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Titel Elevers flyt i talad engelska 

Författare Anders Sagström och Anna Wibring 

Akademi Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

Sammanfattning Elever i grundskolan ska ges möjlighet att genom sin engelskundervisning 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att 

kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare i det 

engelska språket.  När en person talar med flyt utan pauser och stakningar 

har den ett utvecklat oral fluency. Det krävs en god förkunskap inom 

språket gällande bland annat vokabulär och grammatik, för att göra det 

möjligt att kunna tänka och prata samtidigt och på så sätt tala med oral 

fluency. Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra med en 

sammanfattning av vad forskning säger om grundskoleelevers utveckling 

i flyt i talad engelska och mer specifikt besvara frågeställningen: vilka 

faktorer påverkar grundskoleelevers oral fluency i ämnet engelska? De 

systematiska sökningar som gjorts har resulterat i ett empiriskt material 

bestående av 10 vetenskapliga studier, som bearbetats och analyserats. 

Resultatet av studien säger att de viktigaste faktorerna för att utveckla oral 

fluency är att bli exponerad för språket, få tillgång till effektiva 

undervisningsmetoder samt att befinna sig i en trygg studiemiljö. 

Nyckelord engelska, grundskola, ”oral fluency”, andraspråksengelska 
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Inledning 
 

Vår utbildning till engelsklärare på Halmstad Högskola präglades av hur viktig den muntliga 

kommunikationen är för att lära sig det engelska språket grundligt och för att skapa ett 

intresse och livslånga kunskaper inom detta ämne. Veronica Brock, lärare på Halmstad 

Högskola under vår engelskutbildning, handledde oss både teoretiskt och praktiskt i hur och 

varför muntlig kommunikation kan och bör undervisas. Under de praktikperioder vi själva 

haft har vi observerat och reflekterat kring den engelskundervisning som bedrivs i de skolor vi 

varit verksamma vid. Den undervisning som beskådats har upplevts som mer inriktad på vad 

som kan anses en traditionell undervisning, alltså där läraren tar det största talutrymmet och 

en planering som strikt följer läroböckerna. Det har varit tydliga brister på övningar som 

liknar de vi själva lärt oss under vår lärarutbildning, övningar vars syfte är att främja 

elevernas muntliga kommunikation och flyt i det talade språket. Den undervisning som givits 

oss under vår utbildning är mer inriktad på att finna glädjen och skapa tillfälle att tala så 

mycket engelska som möjligt, vilket i sin tur ska ge resultatet i ett mer naturligt muntligt 

språk hos eleverna. Varför undervisningen bedrivs på ett traditionellt sätt, där det största 

fokus inte ligger på att utveckla ett naturligt engelskt språk hos eleverna kan bero på en rad 

faktorer, exempelvis en osäkerhet för det engelska språket hos läraren, en konservativ syn på 

undervisning eller dålig kunskap kring de metoder och lärstrategier som finns som just 

främjar elevens tal och flyt i det engelska språket.  

 
 

Bakgrund 
 

Det engelska språket är världsdominerande och globalt växande, där runt 70 länder i världen 

har engelskan som sitt officiella språk. En förutsättning för att Sverige därför ska kunna hävda 

sig internationellt och i utvecklingen som sker i världen är att befolkningen ska kunna 

behärska det engelska språket (Hyltenstam, 2004). I beaktande av att det engelska språket är 

så pass dominerande, är den muntliga förmågan av största vikt. Enligt Rönnerdal & Johansson 

(2010) sker 99% av den engelska kommunikationen muntligt och inte skriftligt. Att kunna 

prata och kommunicera på ett främmande språk med flyt och korrekt grammatik ger en känsla 

av säkerhet, vilket leder till en snabbare integrering i samhället där språket talas (Rönnderdal 
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& Johansson, 2010). I kursplanen för ämnet engelska står det tydligt att eleverna ska utveckla 

sina kommunikativa och muntliga kunskaper inom det engelska språket. Eleverna ska ges 

möjlighet att genom undervisningen utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna 

förmåga innebär att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare 

(Skolverket, 2011a). Förmåga innebär att individen har möjlighet till att utföra något, 

färdighet betyder att individen har förmågan med hjälp av kunskap att utföra en viss handling.  

 

Oral fluency  

Richards (2015) beskriver oral fluency som förmågan att kunna kommunicera i tal lätt och 

tydligt utan pauser eller avbrott på grund av bristande vokabulär, fraser eller grammatik. Oral 

fluency utvecklas när en individ besitter en så pass god kunskap om just grammatik, 

vokabulär och vanliga fraser i det berörda språket, att denne inte behöver fokusera på dessa 

tre faktorer utan istället koncentrerar sig på att föra fram sin mening. När detta sker talar man 

med oral fluency. Richards tolkning av oral fluency är den som studien kommer utgå från. I 

det engelska språket är oral fluency ett vedertaget begrepp, dock finns ingen naturlig 

översättning till det svenska språket. Den närmsta tolkningen skulle vara flyt i tal eller 

möjligtvis tala flytande. Eftersom själva begreppet oral fluency står i huvudfokus för denna 

studie och ingen av översättningarna till svenska ger en rättvis beskrivning, kommer 

hädanefter den engelska benämningen oral fluency istället användas i studien.  

Oral fluency är en färdighet som är svår att uppnå då det krävs att eleven har en god 

förkunskap inom det engelska språket, samtidigt är det en grundläggande del i att utöva och 

göra sig förstådd i ett främmande språk på ett naturligt sätt (Lundberg, 2010). Gorkaltseva, 

Gozhin och Nagel (2015) menar att oral fluency också är viktigt inom andra områden då oral 

fluency utvecklar både förmågan att läsa engelska men också att förstå språket i tal. En 

persons oral fluency påverkar alltså mer än enbart den egna muntliga kommunikationen. När 

en person besitter en god oral fluency klarar denne att hantera flera aspekter parallellt. Dels 

har personen en medvetenhet om ordval, den ska också kunna korrigera eventuella fel som 

uppstår och samtidigt planera för vad som ska sägas efteråt, allt detta under tiden personen 

pratar. Således krävs en stor mängd träning för att kunna tala med flyt på ett andraspråk 

(Pinter, 2006).  
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Kommunikativ kompetens 

Ett begrepp som är tätt sammankopplat med oral fluency är begreppet kommunikativ 

kompetens, vilket innefattar sambandet av att kombinera sin språkförmåga och sitt språkbruk. 

När en individ kan interagera dessa förmågor med varandra har individen en kommunikativ 

kompetens. De tre komponenter som den kommunikativa kompetensen består av är 

grammatisk, strategisk och sociolingvistisk kompetens, där den sistnämnda är uppdelad i två, 

sociokulturell och diskursivkompetens (Lundahl, 2009). Dessa kompetenser ligger nära de 

som beskrivs i läroplanen. Harmer (2007) skriver att om en elev besitter en god oral fluency 

måste denne kunna uttala fonem och betoning på ett korrekt sätt för att kunna koppla ihop sitt 

språk. Vidare skriver Harmer (2009) att ytterligare en viktig komponent i att prata med oral 

fluency är att med hjälp av strategier kunna reparera misstag som grammatiska fel eller 

felplacerade ord. 

Lundahl (2009) skriver att det är viktigt att alla elever är delaktiga vid de moment i 

undervisningen där den muntliga kommunikationen i engelska ska tränas. Det är lärarens 

ansvar att alla elever är delaktiga, förstår syftet och känner sig trygga i denna typ av 

undervisning. Vidare menar Lundahl dock att vanligt förekommande är att läraren tar det 

största talutrymmet, vilket begränsar elevernas tillfällen att faktiskt vara delaktiga. Börjesson 

(2012) menar även att språklig kompetens grundar sig i att vilja och våga använda sig av 

språket, vilket lättare uppnås av trygga elever. 

Styrdokument 

I det centrala innehållet i läroplanen (Skolverket, 2011a) är det tydligt att den muntliga 

kommunikativa kunskapen är betydelsefull. Där går att läsa att eleven ska besitta språkliga 

strategier för att delta i och bidra till ett samtal men även för att förstå, göra sig förstådd och 

kunna omformulera sig när språket inte räcker till. Eleven ska även ge presentationer, 

instruktioner, berättelser och beskrivningar muntligt samt kunna berika kommunikationen 

genom exempelvis uttal och artighetsfraser. I det centrala innehållet (Skolverket, 2011a) står 

det även att innehållet av kommunikationen som lärs ut ska vara anpassade efter 

ämnesområden som känns välbekanta för eleverna. Kommunikationens innehåll ska alltså 

också vara anpassad till vardagliga situationer, personer och aktiviteter som är kända för 

eleverna. Skolverket (2011b) menar att när den språkliga förmågan inte räcker till behöver 
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eleverna anpassa sitt språk till uppgiften eller mottagaren. Undervisningen ska även behandla 

strategier för att delta i och bidra till samtal.  

Problemområde  

Det svenska samhället är idag präglat av det engelska språket i allt ifrån vardagsspråk och 

politik till utbildning. Kunskaper i engelska är därför nödvändiga för att följa med i det 

svenska samhällets utveckling och att ha möjlighet till att kommunicera och arbeta 

internationellt (Skolverket, 2011a). Att utveckla färdigheter i oral fluency kan vara en av de 

största utmaningarna för en person som ska lära sig ett språk, eftersom det kräver att kunna 

prata och tänka samtidigt (Pinter, 2006). Många elever upplever osäkerhet och otrygghet inför 

att prata på ett främmande språk, vilket försvårar utvecklingen av den muntliga förmågan 

(Lundahl, 2009). Oral fluency är en viktig men svår kunskap att utveckla, följaktligen ställs 

höga krav både på elev och lärare för att denna kunskap ska främjas på ett effektivt och 

kvalitetssäkert sätt.  

Syfte och frågeställning 

Utifrån det problemområde som beskrivits är syftet med denna studie att bidra med en 

sammanfattning av vad forskning säger om grundskoleelevers utveckling i flyt i talad 

engelska. Syftet utmynnar i följande frågeställning: vilka faktorer påverkar grundskoleelevers 

oral fluency i ämnet engelska?  

 

Metod 
 

I följande avsnitt presenteras insamlingen av empirin och vilka begränsningar som gjorts i 

urvalet. Sökningar har gjorts med hjälp av databasen ERIC (Educational Resources 

Information Center) och studien innefattar därmed endast internationell forskning. 

Sökbegreppen är valda utifrån syfte och frågeställning där ålder, engelska som andraspråk och 

oral fluency har varit de viktiga komponenterna. Utifrån dessa tre aspekter har olika 

kombinationer prövats för att få fram en stringent söksträng.  
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Söksträng 

I databasen ERIC gjordes följande sökning som gav 13 träffar: 

Rad 1: elementary OR ”young learners”  

Rad 2:”English second language” OR EFL  

Rad 3: fluency AND oral NOT reading 

Avgränsningar: “peer reviewed”, “academic journals” 

 

Rad 1 ”Elementary” OR ”young learners” 

För att få sökträffar med forskning för relevant ålder valde vi ”elementary”, som är en 

jämförbar översättning till det svenska begreppet grundskola. Även om ”elementary school” 

inte innefattar precist samma åldrar i alla olika länder eller delstater, ger det ändå en 

inriktning på yngre barn. För att bredda sökningen lades även ”young learners” till, eftersom 

begreppet ”elementary” inte används överallt. ”Young learners” är ett begrepp som inte heller 

har någon bestämd ålder, men det motsvarar rimligtvis barn i grundskoleålder. 

 

Rad 2: ”English second language” OR EFL 

Det finns många olika förkortningar och fraser inom forskning för andraspråksinlärning på 

engelska, vissa mer utbredda än andra. ”English second language” är den fras vi under 

sökprocessen lagt märke till som den vanligast förekommande. En annan vedertagen 

förkortning är EFL (English foreign language).  

 

Rad 3: fluency AND oral NOT reading 

Initialt gjordes sökningar på ”oral fluency” vilket endast gav enstaka träffar. När sökningen 

istället delade upp ”fluency” AND ”oral” breddades resultatet avsevärt. Efter att ha iakttagit 

”abstract” och ”descriptors” visar det sig att vanliga nyckelord är ”language fluency” och 

”oral language”. I ”abstract” nämner samtliga träffar oral fluency som begrepp. En stor del av 

träffarna innehöll ett annat vanligt begrepp som omfattar både ”oral” och ”fluency”, nämligen 

”oral reading fluency”, som handlar om flyt i högläsning. Eftersom vårt syfte inte handlar om 

flyt i läsning, utan tal, lades ”NOT reading” till för att eliminera sådana träffar.  

 

Avgränsningar: ”peer reviewed” och ”academic journals” 

För att begränsa litteraturen till granskad litteratur, har ”peer reviewed” bockats i efter att 

sökningen fyllts i. Under källtyper har även sökningen limiterats till ”academic journals”. Här 
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gick sökningen från 32 träffar med endast söksträngen, till 13 träffar med ”peer-reviewed” 

och ”academic journals” ikryssat. 

 

Försök att hitta nationell forskning gjordes via databasen Swepub, men trots otaligt antal 

kombinationer av sökord både på svenska och engelska uteblev resultat som uppfyllde kraven 

för att inkluderas i studien. Avsaknaden av nationell forskning kan bero på bristen av en 

tydlig svensk översättning av begreppet oral fluency. 

 

Urvalsprocess 

I urvalet har kriterier satts upp för att avgöra vilken litteratur som inkluderas i arbetet och 

vilken som exkluderas. För att inkluderas krävs att samtliga följande kriterier uppnås:  

• Litteraturen handlar om engelska som andraspråk 

• Litteraturen berör oral fluency  

• Studien innefattar endast eller delvis elever/studenter motsvarande svensk 

grundskolenivå i engelska, alltså åldrarna 7–16 år. 

För att exkluderas krävs en eller flera av följande kriterier: 

• Fel målspråk, det vill säga andraspråksinlärning på annat språk än engelska  

• Litteraturen berör inte oral fluency alls 

• Studien handlar endast om elever/studenter äldre än 16 år 

 

Urvalet gjordes i två etapper där den första gallringen utgick från en överblick där titel och 

abstract lästes. Den exkluderade litteraturen i första urvalet var sådant som utifrån ”abstract” 

uppfyllde något av exklusionskriterierna. I andra urvalet lästes alla artiklar genom grundligt 

och därmed exkluderades fler träffar där innehållet inte uppnådde alla inklusionskriterier eller 

uppnådde något av exklusionskriterierna. Utöver söksträngen gjordes även manuella 

sökningar i ERIC. Dessa sökningar baserades på nyckelord från träffar i den systematiska 

sökningen. Utifrån nyckelordet oral fluency gjordes manuella sökningar där de träffar som 

klarade exklusions- och inklusionskriterierna lades till i empirin.  
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Analysförfarande  

Efter insamling lästes empirin (se bilaga A) genom grundligt där små noteringar kring vad 

studierna handlade om gjordes för att så småningom kunna skapa en helhetsbild av likheter 

och olikheter i de olika studiernas resultat. För att på ett systematiskt sätt få en tydlig 

överblick av vilka gemensamma aspekter som fanns skrevs all empiri ut på fysiskt papper. 

Därefter diskuterades vilka generella teman som lagts märke till när empirin lästes. Sedan 

bearbetades empirin med hjälp av färgkodning i form av klistermärken som användes för att 

markera de gemensamma nämnare som upptäckts, med en färg för varje tema. Med hjälp av 

färgkodningen tydliggjordes spridningen av de olika aspekterna i empirin. Därefter gjordes en 

andra bearbetning av färdkodningen för att sammansvetsa teman som liknade varandra och 

dela upp de som blev alltför generella. Efter bearbetningen av färgkodningen kategoriserades 

empirin in i tre slutgiltiga aspekter: elevers möjlighet till muntlig kommunikation i det 

engelska språket, exponering av det engelska språket och undervisning.  

 

Resultat 
 

I resultatdelen av studien presenteras den insamlade och bearbetade empirin och dess resultat, 

som ställs i relation till varandra utifrån tre olika aspekter. Det övergripande innehållet i 

empirin omfattar undersökningar kring utvecklandet av oral fluency och kommunikativ 

engelska generellt. Utifrån resultaten i empirin besvaras studiens frågeställning: vilka faktorer 

påverkar grundskoleelevers oral fluency i ämnet engelska? 

 

Elevers möjlighet till muntlig kommunikation i det engelska 

språket 
 

 

I Nikolov och Krashens (1997) studie undersöks skillnader mellan traditionell undervisning 

inriktad på grammatik och vokabulär mot en undervisning baserad på muntlig 

kommunikation. Experimentgruppen, som erhöll en undervisning inriktad på kommunikation, 

visar genom olika genomförda tester en aning högre resultat gällande oral fluency än den 

grupp som erhöll en traditionell undervisning. Den grupp som mottog den traditionella 

undervisningen visade sig vara skickligare på två utav områdena inom grammatiken i talad 

engelska, medan experimentgruppen var skickligare inom fem utav de grammatiska 

områdena. Studien visar alltså på att en undervisning inriktad på kommunikationsinnehåll 
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främjar de grammatiska kunskaperna i talad engelska. Däremot utvecklas oral fluency endast 

aningen mer, i jämförelse med traditionell undervisning. Samtidigt konstaterar Sun, Lin, You, 

Shen, Qi och Luo (2017) i sin studie att en undervisning där elever erhåller en undervisning 

präglad av muntlig kommunikation, utvecklas kompetensen i muntlig engelska och specifikt 

oral fluency. I studien undersöks användandet av digitala verktyg och dess främjande av 

muntlig engelska, där man gjorde för- och eftertester på exakthet, uttal och flyt.  

Där visar det sig att experimentgruppen, som arbetat med de digitala verktygen och fått mer 

utrymme för kommunikation i sin undervisning, fick påfallande högre resultat än 

kontrollgruppen gällande flyt. Rörande uttal och korrekthet visade eftertestet att de båda 

gruppernas utveckling var likvärdig. I jämförelse med Nikolov och Krashens (1997) studie, 

där skillnaderna mellan undervisningsformerna angående oral fluency var marginella, visar 

Sun, Lin, You, Shen, Qi och Luos (2017) studie på en markant skillnad mellan experiment- 

och kontrollgrupp.  

 

Zhang har (2009) genom intervjuer och kunskapstester jämfört skillnaden mellan elever som 

fått en kommunikativt inriktad undervisning med elever som fått en mer traditionell 

undervisning och vilken påverkan det har på elevernas kunskaper inom engelska. I 

samstämmighet med Sun, Lin, You, Shen, Qi och Luos (2017) resultat, visar också resultatet i 

Zhangs (2009) studie att de elever som får möjlighet att kommunicera muntligt också kommer 

att få en större förbättring av sin oral fluency, än de elever som får en undervisning mer 

inriktad på grammatik och skriftlig förmåga.  

 

Exponering av det engelska språket  
 

De Wolf, Smit och Lowie (2017) har undersökt sambandet mellan undervisning av ett 

andraspråk i tidig ålder och oral fluency. Utifrån enkäter och utförda uppgifter av eleverna 

visar resultatet i deras studie att det är den engelska som elever exponeras för utanför 

klassrummet som främjar elevers oral fluency, snarare än i vilken ålder eleverna påbörjar sin 

engelskundervisning. Detta då engelskan eleverna exponeras för utanför klassrummet 

utvecklar talhastighet, uttal, meningslängd, innehåll och minskade pauser vilket visar på bättre 

oral fluency. Resultatet i studien visar att denna faktor gäller både de elever som erhåller 

engelskundervisning i tidig årskurs som i en senare årskurs.  
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Även Zhang (2009) har undersökt hur språkförmågan i engelskan påverkades av elevernas 

individuella förutsättningar gällande tillgång till språket. Resultatet i Zhangs studie framhåller 

i likhet med De Wolf, Smit och Lowie (2017) att det är viktigt att elever får tillgång till så 

mycket engelska som möjligt för att utveckla oral fluency och att denna möjlighet finns 

utanför klassrummet genom att eleven har tillgång till engelskspråkig populärkultur eller att 

prata med andra engelskspråkiga personer. Däremot visar Zhangs (2009) studie att 

engelskundervisning i tidig ålder faktiskt har en stor påverkan på elevens färdigheter gällande 

oral fluency, då yngre elever är mer mottagliga för att utveckla ett främmande språk än i 

senare åldrar. Resultatet av Zhangs studie lyfter även att de tre komponenterna interaktion, 

exponering och utveckling av språkproduktion är mycket viktiga för att eleven ska förbättra 

sina färdigheter i oral fluency. För att främja dessa är det viktigt att eleven får tillgång till en 

stor mängd engelska. Utöver den engelska eleven exponeras för utanför klassrummet, krävs 

även en undervisning där eleven får utveckla och använda sin muntliga engelska där dessa tre 

komponenter ingår. Likt Zhang (2009) och De Wolf, Smit och Lowie (2017) påvisar Llanes 

och Serrano (2017) hur exponering för språket påverkar oral fluency. Llanes och Serranos 

studie undersöker kunskapsskillnaden i oral fluency som uppstår mellan elever som studerar 

engelska i sitt hemland, respektive elever som studerar engelska i ett engelskspråkigt land. 

Eleverna som studerade i det engelskspråkiga landet bodde tillsammans med en 

engelskspråkig familj och gick i en engelskspråkig klass under två till tre månader. De båda 

grupperna erhöll sex undervisningstimmar i ämnet engelska varje vecka, men de elever som 

studerat utomlands visade upp betydligt högre kunskap inom oral fluency i jämförelse med 

den grupp som studerat engelska i sitt hemland.  

 

Undervisningsmetoder 
 

För att den kommunikativa undervisningen ska bli effektiv och ge ett gott resultat menar 

Sample och Michels (2014) studie att repetition och utveckling av oral fluency har ett 

samband. Utifrån elevers resultat av genomförda tester har uppgiftsbaserad undervisning 

undersökts och resultatet i studien visar att uppgifter som har ett liknande innehåll och som 

repeteras främjar elevernas oral fluency. När detta samband undersöks i studien, producerar 

eleverna tal med färre pauser och snabbare framställan av ord, vilket visar på en övergripande 

ökning av en förbättring i oral fluency hos eleverna. Marenco -Dominguez (2017) redovisar 

liknande resultat och problemområden gällande elevers möjlighet att tala och producera en 

god oral fluency. I studien används intervjuer och tester för att undersöka 
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undervisningsformen ”peer tutoring”, vilket innebär att elever vägleder varandra i uppgifter 

och övningar och ifall denna undervisningsmetod kan ha en positiv inverkan på oral fluency 

hos eleverna. Marenco-Dominguez resultat visar att vissa elever känner en oro att prestera 

muntlig engelska. Skäl till denna upplevda oro är rädslan att uttala fel, glömma bort ord samt 

att framstå som sämre än sina klasskamrater. När eleverna däremot arbetat med 

kamratbedömning har de känt sig tryggare i att tala engelska då de fått ökat självförtroende 

och upplevt mindre press. Anledningen är att det uppstått en tvåvägskommunikation och att 

eleven då både haft rollen som lyssnare och talare, vilket resulterat i en mer innehållsrik och 

flytande diskussion. Eleverna utrycker också sambandet mellan självförtroende och oral 

fluency genom att de kunde lägga undan känslan av att det var pinsamt att säga fel, istället 

pratade de spontant vilket gynnar deras oral fluency. I samstämmighet med detta resultat 

lyfter också Sun, Lin, You, Shen, Qi och Luo (2017) fram en annan undervisningsmetod som 

underlättar eller eliminerar den rädsla och stress som vissa elever känner för att säga fel i 

klassrummet. Denna undervisningsmetod innebär att arbeta med sin oral fluency genom 

mobilprogram och att rädslan att säga fel därmed försvinner då de lätt kunde korrigera och 

öva på sin muntliga engelska. Ytterligare en undervisningsform som gör eleverna tryggare i 

att tala och ger en positiv inverkan på oral fluency, är en kommunikativ undervisningsform 

som presenteras i Galante och Thomsons (2016) studie. Där har en dramabaserad 

engelskundervisning undersökts och resultatet pekar på att den ger en förbättrad utveckling av 

elevernas oral fluency i jämförelse med de elever som fick en mer traditionell 

engelskundervisning.  

 

Spada och Lightbow (1989) redogör i sin studie skillnaden mellan en intensiv 

engelskundervisning där alla elevernas ämnen sker på engelska utom 

modersmålsundervisningen, och en undervisning där engelska endast lärs ut på 

engelsklektionerna och hur det påverkar deras färdigheter i oral fluency. De båda grupperna 

har fått samma antal undervisningstimmar på engelska, skillnaden är att intensivgruppen har 

fått timmarna samlade under en kortare tidsperiod. Gruppen som endast fått engelska på 

engelsklektionerna är således äldre och har fått samma antal undervisningstimmar i engelska 

under en längre tidsperiod. Resultatet visar att den grupp elever som erhållit en intensiv 

engelskundervisning var klart överlägsna gällande oral fluency i jämförelse med den andra 

gruppen. De elever som intensivundervisats använde i snitt 300 ord för att beskriva en bild 

och samtalet flöt på med lätthet och elevernas vokabulär var varierat, medan den andra 



 13 

gruppen endast använde i snitt 50 ord för att beskriva samma bild samt att de behövde hjälp 

av sin lärare för att hålla igång samtalet.  

 

Sample och Michaels (2014) har i sin studie undersökt hur repeterande uppgifter påverkar 

oral fluency och visar på ett problem som kan uppstå, trade-off effects. Trade-off effects 

innebär att när en egenskap förbättras kan en annan försämras. Sample och Michaels (2014) 

har till skillnad från Spada och Lightbow (1989) upptäckt en korrelation mellan ordförråd och 

oral fluency. Om eleven använde ett utvecklat ordförråd blev deras oral fluency inte lika 

effektivt som en elev som använde ett enklare ordförråd. Om eleven talar med ett utvecklat 

ordförråd kommer denne inte tala med ett lika effektivt flyt som en elev som använder ett 

enklare ordförråd, då det skapas en konkurrens av fokus mellan dessa aspekter. 

 

Utöver den presenterade empirin finns även Marashi och Dolatdoosts (2016) studie, som 

undersökt elever med ADHD och om deras resultat i oral fluency påverkas av denna diagnos i 

jämförelse med elever utan diagnostiserad ADHD. Med utgångspunkt i enkäter och utförda 

tester visar resultatet i studien att eleverna med ADHD presterar bättre oral fluency än elever 

utan diagnosen, trots att de i övrigt har samma förutsättningar kunskapsmässigt. Fastän 

Marashi och Dolatdoosts studie blev en träff i våra sökningar och uppfyllde samtliga 

inklusionskriterier, faller den inte in under någon utav de tre aspekterna och får därför stå 

självständig. 

 

Resultatsammanfattning 
 

Elevers möjlighet till muntlig kommunikation 

Nikolov och Krashens (1997) menar att en undervisning präglad av kommunikation ger en 

marginell skillnad i oral fluency i jämförelse med en traditionell undervisning, däremot 

främjas de grammatiska kunskaperna. Sun, Lin, You, Shen, Qi och Luo (2017) menar dock att 

de elever som får mer utrymme för muntlig kommunikation förbättrar sin oral fluency. 

Samma resultat har även Zhang (2009) kommit fram till, att en undervisning inriktad på 

muntlig kommunikation främjar oral fluency.   
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Exponering av det engelska språket 

De Wolf, Smit och Lowie (2017) menar att det är den engelska som eleverna exponeras för 

utanför klassrummet som utvecklar talhastighet, uttal, meningslängd, innehåll och minskade 

pauser, vilket visar på bättre oral fluency. Även Llanes och Serrano (2017) menar att en elev 

som exponeras för mycket engelska också kommer att utveckla en betydligt bättre oral 

fluency än en elev som inte exponeras för det engelska språket i samma mängd.  

 

Undervisningsmetoder  

Marenco -Dominguez (2017) lyfter fram att det är viktigt att undervisningsmetoder där 

eleverna känner sig trygga och inte pressade används när de ska prestera muntlig engelska. En 

undervisningsmetod som kan avdramatisera hela processen är att använda sig av 

elevbedömning. Sun, Lin, You, Shen, Qi och Luo (2017) menar att användandet av 

mobilprogram ger eleverna en tryggare känsla och därmed en positiv inverkan på 

utvecklingen av oral fluency. Spada och Lightbow (1989) lyfter istället fram att en intensiv 

undervisning av det engelska språket ger en positiv utveckling av oral fluency, till skillnad 

från när undervisningstimmarna av det engelska språket endast är koncentrerade till 

engelskalektionerna. Sample och Michels (2014) är inne på samma spår men lyfter främst 

fram att det är viktigt att eleverna får repeterande uppgifter för att utveckla oral fluency.  

 

 
Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras och reflekteras tillvägagångssättet för insamlingen till studien 

under metoddiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras kring det insamlade materialet i 

förhållande till bakgrunden tillsammans med egna reflektioner.  

 

Metoddiskussion 
 

Sökning  

I det inledande stadiet av studien lades fokus på att finna en söksträng. I arbetet med 

söksträngen fanns stora utmaningar i att justera sökningen för att få träffar med de mest vitala 

delarna, oral fluency, andraspråksengelska och barn i grundskoleålder. Många träffar 

innefattade andraspråksengelska och antingen oral fluency på gymnasie- eller 

universitetsnivå, eller barn i grundskoleålder men då om kommunikativ engelska i allmänhet. 



 15 

Den söksträngen som sedan blev den slutgiltiga hade relativt få träffar och flera av dem 

klarade inte inklusionskriterierna, viket skulle kunna ifrågasätta om söksträngen var 

tillräckligt specifik. Med tanke på att oral fluency är en del i att tala engelska, som i sig är en 

del av ämnet engelska, blir det onekligen ett smalt sökfält när det dessutom smalnas av till att 

handla om grundskoleelever. Med detta i åtanke, samt det omsorgsfulla arbete som lades ner 

på att välja söksträng, kan det ändå hävdas att sökningen som till slut blev, var genomarbetad 

och den bästa som gick att få på ämnet.  

 

Urvalsprocess 

I urvalet som sedermera gjordes utifrån de kriterier som satts upp, fanns resultat från många 

olika länder i världen och i princip i alla olika åldrar som motsvarar svensk grundskola. Dock 

finns ingen nationell forskning med i empirin, vilket kan ses som en brist i och med att det är 

utifrån ett nationellt perspektiv som studien görs. Att ingen nationell forskning fanns att tillgå 

kan bero dels på, som tidigare nämnt, bristen på en tydlig översättning för begreppet oral 

fluency som gör det svårt att hitta just den forskningen och dels på att ämnet är så pass smalt 

att det inte gjorts tillräckligt med forskning i Sverige. Det som skulle kunna ses som en styrka 

i urvalet är det faktum att i och med att ämnet är så pass smalt och den mängd arbete som 

lagts ner på att hitta en söksträng, är risken liten för att urvalet och sökningen skulle ha missat 

forskning som skrivits om oral fluency.  

 

Eftersom frågeställningen är specifikt inriktad på just oral fluency har det minimerat 

tolkningsmöjligheterna för vad som inkluderas i empirin och inte, då det är ett konkret 

begrepp att förhålla sig till. Dock är inte resultatindelningen lika konkret och svår att tolka, 

eftersom frågeställningen söker efter faktorer som påverkar oral fluency. Beroende på vem 

som samlar ihop de olika resultaten från studierna kan det bli olika antal aspekter och även 

olika benämningar på dessa, även om resultatet fortfarande är detsamma. Det är något som 

skulle kunna ses som en brist, men något som också är svårt att komma från hur 

frågeställningen än hade ställts eller vilket ämne som än hade valts. 

 

Empiri 

Det är svårt att svara på om någon forskning saknades i och med frågeställningens 

utformning, som frågar efter vilka faktorer som påverkar oral fluency. Det är snarare 

mängden forskning som skulle kunna ses som bristfällig. Detta var något vi var medvetna om 

i början av denna studie, men efter överväganden valde vi ämnet trots den lilla mängd 
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forskning som gjorts på just grundskoleelever, då det har en viktig roll inom engelskämnet. 

Av den forskning som fanns att tillgå var kvaliteten blandad. En del studier gjordes på tiotalet 

elever, medan andra använde sig av upp emot tusen elever på tiotalet olika skolor. Detta är 

självklart en risk med ett ämne med relativt lite forskning att tillgå. Det positiva med att det 

finns en begränsad mängd forskning att tillgå, är att det finns mindre risk för att missa studier 

på grund av för stor mängd sökträffar att utgå från.  

 

 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet för denna studie är samstämmig i vissa anseenden, men motstrider sig i andra. 

I bakgrunden påpekar Lundahl (2009) vikten av att eleverna får tillfälle att tala engelska och 

att det största talutrymmet ska tilldelas eleverna. Detta säger även resultatet för studien, men 

till vilken grad som ökade kommunikationsmöjligheter förbättrar oral fluency är dock diffust.  

Anledningen till att resultaten i empirin säger emot varandra, kan ha sin grund i skiftande 

omfattning av studierna som gjorts, där deltagarantalet i vissa fall är väldigt lågt. Den 

kommunikativa undervisningen är dessutom upplagd på olika sätt och det kan därför 

ifrågasättas till vilken grad studierna faktiskt kan ställas mot varandra. Samtliga studier 

gällande kommunikativ undervisning har dock samma utgångspunkt i ökat utrymme för 

elever att kommunicera muntligt. 

 

 Pinter (2006) skriver att det krävs en stor mängd träning för att inneha kompetensen oral 

fluency. Om en elev ska kunna utveckla oral fluency krävs tid, utrymme och möjlighet att 

träna. Risken är dock att tid avsätts för detta ändamål, men att den inte används tillräckligt 

effektivt och på ett så utvecklande sätt som möjligt. En fundering som väcks är om en ökad 

möjlighet till muntlig kommunikation är det mest effektiva tillvägagångssättet att utveckla 

oral fluency och om den utökade möjligheten främjar eller hämmar övriga kompetenser i att 

utöva det engelska språket, exempelvis läsning och skrivning. Att en lärare avsätter 

lektionstid till muntlig kommunikation kommer inte i sig förbättra elevers oral fluency, utan 

det måste finnas en tanke bakom de moment som utförs.  

Harmer (2009) menar att en god oral fluency innebär att man med hjälp av strategier kan 

reparera misstag, så som grammatiska fel eller felplacerade ord. Således krävs goda 

grundläggande kunskaper i engelska för att utveckla oral fluency, något som är viktigt att ha i 

åtanke när olika undervisningsmetoder ska implementeras. Resultatet för studien visar att 
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undervisningsmetoden påverkar utvecklandet av oral fluency, exempelvis genom att arbeta 

med repeterande uppgifter eller att undervisa engelska komprimerat till alla lektioner istället 

för enbart engelskalektionerna. Denna form av undervisning skapar dock svårigheter för 

elever som har svårigheter i engelska, då de troligtvis försämrar sina kunskaper i andra ämnen 

på grund av sina bristande engelskkunskaper. På så sätt sker en eventuell utveckling av oral 

fluency på bekostnad av resterande ämnen, vilket blir problematiskt. En elev med svårigheter 

kommer troligen därmed få det ännu svårare.  

En stor bidragande faktor till ökad oral fluency, som kan ses som en självklarhet, är elevernas 

behov av att känna sig trygga i klassrummet. Att känna denna trygghet är monumental för att 

eleverna ska våga kommunicera muntligt. Lundahl (2009) skriver att det är viktigt att eleverna 

känner sig trygga när de ska prestera och lära sig muntlig engelska för att den ska utvecklas. 

Detta eftersom en otrygg elev inte tar till sig undervisningsmetoder på samma sätt som en 

trygg elev och således inte kommer att utveckla oral fluency i samma mån. Alltså är det 

elementärt att eleven har tillgång till en trygg miljö och trygga relationer i klassrummet. 

Denna trygghet är därmed nödvändig för att de olika undervisningsmetoderna ska fungera. En 

ökad möjlighet till muntlig kommunikation kan vara en aning verkningslös om eleven inte 

vågar kommunicera muntligt när tillfälle ges. En trygg elevs startsträcka för att kommunicera 

muntligt är sannolikt kortare än en elev som känner oro. Följaktligen medför en trygg 

studiemiljö fler positiva aspekter, som att tiden som sparas in kan ges åt andra delar av 

undervisningen.  

 

Resultatet visar på att engelskan utanför klassrummet utvecklar oral fluency i form av bland 

annat talhastighet, uttal, meningslängd och minskade pauser. Orsakerna till detta är svårt att 

svara på, men de kan ha att göra med att eleverna skapar ett större intresse för engelskan när 

den sätts i ett sammanhang, exempelvis ett spel eller film, som eleven finner genuint 

intressant. En annan orsak kan vara att om en elev exponeras för engelska i en stor mängd i 

vardagen får den ta del av språket i ett mer naturligt sammanhang till skillnad från 

lektionstillfällena, där det i många fall kan upplevas som krystat och utan kontext. 

Svårigheten med att utnyttja effekten av den exponering eleverna utsätts för i vardagen, är de 

vitt skilda förutsättningarna. Många elever har tillgång till engelska en stor del av deras 

vardag i form av Youtube, tv och datorspel. Dock har inte alla elever denna tillgång och vissa 

har helt enkelt andra intressen som inte präglas av engelska i samma utsträckning.  
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Lärare kan och bör inte påverka vad elever gör på sin fritid och verkar således inte heller 

kunna dra någon särskilt stor nytta i sin undervisning av den exponering som sker utanför 

skolan. Det läraren dock kan göra, är att exponera eleverna för så mycket engelska som 

möjligt på lektionstid genom att undvika svenska i den mån som är möjligt. På så sätt kan 

läraren till viss del kompensera för den exponering en del av eleverna går miste om. 

 

Slutsats och implikation 

Studiens syfte är att bidra med en sammanfattning av vad forskning säger om 

grundskoleelevers utveckling i flyt i talad engelska. Resultatet i studien visar på flera faktorer 

som påverkar denna utveckling, bland annat vikten av trygghet i klassrummet, att eleven 

måste få tillräckligt utrymme för muntlig kommunikation samt den exponering av engelska 

som eleven utsätts för. Då resultatet i studien visar på att dessa faktorer spelar roll för ett 

utvecklande av elevers oral fluency, bör yrkesverksamma lärare reflektera kring hur de lägger 

upp sin engelskundervisning och hur den muntliga kommunikationen används. Är det till att 

läsa färdiga konversationer eller är det friare dialoger och konversationer som styrs av 

eleverna?  

En slutsats som kan dras är att oral fluency är en komplex färdighet att utveckla. Om en lärare 

avsätter tid för muntlig kommunikation i klassrummet, kommer det inte automatiskt generera 

i en förbättring av oral fluency, då även elevens trygghet påverkar deras mod att utnyttja 

tillfället att tala. En annan slutsats som kan dras är att elevers exponering av engelska är svårt 

att dra nytta av som lärare, eftersom livet utanför skolan påverkar denna faktor.  

Emellertid kan det också tilläggas, eftersom de tidigare nämnda faktorerna kan ses som 

generella, att ytterligare forskning bör utföras för att bestämt peka på vad som kan utveckla 

elevernas kunskap gällande oral fluency på mest effektivt och kvalitetsmässiga sätt. Då vi 

finner det faktum att engelskan som elever exponeras för utanför klassrummet är svårutnyttjad 

och förhållandevis outforskad, kan således en specifik fråga för ytterligare forskning vara: hur 

kan den engelska som elever exponeras för utanför klassrummet föras in i undervisningen på 

ett kvalitetssäkrat och utvecklande sätt? 
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De Wolf, Smit & 
Lowie. (2017) 

Undersöka om engelskundervisning i tidig ålder främjar flyt i talad 
engelska, jämfört med om eleverna börjar sin engelskundervisning i senare 
ålder. 

 X  X       52    4–6 

Galante & 
Thomson. (2017) 

Att bredda tidigare forskning kring effekterna av dramabaserad 
undervisning på muntlig kommunikation på andraspråk genom att jämföra 
ett dramabaserat tillvägagångssätt med ett traditionellt klassrums.  

 X         24   30 6–9 

Llanes & 
Serrano. (2017) 

Att bygga vidare på en tidigare studie om effekterna av 
andraspkråksundervisning ”hemma” eller utomlands, genom att lägga till 
gruppen ungdomar. 

 X         197    - 

Marashi & 
Dolatdoost 
(2016) 

Att undersöka samband mellan ADHD och komplexitet, flyt och 
noggrannhet i talad engelska.  

   X X      593    5–8 

Marenco-
Dominguez. 
(2017) 

Undersöka om kamrathandledning främjar flyt i talat språk vid 
genomförande av datorförmedlade uppgifter.  

    X      12    9 

Nikolov & 
Krashen (1997) 

Undersöka skillnaden mellan kommunikationsbaserad engelskundervisning 
kontra traditionell engelskundervisning. 

 X   X      29    7–8 

Sample & 
Michel. (2014) 

Ta reda på hur TBLT-pedagogik kan hjälpa lågstadieelever att utveckla sitt 
språk genom repetition av samma uppgift 

 X         6    3 

Spada & 
Lightbown. 
(1989) 

Undersöka effekterna av intensivprogram i andraspråksengelska   X  X       
ca 

900 
   5–6 

Sun, Lin, You, 
Shen, Qi & Luo. 
(2017) 

Undersöka om mobilprogram kan förbättra elevers muntliga förmåga i det 
engelska språket.  

 X         37    2 

Zhang. (2009) Att studera influenserna av ”input, interaction and output” på oral fluency  X   X      15    3–7 
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