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Sammanfattning: Denna litteraturöversikt presenterar problem inom engelskundervisningen, 

där engelskundervisningen ofta följer samma rutin och utgår från läromedelsböcker. Ett annat 

problem är att elever inte pratar engelska under engelskundervisningen. Syftet med denna 

översikten var att ta reda på vad forskningen säger om de metoder som används i 

klassrummet. Denna litteraturöversiktens syfte är att besvara frågan: Vilka metoder är 

lämpliga för att öka elevers muntliga kommunikation i engelskundervisning? Denna 

litteraturöversikten har analyserat forskningsresultat som var relevanta till syftet och 

frågeställningen. Resultaten visar att grupparbete, rollspel, strategier och feedback är möjliga 

metoder för att öka elevers muntliga kommunikation i engelska. Implikationer visar att lärare 

borde reflektera över engelskundervisningen, där det rekommenderas att läraren börjar 

använda metoder som: grupparbete, rollspel, strategier och feedback för att öka antalet elever 

som pratar engelska under engelskundervisningen. Fortsatt undersökning rekommenderas där 

flera av resultaten visar en koppling mellan metoder och självförtroende. Ytterligare 

forskning behövs för att undersöka rollspel och grupparbetets betydelse för självförtroende 

och rädslan inför att prata engelska.  
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Inledning  

Under våra diskussioner inom ämnet engelska började vi undra om det var något som vi anser 

kan förbättras/utvecklas. Vi reflekterade över vår utbildning på lärarprogrammet och hur 

engelskundervisning ser ut i verkligheten. Det som uppdagats under vår verksamhetsförlagda 

utbildning är att det utgås mycket utifrån läromedelsböcker under engelskundervisningen. 

Främst används läromedelsboken “Magic book”.  Vi diskuterade också över hur mycket 

muntliga övningar som inte kom från läromedelsboken “Magic book”.   

  

Under vår utbildning på Högskolan i Halmstad har lärare lagt stor vikt på att elever bör få 

många tillfällen att prata engelska och att man som lärare ska tänka “utanför ramarna” när det 

gäller engelskundervisning, då det finns väldigt mycket att hitta på internet eller andra 

böcker. Rektorn på skolan berättade att de hade upplevt att det finns elever som inte vågar 

prata engelska. Det förekommer också skillnader på just hur mycket pojkar och flickor pratar. 

Enligt rektorn på skolan handlade det om att pojkar spelar mer dataspel, där engelska är 

huvudspråket. Det finns flera datorspel där spelare måste kommunicera med varandra, där de 

oftast använder mikrofoner för att diskutera bland annat strategier i spelet.   

  

Vi började sedan fundera på varför elever inte pratar mer engelska under 

engelskundervisningen och vad det kan handla om. Det ledde till funderingar över om det kan 

vara brist på att kunna förklara ett ord på olika sätt, till exempel, när elever ville veta ordet för 

häst, så förklarar de inte hur en häst ser ut på engelska utan använder det svenska språket, 

eftersom de inte har strategier för att förklara ordet på engelska istället. Vi frågade oss själva 

om vi kunde nämna en övning där eleverna får en möjlighet att träna på att göra sig förstådda 

när språket inte räcker till, vilket visade sig svårt. Vi kunde inte heller nämna en situation där 

eleverna fick träna på att förklara, som lärare är det viktigt att ta till vara på elevernas 

nyfikenhet för att väcka lusten till att vilja lära (Skolverket, 2017).  
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Bakgrund  

För att ett språk skall definieras som ett globaliserat språk förklarar Crystal (2003) att språket 

behöver uppnå två aspekter globalt. Den ena aspekten är att språket blir ett officiellt språk vid 

sidan av modersmålet. Den andra aspekten är att språket har en stark roll i hela landet, ett 

exempel på detta är att eleverna möter det tidigt i sin skolgång. Vilket svenska elever gör då 

engelska tillsammans med matematik och svenska är kärnämnen. Goda kunskaper i engelska 

är viktigt för individen och kunskaper i engelska kommer att ha stor påverkan på individens 

framtida möjligheter eftersom engelska är ett globaliserat språk. I Skolverkets Läroplan för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet under kursplan engelska (Skolverket, 2017) 

lyfts vikten av att ha kunskap i flera språk, det ger individen nya perspektiv på omvärlden och 

en ökad möjlighet att förstå olika sätt att leva. Kursplanen specificerar att engelska är en stor 

del av vår vardag, det framkommer bland annat inom politik, utbildning och ekonomi. Enligt 

kursplanen är kunskap i engelska viktigt för individens möjlighet att vara en aktiv deltagare i 

samhället (Skolverket, 2017). Det är därför viktigt att eleverna ges möjlighet att träna på 

engelska, så att eleverna kan utveckla sin förmåga att kommunicera på engelska på ett 

effektivt sätt.   

  

Det är viktigt att eleverna pratar engelska under engelskundervisningen. Lundberg (2013) 

beskriver vikten av att göra misstag som nödvändigt och ett steg på vägen mot bra språklig 

kompetens. Med hänsyn till det som Lundberg (2013) beskriver kan det leda till att en del 

elever är tysta under engelskundervisningen, detta kan göra det svårt att upptäcka vad elever 

behöver för att utveckla sin engelska, till exempel, att upptäcka fel i uttalet. Därför är det 

viktigt att eleverna använder sig av engelska i engelskundervisningen för att träna på uttal och 

för att man som lärare lättare ska få ett grepp om vad eleverna behöver utbildningsmässigt.  

  

Det problem som rektorn på VFU skolan tog upp under ett möte var att det finns många 

elever som inte pratar engelska under engelskundervisningen. En viktig del av att kunna lära 

sig ett språk är att prata det språket. Forskning har däremot visat att det inte läggs mycket tid 

på den muntliga engelskan i engelskundervisningen. En studie genomförd av Svenska 

Skolinspektionen (2011) där 300 lektioner i 22 skolor runt om i Sverige undersöktes. Under 

studien samlades 3000 enkäter in från elever. Studien visade att eleverna sällan fick möjlighet 

att prata engelska i nästan hälften av lektionerna. Vidare beskrevs det att bara en femtedel 

pratade engelska under hela lektionen och Skolinspektionen (2011) observerade också 
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lektioner, där knappt ett ord engelska används. Detta resultat visar att den muntliga 

kommunikationen i engelska möjligtvis är ett problem i flera skolor, där det engelska språket 

inte används tillräckligt mycket i engelskundervisningen.  

  

Engelskundervisningen följer oftast samma rutin, Skolinspektionen (2011) observerade att 

flera lektioner utgick från vad de beskriver som kommersiellt producerade läromedel och när 

eleverna fick prata var det oftast bara svar om en sak var rätt eller fel. En annan observation 

från Skolinspektionen var att elever ofta fick läsa engelska texter och översätta dem till 

svenska. Eleverna fick sällan inflytande över vad de ska göra på lektionerna. Det kan vara så 

att lektionens uppbyggnad inte ger eleverna tillfälle eller inspiration till att prata. Utifrån 

Skolinspektionens (2011) studie kan en möjlighet till detta vara att lektionens metoder och 

aktiviteter är organiserade på ett sätt som inte är till elevernas fördel gällande den muntliga 

kommunikationen i engelskundervisning.   

  

Elevernas ovillighet att prata engelska beskrivs vidare i andra studier. I en studie genomförd 

av Carless (2007) undersöks hur mycket elever i högstadiet använder modersmål istället för 

engelska i engelskundervisningen. Carless (2007) lyfter några möjliga orsaker som han anser 

kan påverka elevernas användande av engelska. Han nämner självförtroende, rädslan att göra 

misstag, brist på möjlighet att prata och även grupptryck som en del orsaker till att elever i 

studien använder sitt modersmål istället för engelska. Man kan inte med säkerhet säga att 

eleverna i klasserna från vår övningsskola känner likadant men det är viktigt att undersöka 

hur vanligt det är och om det finns metoder som kan öka elevernas muntliga kommunikation 

under engelskundervisning.  

  

Rädslan av att göra misstag tas också upp av Lundberg (2013, i boken ‘De första årens 

engelska’ där författaren refererar till en studie; “Early Language Learning in Europe”. I den 

studien intervjuas elever angående attityd och motivation för engelska i årskurserna ett till 

fyra. Lundberg (2013) beskriver en pojke som berättar att när han kände att han inte kunde 

prata flytande engelska håller han hellre tyst än att säga något som är fel. En annan pojke i 

studien beskrev också att han var rädd för att göra misstag för att andra i klassen skulle 

skratta åt honom. Vidare förklarar Lundberg (2013) att elever från ungefär årskurs två och 

uppåt börjar kritiskt granska sitt språk varvid tystnad uppstår istället för kommunikation, då 
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rädslan att säga fel upplevs som ett hinder. Här ser vi ytterligare exempel på att tystnad i 

engelskundervisning kan vara ett problem i flera skolor.    

   

En annan aspekt som uppkommer för att lära sig ett nytt språk lyfts av Skolverket som 

beskriver vikten av att kunna använda sig av strategier. Börjesson (2012) beskriver att 

strategier är ett brett begrepp som innefattar hur och vad man kan göra för att lära sig ett 

språk. Hon beskriver vidare att strategier är betonat av kurs- och ämnesplanen i engelska, där 

eleverna får möjlighet att vara mer aktiva och självständiga som språkinlärare. Mer specifikt 

lyfter Börjesson (2012) fram hur strategier kan hjälpa elever att föra samtalet vidare på ett 

konstruktivt sätt, även när de inte förstår allt som sägs. Strategier för att föra samtalet vidare 

kan innebära till exempel; gester, kroppsspråk och även fraser till exempel “do you agree?”. I 

och med att strategier är ett hjälpverktyg för elever att föra samtalet vidare, funderade vi på 

om det är brist på strategier som är en orsak till att elever inte talar engelska under 

engelskundervisningen. Vi vet inte hur mycket strategier påverkar elevernas muntliga 

kommunikationsförmåga men det är intressant att se hur det beskrivs mer i litteraturen och 

om detta antagande stöds eller inte.  

  

Vår studie kommer att fokusera på läroplanens centrala innehåll inom engelska:  

   

“Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till 

exempel omformuleringar.”   

“Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och 

bekräftande fraser och uttryck”.  

                  (Skolverket, 2017)  

  

Detta centrala innehåll från läroplanen är mycket relevant för vår studie eftersom vi anser att 

anledningen till att elever inte pratar under undervisningen kan vara att de inte ges möjlighet 

att träna det på lektionerna.    

  

Vår studie kommer att fokusera på den muntliga kommunikationsförmågan i 

engelskundervisningen. Med muntligt menar vi att elever använder sig av det engelska 

språket för att prata och interagera med varandra. Med kommunikationsförmågan menar vi 
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att elever kan prata det engelska språket flytande i olika sammanhang. I den här översikten 

definierar vi metoder som ett regelbundet tillvägagångssätt.   

  

Vår studie kommer att fokusera på den muntliga kommunikationen i engelska och de metoder 

som används för att öka muntlig kommunikation i engelskundervisningen, därför är syftet 

med studien att ta reda på vad forskningen säger om de metoder som används i praktiken i 

engelskundervisning. Vi vill också veta om metoderna är lämpliga att användas i 

engelskundervisning och därför kommer att fokusera på följande fråga: Vilka metoder är 

lämpliga för att öka elevers muntliga kommunikation i engelskundervisning?   

Metod  

Detta avsnitt presenterar hur insamlingen samt bearbetningen av data har genomförts i 

kunskapsöversikten. Det som innefattas i en kunskapsöversikt är att man systematiskt söker 

efter relevanta källor som sedan kritiskt granskas och sammanställs (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Vi har därför använt oss av systematiska databassökningar 

och kompletterat med manuella sökningar som innebär enligt Eriksson Barajas et al. (2013) 

bland annat en sökning i referenslistan i ett forskningsarbete.  

  

För att göra vår undersökning möjlig under den tidsbegränsning som gavs använde vi två 

databaser samt manuell sökning. Databasen “Swedish Publications” (SWEPUB) som är en 

svensk databas för akademiska artiklar. Målet var att hitta artiklar som var relevanta till syftet 

och som genomfördes i Sverige. Den andra databasen som användes var Education Resources 

Information Center (ERIC) som var relevant för studien då den innehåller artiklar inom 

undervisning och från andra internationella studier. Vi har också förhållit oss till “peer 

reviewed” och “academic” artiklar, där det finns en större möjlighet för bättre kvalitet i att 

artiklarna har genomfört undersökning på ett vetenskapligt sätt. Alla resultats abstrakter lästes 

för att se om resultaten var relevanta i förhållande till syftet och frågeställningen. Efter att ha 

samlat alla artiklars abstrakter lästes alla artiklar i sin helhet för att sedan bestämma om 

artikelns resultat kunde bidra till att svara på frågeställningen.    

  

Utifrån syftet och frågeställningen skrevs sökord ner som ansågs vara relevanta för att hitta 

artiklar till studien. Syftet med studien var att ta reda på vad forskningen säger om de 

metoder som används i praktiken i engelskundervisning och frågeställningen är: Vilka 
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metoder är lämpliga för att öka elevers muntliga kommunikation i engelskundervisning? På 

grund av att studien handlar om den muntliga kommunikationen var “oral communication” 

första sökbegrepp. Fokus var också på ämnet engelska där engelska undervisas som ett 

andraspråk i Sverige och därför inkluderades “english as a second language” också i 

sökningen. För att öka möjligheten att få för studien relevanta svar inkluderades också 

begreppet “primary school” eller “elementary school”, motsvarande svenska begreppet 

grundskola i sökningen.  

  

  

ERIC:   

Första tråd: Oral communication  

Andra tråd:AND Primary school or elementary school Tredje 

tråd: AND English as a second language.   

“Results”: 9 träffar  

  

SwedPub: Oral communication and english as a second language. 7 träffar Primary 

school utelämnades, då det gav 0 träffar.  

  

Tidskrifter   

English Language Teaching Journal (ELT): Oral communication.  

“Primary or elementary school” och “English as a second language” utelämnades, då det gav  

0 träffar. Det ansågs också onödigt att söka på “English as a second language” då ELT 

handlar just om engelska som andraspråk och undervisning.  

  

  

Onesearch.  

Onesearch är en sökmotor som används på Högskolan i Halmstad. Onesearch användes för att 

hitta artiklar som uppkom under manuella sökningar. I “onesearch” finns titlar på artiklar som 

är tagna från relevant kurslitteratur och andra studier (se bilaga B tabell 2 för sökning i 

onesearch).   
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Urval  

För att systematiskt bestämma vad som ska vara med i litteraturöversikten utgick sökningen 

från några inklusionskriterier som ansågs som relevanta för syftet och frågeställningen.  

För att vara med i litteraturöversikten måste alla inklusionskriterier vara uppfyllda.   

  

Inklusionskriterier:  

• “Peer reviewed” och “academic” artiklar.  

• Engelska som andraspråk undersöks  

• En aspekt av muntlig kommunikation undersöks.  

• Undersökningen fokuserar på sammanhanget i engelskundervisning där 

undersökningen genomförs i klassrummet tillsammans med lärare och 

studenter.  

  

För att systematiskt bestämma vad som inte ska vara med i litteraturöversikten utgick 

sökningen från följande exklusionskriterier:  

  

Exklusionskriterier:  

• Studier som innefattar elever med särskilda behov, till exempel elever med 

syn- och hörselnedsättning, svår autism och andra funktionsnedsättande 

diagnoser.   

• Studiens syfte och resultat var inte relevant till denna studiens frågeställning 

och syfte, till exempel att resultatet handlade om interaktion genom digital 

media.   

• Studier där elever har svenska som andraspråk.  

• Studier som handlar främst om att skriva och läsa engelska.  

  

En del av de artiklar som valdes från början sållades bort efter att ha djuplästs, då artiklarnas 

syfte och resultat inte var relevanta till denna studies syfte och frågeställning. De artiklar som 

valdes bort var dels de som berör digital kommunikation och där resultatet inte handlade om 

muntlig kommunikation.  
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Bearbetning av datamaterialet.  

Av relevanta studier ska bara resultat som är relevanta till frågeställning och syfte analyseras. 

Det betyder att bara resultat som handlar om muntlig kommunikation i engelska 

analyserades. Hänsyn tas till frågeställningen för att utröna om resultaten är relevanta till 

undersökningen och därför bidrar till ett svar på vår frågeställning.  

  

Efter att ha läst alla artiklarna antecknades de för undersökningen relevanta resultaten, det vill 

säga lärares metoder. Sökningen ledde till tio relevanta artiklar. Tre undersökningar 

genomfördes i Sverige och resten var internationella. Av de tio genomfördes sex med 

grundskole- eller högstadieelever medan fyra genomfördes på universitetsstudenter (Se bilaga 

A tabell 1 för artikeln översikten).  

  

Analys  

Under följande analys grupperades resultaten i förhållande till metoder. Resultat som 

beskriver lektionens innehåll, övningar, strategier och lärarens handling benämns som 

metoder.   

  

Under följande rubriker beskrivs möjliga lämpliga metoder:  

• Grupparbete: Här grupperas studier som beskriver grupparbete som den mest 

framträdande metoden.   

  

• Noveller, sånger och rollspel: Här grupperas studier som beskriver noveller, sånger 

eller rollspel som framträdande metoder.  

  

• Strategier: Här grupperas studier som beskriver strategier som en framträdande 

metod.  

  

• Lärarnas metoder: Här grupperas studier som beskriver feedback och användandet av 

modersmål som en framträdande metod.  
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Resultat   

Under följande avsnitt är resultaten grupperade under rubriker där artikelns mest 

framträdande resultat i förhållande till studiens frågeställning beskrivs. Vissa forskares 

resultat beskrivs under flera rubriker där likheter uppkommer mellan resultaten. En aspekt 

som beskrevs av flera forskare är hur vissa metoder påverkade deltagarnas självförtroende. 

Men det bestämdes att inte använda metoderna och självförtroende som en egen rubrik. Det 

skulle i så fall fokusera på självförtroende och inte de olika metoder som är det centrala för 

denna studies syfte och frågeställning.  

Grupparbete  

I sin studie undersökte Ahlquist (2012) hur “Storyline approach” skulle påverka elevernas 

språkförmågor i engelska. “Storyline approach” innebär att man kombinerar syften från olika 

ämnen, i detta fall var det engelska med element från NO och SO, där engelskan sätts i ett 

sammanhang. Eleverna fick uppgiften att konstruera en hållbar by, eleverna delades in i 

grupper och skulle spela rollen som familjer som bodde i byn. I studien deltog 31 elever och 

Ahlquist (2012) samlade sitt empiriska material från enkäter, journaler, intervjuer och 

observationer från både elever och lärare. Ahlquist (2012) resultat omfattar elevernas resultat 

i hur de skrev, elevernas hörförståelse och talförmåga men vi kommer att fokusera på just 

talförmågan som är relevant för vår frågeställning: Vilka metoder är lämpliga för att öka 

elevers muntliga kommunikation i engelskundervisning?   

  

I Ahlquist (2012) resultat beskriver hon elevernas utvärdering av lektionerna där eleverna 

kände att deras tal förbättrats. Orsakerna till detta var enligt eleverna att de gjorde mycket på 

lektionerna. De pratade engelska nästan hela dagen, “det var roligt, vi gjorde olika saker, 

vågade mer” (s. 46) och en elev sa att “Ingen skrattar åt mig nu, de gjorde inte det förr heller 

men nu vet jag” (s. 46).  Detta är relevant för frågeställningen eftersom eleverna i denna 

studie beskriver att de pratade nästan hela dagen efter att ha deltagit i studien.  

  

I Rahmani Doqaruni (2014) studie använde han enkäter för att undersöka studenternas 

självförtroende i engelska. Rahmani Doqaruni (2014) sammanfattar sina resultat genom tre 
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enkäter, som han valde utifrån vad han ansåg som mest framträdande. I Rahmani Doqaruni 

(2014) undersökningen deltog sexton universitetsstudenter i Iran, som enligt universitetet 

hade mellanliggande (“intermediate”) engelska. Rahmani Doqaurin (2014) syfte var att se om 

mer samarbete mellan studenter och flera kommunikationsövningar kan leda till att studenter 

tar större ansvar och om de fick ökat självförtroende att uttrycka sig muntligt på engelska.   

  

Rahmani Doqaurins (2014) fann i sitt resultat en genomsnittlig ökning av självförtroende som 

enligt honom var på grund av mer träning på att tala engelska i par och grupparbete. 

Studenter i studien kände sig mer bekväma att prata engelska i olika sammanhang efter att ha 

deltagit i studien. Forskaren beskriver också resultat där deltagaren svarade på påståendet: 

Jag kommer att prata med en grupp människor på engelska. Där forskare beskriver en ökning 

från 19 procent i början av studien till 63 procent i slutet av studien. Rahmani Doqaurins 

(2014) resultat kan kopplas till Ahlquists (2012) resultat där båda studierna använder sig av 

ett element av grupparbete som en metod.  

  

Sammanfattning:  

I förhållandet till syftet utifrån resultat presenteras ovan beskrivet grupparbete som en metod 

som används i praktiken. Ahlquist (2012) och Rahmani Doqaurin (2014) beskriver båda att 

deltagarnas muntliga kommunikation ökade efter att gjort studien där grupparbete var en av 

metoderna. Forskare kopplar också metoderna till hur mycket elever vågade prata, där 

Ahlquist (2012) beskriver att elever vågade mer medan Rahmani Doqauring (2014) kopplade 

metoden till svar från enkäter där flera deltagare var överens om påståendet: Jag kommer att 

prata med en grupp människor på engelska efter arbetat i grupper.  

Rollspel, sånger och noveller.  

I Abdelhalim (2014) studie undersöker han kopplingarna mellan undervisning i engelska och 

livsstrategier. Det han menar med livsstrategier är hur man kan utveckla strategier för när 

man ska lära och även hur man ska bete sig i olika sammanhang, specifikt hur man använder 

den muntliga engelskan i olika sammanhang. Abdelhalim (2014) menar att man använder sig 

av olika fraser och ord när man, till exempel, pratar med en bekant jämfört med en okänd 

människa. I sin studie undersökte han hur noveller, sånger och rollspel kan hjälpa elever att 

utveckla livsstrategier och deras muntliga engelska. Nittio grundskoleelever i årskurs fem 
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deltog i studien och det empiriska materialet samlades genom tester och enkäter, Abdelalim 

(2014) använde sig av både kvalitativt och kvantitativt material för att analysera sina resultat.   

  

I resultatdelen fann Abdelhalim (2014) en signifikant skillnad mellan de tester som gjordes 

innan studien och de som gjordes efter studien; deltagarna fick fler poäng på de tester som 

gjordes efter studien. Enligt forskaren var detta på grund av de övningar som eleverna gjorde 

med noveller och sånger som gav vad Abdelhalim (2014) beskriver som en positiv effekt på 

muntliga kommunikationen i engelska. Övningar inkluderade också drama och rollspel, där 

elever fick svara på frågor och koppla noveller och sånger till sitt eget liv. Vidare presenterar 

Abdelhalim (2014) resultat från enkäter som eleverna svarade på, som enligt honom visar att 

eleverna tyckte om övningarna med noveller, rollspel och sånger. Här finns också likheter 

med Ahlquist (2012) där det beskrivs att deltagarna i hennes studier också gjorde rollspel.  

  

En studie genomförd av Selin (2014) undersökte användandet av strategier i muntlig 

kommunikation. Med strategier menar Selin (2014) att elever får träna på hur man använder 

engelska i olika sammanhang för att kommunicera med varandra. Två klasser undersöktes 

under tre tillfällen, eleverna i en av klasserna var tretton och fjortonåringar och i den andra 

klassen var det sexton och sjuttonåringar. Det empiriska materialet samlades genom film och 

ljudinspelning samt genom elevernas resultat på nationella prov i muntlig engelska. De 

muntliga proven genomfördes före och efter proven och igen efter sex till åtta veckor. Proven 

delades upp i tre delar: inbjuda, hänvisa och variation av åsikter.   

  

Selin (2014) beskriver i sina resultat att eleverna kunde fraser som till exempel “what do you 

think?” men kunde inte anpassa språket efter sammanhanget eller använda det på ett 

konstruktivt sätt. Under de tre tillfällena fokuserade forskaren och läraren på hur man kunde 

forma en lektion som ledde till att eleverna fick explicit träning på att använda engelska i 

olika sammanhang. Selin (2014) belyser några kommentarer från eleverna efter en lektion, 

där de gjorde rollspel med fokus på artighet. Deltagarna sa att alla var med under den 

lektionen. Vidare fann Selin (2014) i sitt resultat att elever uttryckt att de hade bättre samtal 

vid rollspelet. Forskaren presenterade resultaten från nationella prov som gjordes innan och 

efter rollspelet, där eleverna fick bättre resultat på provet som gjordes efter rollspelet. 

Forskaren förklarar vidare att fokuset inte ska ligga på att lära sig nya fraser utan att man 

borde först och främst lära sig hur man använder dem. Här finns det likheter med 

Abdelhalims (2014) studie och även Ahlquists studie (2012), där deltagarna också gjorde 
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rollspel och i båda studierna fick deltagarna fler poäng på prov som gjordes efter att ha 

arbetat med metoderna i studien.  

  

En studie som utfördes på yngre elever undersökte Castro Huertas och Navarro Parra (2014) 

sångens betydelse för utvecklingen i muntlig kommunikation. Forskarna beskrev att målet 

med undersökningen var att utveckla sex och sjuåringars muntliga färdigheter. Tre lektioner 

observerades och tre olika sånger användes, en sång per lektion. Enligt forskarnas resultat 

fick eleverna mer självförtroende på grund av arbetet med sånger och imitation, där de 

imiterade ord i sången och andra klasskamrater. Från Castro Huertas och Navarro Parras 

(2014) resultat beskrivs också att elevernas självförtroende påverkas av lärarens positiva 

uppmuntran, där det enligt forskarna ledde till att eleverna visade lycka och önskan att bli 

bättre.  

  

Sammanfattning:  

I förhållandet till syftet och frågeställningen i denna studie beskrivs resultatet i ovan följande 

metoder: noveller, sånger och rollspel där forskare beskriver att deltagarna hade bättre samtal 

och att metoder hade positiv effekt på den muntliga kommunikationen i engelska. Av dessa 

metoder nämndes rollspel av flera forskare under denna rubrik (Abdelhalim, 2014: Ahlquist, 

2012: Selin, 2014). Två av forskarna kunde sammankoppla arbetet med rollspel med högre 

poäng på muntliga tester. Sånger nämndes av två forskare (Abdelhalim, 2014: Castro Huertas 

och Navarro Parra, 2014), där båda studierna beskriver att deltagarna tyckte om arbetet med 

sånger. Abdelhalim (2014) utgick från noveller, där deltagarna använde rollspel för att koppla 

novellerna till sitt eget liv.  

  

Strategier  

En forskningsstudie av Diaz Larenas (2011) som analyserar grundskolans åttondeklassare och 

elever från andra året på gymnasiet angående deras kunskap om muntliga strategier för att 

kommunicera på engelska. Denna analys genomfördes på 108 studenter på olika skolor i 

Chile.    

  

Diaz Larenas (2011) fann att åttondeklassare har fler muntliga strategier än eleverna på 

gymnasiet i muntlig kommunikation i engelska. En orsak till detta kan vara att 

åttondeklassare är mer motiverade att lära sig ett nytt språk. Därför är de mer öppna att 
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muntligt kommunicera sina tankar och intressen. En annan orsak enligt studien är att 

chilenska gymnasieelever fokuserar mer på andra ämnen som gör det möjligt för dem att 

kunna läsa vidare till det yrke de vill utbilda sig till. En aspekt i det här resultatet där man 

kommit fram till att yngre elever har mer strategier än äldre. Den strategi åttondeklassare 

använder mest är att, de hävdar att man måste förhandla med lyssnaren för att behålla och 

upprätthålla interaktionen, detta för att undvika uppdelning. De är också enligt Diaz Larenas 

(2011) mer villiga att kommunicera med kroppsspråk och uppmärksammar talarnas reaktion 

mot meddelandet. När forskaren frågat varför man väljer att använda den sortens strategi har 

eleverna uttryckt att, man gör det för att hålla igång konversationen och inte hamna i några 

svackor som hämmar samtalets flyt.   

  

I likheter med Diaz Larenas (2011) studie nämnde Selin (2014) i sitt resultat aspekter från 

nationella prov där deltagarna skulle också interagerar med varandra utifrån vissa kriterier, 

till exempel, hänvisar. Medan Selins (2014) syfte var att förbättra deltagarnas användande av 

strategier, Diaz Larenas (2011) undersökte om deltagarna hade strategier. Abdelhalim (2014) 

beskriver också strategier i livsstrategier men hade fokus på hur deltagaren kunde använda 

strategier för att använda rätt engelska i rätt sammanhang.  

  

Sammanfattning:  

I förhållandet till denna studies syfte och frågeställning beskriver Diaz Larenas (2011) 

strategier som, en metod som deltagarna använder sig av och hur detta kan möjligtvis hjälpa 

till att hålla talet igång. Diaz Larena (2011) stöds till en viss del av Selin (2014) och 

Abdelhalim (2014) som vill förbättra deltagarnas användande av strategier.   

Lärarnas metoder   

I en studie gjord av Hunter (2010) undersöks hur lärare bemöter elever i klassrummet under 

engelskundervisning. Hunter (2010) fann att lärare är alldeles för snabba med att “rätta” 

elever när de exempelvis uttalar ett engelskt ord inkorrekt. Vidare skriver han att detta 

påverkar eleverna på så sätt att det gör att elever blir motvilliga att tala då de är rädda för att 

säga fel. Det man utfört i studien är en så kallad “smalltalk” metod där syftet är att lösa några 

av spänningarna mellan behovet av att uppmuntra kommunikativ språkanvändning och 

behovet av att utveckla komplexitet. I en “smalltalk-session” använder eleverna sin 

kommunikativa förmåga i konversationer utan lärarens inblandning. Lärare ger sen feedback 
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till eleverna efter genomförandet. Den här metoden är enligt forskaren väldigt populär bland 

elever där några av kommentarerna i studien var; “det har hjälpt mig mycket i mitt engelska 

tal och jag tror att detta kommer att förbättra våra strategier. Jag gillar det verkligen eftersom 

vi själva valde ämnet. Jag rekommenderar det för andra studenter” (s.33).  

   

Lärarens metod att ge feedback tas också upp av Ölmezer-Öztürk och Öztürk (2016) som 

undersökte vilken typ av feedback som var mest effektiv när man ska prata engelska på 

engelskundervisning och vilken roll det spelade i hur mycket engelska deltagaren pratade. I 

den studien var läraren en av forskarna som medvetet ändrat typ av feedback och tiden på när 

feedbacken gavs. Det var tolv deltagare som forskaren beskrev som hade grundskolenivå när 

det gäller engelska språket. Deltagarna var mellan åldrarna arton och tjugo år och hade läst på 

universitet. Det empiriska materialet samlades genom inspelade observationer och intervjuer.   

  

Ölmezer-Öztürk och Öztürk (2016) fann i sitt resultat att när deltagare rättades omedelbart 

ledde det till att de upplevde stress och ångest inför att prata engelska. Med omedelbar 

feedback från läraren menar forskare att deltagarna rättas direkt efter felet, innan deltagarna 

avslutat sin mening. Forskaren belyser att flera deltagare beskrev att de upplevde det som 

frustrerande och ville inte fortsätta prata. Forskaren observerade också en deltagare som inte 

sa ett ord under resten av lektionen efter att ha blivit rättad. Ölmezer-Öztürk och Öztürk 

(2016) beskriver vidare att den mest ineffektiva återkopplingen var metalingvistik, där läraren 

påpekade vilken typ av fel det var, till exempel, “du borde ha använt hjälpverben”. 

Deltagarna beskrev att de kände sig oroliga och kunde inte rätta sig själva eftersom de inte 

förstått temat. Ölmezer-Öztürk och Öztürk (2016) studie kan kopplas till frågeställningen, där 

metoden som läraren använder sig av för att ge feedback kan leda till att öka elevers muntliga 

kommunikation i engelska. Här finns det också likheter med Hunters (2010) studie där han 

beskriver att läraren var för snabb med att rätta deltagare och vilka metoder läraren kunde 

använda istället.   

  

Talandis Jr och Stout (2014) bedrev aktionsforskning som varade under ett år mellan 2011– 

2012 i Japan. Syftet var att öka japanska studenters engelska talförmåga genom en 

intervention. Fokuset skiftade mellan instruktionell till transaktionell engelska såsom att 

beställa mat eller köpa ett frimärke, till att fokusera på interaktion exempelvis längre 

konversationer. Detta genomfördes genom elevnära uppgifter, mer stöd i modersmål (L1) och 
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frekvent muntlig bedömning. Forskningen genomfördes på ett privat universitet där 160 

förstaårsstudenter medverkade. Forskaren beskriver i resultatet att femtionio procent av 

eleverna tyckte att deras engelska förbättrats efter ett halvår. Samtliga elever enligt Talandis 

Jr och Stout (2014) förbättrades och insåg att man kan bli bra med rätt metoder.  

  

Talandis Jr och Stout (2014) stöds till en viss del av Ahlquist (2012) där hennes analys av 

deltagarnas samtal visade att användandet av modersmål var enligt henne hjälpsamt för att få 

alla att förstå de engelska orden under engelskundervisningen. I en annan studie utförd av 

Van Wyck och Mostert (2016), jämförde forskare två olika klasser, där eleverna fick 

instruktioner på modersmålet i den ena klassen medan eleverna i den andra klassen fick 

instruktionerna på engelska. Studien genomfördes i Namibia där engelska är ett av de 

officiella språken i landet, men enligt forskaren använder inte alla engelska i hemmet. 

Forskarna använde ett t-test för att analysera om det var en signifikant skillnad mellan 

resultaten i testen som deltagarna genomförde men de kunde inte hitta någon signifikant 

skillnad mellan klasserna.  

  

Sammanfattning  

I förhållande till denna studies frågeställning och syfte har forskaren ovan beskrivit metoder 

som läraren kan använda när det gäller feedback och hur läraren kan rätta elever. Det 

presenteras också studier som beskriver användandet av modersmål. Både Ölmezer-Öztürks 

och Öztürks (2016) och Hunters (2010) resultat visar att för snabb rättning eller feedback till 

deltagare, leder till att vissa deltagare inte vill fortsätta att prata engelska under lektionen. 

Talandis Jr och Stout (2014), Ahlquists (2012) och Van Wyck och Mosterts (2016) resultat 

stämmer inte överens med varandra. Talandis Jr och Stout (2014) och Ahlquist (2012) 

beskriver att använda modersmålet som hjälp gav positiva resultat medan Van Wyk och 

Mosterts (2016) inte fann någon signifikant skillnad mellan användandet av modersmål eller 

inte.  

  

  

  



 

18 av 30  

  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Vid sökningar i databaserna ERIC och SwePub användes samma begrepp vilket gör det 

möjligt att replikera studien. Sökningarna har förhållit sig till vetenskapliga tidskrifter, där 

samma sökord använts. De sökord som finns med i alla sökningar som genomförts är “oral 

communication” men där fanns skillnader mellan databaserna och de manuella sökningarna, 

där ibland begreppen “primary school or elementary school” och “English as a second 

language” inte var med. Orsaken till detta var att då hela söksträngen användes genererades 

inga träffar. Det bestämdes därför att det var värt att begränsa söksträngen under vissa 

sökningar (SwePub, ELT) eftersom träffar som annars inte skulle fås framkom. Det var 

viktigt att läsa de abstrakter som kunde vara relevanta till syfte och frågeställning.  

Sökningarna i “onesearch” kan man säga var mer subjektiv eftersom sökningen av artiklar 

kom från andra källor som ansågs relevanta eller intressanta för studien. Därför är 

möjligheten för andra att hitta just de artiklar som finns med i vårt resultat ganska begränsat, 

vilket gör att en del av sökresultat från “onesearch” inte går att replikera.   

  

I söksträngen användes inte ordet ‘metoder’ det kan ifrågasättas, varför inte, när det är viktigt 

för syftet. En förklaring till detta är att vi insåg att de relevanta artiklarna beskrev metoder 

och förhållande till hur mycket elever pratar, därför ändrades syfte och frågeställning för att 

inkludera metoder. Det var fortfarande relevant till problemområdet att elever inte prata 

under engelskundervisning. Metoderna kan möjligtvis hjälpa elever att prata. Sökningarna 

gav oss flera träffar och studier som var breda men ändå relevanta, där flera olika metoder 

beskrivs. Det bestämdes då att studien inte borde begränsas till just en metod eftersom det 

finns flera metoder som är lämpliga för att öka elevers muntliga kommunikation i engelska.  

  

Sökningen ledde till tio relevanta artiklar. Tre undersökningar genomfördes i Sverige och 

resten var internationella. Även om fler studier är internationella handlar alla om engelska 

som andraspråk, där deltagaren upplever liknande erfarenheter när det gäller att prata 

engelska under engelskundervisning. Vissa studier genomfördes också på äldre deltagare, där 

jämförelsen med yngre elever är intressant. De flesta studiernas deltagares språknivå i 

engelska beskrevs som medelnivå eller grundskolenivå. Vi anser att mellanliggande eller 
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grundskolenivå betyder att deltagaren som går på gymnasium och universitet fortfarande lär 

på ett sätt som kan jämföras med grundskoleelever. Men vi är fortfarande försiktiga med att 

påstå att alla reagerar eller lär lika. Det konstateras också att medelnivå eller grundskolenivå 

betyder att deltagare hade kunskap i engelska men ändå inte pratar.  

  

Denna studie presenterar tio artiklar, det kan ifrågasättas om studiens resultat kan generalisera 

i att tio artiklar kan anses som liten. Denna studie har fortfarande givit svar på 

frågeställningen. Flera olika metoder har också beskrivits, där alla metoder stöds av minst två 

andra studier som använt sig av liknande metoder. Det är förstås bra om flera artiklar som 

stödjer varandra hittas, då det kan leda till högre validitet om flera studier beskriver samma 

resultat.  

  

Några studier har använt sig av observationer till exempel, Castro Huertas & Navarro Parra  

(2014) som är mer benägna att vara subjektiva, där man är beroende av forskarens tolkningar. 

Studier som har lett till vårt resultat som använde sig av flera metoder att samla empiriska 

material, till exempel, som observationer och intervjuer är mer trovärdiga. Forskare kan 

jämföra observationer med resultat från intervjuer för att se om det finns likheter i resultaten, 

men de är inte helt utan begränsningar som också beror på tolkningar. De studier som 

använder sig av kvantitativt material där man testar deltagare före och efter, kan vara mer 

trovärdiga för att säkerställa att just de använda metoderna har påverkat resultatet. Studierna 

använder sig till exempel av t-tester för att mäta signifikans.  Det är också viktigt att ta 

hänsyn till hur studien genomfördes, till exempel i Selins (2014) studie beskrivs att 

deltagarna fick fler poäng på muntliga tester efter sex till åtta veckor in i studien än vad de 

fick i början av studien. De muntliga testerna utgick också från samma delar: inbjuda, hänvisa 

och variation av åsikt. Men det är möjligt att deltagarna blev bättre också på grund av 

engelskundervisningen efter studien utfördes och inte på grund av de metoderna de tränande 

på under studien.  

  

Det är också svårt att veta hur mycket forskarens närvaro påverkar deltagarna, det är möjligt 

att deltagarna presterade bättre på grund av att de visst syftet med forskarens närvaro. Många 

av studierna använde sig av filminspelning och ljudinspelning vilket kan minska effekten av 

att deltagaren förändras på grund av forskarens undersökning. Man måste också ta hänsyn till 

forskarens stöd till läraren och även att en lärare bedrev forskningen i vissa av 
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undersökningarna, där forskaren är väldigt insatt i just den metoden som ska testas. Det kan 

vara olika för lärare ute i verksamhet som har flera lektioner att ansvara för. Lärarens 

kompetens att genomföra metoden påverkar såklart resultatet av studien och hur effektiv 

metoden framstår.  

  

Resultatdiskussion  

Vilka metoder är lämpliga för att öka elevers muntliga kommunikation i 

engelskundervisning? För att svara på frågan har den här litteraturöversikten presenterat flera 

studier som har undersökt olika metoder. Resultat visar att lämpliga metoder för att öka 

elevers muntliga kommunikation kan vara: grupparbete, arbeta med noveller, sånger och 

rollspel, fokus på strategier, lärarens feedback och även användandet av modersmål. I 

följande resultatdiskussion kommer de olika metoderna diskuteras i förhållande till bakgrund. 

Metoderna ska också granskas närmare i förhållande till frågeställningen. I slutet av 

diskussionen kommer slutsats och implikationer presenteras.  

  

Av de metoder som beskrivs är en av metoderna grupparbete. Resultat visar att grupparbete 

möjligtvis kan öka elevernas muntliga kommunikation och en av de orsakerna kan vara att 

elever vågar prata mer när de arbetar i grupper (Ahlquist, 2012: Rahmani Doqaurin, 2014). 

Grupparbete var en metod som inte reflekterades av oss tidigare eller hur det kan kopplas till 

hur mycket elever vågar prata engelska under undervisningen. Det som tas upp i bakgrunden 

var rädslan att göra misstag, där elever hellre är tysta än att säga fel (Carless, 2007; 

Lundberg, 2013). Därför är det möjligt att grupparbete kan öka självförtroendet som i sin tur 

kan öka hur mycket elever pratar. Grupparbete används inte mycket enligt tidigare forskning 

speciellt med hänsyn till Skolinspektionens (2011) observationer, där lektionerna följt samma 

rutin som ofta utgick från läromedelsböcker. Därför är det möjligt att grupparbete kan vara en 

lämplig metod för att öka hur mycket elever pratar engelska.  

  

Andra metoder som nämns av flera studier var rollspel (Ahlquist, 2012: Abdelhalim, 2014: 

Selin 2014). Deltagare i Abdelhalim (2014) och Selins (2014) studier fick fler poäng på 

muntliga tester efter studien än före och Ahlquist (2012) kopplar rollspel till att deltagarna 

vågade prata mer. Alla tre studierna visar att rollspel är en metod att använda för att lära ut 

språk i ett sammanhang. Rollspelen nämns inte som en metod av Skolinspektion (2011), där 
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eleverna sällan pratade engelska under lektionerna. Det är möjligt att lektionens uppbyggnad 

i Skolinspektionens (2011) studie ledde till att elever inte pratade. Därför kan rollspelen vara 

ännu en lämplig metod för att öka hur mycket elever pratar.  

  

Strategier beskrivs också av fler forskare (Abdelhalim, 2014; Diaz Larenas, 2011; Selin, 

2014) men utifrån olika perspektiv. Men det forskningen hade gemensamt var att strategier 

kunde hjälpa deltagare med deras muntliga kommunikation och hålla igång talet. Abdelhalim 

(2014) Diaz Larenas (2011), och Selins (2014) resultat om strategier kan också kopplas till 

bakgrunden av denna studien. Börjesson (2012) belyser också vikten av strategier och hur de 

kan hjälpa till att föra samtalet vidare. I studiens bakgrund redovisades också att brister på 

strategier var en orsak till att elever inte pratade. Där det också menades att eleverna inte fick 

möjlighet att träna på strategier. Med hänsyn till resultaten är det möjligt att, arbeta med 

strategier är en lämplig metod att öka elevernas muntliga kommunikation i engelska.  

  

I resultatdelen presenteras också studier som beskriver lärarens sätt att ge feedback. Forskare 

beskriver att deltagarna upplevde mer ångest och var mindre villiga att prata beroende på typ 

av feedback och när den gavs (Hunter, 2010; Ölmezer-Öztürk & Öztürk, 2016). Det som kom 

fram i båda studierna var att deltagarna inte tyckte om att bli avbrutna och deltagarna 

föredrog enligt forskarna att bli rättade efter de avslutat meningen eller gjort färdigt 

uppgiften. Det är svårt att säga om yngre elever skulle reagera på samma sätt som äldre 

studenter. Men man kan fortfarande ta hänsyn till den möjliga påverkan av lärarens feedback; 

studiens metoder är fortfarande lämpliga, om läraren kan ta hänsyn till hur och när de ger 

feedback. Speciellt felaktig timing av feedback kan leda till ångest och svårighet inför att 

prata. Likt andra studier visar detta resultat vad bakgrunden beskriver kan leda till att elever 

inte vill prata under engelskundervisning (Ahlquist, 2013; Careless, 2007; Lundberg 2013; 

Rahmani Doqaurin 2014).   

  

Andra intressanta resultat var användandet av modersmål i engelskundervisning, där två av 

studierna beskriver att elevens modersmål är av betydelse medan en tredje inte kunde påvisa 

någon effekt. I Van Wyk och Mosterts (2016) studie hittades ingen signifikant skillnad på 

tester där instruktioner givits på engelska mot att de givits på modersmålet i 

engelskundervisning. Men man kan undra om detta var på grund av just landet studien 

genomfördes i, där engelskan är ett av de officiella språken. Det är möjligt att deltagarna hade 
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mer kunskap i engelska än forskaren ansåg. Användandet av modersmål diskuterades inte i 

bakgrunden. Men med hänsyn till frågeställningen är det möjligt att elever pratar mer när de 

är säkra på ordets betydelse.   

Slutsats   

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad forskningen säger om de metoderna som 

används i praktiken i engelskundervisning. Resultaten tyder på att användandet av olika 

metoder till exempel, grupparbete, rollspel och arbete med strategier kan öka elevers 

muntliga kommunikation i engelskundervisning.  

  

Fokus i denna studie har legat på metoder. Det som var utmärkande hos flera forskares studier 

var hur metoderna kunde öka deltagarnas självförtroende, men den enda studien vars syfte 

var att undersöka hur metoderna kunde öka självförtroende var Rahmani Doqaurin (2014). 

Självförtroende och andra aspekter, till exempel, rädslan tas också upp i bakgrunden till 

denna studie (Carless, 2007: Lundberg) som möjligtvis kan leda till att elever inte pratar 

under engelskundervisningen. Därför är rekommendationen att det behövs mer 

undersökningar om förhållandet mellan lämpliga metoder och självförtroende.    

  

Implikationer.  

Implikationer för engelskundervisning är att lärare borde reflektera över engelskundervisning 

och om den bör följa samma rutin som utgår från läromedelsböcker. Lärare kan också 

fundera på hur man kan använda sig mer av grupparbete, rollspel och strategier i 

undervisningen för att öka hur mycket elever pratar engelska under engelskundervisningen. 

Speciellt med hänsyn till att det är viktigt att prata det språket man ska lära. Det är förstås en 

utmaning att använda metoderna i verkligheten, där läraren behöver kompetens och tid att 

planera.  

  

  

  

  

  



 

23 av 30  

  

Källmaterial  

Abdelhalim, S M. (2015). Children Literature Based Program for Developing EFL Primary 

Pupils' Life Skills and Language Learning Strategies. ELT Journal 8 (2), 178-195.   

  

Ahlquist, S. (2012). Storyline: A task-based approach for the young learner classroom. ELT  

Journal 67 (1), 41–51. Hämtad 18e nov från https://doi.org/10.1093/elt/ccs052  

  

Castro Huertas, I. A., & Navarro Parra, L. J. (2014). The role of songs in first-graders’ oral 

communication development in English. PROFILE Issues in Teachers’ Professional 

Development, 16(1), 11-28.  

  

Díaz Larenas, C. (2011). Exploring Knowledge of English-Speaking Strategies in 8th and 

12th Graders. PROFILE 13, (2), 85-98.   

  

  

Hunter, J. (2012). ‘Small Talk’: developing fluency, accuracy,and complexity in speaking  

ELT Journal  66, (1) Hämtad 5 dec från https://doi.org/10.1093/elt/ccq093  

  

  

Rahmani Doqaruni, V. (2014). Quantitative Action Research on Promoting Confidence in a 

Foreign Language classroom. Implications for second language teachers. s.i.e.: inquiry in 

education:. 5: (1) 1-20.  

  

Selin, P. (2014). Developing strategic competence in oral interaction in English as a foreign 

language. A classroom study. (Doctoral dissertation) Learning Study – 

undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. University of Gothenburg. Hämtad 5e 

dec från https://doi.org/10.1093/elt/ccm090  

  

Talandis,. G., Jr & Stout, M. (2014). Getting EFL students to speak: an action research 

approach. English Language Teaching Journal. 69, (1), 11-25. Hämtad 18e nov från 

https://doi.org/10.1093/elt/ccu037  

  



 

24 av 30  

Van Wyk, J. & Mostert, M. (2016). The influence of mother tongue and gender on the 

acquisition of English (L2). The case of Afrikaans in Windhoek schools, Namibia. Cogent 

education.   

  

Ölmezer-Öztürk, E., & Öztürk, G. (2016). Types and timing of oral corrective feedback in 

EFL classrooms: Voices from students. Novitas ROYAL (Research on Youth and Language), 

10(2), 113-133.   

Referenser   

  

Carless, D. (2007). Student use of the mother tongue in the task-based classroom. English 

Language Teaching Journal, 62 (4), 331-338.   

  

Crystal, D. (2003). English as a global language. (2. ed.) Cambridge: Cambridge University 

Press.  

  

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm:  

Natur och Kultur.  

  

Lundberg, G. (2013). De första årens engelska. Malmö: Studentlitteratur.  

  

Swedish Schools Inspectorate (2011). Kvalitetsgranskning: engelska i grundskolans årskurser 

6–9. (Quality evaluation: English in secondary school grades 6 -9). Stockholm: Swedish 

Government.   

  

  

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011:Reviderad 2017 (4:e uppl.). Stockholm: Skolverket. Hämtad 22e nov 2018 från 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-forgrundskolan  

  

Skolverket (2012). Om strategier i engelska och moderna språk. [pdf fil] hämtad 20e Nov 

2018 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3120 Börjesson, L Institutionen för 

pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet  



 

25 av 30  

  

  

  

  

   

   

 .    

  

  

  

  

  

  



Arbesa & Ruth.   

 

Bilaga A  
Tabell 1 visar artikelöversikt  

Författare. (År).    

  METOD     POPULATION  

 

 
  

           

Abdelhalim(2015)  
Att undersöka påverkan av berättelse och sång hos  
elever och dess utveckling av strategier i 

språkinlärning.  
        X            114  X      Grundskola Årkurs 5  

  
Ahlquist (2012)  

Att undersöka ett sammanhang i en påhittad 

berättelse och vad det har för fördelar för elevers 

motivation att lära sig engelska.  
              X      31        

Grundskola årkurs 4–

6  

Castro Huertas &  
Navarro Parra  
(2014)  

  

Syftet med studien är att utveckla muntlig 

kommunikation i klass 1 med användandet av 

sånger.  
X                    X        

Grundskola  Årkurs 

1  

                                

                                  

Diaz Larenas 

(2011)  
I studien jämfördes två klassers kunskaper om 

strategier.   
    X          X      108        

En åttondeklassare 
och andra års  
studenter på 

gymnasiet  

Hunter (2012)   
I studien undersöker man om metoden ”smalltalk” 

kan lindra spänningen och uppmuntra pratet i 

engelska.   
            X  X      22  6      studenter  
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Rahmani  
Doqaruni(2014)  

Att undersöka elevers självförtroende i muntlig 

kommunikation. Där material utdelas för att 

uppmuntra till att kommunicera i par/grupp.  
      X              16        Universitetsstudenter  

Selin(2014)  

Studiens syfte är att undersöka de kvalitativa 

skillnaderna mellan elevers förmågor att använda 

strategier medan de kommunicerar i engelska och 

om de kan anpassa språket efter sammanhanget.  

          X  X        107  15      

Två 

grundskoleklasser 

Årkurs 8  

Talandis JR, Stout 

(2014)  

Deras studies mål är att få studenter att prata mer 

genom en intervention med mer studentnära 

uppgifter.   
            X  X      160        studenter  

Van Wyk, J. & 

Mostert, M. 

(2016)  

Att undersöka påverkan av modersmål vs engelska i 

andraspråk  
  X              X    70        

Grundskola Årkurs 

5  

  
Ölmezer-Öztürk, 
E., & Öztürk, G. 
(2016)  
  

Studiens syfte är att undersöka uppfattning och 

preferenser i typ och timing av konstruktiv feedback 

som gavs av lärarna.  
  X          X                  
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Bilaga B  
Tabell 2 visar manuella sökningar som finns med i resultat.  

Artikel  Källa  

Abdelhalim, S M. (2015). Children  

Literature Based Program for Developing  

EFL Primary Pupils' Life Skills and  

Language Learning Strategies  

English teaching language journal (sökord:  

oral communication).  

Ahlquist (2012) Storyline- A task-based 

approach.  

Universitetsadjunkt 

Veronika Brock  

Hunter, J. (2012). ‘Small Talk’: developing 

fluency, accuracy,and complexity in 

speaking  

English teaching language journal. (sökord:  

oral communication).  
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