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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare kan motivera elever i årskurs 4-6 till att bli 

muntligt aktiva i engelskundervisningen. Forskningsfrågorna fokuserar därför på vilka faktorer 

som påverkar elevers vilja att kommunicera likväl som vilka undervisningsmetoder som kan öka 

den muntliga aktiviteten i klassrummet. Dessa frågor har besvarats genom en systematisk 

litteraturstudie där sökning efter relevant vetenskaplig litteratur har genomförts i olika databaser. 

Därefter har ett urval av litteraturen genomförts vilket har lett till denna studies resultat. 

Resultatet visar på flera faktorer som påverkar elevers vilja att kommunicera. De främsta 

påverkande faktorerna har visat sig vara självförtroendet och motivationen. Vad det är som gör 

att elever väljer att kommunicera beror på hur dessa faktorer påverkar eleven. Elever kan i högre 

grad välja att kommunicera i samband med ett högt självförtroende och en motivation till att 

delta i muntliga aktiviteter. Resultatet visar även på flera metoder som lärare kan tillgå för att öka 

den muntliga aktiviteten i klassrummet. En gemensam nämnare för dessa metoder är att 

aktiviteter bör upplevas som meningsfulla likväl som bidra till elever som är säkra i sin muntliga 

kommunikation. Aktiviteter som uppfyller dessa kriterier kan därmed bidra till muntligt aktiva 

elever. 

 

Nyckelord: Engelsk språkinlärning, kommunikativt lärande, vilja att kommunicera (WTC), 

självförtroende, motivation, språkängslan, undervisningsmetoder 
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1 Inledning  

Den svenska kursplanen i engelska understryker vikten av språkkunskaper då det bland annat är 

ett viktigt redskap för att kommunicera och lära. Elever i Sverige omges dessutom av det engelska 

språket dagligen i vardagliga situationer. Kunskaper inom området är därför centralt för att elever 

ska kunna delta och ingå i olika sociala sammanhang. Vidare ska elever genom undervisningen 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och språklig säkerhet för att kunna samtala och 

interagera med andra (Skolverket, 2011). Därmed kan det argumenteras för att elever är i behov 

av att kunna använda sitt språk muntligt då den kommunikativa förmågan är central i kursplanen. 

Dock visar resultatet av det nationella ämnesprovet i årskurs sex, år 2014, att sju procent av alla 

elever inte uppnår nivån för betyget E i muntlig språkfärdighet (Skolverket, 2014). Sju procent 

kanske inte kan antas vara en allt för stor siffra, men det tyder ändå på att elever behöver träna 

mer på sin muntliga förmåga för att klara av de nationella ämnesproven.  

Om det är viktigt för elever att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga är frågan hur lärare ska 

motivera elever till att använda sitt språk i klassrummet. Lundberg (2010, s. 21) menar att elever 

ofta känner sig obekväma i muntliga aktiviteter då de upplever en oro att tala inför andra. Många 

elever väljer därför att vara tysta istället för att träna på sin kommunikation. Att våga och vilja 

använda språket i klassrummet är därför viktiga faktorer gällande språkinlärning (Börjesson 2012, 

s. 2). Även jag har tidigare upplevt tysta elever som ett problem i engelskundervisningen. Jag har 

sett en ovilja att kommunicera hos eleverna där många elever helt enkelt inte talar alls och när de 

väl yttrar sig sker det genom enstaka ord. Jag har sett lärare som försökt att motivera dessa elever 

genom uppmuntrande ord eller genom att tillåta en kommunikation på svenska. Ibland har jag 

även sett lärare som ställer slutna frågor till tysta elever för att de enkelt ska kunna besvara dem 

på engelska. Dock verkar lärare snarare låta dessa elever vara tysta medan de elever som räcker 

upp handen får svara på frågor. Då den svenska kursplanen i engelska trots allt ställer krav på att 

elever ska utveckla en muntlig kommunikativ förmåga har jag upplevt det som ett problem i 

undervisningen att elever visar en ovilja att kommunicera. Jag började därför fundera på vad det 

är som gör att elever inte vågar, eller vill, kommunicera samt hur jag som lärare skulle kunna 

motivera dem till att bli muntligt aktiva i undervisningen. 
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1.1    Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med litteraturstudien är att få kunskap om hur lärare kan motivera elever 

i årskurs 4-6 till att bli muntligt aktiva i engelskundervisningen.  

Syftet preciseras i följande forskningsfrågor: 

 Vilka faktorer påverkar elevers vilja att kommunicera muntligt i engelskundervisningen? 

 Vilka metoder kan lärare tillgå i engelskundervisningen för att motivera elever till att bli 

muntligt aktiva i klassrummet? 

 

2 Bakgrund  

För att få en förståelse för varför det är viktigt för elever att träna på sin kommunikation kommer 

den muntliga språkinlärningen att stå i fokus i detta avsnitt. Detta med hänvisning till 

styrdokument samt tidigare forskning. Då det även kan ifrågasättas om engelskan bör ses som ett 

främmande språk eller ett andraspråk i Sverige kommer även detta att redogöras för.  

 

2.1    Styrdokument 

Utifrån den svenska kursplanen i engelska (Skolverket, 2011b) framgår det att elever ska utveckla 

en allsidig kommunikativ förmåga. Elever ska därmed kunna delta och ingå i olika sociala 

sammanhang. En allsidig kommunikativ förmåga innefattar dock flera kunskaper och förmågor.  

Bland annat ska elever utveckla en muntlig förmåga att förstå och göra sig förstådd inför andra. 

Elever ska således kunna använda språket i olika muntliga sammanhang. Men de ska även 

utveckla en språklig säkerhet i sin kommunikation (Skolverket, 2011b). I kommentarmaterialet till 

kursplanen i engelska (Skolverket, 2011a) beskrivs detta närmare då elevers språkliga säkerhet 

även är ett huvudsyfte i kursplanen. I kommentarmaterialet går det bland annat att finna att 

självförtroendet i sig är en förutsättning för att elever ska våga använda sitt språk i olika muntliga 

situationer (Skolverket 2011a, s. 8). Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga handlar 

således om att utveckla en språklig säkerhet likväl som muntliga språkfärdigheter (Skolverket, 

2011a, s. 8; Skolverket, 2011b). 

För att utveckla dessa förmågor ska det centrala innehållet användas där elever bland annat ska 

utveckla en muntlig kommunikativ förmåga genom presentationer, instruktioner och 

beskrivningar. Vidare ska de kunna berika den muntliga kommunikationen genom uttal, 

intonation och språkliga uttryck (Skolverket, 2011b). Vid slutet av årskurs sex ska elever därför 
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kunna formulera sig genom olika ord, fraser och meningar. De ska även kunna variera sin 

kommunikation och interaktion genom att förbättra sina framställningar (Skolverket, 2011b). 

Därmed är det viktigt att elever ges utrymme till att träna på sin kommunikativa förmåga. Lärare 

bör därför ge dem goda förutsättningar och hjälpmedel för att stödja det kommunikativa lärandet 

(Skolverket, 2011b). 

 
2.2    Engelsk språkinlärning i Sverige: ett främmande språk eller andraspråk? 

Det finns olika inlärningskategorier vilka kan vara av värde att presentera när det kommer till 

engelsk språkinlärning i Sverige. Detta för att få en förståelse för hur elever lär sig engelska i 

Sverige idag samt hur det påverkar elevers möjligheter till att utveckla en muntlig kommunikativ 

förmåga. Det engelska språket kan endera läras ut som ett främmande språk eller ett andraspråk 

(Hyltenstam, 2002, s. 47; Sundqvist, 2009, s. 10; Pinter, 2006, s. 27). Den främsta skillnaden 

mellan dessa begrepp är hur mycket engelska som elever kommer i kontakt med. Engelska som 

främmande språk lärs främst ut i syfte att kunna kommunicera med andra som har ett annat 

modersmål än svenska. Engelska som andraspråk lärs istället ut med syfte att klara av dagliga 

situationer. Här anses kunskaper inom ämnet vara en nödvändighet för att kunna samspela med 

andra utanför klassrummet (Hyltenstam, 2002, s. 47). Andraspråksinlärning handlar således om 

att lära sig ett målspråk som är dominant i målspråkslandet medan främmandespråksinlärning 

sker i hemlandet (Hedström, 2001, s. 72; Nixon, 2000, s. 29; Sundqvist, 2009, s. 10; Pinter, 2006, 

s. 30-32). Men enligt Hall och Verplaetse (2000, s. 12) och Sundqvist (2009, s. 11) är 

främmandespråksinlärning och andraspråksinlärning trots dessa skillnader snarlika då elevers 

inlärning av språk ser lika ut oavsett målspråkets status.   

För elever i skolan finns det några faktorer som skiljer sig åt mellan främmandespråksinlärning 

och andraspråksinlärning. Bland annat kan elevers motivation till lärande vara större när de lär sig 

ett andraspråk. Detta just på grund av det faktum att en engelsk språklig kompetens är nödvändig 

för att klara av att kommunicera och interagera med andra i samhället (Hedström, 2001, s. 72; 

Hall & Verplaetse, 2000, s. 12-13; Pinter, 2006, s. 37). Andraspråksundervisningen sker dessutom 

ofta på målspråket. Men då andraspråksinlärningen inte begränsas till klassrummet får elever goda 

möjligheter till att lyssna på engelska samt att träna på sin kommunikation, både i och utanför 

klassrummet (Hedström, 2001, s. 72; Hall & Verplaetse, 2000, s. 12-13). Inom 

främmandespråksinlärningen begränsas dock elevers möjligheter till interaktion till klassrummet. 

Främmandespråkselever har därför inte samma möjligheter att utveckla en likvärdig 
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kommunikativ förmåga som andraspråkselever (Hedström, 2001, s. 72; Hall & Verplaetse, 2000, 

s. 12-13). 

I Sverige idag klassas engelskan fortfarande som ett främmande språk (Svartvik 2001, s. 10; 

Parkvall, 2009, s. 119, Sundqvist, 2009, s. 10).  Engelskan i Sverige är dock på väg att övergå till 

ett andraspråk, bland annat till följd av den ökade exponeringen av engelska. Men även på grund 

av att Sverige i det närmaste kan anses vara ett tvåspråkigt land då en stor andel av befolkningen 

anser sig kunna engelska (Parkvall, 2009, s. 98-100). Även Hyltenstam (2002, s. 47) hävdar att 

engelskan i Sverige är på väg att bli ett andraspråk då svenskar närmar sig en framtid där en 

engelsk språklig kompetens är nödvändig. Detta för att kunna kommunicera i vardagliga 

situationer i samhället, både i arbetslivet och privat. Skillnaden mellan dessa två begrepp är 

därmed inte lika distinkt i Sverige idag som tidigare då engelskan blir allt mer lättillgänglig även 

utanför klassrummet (Sundqvist, 2009, s. 10).  

 

2.3    Muntlig språkinlärning  

En viktig förutsättning för en god språkinlärning är interaktionen då det är genom interaktionen 

med andra som förståelse och lärande sker och stärks (Pinter, 2006, s. 12; Nixon, 2000, s. 27). 

Vid språkinlärning får elever tillgång till ett språkligt inflöde men genom det språkliga utflödet 

stärks elevers språkliga kunskaper då det är genom en muntlig kommunikation som alla 

människor gör sig förstådda (Pinter, 2006, s. 12; Nixon, 2000, s. 28).  Men då elever många 

gånger tränar allt för lite på att kommunicera utanför klassrummet påpekar både Nixon (2000, s. 

28) och Pinter (2006, s. 38-39) vikten av att träna detta under engelskundervisningen. Lärare 

behöver därför tillgodose elever med situationer som ger dem möjligheter till att kommunicera 

med varandra. Om elever inte besitter förmågan att ta ordet, svara på frågor samt byta 

samtalsämne finns det en stor risk att samtalet avstannar. Elever kan därför få problem med att 

samtala med andra på engelska (Aijmer, 2001, s. 84). Pinter (2006, s. 55) menar även att den 

muntliga inlärningen är komplex då det finns många mindre kunskaper som elever behöver 

behärska för att klara av att kommunicera med flyt. Bland annat behöver de kunna tala samtidigt 

som de måste planera för vad som ska sägas därefter, samtidigt som misstag ibland behöver 

korrigeras. Elever behöver därför träna på den muntliga kommunikationen ofta och under lång 

tid för att tala obehindrat (Pinter, 2006, s. 55).  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer den muntliga språkinlärningen återigen att stå i fokus. Detta genom en 

förankring i det sociokulturella perspektivet samt utifrån teorier angående elevers vilja att 

kommunicera. 

 
3.1    Det sociokulturella perspektivet 

Vad som tidigare nämnts är att det är viktigt för elever att få möjligheter till att träna på sin 

interaktion och kommunikation med varandra. På så vis kan elever utveckla sin muntliga 

språkkompetens. Det finns även teorier angående detta. Bland annat fokuserar det sociokulturella 

perspektivet på vikten av att lära genom att interagera med varandra (Säljö, 2003, s. 85; Pinter, 

2006, s. 12). Perspektivet grundar sig på Vygotskys teorier där lärandet anses ske genom ett 

socialt samspel tillsammans med andra. Med detta menas att människans kunskaper stärks och 

utvecklas genom interaktionen. Elever kan därför lära sig språket genom att använda det (Säljö, 

2003, s. 85; Pinter, 2006, s. 12). Det är därför viktigt att elever i skolan får möjligheter till att 

interagera med varandra för att på så vis kunna delta i olika sociala sammanhang. Deltagandet är 

därmed ett viktigt begrepp inom denna teori. Elever får genom deltagandet i sociala miljöer 

möjligheter till att träna på sin interaktion med andra (Säljö, 2003, s. 86.). Vidare menar Säljö 

(2003, s. 87-88) att dagens samhälle ställer allt högre krav på den kommunikativa förmågan att 

samverka med andra människor. Skolan måste därför förbereda elever för detta, med fokus på att 

kunskap överförs och stärks genom en interaktion med andra. 

 

3.2    Elevers vilja att kommunicera  

Att vilja och våga är enligt Börjesson (2012, s. 2) och Lundberg (2010, s. 21) viktiga drivkrafter 

för språkinlärning för att uppnå en språklig kompetens. Börjesson (2012, s. 13) hävdar att de 

flesta elever har en ambition att använda det engelska språket så mycket som möjligt i 

klassrummet. Det kan dock finnas flera olika anledningar till varför elever väljer att vara tysta. 

Lundberg (2010, s. 21) menar att elever bland annat kan uppleva ett obehag inför att tala högt på 

grund av en rädsla att bli kritiserad av andra. Elever har därför svårt att se på situationen som ett 

tillfälle att lära då de fäster allt för stor vikt över hur de upplevs av sina kamrater. En konsekvens 

av detta är att elever inte ser fram emot engelskundervisningen (Lundberg, 2010, s. 21). Ett mål 

som lärare är därför att få trygga elever i klassrummet som vill och vågar kommunicera inför och 

med varandra (Börjesson, 2012, s. 2).  
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Willingness to communicate (WTC) är ett begrepp vilket handlar om elevers vilja att kommunicera i 

andra språk än modersmålet när tillfällen ges. MacIntyre (2007, s. 565) anser att viljan att 

kommunicera kan ses som en frivillig process där elever endera väljer att tala eller att vara tysta 

när tillfällen till tal ges. Då det finns många faktorer som påverkar elevers vilja att kommunicera 

menar MacIntyre, Dörnyei, Clément och Noels (1998, s. 558) att det är viktigt att fundera över 

vad det är som gör att en elev väljer att tala i vissa situationer men väljer att vara tyst i andra. 

Många gånger finns det dessutom elever med en hög språklig kompetens som väljer att vara tysta 

medan elever med en låg språklig kompetens väljer att tala vid alla givna situationer (MacIntyre, 

2007, s. 564). Därför hävdar Dörnyei (2003, s. 12) att den språkliga kompetensen inte kan 

likställas med viljan att kommunicera. Kang (2004, s. 279) anser däremot att elever med en hög 

vilja att kommunicera utvecklar en språklig kompetens till följd av ett aktivt deltagande i 

undervisningen.  

Viljan att kommunicera kan kopplas samman med flera faktorer. Bland annat kan elevers 

motivation1 och höga självförtroende påverka viljan att kommunicera positivt. Att inneha ett högt 

självförtroende handlar om att känna sig säker i sin kommunikation med andra (MacIntyre et al., 

1998, s. 548; MacIntyre, 2007, s. 569). Ett högt självförtroende definieras därför av en låg grad av 

språkängslan2 (direkt översatt från language anxiety) samt en hög självupplevd kommunikativ kompetens3. 

Språkängslan i sig kan även motverka viljan att kommunicera. Exempelvis finns det elever som 

har en stark motivation till att kommunicera men som på grund av en hög grad av språkängslan 

inte vågar agera och därmed väljer att vara tysta (MacIntyre et al., 1998, s. 548; MacIntyre, 2007, 

s. 569, 572). MacIntyre (2007, s. 572) anser därför att språkängslan och motivation kan ses som 

motpoler till varandra. Språkängslan definierar undvikandet av att kommunicera medan 

motivationen definierar närmandet av att kommunicera (MacIntyre, 2007, s. 567, 572). Om elever 

däremot har en stark motivation till att kommunicera tillsammans med en låg grad av 

språkängslan kan elever visa en vilja att kommunicera. Självförtroendet kan därmed höjas. Elever 

som innehar ett högt självförtroende samt är motiverade till att kommunicera kan därför i större 

utsträckning välja att bli muntligt aktiva i klassrummet (MacIntyre, 2007, s. 569; MacIntyre et al., 

1998, s. 548; Yashima,  2002, s. 63).   

                                                 
1 Motivation handlar i detta sammanhang om elevers vilja att kommunicera med en specifik person. Men motivation 
kan även handla om huruvida elever visar en lust att lära språket, engagerar sig i lärandet samt upplever 
undervisningen som meningsfull (MacIntyre, 2007, s. 566, 569).     
2 Språkängslan är ett begrepp som beskriver den oro och negativa känslomässiga reaktion som användandet av 
målspråket kan framkalla (MacIntyre, 2007, s. 565).   
3 Notera att detta inte handlar om elevers faktiska kompetens. 
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4 Metod 

Här kommer val av metod samt hur datainsamling och analys skett att presenteras. Då detta är en 

systematisk litteraturstudie har sökningen, granskningen och sammanställningen av litteraturen 

skett systematiskt för att kunna besvara forskningsfrågorna (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wernström, 2013, s. 31). Hur detta arbete har gått till angående design, sökkriterier, urvalskriterier 

samt kvalitetsgranskning och innehållsanalys av litteratur kommer därmed att beskrivas i detta 

avsnitt. Även etiska aspekter kommer att beskrivas. 

 
4.1    Design 

Designen för arbetet är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning 

undersöks systematiskt utifrån forskningsfrågorna. Inom en systematisk litteraturstudie bearbetas 

alla relevanta studier inom området där vetenskapliga artiklar, avhandlingar eller rapporter är 

underlag för insamlad data,  vilka sedan sammanställs (Eriksson et al., 2013, s. 32). Det första 

steget i denna litteraturstudie var att välja ett ämnesområde med tillhörande problemformulering. 

Nästa steg var att skapa ett syfte med forskningsfrågor som går att besvara utifrån tidigare 

forskning. Efter detta konstruerades en plan för studien för att sedan identifiera och välja relevant 

litteratur och forskning till studien. Vald litteratur har sedan granskats kritiskt samt analyserats för 

att kunna bedöma dess validitet. Detta för att sedan analysera och diskutera resultatet (Eriksson 

Barajas et al., 2013, s. 32).   

 
4.2    Begränsningar och urval 

Utifrån rekommendationer från handledare har sökningen av litteratur begränsats till åren 2005-

2015 för att få tillgång till den senaste forskningen. Litteraturen i studien har även begränsats till 

vetenskapliga artiklar skrivna på svenska eller engelska vilka är peer reviewed. Att en artikel är 

peer reviewed innebär att dess kvalitet och innehåll har granskats av oberoende experter 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 61).  Denna begränsning av litteratur har därmed som syfte att 

säkra kvaliteten på resultatet. 

För att kunna avgöra vilka artiklar som skulle inkluderas eller ej har ett urval av litteraturen gjorts. 

Ett kriterium för att artiklar skulle inkluderas i studien var bland annat att studierna berör elever i 

åldrar från 9-12. Dessa åldrar  motsvarar de svenska årskurserna 4-6. Om det exempelvis i en 

studie rörande kinesiska elever framgått att de går i klass fem lästes artikeln vidare för att se vilken 

ålder som studien behandlar. Det var därför viktigt när varje abstract lästes att identifiera studiens 
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behandlade åldrar för att sålla bort irrelevant litteratur. Ett annat kriterium för inkludering har 

varit att valda artiklars fulltext ska finnas lättillgängligt. 

Om antalet träffar ansågs vara hanterbart lästes alla titlar för att göra ett första urval. Om en titel 

ansågs beröra denna studies syfte lästes dess abstract. Om dess abstract ansågs vara relevant lästes 

studierna i fulltext för att ytterligare avgöra om den var relevant för denna studie. Vid detta urval 

lästes fulltext med fokus på denna studies syfte och forskningsfrågor. De artiklar som sållades 

bort vid detta stadie visade sig oftast inte svara mot syfte och forskningsfrågor i tillräckligt stor 

omfattning. Vid det sista urvalet lästes artiklarna återigen mer noggrant med fokus på denna 

studies syfte och forskningsfrågor. Detta urval resulterade i de vetenskapliga artiklar som legat till 

grund för denna studies resultat.  

Artiklar har inkluderats oavsett om de berört engelska som andraspråk eller engelska som 

främmande språk. Det finns vissa skillnader mellan dessa inlärningskategorier men problemet att 

elever visar en ovilja att kommunicera verkar ha liknande orsaker oavsett kategori. Skillnaderna 

mellan dessa inlärningskategorier har därför inte ansetts påverka resultatet.  

 

4.3    Databaser 

De databaser som har använts vid sökningen är Summon, ERIC (Education Resources 

Information Centre) och DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Google Scholar har även 

använts som komplement för att finna fulltext. Summon har använts då det finns tillgängligt via 

Högskolan Dalarnas bibliotek samt på grund av rekommendationer från bibliotekarie. Summon 

har även tillgång till många databaser vilket har möjliggjort stora sökträffar. ERIC har också 

använts utifrån rekommendationer från bibliotekarie då databasen innehåller ett stort urval av 

artiklar på engelska inom pedagogik och psykologi. DiVA har använts för att finna svenska 

studier då databasen tillhandahåller forskningspublikationer från flera lärosäten och 

forskningsinstitutioner. Utöver sökningen i ovan nämnda databaser har en manuell sökning 

genomförts utifrån artiklar, böcker samt en tidskrift.  

 

4.4    Sökord och sökstrategi 

Sökorden har valts utifrån studiens syfte och forskningsfrågor men några sökord har även dykt 

upp under själva sökningsprocessen. De svenska sökord som har använts är: tal, engelska, 

interaktion och klassrum. Då svenska sökord visade sig ge få relevanta träffar lades störst fokus på 

de engelska sökorden vilka är: strategies, motivate, facilitate, promote, influence, affect, WTC, willingness, 

communicate, oral communication, oral interaction, classroom interaction, classroom environment, EFL, ESL, 
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English, speaking activities, interaction, primary school, young language learner, young learner och language 

learner. Flera av dessa sökord har ibland sökts inom citationstecken för att få färre träffar. I vissa 

fall har även trunkering (*) använts för att få fler varianter av ett ord med i sökträffen (Eriksson 

Barajas et al., 2013, s. 81). Nedan presenteras sökningsprocessen och resultatet av denna process 

går att finna i Bilaga 1. 

Sökningen började i Summon med svenska sökord.  Dessvärre visade sig de svenska sökorden ge 

väldigt få, eller irrelevanta, träffar. Därför gjordes ett val att fortsätta sökningen enbart på 

engelska vilket visade sig vara mer effektivt. I Summon går det inte att avgränsa sökningen till 

önskad utbildningsnivå (årskurs 4-6) varpå de flesta sökord kombinerades med sökord så som 

young learner. Detta för att ytterligare avgränsa sökningen. Sökningen fortsatte sedan i ERIC med 

enbart engelska sökord. Här kunde avgränsningar dessutom göras avseende utbildningsnivån. 

Därmed kunde sökningen ske med färre sökord då träffarna blev färre. Sökningen i ERIC gav 

även några nya sökord vilket möjliggjorde ytterligare en sökning i Summon för att komplettera 

sökningen. Sent in i sökningen gjordes även ett val att göra en sökning i DiVA för att ytterligare 

försöka finna svenska studier. Sökningen gjordes först på svenska vilket inte gav några resultat 

varpå en sökning gjordes på engelska. Denna sökningsprocess har även kompletterats med en 

manuell sökning. En manuell sökning kan ingå i en systematisk litteraturstudie så länge sökningen 

sker på liknande sätt som vid en databassökning (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 74).   En 

sökning genomfördes i Apples (Journal of Applied Language Studies) utifrån rekommendationer 

från handledare. Även referenslistor har utforskats närmare i både böcker och lästa artiklar för att 

ytterligare finna relevant litteratur. Här har referenslistor genomsökts om artiklar eller böcker 

ansågs intressanta eller relevanta för denna studie. 

 

4.5    Kvalitetsgranskning och innehållsanalys 

De artiklar som från sök- och urvalsprocessen ansågs relevanta för studien har sedan 

kvalitetsgranskats utifrån en mall som återfinns i Tabell 1 nedan. Vid granskningen har denna 

mall använts för att bedöma artiklarnas kvalitet. Mallen är inspirerad av några checklistor över 

litteraturstudier samt kvalitativa och kvantitativa artiklar av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 175-

192). Utifrån dessa checklistor har några frågor formulerats där svaren kan bestå av ett JA eller ett 

NEJ. Varje JA gav artikeln ett poäng där tio poäng indikerar den högsta kvaliteten. Ett krav för 

att artikeln skulle inkluderas var att den minst skulle uppnå en medelgod kvalitet. I detta fall 

bedömdes artiklar med 8-10 poäng som hög kvalitet, 5-7 poäng som medelgod kvalitet och 0-4 

poäng som låg kvalitet.  
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Tabell 1. Mall för kvalitetsgranskning 

 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet?   

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   

3 Är studien lätt att följa som läsare/Finns det en röd tråd?   

4 Beskrivs det var och när studien genomfördes?   

5 Kan urvalsgruppen anses vara lämplig eller tillräcklig?   

6 Har etiska aspekter beskrivits?   

7 Är studiens metod beskriven?    

8 Stämmer resultatet överens med syftet/Kan det anses vara trovärdigt?   

9 Finns det någon resultatdiskussion?   

10 Diskuteras studiens begränsningar och brister eller dess validitet och reliabilitet?   

 

De artiklar som genomgått kvalitetsgranskningen bedömdes alla som relevanta för denna studie 

varpå en innehållsanalys har skett med samtliga artiklar. Detta innebär att dess data har 

klassificerats systematiskt. Dessa artiklar har därmed analyserats med syfte att upptäcka olika 

mönster i innehållet vilka kan svara mot denna studies syfte och forskningsfrågor (Eriksson et al., 

2013, s. 147). En väsentlig del i detta arbete har varit att upptäcka vilka delar i artiklarna som varit 

relevanta att redogöras för i denna studie. Det första steget i analysen var därför att kategorisera 

artiklarna utifrån deras innehåll. De har därför delats upp i två olika kategorier. Den ena kategorin 

behandlar faktorer som påverkar elevers vilja att kommunicera muntligt och den andra metoder som 

kan öka den muntliga aktiviteten i klassrummet. Dessa kategorier kan kopplas direkt till studiens 

forskningsfrågor. Inom varje kategori lästes artiklarna sedan i sin helhet där anteckningar fördes 

över vilka delar som ansågs vara relevanta för denna studie. Allt av intresse antecknades därmed 

ned under läsningen. Anteckningarna sammanställdes sedan för att få en bra översikt över 

artiklarnas innehåll. Det sista steget var att bestämma vilka delar i denna översikt som skulle 

presenteras i resultatet. Resultatet av både kvalitetsgranskningen och innehållsanalysen 

presenteras i nästa avsnitt (Avsnitt 5.1). 

 

4.6    Etiska aspekter 

Vid urval, analys och framställning av litteratur har objektivitet eftersträvats för att få ett 

trovärdigt resultat. Urvalet har därför skett noggrant utifrån de kriterier som tidigare nämnts. 

Urvalet av litteratur har skett med syfte att välkomna fler synvinklar för att inte lyfta fram endast 

en ståndpunkt. Även innehållet i utvalda artiklar har framställts objektivt där påverkan från 

personliga åsikter har undvikits. Vidare har metoden beskrivits med tydlighet för att göra 

tillvägagångssättet replikerbart. Ytterligare en etisk aspekt har tagits i åtanke beträffande de 

inkluderade artiklarna. Under kvalitetsgranskningen har de undersökts utifrån dess innehåll av 
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etiska aspekter (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 70).  Deltagare i utvalda studier bör därför ha 

deltagit frivilligt samt varit medvetna om forskningsprocessen. Vidare bör deltagarnas anonymitet 

ha respekterats (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5 Resultat  

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Först kommer resultatet av studiens 

kvalitetsgranskning och innehållsanalys att presenteras. Sedan kommer resultatet utifrån 

forskningsfrågorna att redogöras för.  

 
5.1    Resultat från kvalitetsgranskning och innehållsanalys samt presentation av 

utvalda artiklar 

De sex artiklar som från sök- och urvalsprocessen ansågs vara relevanta för studien har  

kvalitetsgranskats. Fler artiklar har lästs i fulltext men exkluderats av olika skäl vilka presenteras i 

Tabell 2 i Bilaga 1. För att bedöma artiklarnas kvalitet har de granskats utifrån en mall vilken 

presenterats tidigare i Tabell 1. Artiklarna har poängsatts utifrån studiens totala antal JA och NEJ. 

Angående artiklarnas etiska aspekter har de inte alltid beskrivits i form av ett eget avsnitt, men 

artiklarna har ändå kunnat få ett JA om det framgått att elever har deltagit frivilligt i studien eller 

att deras anonymitet har respekterats. En artikel har även inkluderats trots en medelhög kvalitet 

på grund av att det är en beskrivande artikel som varit svår att analysera utifrån mallen. Den anses 

dock vara relevant för denna studie varpå den har inkluderats. Ett utförligare resultat av 

kvalitetsgranskningen går att finna i Bilaga 2. 

Artiklarna har även analyserats utifrån dess innehåll för att ge en tydlig struktur över denna 

studies resultat varpå en kategorisering av artiklarna har skett. Denna kategorisering resulterade i 

en artikel tillhörande kategorin som behandlar faktorer och de övriga tillhörande metoder. Av de 

artiklar tillhörande kategorin metoder har några även visat sig behandla faktorer. 

Kategoriseringen har därmed främst skett utifrån artiklarnas största fokus även om de berört 

både faktorer och metoder. I Tabell 2 nedan presenteras de artiklar som inkluderats i studien 

samt dess kvalitetsbedömning och kategorisering. För att ta del av en mer utförlig presentation av 

utvalda artiklar se Bilaga 3.  
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Tabell 2. Presentation av utvalda  artiklar samt resultat från kvalitetsgranskning och innehållsanalys 

Författare År Titel Design Metod Kategori Kvalitet 

Sharon 
Ahlquist 

2015 The Storyline approach: 
promoting learning through 
cooperation in the second 
language classroom 

Empirisk 
studie 
(kvalitativ) 

Observationer, 
dagböcker, 
frågeformulär, 
intervjuer, elev-
texter 

Metoder 9 poäng (hög 
kvalitet) 

Wu-Yuin 
Hwang och 
Holly S.L. Chen 

2013 Users’ familiar situational 
contexts facilitate the practice of 
EFL in elementary schools with 
mobile devices 

Pilotstudie 
(kvantitativ) 

Intervjuer, 
frågeformulär, 
kunskapstest, 
kontrollgrupp 

Metoder 10 poäng (hög 
kvalitet) 

Ellen Knell och 
Yanping Chi 

2012 The Roles of Motivation, 
Affective Attitudes, and 
Willingness to Communicate 
Among Chinese Students in 
Early English Immersion 
Programs   

Empirisk 
studie 
(kvantitativ) 

Intervjuer, 
frågeformulär, 
kunskapstest, 
kontrollgrupp 

Metoder  8 poäng (hög 
kvalitet) 

Kathleen AJ. 
Mohr och Eric 
S. Mohr 

2007 Extending English-language 
learners’ classroom interactions 
using the Response Protocol 

Beskrivande 
artikel 

Analys baserad på 
observationer och 
tidigare forskning 

Metoder 5 poäng 
(medelhög 
kvalitet) 

Anna-Maria 
Pinter 

2007 Some benefits of peer–peer 
interaction: 10-year-old children 
practising with a communication 
task 

Empirisk 
studie 
(kvalitativ) 

Inspelningar av 
aktivitet, intervjuer 

Metoder 8 poäng (hög 
kvalitet) 

Kristiina 
Skinnari 

2014 Silence and Resistance as 
Experiences and Presentations 
of Pupil Agency in Finnish 
Elementary School English 
Lessons 

Empirisk 
studie 
(kvalitativ) 

Frågeformulär, 
intervjuer, 
gruppdiskussioner, 
ritövningar, 
observationer 

Faktorer 8 poäng (hög 
kvalitet) 

 

 

5.2    Faktorer som påverkar elevers vilja att kommunicera  

Resultatet visar på olika faktorer som påverkar elevers vilja att kommunicera muntligt. Bland 

annat har Skinnari (2014, s. 56) i sin studie sett att det kan finnas både individuella och sociala 

orsaker till att elever väljer att vara tysta. Exempelvis kan blyghet, rädsla och nervositet inför att 

kommunicera vara orsaker till tystnad. Elever kan till exempel vara oroliga inför att bli kritiserad 

av andra. Enligt Skinnari (2014, s. 56) kan detta härledas till en form av språkängslan. Elever som 

i Knell och Chis (2012, s. 80) studie visat sig ha en låg vilja att kommunicera hade dessutom en 

hög grad av språkängslan tillsammans med en låg grad av självupplevd kommunikativ kompetens. 

Till följd av språkängslan kan elever tvivla på sin muntliga kompetens vilket kan bidra till elever 

som undviker att kommunicera (Knell & Chi, 2012, s. 81). Både Ahlqvist (2015, s. 43) och Knell 

och Chi (2012, s. 81) anser därför att språkängslan är ett hinder för den språkliga utvecklingen då 

elevers möjligheter till interaktion begränsas. Dessa faktorer (språkängslan och självupplevd 

kompetens) har därför en stark påverkan på elevers vilja att kommunicera (Knell & Chi, 2012, s. 

81). 
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Elever kan ibland välja att vara tysta till följd av en rädsla att kommunicera inför andra. Rädslan 

kan härledas till en oro inför att andra elever ska skratta åt misstag eller att bli kritiserad av både 

lärare och andra elever. Men det kan också bero på en upplevd press att prestera, att svara på 

frågor eller att tala högt (Skinnari, 2014, s. 56). Även elever med en hög språklig kompetens kan 

därför välja att vara tysta i vissa situationer, speciellt då de upplever en press av att svara på frågor 

(Skinnari, 2014, s. 57-58). Skinnari (2014, s. 56) har även sett en ovilja att tala hos elever till följd 

av ett bristande intresse för det engelska ämnet. Ett ointresse för ämnet kan uppstå när en 

aktivitet anses vara meningslös hos eleven. De kan därför känna sig omotiverade till att delta i 

undervisningen (Skinnari, 2014, s. 56). Således kan även elevers motivation ses som en faktor 

vilken påverkar elevers vilja att kommunicera. Det finns därmed många olika faktorer som 

påverkar viljan att kommunicera. Vad det är som gör att elever väljer att vara tysta istället för att 

tala är därför komplext (Skinnari, 2014, s. 62).  

 

5.3    Metoder som påverkar elevers vilja att kommunicera - mot en ökad muntlig 

aktivitet i klassrummet 

Litteraturen visar på flera olika metoder som lärare kan använda sig av för att öka den muntliga 

aktiviteten i klassrummet. Bland annat kan en ökad kontakt med målspråket påverka viljan att 

kommunicera positivt (Knell & Chi, 2012, s. 80-82). Målet är att elever ska ges möjligheter att 

komma i kontakt med målspråket även i andra ämnen än under engelskundervisningen. 

Undervisningen bör därför ske på målspråket. Att få en ökad kontakt med målspråket bidrar 

dessutom med goda tillfällen till interaktion där kommunikationen upplevs som naturlig hos 

elever. Detta har visat sig ge fördelar i undervisningen (Knell & Chi, 2012, s. 72, 80). Elever som 

kommer i kontakt med det engelska språket oftare kan bland annat visa en avsevärt högre vilja att 

kommunicera. De gör det dessutom med en lägre grad av språkängslan samt med en högre 

självupplevd kompetens (Knell & Chi, 2012, s. 80).  

Resultatet visar dock på flera andra metoder som kan öka den muntliga aktiviteten, både i och 

utanför klassrummet. Aktiviteter kan exempelvis konstrueras med syfte att vara motiverande eller 

bidra till en säkerhet i användandet av språket. Vidare kan undervisningen fokusera på aktiviteter 

där läraren är mer eller mindre central i interaktionen. 

 

5.3.1  Motiverande aktiviteter 

Av resultatet framgår det att lärare bör tillgodose elever med aktiviteter som främjar viljan att 

delta i en muntlig undervisning. Både Pinter (2007), Ahlqvist (2015) och Hwang och Chen (2013) 
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beskriver metoder som ökar elevers motivation till att delta i muntliga aktiviteter. Till skillnad från 

den mer traditionella undervisningen som många gånger stöds av konkret pappersmaterial 

förespråkar Hwang och Chen (2013, s. 115) en undervisning som stöds av och sker genom 

PDAs4 (Personal digital assistants). PDAs kommer hädanefter att benämnas som digitala verktyg.  

Lärandet bör ske genom det digitala verktyget i form av olika aktiviteter. Elever kan exempelvis 

få i uppgift att spela in egenkonstruerade meningar för att träna talet  (Hwang och Chen, 2013, s. 

106-109). Det är dock viktigt att koppla aktiviteter med digitala verktyg till vardagliga situationer 

för att de ska  upplevas som meningsfulla (Hwang & Chen, 2013, s. 106). Elever kan därmed 

uppleva att det blir roligare att använda språket och därför visa en större vilja att kommunicera 

(Hwang & Chen, 2013, s. 111-115). Detta kan enligt Hwang och Chen (2013, s. 114) visa sig 

genom att elever använder sig av målspråket även utanför klassrummet, så väl i korridorerna med 

andra kamrater som hemma med familjen.  

Hwang och Chen (2013) och Ahlqvist (2015) påpekar vikten av att koppla undervisningen till 

elevers intressen och vardagliga situationer. Hwang och Chen (2013, s. 106) menar att aktiviteter 

som är kopplade till situationer som är bekanta för eleven kan öka elevers intresse att lära. Men 

undervisningen kan även kopplas till elevers intressen för att upplevas som motiverande. Ahlqvist 

(2015, s. 46, 51) förespråkar därför en arbetsmetod innehållande storylines5. Då storylines lätt kan 

kopplas till elevers intressen menar Ahlqvist (2015, s. 51) att elever kommer att se fram emot 

engelskundervisningen. Genom att arbeta med storylines kan läraren även integrera andra ämnen 

i undervisningen så som bild, samhällskunskap eller naturvetenskap. Handlingen kan till exempel 

handla om miljöfrågor likväl som familjefrågor. Även om lärare inte vill arbeta specifikt med 

storylines poängterar Ahlqvist (2015, s. 49) vikten av att integrera praktiskt arbete i den mer 

traditionella engelskundervisningen. Genom att låta elever arbeta i grupper (av varierande storlek) 

med varierande aktiviteter stärks elevers motivation till att delta i undervisningen. Undervisningen 

kan därmed upplevas som givande och rolig (Ahlqvist, 2015, s. 51). Även Pinter (2007, s. 201) har 

i sin studie sett ett positivt samband mellan arbeten i par och elevers motivation. I likhet med 

Ahlqvists (2015) metod är syftet att elever får arbeta med samma partner under en längre tid 

vilket bidrar till avslappnade elever som vill kommunicera med varandra (Pinters, 2007, s. 193).   

                                                 
4 PDA (personal digital assistant) är ett portabelt digitalt verktyg som kan bidra med många funktioner. Den kan 
tillhandahålla information genom internet likväl som den kan spela in röster. Detta verktyg kan därför bestå av en 
mycket liten dator eller en smartphone (Macmillan Dictionary, 2015; Hwang & Chen, 2011, s. 102, 104).  
5 Vad som kännetecknar storylines är att elever får arbeta tillsammans i grupper genom att skapa en fiktiv värld i 
klassrummet. Arbetet sker över en längre tid där elever får spela olika karaktärer utifrån en handling som tillgodoses 
av läraren. Arbetsformerna varieras då de kan bestå av både skriftliga och muntliga uppgifter (Ahlqvist, 2014, s. 40-
41). 
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5.3.2  Avslappnade och självsäkra elever - utan lärarens inverkan 

Både Pinter (2007) och Ahlqvist (2015) förespråkar aktiviteter som sker i grupp eller i par i 

undervisningen. Elever kan exempelvis lära sig att stödja varandra i sin kommunikation vilket 

innebär att de inte behöver lärarens stöd när problem uppstår. De får en större möjlighet att 

hjälpa varandra med att bland annat fylla i ord som den andre inte kan. Att arbeta tillsammans 

med andra förutsätter dessutom att elever lyssnar på samt kommunicerar med varandra för att 

kunna lösa olika uppgifter. Deras muntliga kunskapsutveckling kan därmed gynnas av att arbeta 

tillsammans med andra (Pinter, 2007, s. 197-202; Ahlqvist, 2015, s. 51). Om elever dessutom får 

möjligheter till att arbeta med samma partner under en längre tid kan de skapa en trygg 

kommunikation mellan varandra (Pinter 2007, s. 197-202). En annan fördel med arbeten i grupp 

är att interaktionen sker face-to-face, till skillnad från en mer traditionell undervisning där de 

främst talar till läraren med ryggen mot andra elever (Ahlqvist, 2015, s. 47). Elever kan därför bli 

mer avslappnade när de ska använda sitt målspråk då det sker mer spontant och naturligt. Detta 

kan i sin tur bidra till elever som visar en vilja att kommunicera, till följd av en minskad grad av 

språkängslan (Ahlqvist 2015, s. 47-49; Pinter, 2007, s. 201). Även Hwang och Chen (2013, s. 106-

109) förespråkar aktiviteter som sker utan lärarens inverkan, med hjälp av digitala verktyg. Det 

digitala verktyget kan ge elever ett stöd i sitt lärande där de bland annat kan söka efter hjälp om 

de stöter på problem, utan att behöva tillkalla läraren (Hwang och Chen, 2013, s. 106-109). 

Pinter (2007, s. 201-203) anser att det är en fördel för elever att få möjligheter till att upprepa 

muntliga aktiviteter vid flera tillfällen. Elevers arbete kan på så vis ske med bättre flyt då de över 

tid blir allt säkrare i sitt användande av språket (Pinter, 2007, s. 193-201). Aktiviteten kan således 

gå från att upplevas som ett test av muntliga kunskaper till en lek där de kan kommunicera 

spontant med stöd av varandra (Pinter, 2007, s. 201-202). Detta frambringar enligt Pinter (2007, 

s. 201) elever som uppskattar att kommunicera muntligt. Likväl som Pinter förespråkar 

upprepning av aktiviteter som metod förespråkar Ahlqvist (2015, s. 49) sin arbetsmetod 

innehållande storylines. Ahlqvist (2015, s. 49) menar att elever genom storylines vågar tala i större 

utsträckning då de inte känner en oro inför att andra ska skratta åt misstag (språkängslan). 

Storylines kan således inbringa tryggt klassrumsklimat som uppmuntrar till muntlig 

kommunikation (Ahlqvist, 2015, s. 49, 51).  

 

5.3.3  Lärarens roll i undervisningen  

Såväl Ahlqvist (2015, s. 50) som Pinter (2007, s. 197-201) och Hwang och Chen (2013, s. 106-

109) beskriver metoder där elever kan få hjälp av antingen digitala verktyg eller av varandra. 
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Läraren är därmed inte delaktig i elevernas interaktion med varandra. Mohr och Mohr (2007, s. 

441) menar dock att läraren i ett typiskt klassrum står för ungefär 76 procent av den muntliga 

kommunikationen i form av frågor, förklaringar och feedback. Därför har Mohr och Mohr (2007) 

fokuserat på interaktionen mellan lärare och elever, till skillnad från både Pinter (2007), Ahlqvist 

(2015) och Hwang och Chen (2013) som fokuserat på elevers interaktion med varandra. Mohr 

och Mohr (2007, s. 440-441) anser dessutom att läraren har en stor roll i undervisningen då det är 

läraren som till stor del avgör huruvida elever får möjligheter till att interagera i klassrummet.  

När läraren ställer frågor till elever kan de välja att besvara dessa på olika sätt. Hur lärare bemöter 

dessa elever är sedan avgörande för huruvida de vill vara muntligt aktiva eller ej (Mohr & Mohr, 

2007, s. 444). Mohr och Mohr (2007, s. 444-447) har därför utvecklat ett så kallat response protocol 

för att hjälpa lärare att bemöta olika svar och därmed stödja elever i deras muntliga 

kommunikation. I Tabell 3 beskrivs detta närmare.  

Tabell 3. Hur lärare kan bemöta elevers olika svar utifrån Mohr och Mohrs (2007, s. 444-447) response protocol 

Elevers olika 
kategorier av 
svar 

Olika responser att bemöta elevers svar med 

Korrekt svar  “Yes, that is good. What else do you know about that?”  

  “Yes, that is a very good answer. Can you also tell me why this is important?”  

Delvis korrekt 
svar 

 “You are telling me some good things, especially the part about ______. What else?”  

 “We are heading in the right direction, but that is not quite complete. Do you or anyone else have 
something to add?" 

Svar givna på 
modersmålet 

 “All right. That sounds interesting to me. How can we say that in English?” (Wait and model 
conventional English.)  

 “Can you help us translate that into English?” (Repeat the question; call on more than one student, and 
then model an appropriate response in English.) 

Svar i form av en 
motfråga 

 “Thank you for asking. Understanding is important. Good learners ask lots of questions.”   

 “Wow! That is a great (or important) question. Do you know anything that will help you answer that 
question?” 

Inkorrekta eller 
otydliga svar 

 “Help me understand what you mean. Tell me again.”  

  “Do you think ______ or ______?” (Give a right answer as one of the options.) 

Elever som inte 
vill svara 

 “I think you know something about this, and I would like to hear what you have to say.” 

  “I expect you to know this/to have something to say. Let me know when you are ready.” (Provide a 
yes or no question or an either/or choice.) 

 

Genom att som lärare använda sig av dessa, eller liknande, responser (Tabell 3) i sin undervisning 

kan den muntliga aktiviteten i klassrummet öka. Detta till följd av att målet är skapa ett gott 

klassrumsklimat som främjar den muntliga kommunikationen (Mohr & Mohr, 2007, s. 447). 

Utöver Mohr och Mohrs (2007, s. 448) förslag på responser anser de att det är viktigt att tillåta 

elever att ta tid på sig att svara samt att tillåta att de ibland kodväxlar till modersmålet vid behov. 

Även Ahlqvist (2015, s. 47, 50) anser att det är viktigt att tillåta kodväxling för att alla ska kunna 

delta i diskussioner. Hon menar dessutom att de diskussioner som uppstår på modersmålet oftast 

handlar om hur engelska ord stavas eller vad ett svenskt ord heter på engelska. Kodväxling är 
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därför inte negativt. Vidare anser Mohr och Mohr (2007, s. 448) att det är viktigt som lärare att 

inte korrigera grammatiska felaktigheter utan att istället bekräfta elevens svar. Genom att fokusera 

på innehållet i svaret kan elever motiveras till att bli muntligt aktiva i klassrummet (Mohr & 

Mohr, 2007, s. 448).  

 

6  Diskussion  

I detta avsnitt kommer först resultatet att diskuteras utifrån studiens forskningsfrågor. Sedan 

kommer studiens begränsningar att diskuteras för att slutligen ge förslag på fortsatta studier. 

 

6.1    Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att få kunskap om hur lärare kan motivera elever i årskurs 4-

6 till att bli muntligt aktiva i engelskundervisningen. Sex studier har analyserats med följande 

forskningsfrågor i åtanke: 

 Vilka faktorer påverkar elevers vilja att kommunicera muntligt i engelskundervisningen? 

 Vilka metoder kan lärare tillgå i engelskundervisningen för att motivera elever till att bli 

muntligt aktiva i klassrummet? 

 

Först och främst har det visat sig vara svårt att finna svensk forskning inom området, trots att en 

svensk studie har inkluderats. Varför det finns så lite forskning i Sverige är svårt att svara på. 

Bristen på svenska studier kan dock i detta sammanhang bero på valet av sökord eller 

urvalskriterier. Då engelskan i Sverige verkar befinna sig i gränslandet mellan ett främmande 

språk och ett andraspråk borde dock övriga studier kunna kopplas samman med engelsk 

språkinlärning i Sverige. Detta oavsett om de berör engelska som främmande språk eller 

andraspråk. Att elever visar en ovilja att kommunicera på sitt främmande språk eller andraspråk 

verkar dessutom vara ett globalt fenomen. Faktorer och metoder som visat sig påverka elevers 

vilja att kommunicera i andra länder borde därför kunna appliceras även på svenska elever. 

Det finns flera faktorer som påverkar elevers vilja att kommunicera. Främst två studier visar på 

ett samband mellan elevers självupplevda kompetens, språkängslan och motivation. Utifrån 

Skinnaris (2014) studie är uppfattningen att elever avstår att kommunicera till följd av en 

bristande motivation eller en hög grad av språkängslan. Utifrån Knell och Chis (2012) studie 
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verkar det dock som att det är den självupplevda kommunikativa kompetensen i kombination 

med språkängslan som är de främsta påverkande faktorerna. Detta kan dock härledas till 

MacIntyre et al. (1998, s. 548) och MacIntyres (2007, s. 569, 572) påstående att en hög 

självupplevd kommunikativ kompetens tillsammans med en låg grad av språkängslan bidrar till ett 

ökat självförtroende. Ett antagande är därför att det är ett högt självförtroende som visat sig vara 

en huvudfaktor i Knell och Chis (2012) studie. Motivation, självförtroende och språkängslan är 

därmed de faktorer som främst nämns som påverkande faktorer på viljan att kommunicera. 

Dessa faktorer återfinns även i andra studier, dock med fokus på arbetsmetoder som kan påverka 

dessa faktorer för att främja viljan att kommunicera. 

Skinnaris (2014, s. 56) resonemang angående elevers ointresse inför det engelska ämnet går att 

återkoppla till en bristande motivation till att delta i undervisningen. Flera studier nämner 

dessutom vikten av att konstruera motiverande aktiviteter som elever finner meningsfulla (Pinter, 

2007; Ahlqvist, 2015; Hwang & Chen, 2013). Tanken är att aktiviteterna ska bidra till en ökad 

muntlig aktivitet hos elever. Lärare kan exempelvis sträva efter att koppla undervisningen och 

dess aktiviteter till vardagliga situationer likväl som till elevers intressen (Ahlqvist, 2015, s. 46, 51; 

Hwang & Chen, 2013, s. 106). Att använda sig av digitala verktyg i undervisningen är också ett 

alternativ (Hwang & Chen, 2013, s. 114). Om elever genom att arbeta med digitala verktyg i 

större utsträckning väljer att bli muntligt aktiva även utanför klassrummet, vilket Hwang och 

Chen (2013, s. 114) hävdar, borde digitala verktyg vara ett utmärkt medel att använda i 

undervisningen. Lärare borde därför kunna införa digitala verktyg i undervisningen oavsett vad 

undervisningen avser beröra. Även Pinter (2007, s. 193-203) och Ahlqvist (2015, s. 47-50) 

förespråkar en metod för att stärka elevers motivation, nämligen att konstruera aktiviteter som 

genomförs i grupper av varierande storlek eller i par. Mer specifikt förespråkar Ahlqvist (2015, s. 

47-50) sin metod innehållande storylines då elever uppskattar denna form av undervisning. 

Utöver att skapa motiverande aktiviteter visar resultatet att det är viktigt att få självsäkra elever 

som använder språket avslappnat. Pinter (2007, s. 193-203) förespråkar bland annat en metod 

innehållande upprepning av muntliga aktiviteter, vilket säkerligen skulle kunna anpassas till de 

flesta muntliga övningar. Men vad som är intressant med resultatet är att både Pinter (2007, 193-

203) och Ahlqvist (2015, s. 47-50) argumenterar starkt för aktiviteter i grupp och par även här. 

Sambandet mellan deras arbetsmetoder är att elever som får arbeta tillsammans med varandra 

utvecklar en säkerhet i sin muntliga kommunikation. Ett antagande är därför att aktiviteter som 

sker i grupp eller i par kan hjälpa elever att bli mer avslappnade och säkra i sin kommunikation 
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likväl som motivera elever till en muntlig aktivitet i klassrummet. Det borde därför vara viktigt att 

som lärare tillgodose elever med sådana arbetsformer.  

Både Pinter (2007), Ahlqvist (2015) och Hwang och Chen (2013) förespråkar dessutom en 

undervisning där läraren inte är delaktig i interaktionen. Elever ska istället stödjas av varandra 

eller genom digitala verktyg, vilket elever uppskattar. Detta skulle ytterligare kunna tyda på att det 

är en fördel för elever att arbeta tillsammans eller med digitala verktyg. Men det vore kanske 

dumt att föreställa sig en undervisning där elever enbart arbetar utan lärarens påtagliga inverkan. 

Lärare kommer säkerligen att behöva ställa frågor till elever eller be om en diskussion i helklass. 

Elever kan även behöva hjälp vid vissa situationer. Därför är det intressant att Mohr och Mohr 

(2007, s. 444-447), i motsats till Pinter (2007), Ahlqvist (2015) och Hwang och Chen (2013), har 

fokuserat på en undervisning där läraren är mer central i interaktionen. Att föreställa sig en 

undervisning som antingen består av aktiviteter i grupp, ett arbete med digitala verktyg eller av 

aktiviteter i helklass kan dock vara naivt. I verkligheten borde snarare alla dessa 

undervisningsformer ingå i klassrummet. I likhet med Ahlqvists (2015, s. 51) påståenden är en 

tanke att det borde vara av värde att variera sin undervisning i form av muntliga aktiviteter både 

enskilt, i helklass och i grupp. Beroende på aktivitetens utformning kan läraren även vara mer 

eller mindre delaktig i interaktionen.  

Ett ytterligare resultat visar på att en ökad kontakt med målspråket utöver engelskundervisningen 

kan främja elevers vilja att kommunicera (Knell & Chi, 2012, s. 80). Likväl som Ahlqvist (2015, s. 

46, 51) hävdar att storylines kan integrera andra ämnen i engelskundervisningen visar Knell och 

Chis (2012, s. 72, 80) studie att lärare kan integrera engelskan i andra ämnen. Enligt Säljö (2003, s. 

87-88) ställer samhället dessutom allt högre krav på den kommunikativa förmågan. Därför kan 

det vara av värde att fundera över om undervisningen skulle gynnas av att integrera engelskan 

även i andra ämnen. Detta för att elever ska få en ökad möjlighet till att träna på sin interaktion 

med andra. Men även om det finns flera argument som påpekar vikten av att träna på att 

interagera med varandra på målspråket (Nixon, 2000, s. 28; Pinter, 2006, s. 38-55; Säljö, 2003, s. 

86; Knell & Chi, 2012, s. 80) nämner både Ahlqvist (2015, s. 47, 50) och Mohr och Mohr (2007, 

s. 448) vikten av att tillåta elever att kodväxla i sin kommunikation vid behov. En fundering kring 

detta är om elever genom att kodväxla kan bli säkrare i sin kommunikation. Om lärare väljer att 

integrera engelskan i andra ämnen kan det därför antas att kodväxling bör tillåtas, trots att 

undervisningen sker på målspråket.  
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Avslutningsvis kan det vara av värde att diskutera en avsaknad i resultatet. Då det är viktigt för 

elever att känna sig säkra i sin kommunikation kan en fråga vara om detta är viktigt för läraren 

också. Frågan är alltså om lärare till följd av en säkerhet, eller osäkerhet, i sin egen 

kommunikation kan påverka elevers vilja att kommunicera. Ingen av studierna nämner detta 

samband då de främst fokuserar på elevers attityder och upplevelser av undervisningen. Om 

lärare dessutom ska stödja elever i deras kommunikation, vilket nämns i den engelska kursplanen 

(Skolverket, 2011b), borde det vara viktigt att även läraren vågar och vill använda det engelska 

språket. Om läraren istället visar en ovilja att kommunicera borde det vara svårt att frambringa en 

vilja att kommunicera hos elever. Då Knell och Chi (2012) dessutom förespråkar en undervisning 

som sker på målspråket i flera ämnen kan det antas att en språklig säkerhet hos läraren är att 

föredra. Bristen på detta resultat kan dock bero på valet av sökord och sökningens begränsningar. 

 

6.2    Slutsats  

Studiens resultat visar på flera faktorer och metoder som påverkar elevers vilja att kommunicera. 

Flera studier, oavsett fokus på metoder eller faktorer, berör elevers motivation och säkerhet i 

användandet av språket. Den gemensamma nämnaren kan alltså vara att elever måste känna sig 

motiverade till att delta i muntliga aktiviteter samt inneha ett högt självförtroende för att vilja 

kommunicera. För att elever ska uppnå ett högt självförtroende bör de därför uppleva en låg grad 

av språkängslan tillsammans med en god självupplevd kompetens. Men för att känna sig 

motiverade verkar det som att elever måste finna aktiviteter meningsfulla. Första steget borde 

därför vara att konstruera motiverande aktiviteter vilket kan ske genom olika metoder. Vad som 

sedan avgör om elever väljer att kommunicera kan antas bero på hur säkra elever är i sin 

kommunikation. Men det tycks även finnas olika metoder att tillgå för att få elever att uppnå 

denna säkerhet. Det finns säkerligen många fler metoder att tillgå än de som nämnts i denna 

studie, men studiens resultat har trots allt givit en inblick i vad som fungerar i praktiken. 

 

6.3    Begränsningar 

Denna studie har utförts systematiskt gällande urval, analys och resultatbeskrivning. Men även 

om studien är en systematisk litteraturstudie innebär inte detta att studien inte har några 

begränsningar. Även i denna systematiska litteraturstudie har olika faktorer påverkat studiens 

resultat. Om sökningen genomförts med andra sökord, databaser och begränsningar hade detta 

kunnat medföra ett annat resultat. Resultatet baseras även på relativt få artiklar varpå 

urvalsstorleken kan ifrågasättas. Ett större antal analyserade och inkluderade artiklar skulle kunna 
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påverka resultatet. De inkluderade artiklarnas kvalitet kan dessutom inte garanteras. Trots en mall 

för kvalitetsgranskning har granskningen skett av en person som inte har engelska som 

förstaspråk. Då alla inkluderade artiklar är skrivna på engelska finns det en risk för misstolkningar 

vid översättningen till svenska.  

Även inkluderade artiklar har sina brister. En artikel är av beskrivande karaktär vilken varit svår 

att kvalitetsgranska. Den inkluderades dock trots en medelgod kvalitet. Det kan därför 

ifrågasättas om denna artikel är tillräckligt trovärdig för resultatet. En avhandling har dessutom 

exkluderats till följd av en begränsning i denna studie.  Teachers in action: att förändra och utveckla 

undervisning och lärande i engelska i de tidigare skolåren, skriven av Gun Lundberg (2007), exkluderades 

då den inte är peer reviewed. Detta var ett kriterium för inkludering varpå den exkluderades. 

Avhandlingen hade säkerligen genomgått kvalitetsgranskningen med höga poäng trots att den 

inte är peer reviewed. Valet att exkludera avhandlingen på grund av detta kriterium kan därmed 

ifrågasättas. Då det dessutom visat sig vara svårt att finna svenska studier kan detta val av 

exkludering ses som en brist i resultatet. Men avsaknaden av svenska studier kan även bero på 

utformandet av sökningen. Om sökningen genomförts annorlunda finns det en möjlighet att 

svenska studier varit lättare att hitta. En uppfattning är dock att det finns få svenska studier inom 

ämnet.  

 

6.4    Fortsatt forskning 

Det har under genomförandet av denna studie visat sig vara svårt att finna svenska studier som 

berör elevers vilja att kommunicera. Även om forskning från andra länder säkerligen kan 

appliceras på svenska elever skulle det vara nödvändigt med fler svenska studier för att tillgodose 

ett trovärdigt resultat. Ytterligare forskning inom ämnet i Sverige kan därmed efterfrågas. Därför 

vore det även i detta sammanhang vara intressant att studera vidare vad elever upplever att lärare 

kan göra för att motivera dem till att bli muntligt aktiva i undervisningen. Detta för att finna 

ytterligare faktorer och metoder vilka kan vara användbara i undervisningen. Men det vore även 

intressant att observera undervisningsmiljön för att se om elevers förväntningar uppfylls i 

praktiken. En empirisk studie vore därmed vara relevant i detta sammanhang.  
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Bilaga 1 

Resultat från sök- och urvalsprocessen - Sökschema 

I Tabell 1 visas antalet träffar utifrån sökorden, vilka begränsningar som gjorts, antal lästa 

abstract, exkluderade abstract samt orsak till exkludering. I Tabell 2 visas återigen sökorden, 

sökningens begränsningar, antal lästa fulltexter, exkluderade artiklar, orsak till exkludering samt 

inkluderade artiklar. I Tabell 3 visas den manuella sökningen. 

  

 

Tabell 1. Redovisning av sök- och urvalsprocessen del 1 

Databas Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Exkluder
ade 
abstract 

Orsak exkludering 

Summon Interaktion klassrum Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

6 0 0  Titlar motsvarar ej 
ämnesområde 

Summon Interaktion engelsk* Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

25 11 11  Motsvarar ej 
målgrupp 

 Svarar ej mot syfte 

Summon Tal klassrum Peer -Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

6 0 0  Titlar ej inriktade 
mot engelska 

Summon Willingness to 
communicate "young 
learner*" 

Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

148 0 0  Ej hanterbart utfall 

Summon Willingness to 
communicate "young 
language learner" 

Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

14 5 3  Svarar ej mot syfte 

Summon Willingness to 
communicate "primary 
school" 

Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

1393 0 0  Ej hanterbart utfall 

Summon "Willingness to 
communicate" 
"primary school" (EFL 
OR ESL) 

Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

38 6 5  Motsvarar ej 
målgrupp 

 Ej fokus muntlig 
aktivitet 

Summon Oral interaction (EFL 
OR ESL) "young 
learner*" 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

266 0 0  Ej hanterbart utfall 

Summon "Oral interaction" 
(EFL OR ESL) "young  
learner*" 

Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

26 2 2  Ej fokus muntlig 
aktivitet 

Summon "Oral communication" 
(EFL OR ESL) "young 
learner*" 

Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

55 2 2  Ej fokus muntlig 
aktivitet 

Summon "Classroom 
interaction" "young 
language learner*" 

Peer-Reviewed från 2005 
Tidskriftsartikel 

13 3 1  Fokus engelska som 
första språk  

ERIC 
(Ebsco) 

Willingness to 
communicate 

 

 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

6 1 0  

ERIC 
(Ebsco) 

Oral interaction 
English 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

51 4 2  Ej fokus engelska 

 Svarar ej mot syfte 
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ERIC 
(Ebsco) 

"Oral communication" 
English 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

20 0 0  Svarar ej mot syfte 

ERIC 
(Ebsco) 

(Promote OR facilitat* 
OR influence OR 
motivat*) oral 
communication 
English 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

34 4 3  Ej fokus elever 

 Svarar ej mot syfte 
 

ERIC 
(Ebsco) 

Motivate language 
learner 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

13 1 1  Ej fokus muntlig 
aktivitet 

ERIC 
(Ebsco) 

"Motivational 
strategies" (sökord 
som dök upp i artikel) 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

54 3 1  Äldre elever 

ERIC 
(Ebsco) 

"Classroom 
environment" (ESL 
OR EFL) 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

8 1 0  Mestadels titlar som 
inte svarar mot syfte 

ERIC 
(Ebsco) 

"Speaking activities" Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

2 1 0  

Summon "Motivational 
strategies" 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

1681 0 0  Ej hanterbart utfall 

Summon "Motivational 
strategies" (EFL OR 
ESL) young learner 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

46 0 0  Återkommande 
artiklar 

 Svarar ej mot syfte 

Summon Motivating "classroom 
environment" (EFL 
OR ESL) 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

151 0 0  Ej hanterbart utfall 

Summon Motivating "classroom 
environment" 
communication (EFL 
OR ESL) 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

34 7 6  Motsvarar ej 
målgrupp 

 Svarar ej mot syfte 

 Återkommande 
artiklar 

Summon "Speaking activities" 
"young learner*" 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

31 1 1  Svarar ej mot syfte 

Diva Tal klasssrum Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

0 0 0  

Diva Engelskundervisning 

 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

1 1 1  Fokus skriftlig 
förmåga 

Diva Young learner* 
English 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

20 1 0  
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Tabell 2. Redovisning av sök- och urvalsprocessen del 2 

Databas Sökord Avgränsning Lästa 
artiklar 
fulltext 

Exklud
erade 
artiklar 

Orsak exkludering Inklude
rade i 
studie 

Summon Willingness to 
communicate 
"young language 
learner" 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

2  2  Ej fokus 
engelskundervisning 

 Svarar ej mot syfte 

0 

Summon "Willingness to 
communicate" 
"primary school" 
(EFL OR ESL) 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

1  1  Motsvarar ej målgrupp 
 

0 

Summon "Classroom 
interaction" 
"young language 
learner*" 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

2  2  Utländska elever med 
svenska som andraspråk 

 Ej fokus interaktion i 
klassrum 

0 

ERIC 
(Ebsco) 

Willingness to 
communicate 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

1 0  1 

ERIC 
(Ebsco) 

Oral interaction 
English 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

2  1  Motsvarar ej målgrupp 

 Svarar ej mot syfte 
 

1 

ERIC 
(Ebsco) 

(Promote OR 
facilitat* OR 
influence OR 
motivat*) oral 
communication 
English 

Peer-Reviewed från 200 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

1  0  1 

ERIC 
(Ebsco) 

(Confident OR 
Confidence) 
Communic* 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

1  1  Ej fokus muntlig 
kommunikation 

 

ERIC 
(Ebsco) 

"Speaking 
activities" 

Peer-Reviewed från 2005 
Elementary education, 
elementary secondary 
education, grades 4-6, middle 
school, primary education 

1  

 

1  Motsvarar ej målgrupp 
 

0 

ERIC 
(Ebsco) 

"Motivational 
strategies" 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

2  2  Ej fokus muntlig aktivitet 

 Motsvarar ej målgrupp 
 

0 

Summon Motivating 
"classroom 
environment" 
communication 
(EFL OR ESL) 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

 

1  1  Motsvarar ej målgrupp 
 

0 

Diva Young learner* 
English 

Peer-Reviewed 

Från 2005 

1 0  1 

 Totalt inkluderade:  4 
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Tabell 3. Redovisning av manuell sök- och urvalsprocess 

Bok/Artikel/Journal Artikel läst fulltext 

 

Exkluderade 
inklusive 
orsak 

Inkluderade 

Apples - Journal of Applied Language 
Studies 
(Läste två abstract där en blev exkluderad på 
grund av att den inte svarade mot syftet) 

Skinnari, K. (2014). Silence and Resistance as 
Experiences and Presentations of Pupil Agency 
in Finnish Elementary School English Lessons. 

 1 

Gagné, N., & Parks, S. (2013). Cooperative 
learning tasks in a Grade 6 intensive ESL 

class: Role of scaffolding. Language Teaching 
Research, 1362168812460818. 

Pinter, A. (2007). Some benefits of peer–peer 
interaction: 10-year-old children practising with 

a communication task. Language Teaching 

Research, 11(2), 189-207. 

 1 

Vannestål, M. & Lundberg, G. (2012) 

 

Lundberg, G. (2007). Teachers in action: att 
förändra och utveckla undervisning och lärande i 
engelska i de tidigare skolåren. Umeå universitet, 
Institutionen för språkstudier 

1 (avhandling 
som inte är peer 
reviewed) 

0 

 Totalt inkluderade:    2 
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Bilaga 2 

Resultat från kvalitetsgranskning 

 

Artikel: Ahlqvist (2015). The Storyline approach: promoting learning through cooperation in the second language classroom 

 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

3 Är studien lätt att följa som läsare/Finns det en röd tråd? X  

4 Framgår det var och när studien genomfördes? X  

5 Kan urvalsgruppen anses vara lämplig eller tillräcklig? X  

6 Har etiska aspekter beskrivits? X  

7 Är studiens metod beskriven?  X  

8 Stämmer resultatet överens med syftet/Kan det anses vara trovärdigt? X  

9 Finns det någon resultatdiskussion? X  

10 Diskuteras studiens begränsningar och brister eller dess validitet och 
reliabilitet? 

 X 

 Totalt antal JA: 9 

 

Artikel: Hwang och Chen (2013). Users’ familiar situational contexts facilitate the practice of EFL in elementary schools with mobile 
devices 

 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

3 Är studien lätt att följa som läsare/Finns det en röd tråd? X  

4 Framgår det var och när studien genomfördes? X  

5 Kan urvalsgruppen anses vara lämplig eller tillräcklig? X  

6 Har etiska aspekter beskrivits? X  

7 Är studiens metod beskriven?  X  

8 Stämmer resultatet överens med syftet/Kan det anses vara trovärdigt? X  

9 Finns det någon resultatdiskussion? X  

10 Diskuteras studiens begränsningar och brister eller dess validitet och 
reliabilitet? 

X (något 
tveksamt) 

 

 Totalt antal JA: 10 
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Artikel: Knell och Chi (2012). The Roles of Motivation, Affective Attitudes, and Willingness to Communicate Among Chinese 

Students in Early English Immersion Programs   

 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X   

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  X 

3 Är studien lätt att följa som läsare/Finns det en röd tråd? X  

4 Framgår det var och när studien genomfördes? X  

5 Kan urvalsgruppen anses vara lämplig eller tillräcklig? X  

6 Har etiska aspekter beskrivits? X   

7 Är studiens metod beskriven?  X  

8 Stämmer resultatet överens med syftet/Kan det anses vara trovärdigt? X  

9 Finns det någon resultatdiskussion? X  

10 Diskuteras studiens begränsningar och brister eller dess validitet och 
reliabilitet? 

 X 

 Totalt antal JA: 8 

 

Artikel: Mohr och Mohr (2007). Extending English-language learners’ classroom interactions using the Response Protocol 

 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X 
(tveksamt) 

 

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  X 

3 Är studien lätt att följa som läsare/Finns det en röd tråd? X  

4 Framgår det var och när studien genomfördes?  X 

5 Kan urvalsgruppen anses vara lämplig eller tillräcklig?  Kan ej 
bedömas 

6 Har etiska aspekter beskrivits? X   

7 Är studiens metod beskriven?   X 

8 Stämmer resultatet överens med syftet/Kan det anses vara trovärdigt? X  

9 Finns det någon resultatdiskussion? X  

10 Diskuteras studiens begränsningar och brister eller dess validitet och 
reliabilitet? 

 X 

 Totalt antal JA: 5 
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Artikel: Pinter (2007). Some benefits of peer–peer interaction: 10-year-old children practising with a communication task 

 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  X 

3 Är studien lätt att följa som läsare/Finns det en röd tråd? X  

4 Framgår det var och när studien genomfördes? X  

5 Kan urvalsgruppen anses vara lämplig eller tillräcklig?  X (endast 
2 
deltagare) 

6 Har etiska aspekter beskrivits? X  

7 Är studiens metod beskriven?  X  

8 Stämmer resultatet överens med syftet/Kan det anses vara trovärdigt? X  

9 Finns det någon resultatdiskussion? X  

10 Diskuteras studiens begränsningar och brister eller dess validitet och 
reliabilitet? 

X  

 Totalt antal JA: 8 

 

Artikel: Skinnari (2014). Silence and Resistance as Experiences and Presentations of Pupil Agency in Finnish Elementary School 
English Lessons 

 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  X 

3 Är studien lätt att följa som läsare/Finns det en röd tråd? X  

4 Framgår det var och när studien genomfördes? X  

5 Kan urvalsgruppen anses vara lämplig eller tillräcklig? X  

6 Har etiska aspekter beskrivits? X  

7 Är studiens metod beskriven?  X  

8 Stämmer resultatet överens med syftet/Kan det anses vara trovärdigt? X  

9 Finns det någon resultatdiskussion? X  

10 Diskuteras studiens begränsningar och brister eller dess validitet och 
reliabilitet? 

 X 

 Totalt antal JA: 8 
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Bilaga 3 

Presentation av utvalda artiklar  

 

Artikel: Ahlqvist (2014). The Storyline approach: promoting learning through cooperation in the second language classroom 

Syfte Deltagare  Resultat Slutsats 

Att undersöka elevers 
språkutveckling och 
språkanvändning  i engelska 
genom att arbeta med 
storylines (Ahlquist, 2014, s. 
45). 

Svensk studie i en klass med 
32 elever som är 11-13 år 
gamla. 

Elever fann arbetssättet 
givande. Elever visade 
mindre oro inför att tala i 
klassrummet ju längre tid 
som passerade. De visade 
därför ett mindre motstånd 
inför att tala och därmed 
även en större vilja att 
kommunicera i klassrummet 
(Ahlquist, 2014, s. 48-51). 

Storylines kan vara ett bra 
arbetssätt i klassrummet. Den 
traditionella undervisningen 
skulle gynnas av mer praktiska 
varierande övningar och arbeten 
i grupp då det stärker 
motivationen till att delta i 
klassrumsaktiviteter (Ahlquist, 
2014, s. 51). 

 

Artikel: Hwang och Chen (2013). Users’ familiar situational contexts facilitate the practice of EFL in elementary schools with mobile 
devices 

Syfte Deltagare  Resultat Slutsats 

Att genom digitala 
hjälpmedel och aktiviteter  
undersöka elevers respons 
till ett sådant arbetssätt samt 
att undersöka förändringar i 
deras språkutveckling 
(Hwang & Chen, 2013, s. 
102). 

Två elevklasser i Taiwan med 
engelska som främmande 
språk. Totalt 60 elever, 11-12 
år gamla (Hwang & Chen, 
2013, s. 105). 

Elever i experimentgruppen 
visar  anmärkningsvärt bättre 
värden rent kunskapsmässigt 
än kontrollgruppen. Många 
elever hade börjat att tala 
mer engelska hemma 
(Hwang & Chen, 2013, s. 
110-115 

Lärande genom digitala verktyg 
kan öka elevers användning av 
målspråket. Eleverna använde 
målspråket vid givna tillfällen 
vilket innebär att arbetssättet är 
bra för att få elever att träna på 
och använda talet (Hwang & 
Chen, 2013, s. 115). 

 

 

 

Artikel: Knell och Chi (2012). The Roles of Motivation, Affective Attitudes, and Willingness to Communicate Among Chinese 
Students in Early English Immersion Programs   
Syfte Deltagare  Resultat Slutsats 

Att undersöka skillnader 
mellan elever som får 
undervisning på engelska 
även i andra ämnen än 
engelska jämfört med elever 
som bara möter målspråket 
under 
engelskundervisningen. 
Syftet är även att undersöka 
olika variabler (så som 
WTC, motivation och 
attityder)  och jämföra dessa 
med elevers anskaffanden av 
kunskaper (Knell & Chi, 
2012, s. 71) 

175 elever i årskurs 4-6 i 
Kina med engelska som 
främmande språk (Knell & 
Chi, 2012,  s. 72). 

 

De elever som kommit i 
kontakt med engelska oftare  
visade en avsevärt högre vilja 
att kommunicera, en högre 
självupplevd kommunikativ 
kompetens och en lägre grad 
av språkängslan. Elevers vilja 
att kommunicera samt deras 
självupplevda kompetens 
visade sig dessutom vara de 
största faktorerna som 
påverkar elevers förmåga att 
tala och läsa engelska (Knell 
& Chi, 2012,  s. 74-78).  

Elever som kommer i kontakt 
med mycket engelska visar en 
större vilja att tala, en högre 
självupplevd kommunikativ 
kompetens samt en lägre grad 
av språkängslan (Knell & Chi, 
2012,  s. 80-82).  
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Artikel: Mohr och Mohr (2007). Extending English-language learners’ classroom interactions using the Response Protocol 

Syfte Deltagare  Resultat Slutsats 

Vad lärare kan göra för att 
motivera elever till att 
interagera i klassrummet 
(Mohr & Mohr, 2007, s. 
440). 

Grundar sig på Kathleen 
Mohrs tidigare deltagande i 
en studie av spanska elever 
med engelska som 
andraspråk samt tidigare 
forskning.  

Lärare  kan motverka tystnad 
genom att lära sig att ge rätt 
respons till elever vilket i sin 
tur kan öka deltagandet i 
interaktioner med läraren 
(Mohr & Mohr, 2007, s. 442-
448). 

Tips och råd över hur lärare 
bör bemöta elevers olika typer 
av svar  på frågor för att 
motivera till ökat tal på 
målspråket i klassrummet 
(Mohr & Mohr, 2007, s. 442-
448). 

 

Artikel: Pinter (2007). Some benefits of peer–peer interaction: 10-year-old children practising with a communication task 

Syfte Deltagare  Resultat Slutsats 

Att undersöka elevers 
interaktion med varandra 
under en muntlig aktivitet 
samt om det finns några 
fördelar med att upprepa 
övningen flera gånger 
(Pinter, 2007, s. 192).  

 

Två pojkar, tio år gamla, som 
läser engelska som 
andraspråk i Ungern.  

En märkbar skillnad från den 
första gången till den sista 
gällande deras flyt under 
övningen. De arbetade 
snabbare samt var  mer 
avslappnade och säkra i sitt 
användande av språket 
(Pinter, 2007, s. 193-201).  

Repetition med 
kommunikativa övningar i par 
ger en positiv effekt på elevers 
lärande. Elever blir mer 
självsäkra i sin kommunikation 
med andra elever (Pinter, 2007, 
s. 201-203). 

 

Artikel: Skinnari (2014). Silence and Resistance as Experiences and Presentations of Pupil Agency in Finnish Elementary School 
English Lessons 

Syfte Deltagare  Resultat Slutsats 

Att undersöka elevers vilja 
och förmåga att agera och 
delta i undervisningen men 
även att undersöka  orsaker 
till tystnad och elevers 
motvilja att delta i 
undervisningen (Skinnari, 
2014, s. 48). 

Studie i Finland med nio 
elever i årskurs 5-6 (Skinnari, 
2014, s. 49).  

 

Tystnad beror främst på en 
oro inför att tala i 
klassrummet på grund av 
bland annat blyghet, 
nervositet, bristande intresse, 
rädsla i allmänhet samt rädsla 
för att andra ska skratta åt 
misstag (Skinnari, 2014,  s. 
56-61).   

Elevers vilja och förmåga att 
agera och delta i aktiviteter kan 
bero på både personliga och 
sociala orsaker (Skinnari, 2014, 
s. 62). 

 


