten av resultatet gällande användandet av metod f ses som missvisande. 

5.2 Synliggörande av syfte 

Det framkom av våra resultat att tydliga genomgångar och instruktioner hade stor 
betydelse för hur väl eleverna hängde med i undervisningen. När genomgångarna var 
tydliga och hade tydlig koppling till syfte, oavsett vilket språk som användes, ställde 
eleverna färre frågor gällande lektionens upplägg och deras uppgifter. Enligt Walsh (2002) 
har lärare som kan förmedla ett tydligt syfte, och samtidigt anpassa sin språkanvändning 
till målet, bättre förutsättningar att få eleverna mer delaktiga och aktiva i diskussioner och 
dialoger. 
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Resultatet från ljudtranskriberingarna, som synliggörs i exempel (6), visar att många av 
eleverna inte förstår vad de ska göra under lektionen, vad målet med lektionen är eller vad 
lektionens syfte var. Utifrån hur vi tolkar ljudinspelningen och utifrån vår observation så 
tror vi att förklaringen till att det uppstod så många frågor under just denna lektion kan 
hänga ihop med att läraren var otydlig i sin genomgång och inledning. Det finns givetvis 
mängder med förklaringar till varför elevernas förståelse under denna lektion uppfattades 
som låg. Dock har vi i vår studie valt att fokusera på hur lärarna arbetat för att möjliggöra 
för eleverna att utveckla sin kommunikationsförmåga och då har tydlig förmedling av syfte 
en viktig betydelse. 

5.3 Hinder i undervisningen 

Enligt Walsh (2002) bör användandet av IRF/IRE-mönster undvikas i språkundervisning 
därför att det minskar elevernas möjligheter till interaktion. Det kan alltså uppfattas som 
negativt ur ett kommunikativt perspektiv men betyder inte att metoden per definition 
behöver vara negativ i all undervisning. Tvärtom upplevde vi att användandet av IRE-
mönster var ofrånkomligt eller till och med nödvändigt vid flera tillfällen. Ofta användes 
metoden i syfte att kontrollera att eleverna förstått instruktioner eller genomfört uppgiften 
som tilldelats vilket framkommer i exempel (2) i kapitel 4.1. En förklaring till vårt 
resonemang kan vara att se till de traditioner som präglat engelskämnet och utifrån det dra 
slutsatsen att rätt och fel är vanligare i till exempel en grammatikbaserad undervisning. 
Däremot upplevs metoden främst vara till fördel för läraren då den i första hand 
kontrollerar förståelse och om eleverna följer med i undervisningen, och anses därmed inte 
vara till förmån för elevernas språkutveckling. 

När det gäller aktiviteterna, lektionens utformning och elevernas möjlighet att påverka 
undervisningen kan vi se likheter med de traditionella synsätten på språkundervisning som 
vi redogjort för i avsnitt 2.1. Flera av klasserna hade en undervisning som kunde kopplas 
till grammatik- och översättningstraditionen där lektionen i huvudsak var lärarledd, utgick 
från läromedel och hade mer fokus på form än funktion. Samtidigt fanns inslag av 
direktmetoden i flera klasser, se exempel (7) taget från klass C i avsnitt 4.3. Under 
aktiviteterna var kommunikationen mindre styrd, hade större fokus på funktion och 
eleverna hade större möjlighet att påverka. Enligt Skolinspektionens granskning önskar de 
flesta elever kunna tala och skriva obehindrat på engelska samt att engelskundervisning 
ska ha tydligare verklighetsanknytning (Skolinspektionen, 2011, s. 23). 
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Elevernas engagemang synliggjordes under aktiviteterna genom att de visade glädje, 
inlevelse och vilja att genomföra uppgifterna. Två av klasserna hade aktiviteter som var 
direkt kopplade till muntlig kommunikation och interaktion. Det framgår i figur 4 att 
metod i (stimulans) värderats högt i klass C och D. I de andra klasserna var engagemanget 
inte lika tydligt och uppgifterna var heller inte lika tydligt kopplade till kommunikation och 
interaktion. Vi upplever att det finns ett samband mellan stimulans och engagemang hos 
eleverna, dvs. högre stimulans visade ett högre engagemang. Därför tror vi att 
utformningen av aktivitet, elevernas möjlighet att påverka undervisningen samt hur 
aktiviteten introduceras har betydelse för hur väl eleverna engagerar sig i klassrummet. 
Men för ett mer tillförlitligt resultat hade elevintervjuer behövt genomföras, då detta 
baseras på observatörernas upplevelser. Det ska också tilläggas att det kan förekomma 
olika uppfattningar om grammatik- och kommunikationsbaserad undervisning bland 
eleverna. Vad som uppfattas som stimulerande undervisning är högst individuellt. 

I vår studie har vi inte tagit hänsyn till vilket språk lärarna valt att använda sig av. Däremot 
reagerade vi på att det i alla klasser talades mycket svenska. Även detta kan kopplas till 
tidigare forskning kring vilka metoder som föredras i språkundervisning och vilken roll 
modersmålet ska ha (Lundahl, 2014; Tornberg, 2015). I en grammatikbaserad 
undervisning har modersmålet en central roll eftersom förståelse kontrolleras genom 
översättning. I motsats har modersmålet istället en decentraliserad roll i en 
kommunikationsbaserad undervisning. Eftersom vår studie undersöker elevers möjlighet 
att utveckla sin kommunikationsförmåga i engelska har vi valt att se detta som ett hinder 
och orsaken till detta kan vara en tradition som lever kvar i klassrummen. Huruvida 
engelsklektionerna ska ha kommunikativt eller grammatiskt fokus lägger vi ingen 
värdering vid men eftersom vi undersöker elevers kommunikativa utveckling visar ett 
fokus på grammatik ett negativt resultat. En förklaring till det är synsättet att fokus på 
grammatik sker på bekostnad av kommunikation (Seedhouse, 1997).  

Trygghet är en förutsättning för att elever ska våga uttrycka sig på engelska i helklass 
(Walsh & Li, 2013). I Klass C påpekar läraren högt till observatören att eleverna inte vågar 
uttrycka sig inför hela klassen. Detta tror vi kan ha negativ påverkan och förstärka 
elevernas ovilja att delta i helklassdiskussioner. Dessutom är en viktig aspekt inom 
andraspråksinlärning att ge eleverna betänketid eller utökad svarstid. Det ger eleverna 
möjlighet att hinna formulera och repetera sina svar innan de säger det öppet i 
klassrummet (Walsh, 2002, s. 12; Walsh & Li, 2013, s. 254). I våra observationer 
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uppmärksammade vi i flera klasser att eleverna får relativt kort betänketid, ca 1–3 
sekunder. Orsaken till att eleverna i klass C inte svarar på frågor i helklass skulle kunna 
bero på för kort betänketid. 

I kommunikationsbaserad undervisning förespråkas interaktion och det talas ofta om 
negotiation for meaning (Walsh, 2002, s. 5; Walsh & Li, 2013, s. 262; Lundahl, 2014). I 
mångt och mycket handlar det om att utbyta information, kunna söka bekräftelse och 
omformulera sig. Med hänsyn till det ser vi metod f (uppföljande frågor) som särskilt 
viktig. Faktum är att metoden värderades lågt i majoriteten av klasserna. Detta anser vi är 
hindrande för elevernas möjligheter att utveckla sin kommunikationsförmåga i engelska. 

Ytterligare en metod som användes i låg grad var metod b (lyssna). Inte vid någon av de 
observerade lektionerna modellerade eller uttryckte lärarna tydligt vikten av att vara en 
god lyssnare. Förmågan att lyssna skapar goda förutsättningar för såväl lärandemiljön, 
genom att visa respekt för varandras uttalanden, som för kommunikationsutvecklingen, 
genom att visa hänsyn och öva turtagning i interaktionen (Walsh & Li, 2013). 

6 Avslutning  

Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att val av aktivitet är avgörande för hur mycket 
muntlig kommunikativ övning eleverna får. Vi behöver komma ihåg att den 
kommunikativa förmågan, där vi i denna studie fokuserat på muntlig kommunikation, är 
otroligt viktig när det kommer till språkutveckling. Därför behöver vi som lärare försöka få 
in så mycket muntlig kommunikation som möjligt i vår engelskundervisning. Om eleverna 
blir trygga med att prata engelska kommer både skrivning och läsning förhoppningsvis gå 
lättare.  

Vår studie visar att läraren i klass B fick lägst uppskattningsvärde, av alla observerade 
lärare, för metod c (talutrymme). Denna lektion var i huvudsak lärarledd och det tror vi 
minskade elevernas talutrymme som i sin tur påverkade deras möjligheter att utveckla sin 
kommunikationsförmåga i engelska. Vi anser att det är viktigt som lärare att vara 
medveten om hur lärarledda lektioner kan påverka elevernas kommunikativa utveckling 
och att användning av flera olika metoder kan främja elevernas utveckling av olika 
förmågor. Med andra ord kan det vara fördelaktigt att rannsaka den egna undervisningen 
för att uppmärksamma hur stort utrymme som tillägnas kommunikativ undervisning. 
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Vidare visar resultatet på att tydlig förmedling av syfte ökar elevernas förståelse. Detta 
stämmer överens med den forskning vi tagit del av inför vår studie som belyser vikten av 
tydlig förmedling av syfte och att läraren bör anpassa undervisningen därefter (Walsh, 
2002; Walsh & Li, 2013). Detta kan vara något som är extra viktigt just när det handlar om 
språkundervisning. De flesta elever mår bra av struktur och när vi ska jobba med ett nytt 
språk kan just strukturen vara det som eleverna lutar sig tillbaka på för att känna sig trygga 
och lättare förstå undervisningsinnehållet. Att tidigt på lektionen vara tydlig med vad som 
ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras, tror vi är viktigt i all undervisning 
men utifrån vårt resultat anser vi att det är direkt avgörande för att eleverna ska förstå och 
våga använda sig av det engelska språket på ett utvecklande sätt. Det ska dock tilläggas att 
vår studie genomförts i liten skala med få lärare på endast två skolor. För att stärka våra 
påståenden krävs mer forskning kring hur lärares förtydligande av syfte kan påverka 
elevers möjligheter att utvecklas inom engelskämnet. 

Det hade varit intressant att i vidare forskning fokusera på hur just val av språk påverkar 
elevernas utveckling av sin muntliga kommunikationsförmåga i engelska. I studien har det 
nämligen framkommit att lärarens språkanvändning påverkar hur och i vilken utsträckning 
eleverna pratar engelska. Det är av vikt att lärare är uppmärksamma på hur de modellerar 
användandet av det engelska språket och även vad de kräver av sina elever. Det är lätt att 
falla tillbaka på sitt modersmål när de engelska språkkunskaperna inte räcker till. Dock 
finns forskning som belyser vikten av att lärare använder målspråket i stor omfattning för 
att eleverna ska utveckla sin engelska på ett bra sätt (Estling Vannestål & Lundberg, 2010, 
s. 23–25; Pinter, 2017, s. 47-48).  

Avslutningsvis tycker vi att det är anmärkningsvärt att metod i (stimulans) fick ett lågt 
uppskattningsvärde i alla observerade klasser. Uppgifter som stimulerar elever till egen 
aktivitet skulle kunna påverka deras intresse och engagemang för det engelska språket. 
Dessutom uttrycker Skolinspektionen (2011, s. 17) i sin kvalitetsgranskning av 
engelskämnet att elevinflytandet behöver öka. Med detta sagt hade det varit mycket 
intressant att undersöka i vilken utsträckning elever får vara med och påverka 
utformningen av undervisningsinnehållet i engelskämnet och hur detta i så fall påverkat 
deras muntliga kommunikationsförmåga. 
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Bilaga 2 

För värderingen av varje indikator och den sammanfattande värderingen används följande skala: 

1 = inte alls eller i mycket låg grad  
2 = i ganska låg grad  
3 = i ganska hög grad  
4 = i mycket hög grad  
X = går inte att värdera eller är inte relevant i sammanhanget. Kommentera i så fall varför. 

 

 a. b. c. d. e. f. g. h. i. 

Inledning          

Genomgång          

Aktivitet          

Hjälp/Vägledning          

Respons frågor          

Avslutning          

Annat tillfälle          

 

a) ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök - misstag ses som tillfällen till lärande 
b) uppmuntrar eleverna att lyssna på̊ varandras åsikter med intresse, allvar och respekt  
c) ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass 
d) ger positiv respons på̊ elevernas inspel och ansträngningar  
e) ställer öppna frågor där svaret inte är givet 
f) hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och argumentation med hjälp av uppföljande frågor 
g) använder sig endast undantagsvis av korta kontrollfrågor eller fråga-svarsmönster (dvs. IRE-mönster 

som inte gynnar elevernas förståelse och kunskapsutveckling) 
h) ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera  
i) ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet 

 
 

 

  

Kommentarer: 
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Bilaga 3 

Transkriberingssystem 

L: Lärare 

E: oidentifierad elev 

E2: elev vars uttalande fortsätter efter någon annans 

K:  klassen, flera svarar samtidigt 

… kort paus 

= uttalande sker direkt efter föregående talare 

(4 sec) tystnad/väntetid, längden anges i sekunder 

((4 sec)) otydligt uttalande, flera som talar samtidigt/går inte att tyda, längd i sec 

Fetstil betonat ord 

[text] meningar som sägs samtidig med annat prat/störande bakgrundsljud 

Kursivstil kommentar av författaren 
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Bilaga 4 

Till: Vårdnadshavare   Studie i engelska  Eskilstuna 2019-04-11  

Hej! 

Vi heter Matilda Berggren och Camilla Hart och studerar Grundlärarprogrammet 4–6 på Mälardalens 

högskola. Just nu läser vi termin 6 av 8 och ska precis börja skriva vårt enskilda arbete på 15hp. Vi ska 

genomföra en studie där vi kommer undersöka hur den muntliga kommunikationen ser ut inom ämnet 

engelska. Därför kommer det att genomföras 3 stycken observationer, en observation per årskull, när 

eleverna har engelska.   

Vår handledare heter Elisabeth Wulff-Sahlén och är universitetsadjunkt i engelska språket vid 

Mälardalens högskola.  

Vi kommer att medverka på ett av ert barns lektioner i engelska och observera vad som händer under 

lektionen. Syftet med studien är att få ett helhetsperspektiv på̊ den kommunikation som sker i 

klassrummet. Dokumentation av observationen kommer att ske skriftligen med hjälp av ett färdigt 

observationsschema. Vi kommer också göra en ljudupptagning under lektionens gång för att på så vis 

få så mycket material som möjligt att sedan kunna analysera. 

När studierapporten författas kommer alla deltagande elever och lärare, samt skolor, vara anonyma. 

Allt material som samlas in kommer avidentifieras. Vår förhoppning är att studien ska vara till hjälp 

både för oss i vår framtida yrkesroll men även för andra lärare och studenter som kommer kunna läsa 

vår publicerade studie, framförallt i hur vi kan arbeta med den muntliga kommunikationen i vår 

undervisning i engelska. Medverkan är helt frivillig och alla deltagande i denna studie kan när som 

helst välja att avbryta. Om ni INTE vill att ert barn ska medverka i studien ber vi er meddela detta till 

respektive engelsklärare som i sin tur i så fall meddelar oss. Om vi inte hör något från dem så räknar vi 

med att ert barn får medverka i studien. Alla elever kommer få samma information som ni får innan 

studien påbörjas.  

Kontakta gärna oss om Ni har frågor!  

Med vänliga hälsningar,  

Matilda Berggren & Camilla Hart 

mbn16009@student.mdh.se / 0706–432646     

cht15001@student.mdh.se / 0735–735204 

 

Handledare  
Elisabeth Wulff-Sahlén, Mälardalens Högskola 

elisabeth.wulff-sahlen@mdh.se  


