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Detta arbete är en kunskapsöversikt om hur lärare kan undervisa för att främja elevers 

vilja och mod att prata engelska i klassrummet. Syftet är med denna kunskapsöversikt att 

undersöka och redovisa undervisningsmetoder i engelska som andra språk med fokus på 

muntlig kommunikation.  

Syftet preciseras genom följande forskningsfråga – vilka metoder kan lärare använda sig 

av för att elever ska motiveras till att våga prata mer engelska i klassrummet?  

Det är sju artiklar från sök- och urvalsprocessen som ansågs vara relevanta för studien 

och som har granskats.  

Resultatet av vår kunskapsöversikt visar att det som främst påverkar undervisning och 

lärande är att skapa en miljö för kommunikation och vilja genom att motivera, att 

implementera engelska utanför klassrummet i lektionerna, estetiska 

undervisningsmetoder och användandet av teknik i lärande av engelska.  

Förslagsvis kan man vidare undersöka på vilka sätt dessa undervisningsmetoder kan 

användas.  Hur mycket påverkar årskursen metodernas grundläggande utformning? Hur 

ska lärare implementera detta och på vilket sätt mäter vid om eleverna vågar prata mer 

engelska i klassrummet innan respektive efter implementeringen av 

undervisningsmetoderna? Detta är funderingar vi tar med oss.  
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1. Förord 

I kursplanen för engelska markeras vikten av språk som människans viktigaste redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Skolverket betonar att ha kunskaper i språk kan ”ge nya 

perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt 

att leva” (Skolverket, 2018). Svenska elever omfattas av det engelska språket i vardagen och 

kunskaperna är därmed viktiga för att eleverna ska delta och ingå i olika sociala och kulturella 

sammanhang samt delta i det internationella studie- och arbetslivet (Skolverket, 2018). Enligt 

Lundberg (2010) minskar motivationen för elevers språkinlärning i årskurs 5-6 vilket ställer 

krav på lärarens metoder för att kontinuerligt öka elevers intresse inom engelskämnet. 

Lundberg skriver vidare att elever ofta inte känner sig bekväma under en muntlig övning 

eftersom de känner en rädsla för att kommunicera med andra, vilket leder till minskad 

motivation. Detta stöds även av Börjesson (2012) som skriver att våga och vilja använda 

språket i klassrummet är viktiga faktorer i språkinlärning (Börjesson, 2012, s. 2). Således är 

en stor del utav detta arbete inriktat på vilka metoder lärare bör använda för att främja elevers 

språkutveckling och motivation. Att utveckla ett omfattande kommunikativt kunnande är 

viktigt, vilket leder vidare till frågan vi som framtida lärare tänker på – hur ska lärare 

motivera elever att våga använda det engelska språket mer i klassrummet?  

 

I detta examensarbete ligger tidigare litteratur och forskning i fokus där vi bearbetar material 

och utifrån forskningsfrågan konkretiserar nuvarande forskning om undervisning av engelska 

i klassrummet.  

 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka våra handledare Björn Sjödén och Patrik Lilja för deras stöd 

och handledning under vårt uppsatsskrivande. Vi vill även tacka Bo Nurmi för all feedback i 

fått efter opponeringen. Utan er hade det inte varit möjligt för studien att genomföras. Vi har 

lärt oss väldigt mycket under skrivandets gång, bland annat hur krävande det faktiskt kan 

vara. Med detta i bagaget ser vi framemot att skriva våra c-uppsatser! 

 

Trevlig läsning! 

 

Fatlind & Ivan 
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2. Bakgrund 

Människan har grundläggande psykologiska behov att känna kontakt med andra och lusten att 

bilda sociala band är en av de mäktigaste av alla mänskliga motiv (Baumeister & Lery, 1995). 

I pedagogiska sammanhang kan behovet av relation, känslan av att vara kopplad till andra, 

fungera som en kraftfull motivationskraft för att agera på sätt som gynnar till interpersonella 

relationer (Walton et al., 2012). När behovet av känslan att relatera är tillfredsställd blir elever 

bättre utrustade för att kunna möta skolans kognitiva och affektiva krav (Martin & Dowson, 

2009). I Sverige har eleverna omfattande möten med engelska utanför klassrummet. Den stora 

utmaningen för läraren när det handlar om ökad motivation för elever är därmed att skapa 

lärande miljöer som är målinriktade och knyter an till elevernas erfarenheter utanför skolan 

(Ushioda, 2013). 

 

Trots att svenska ungdomar har uppnått goda resultat i engelska i internationella mätningar 

finns det även rapporter som visar alarmerande problem i engelskundervisningen (Skolverket, 

2004 och Skolinspektionen, 2011). En kvalitetsgranskning av Skolinspektionen (2011) visar 

att det bedrivs lektioner där inte ett enda ord talades på engelska, varken av läraren eller av 

eleverna. Kvalitetsgranskningen visar även att det fanns oacceptabla skillnader i 

undervisningen och provresultaten mellan skolor i Sverige och att det var liten variation på 

undervisningen. Granskningen visar dessutom att undervisning i engelska som andra språk i 

Sverige måste anpassas mer för att möta enskilda elevers behov och intressen (Skolverket, 

2004 och Skolinspektionen, 2011).  

 

De utmaningar med motivation och undervisningsmetoder som skrivs om 

engelskundervisning i grundskola är utmaningar som vi också har observerat på våra VFU-

skolor, i synnerhet brister det i användandet av engelska vid kommunikationen mellan lärare 

och elev. Motivation är därmed ett centralt och omfattande begrepp som kommer att brytas 

ner i mindre delar för att skapa bättre förståelse inom det området vi studerar. Därtill finns det 

flera olika motivationsteorier och centrala begrepp som vi i detta kapitel kommer att definiera 

för läsaren och således blir det enklare att följa med när vi redovisar motivationsforskningen. 
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Det finns också personliga skäl för det valda området som inte kan uteslutas och behöver 

upplysas. Vi har praktiserat på flera olika skolor under vår högskoletid och har upptäckt en 

gemensam problematik inom muntlig kommunikation i engelskämnet. Samtal med lärare och 

rektorer har varit en stor bidragande faktor för arbetets skrivande och vårt egna intresse. Ett 

gemensamt kännetecken i samtalen var lärarnas och rektorernas syn på elevers talande 

engelska utanför klassrummet. De flesta ansåg att det finns en tydlig skillnad i elevers 

självsäkerhet när de pratar på engelska hemma respektive i klassrummet. I början tyckte vi 

inte att engelska utanför klassrummet var relevant för den egna frågeställningen men med 

hjälp av tidigare granskad forskning valde vi att inkludera denna aspekt i 

resultatredovisningen.   

 

Vår studie kommer att fokusera på följande delar av läroplanens centrala innehåll inom 

engelska:   

·      Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar  

·      Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intention  

·      Olika former av samtal, dialoger och intervjuer (Skolverket, 2018).   

 

I Lgr 11 skriver Skolverket att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en 

omfattande kommunikativ förmåga vilket innebär att förstå talad och skriven engelska, förstå 

och tolka innehåll i talad och skriven engelska, kunna formulera sig och samspela med andra i 

tal och skrift genom att använda språkliga strategier och att kunna anpassa sitt språk till olika 

situationer, syften och mottagare (Skolverket, 2018, s.33). Kommunikationens innehåll i 

årskurs 4–6 är ämnesområden som är välbekanta för eleverna, vardagliga situationer, 

intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter, åsikter, känslor och erfarenheter samt 

vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska 

används (Skolverket, 2018, s.35).  

 

Det finns otillräcklig svensk forskning inom området engelskundervisning. Bristen på nya 

svenska studier kan bero på våra val av sökord eller urvalskriterier men också för att forskare 

kanske skriver på engelska för att nå en bredare publik. Engelska i Sverige befinner sig 

mellan att anses vara ett främmande språk eller ett andra språk, och därmed bör studier inom 

båda definitionerna kunna kopplas ihop med undervisningsmetoderna i Sverige.  Att inte vilja 

kommunicera på ett andra språk eller främmande språk i klassrummet är ett globalt problem. 

Därmed bör metoder som visat sig påverka elevers vilja att kommunicera även kunna 
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appliceras på svenska elever då samma grundproblem finns, nämligen att använda det 

engelska språket i klassrummet (Stefansdotter, 2015).  

2.1. Motivation  

I anknytning till tidigare forskning i denna studie avgränsar vi definitionen av begreppet 

utifrån studiens syfte och frågeställning. I Nationalencyklopedin definieras motivation som en 

psykologisk term för de faktorer hos en individ som väcker, formar och riktar beteende mot 

olika mål (NE 2019). Woolfolk & Karlberg (2013) är inne på samma spår men utvecklar 

ytterligare genom att förklara motivation som en inre drivkraft hos en organism (Woolfolk & 

Karlberg, 2013, s.2). Skolverket har publicerat ett antal rapporter om motivation där 

definitionen överensstämmer med ovanstående. I skolans värld kan motivation innebära 

individers önskan att delta i lärandeprocesser. Lärares engagemang och tillit är bidragande 

faktorer som påverkar till ökad motivation hos elever (Skolverket, 2018). 

 

Vad innebär definitionen av motivation? I studiens sammanhang handlar det om elevers vilja 

att kommunicera, likt elevers motivation till att lära sig engelska och kunna kommunicera på 

engelska. Motivation i detta sammanhang kan uppenbara sig genom att elever visar lust till att 

lära sig språket, engagerar sig i lärandet och i lektionerna samt upplever undervisningen som 

meningsfull (MacIntyre, 2007, s.566-569).  

 

Forskning om motivation inom det breda området för andra språk domineras av Gardners 

arbete. Enligt honom kan språkinlärning betraktas som en unik upplevelse som kräver att 

eleverna ska interagera med ett formellt kunskapssystem samt med dem kulturella delarna av 

språktalare (Gardner, 2001). Gardners studier betonar att språkattityder är en produkt av 

elevens identifiering med kulturen och talarna i målspråket och att styrkan hos elevens 

identifiering med samhället är den avgörande faktorn för attitydbildning och motivation. 

Utifrån detta resultat utvecklade Gardner begreppet ”integrativness” (Gardner, 1979, s.194) 

vilket definieras som elevens villighet eller förmåga att identifiera sig med andra kulturella 

samhällen vilken görs möjligt genom att kunna använda språket. 

 



 7 

2.2. Kommunikation 

Författaren Pinter (2006) skriver att det är ytterst betydelsefullt för lärare att kommunicera på 

det språk hen lär ut för eleverna. Eleverna behöver vänja sig vid språket i undervisningen när 

de lyssnar och talar, eftersom i de yngre åldrarna är det lyssna och tala som är de främsta 

aspekterna för språkinlärning (Pinter, 2006, s.62). Pinter redogör för hur viktigt det är med en 

anpassad undervisning för varje elevs behov. Exempel på behov kan vara aktivt rådande 

kunskaper, intresse eller särskilt stöd. Här menar Pinter att genom att ha ett individuellt 

perspektiv i klassrummet kan lärare öka elevernas motivation till att lära sig engelska (Pinter, 

2006, s.63). Skolans styrdokument är förenligt med Pinters beskrivning gällande hur 

undervisningen bör se ut. Läroplanen (Skolverket, 2018, s.40) förklarar den likvärdiga 

utbildningen som individualiserad där undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.  

 

Börjesson (2012) och Lundberg (2010) menar på att vilja och våga är två viktiga krafter för 

språkinlärning och språklig kompetens. Lundberg skriver att elever kan uppleva obehag inför 

att tala högt på grund av rädslan att bli kritiserad av andra. Istället fäster elever allt för ofta 

fokus på hur de upplevs av sina kamrater istället för att se på situationen som ett tillfälle att 

lära sig (Lundberg, 2010, s.21). Lärare bör därför sträva till att ha trygga elever i klassrummet 

som vill och vågar kommunicera inför och med varandra (Börjesson, 2012, s. 2). 

 

Vilja att kommunicera eller willingness to communicate (WTC) handlar om individers 

andraspråksinlärning och deras vilja att aktivt söka efter tillfällen för att kommunicera 

(MacIntyre, 2007, s.568). Begreppet är från ett elevperspektiv men lärarens roll blir tydligt 

när MacIntyre förklarar vidare genom användandet av en pyramidmodell. Självförtroende och 

motivation är viktiga beståndsdelar som bidrar till elevernas vilja att kommunicera. Denna 

teori visas med hjälp utav en pyramid som redovisas nedanför (MacIntyre, 2007, s.568).  
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Det som går att utläsa ur pyramidmodellen är att en motiverad lärare är viktig för att kunna 

skapa viljan att kommunicera med, och kunna använda det, engelska språket. Figuren är 

indelad i sex lager som influerar lärandeprocessen. Gruppklimatet och elevens personlighet 

utgör basen för figuren. Toppen av pyramiden är var eleverna bör vara för att uppnå största 

möjliga språkkompetens (MacIntyre, 2007, s.564). Utifrån ett lärarperspektiv behöver lärare 

hitta strategier för att få elever närmare toppen och använda sig utav modellen för att se var en 

elev eller flera elever fastnar. Är det exempelvis sociala eller individuella faktorer som 

påverkar, motivationen eller beteendet?  

3. Syfte och frågeställning 

Denna studie tar avstamp i bristen på motiverande kommunikativa metoder i engelska 

klassrummet. Syftet är med denna kunskapsöversikt att undersöka och redovisa 

undervisningsmetoder i engelska som andra språk med fokus på muntlig kommunikation.  

 

Syftet preciseras genom följande forskningsfråga,  

·      Vilka metoder kan lärare använda sig av för att elever ska motiveras till att våga prata mer 

engelska i klassrummet?  
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4. Metod 

I detta kapitel kommer val av metod och information om datainsamling och analyssätt att 

presenteras. Sökandet, granskandet och sammanställandet av litteraturen har skett 

systematiskt och utifrån relevansperspektiv för att kunna besvara forskningsfrågan (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wernström, 2013, s.31). Urvalskriterier, sökkriterier samt val av design 

kommer att beskrivas i detta avsnitt.  

4.1. Design  

Designen är en kvalitativ textanalys av litteratur, vilket innebär att tidigare forskning 

undersöks systematiskt utifrån forskningsfrågorna (Eriksson et al., 2013, s.32). Inom denna 

litteraturstudie har flertal relevanta källor inom området, vetenskapliga artiklar, avhandlingar 

eller rapporter, undersökts och därefter har det skett ett urval utifrån forskningsfrågan. Den 

kvalitativa textanalysen liknar metoden innehållsanalys, vilket menas en undersökning av 

innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. Innehållsanalys 

används dock oftare vid kvantitativa undersökningar och därför använder sig denna studie av 

en klassisk textanalys (Esaiasson et al., 2002, s.219). I textanalys menar man på att vissa delar 

i texten anses vara viktigare än andra, och här är det syfte, fråga och teori som styr vad läsaren 

väljer ut (Esaiasson et al., 2002, s. 233).  

4.2. Systematiska sökningar   

Databaserna som användes var ERIC och SWEPUB där den förstnämnda inriktar sig mot 

internationell forskning och som namnet antyder adresserar SWEPUB till den nationella 

forskningen. Vi avgränsade träffarna till ”peer-reviewed only” i den engelska databasen för 

att få en mer trovärdig forskning som har granskats. Peer review är kort förklarat 

vetenskapliga publikationer som har lästs och granskats av ämnesexperter innan de 

accepterats för publicering. Det är en form av kvalitetsgranskning som säkrar att den 

publicerade forskningen håller en hög standard. Motsvarande gjordes på den svenska 

databasen där två separata begränsningar (“refereegranskat” och “övrigt vetenskapligt”) var 

nödvändigt för att få med både artiklar och avhandlingar.   
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När konstruktionen för våra sökord inleddes, strävade vi efter att placera nyckelorden i en 

kontext för att inte få en oändlig mängd irrelevanta data för arbetet. I ERIC började vi med 

simplare sökningar som; English motivation, oral english, teaching methods, men fann 

alldeles för många träffar och började följaktligen att kombinera nyckelord som bildar en 

söksträng. 

English motivation AND oral english OR spoken interaction AND teaching methods AND 

second language AND Communicative Competence OR Language Fluency 

Ovanstående söksträng gav oss sju träffar varav två används för arbetet. Eftersom söksträngen 

är lång har en tabell utformats för att enklare åskådliggöra för hur den ser ut i databasen. 

ERIC 

 

Första raden: English Motivation 

Andra raden: Oral English OR Spoken Interaction 

Tredje raden:  Teaching Methods 

Fjärde raden: Second Language 

Femte raden: Communicative OR Language Fluency 

 

 

I SWEPUB fick vi använda en annan söksträng eftersom den tidigare inte gav några träffar. 

Vi upptäckte att det var svårare att hitta relevant material för vårt område i SWEPUB men 

slutligen fick vi 14 träffar med följande söksträng; 
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Second language motivation  

Av dessa träffar var det bara en relevant artikel som uppfyllde kriterierna och inkluderades i 

kunskapsöversikten. Den bristande nationella forskningen är ett bekymmer som diskuteras 

mer ingående i den sammanfattande diskussionsdelen. 

4.3. Manuella sökningar 

De systematiska sökningarna har behövts kompletteras med manuella sökningar vilket 

innebär sökningar utanför den ursprungliga söksträngen. Ett viktigt begrepp som inte 

inkluderades i söksträngen på grund av för få träffar, är WTC begreppet. Graham Robson är 

ett namn som stötts på ofta i samband med forskningsöversikten när det innefattar WTC. Det 

är ett namn många väljer att referera till vilket ökade vårt intresse för Robsons arbete. Således 

blev den manuella söksträngen; 

Graham Robson AND wtc AND oral language 

“Oral language” inkluderades för att finna forskning som tydligare berör vår frågeställning 

och syfte. Endast en peer-reviewed artikel dök fram och den används i kunskapsöversikten. 

Elevers relation med lärare är viktigt för motivationen i samband med andraspråksinlärning. 

Det var ett samtalsämne som ofta dök upp när området diskuterades med lärare och rektorer 

på skolorna. Därför gjordes det en söksträng enbart för det området.  

Teacher-Student Relationships AND L2 Motivation AND Interpersonal Relationship 

Ovanstående söksträng resulterade i en relevant träff som inkluderats i kunskapsöversikten. 

Vi ansåg att det behövdes mer vetenskapligt underlag för aktiviteter och metoder som 

motiverar elever i grundskola. Därpå konstruerades nya sökord;  

Activities to motivate young learners 

Sökorden gav oss 15 träffar där majoriteten inte uppnådde inklusions- och 

exklusionskriterierna. Bara en artikel visade sig vara relevant för arbetet. 
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Den bristande nationella forskningen var ett bekymmer, därav försökte vi finna åtminstone en 

till artikel på SWEPUB. Engelska utanför klassrummet och lärares saknade motivation är 

något Sundqvist och Olin-Scheller beskriver i sin forskning vilket är relevant för denna 

kunskapsöversikt. Sökorden; “English teachers demotivation” resulterade i två träffar varav 

en artikel ansågs vara relevant för arbetet. 

4.4. Urval 

Vi har ett antal inklusionskriterier för de studier som selekterats. De kriterier som den tidigare 

forskningen behöver uppnå för att inkluderas i arbetet är följande;  

 Undersökning av någon aspekt av muntlig utveckling i engelskämnet  

 Studiernas deltagare går i årskurser som matchar den svenska grundskolan F-9 eller 

gymnasie- och universitetselever 

 Den tidigare forskningen redogör för engelska som andraspråk 

Exklusionskriterier för den valda forskningen har även formulerats.  

 Studier där man studerat elever och/eller barn med särskilda svårigheter, tex.   

Funktionsnedsättningar 

 Studier som inte är refereegranskade  

 

Dessa kriterier används i för att avgöra vilken litteratur som är relevant för 

kunskapsöversikten.  

 

4.5. Analysmaterial 

Samtliga artiklar lästes först igenom var för sig för att få en bredare överblick av 

datamaterialet. Därefter kunde vi se mönster och kopplingar mellan artiklarna vilket redovisas 

i större sammanställningar både som bilagor och som resultat.  Nedanstående tabell fungerar 

som datamaterialöversikt för artiklar som användes i resultatkapitlet.  
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Tabell 1. Presentation av utvalda artiklar samt resultat från kvalitetsgranskning och innehållsanalys 

Författare  Artikel + år Relation till 

studiens syfte 

Chamkaur Gill Maximising Asian ESL Learners’ 

Communicative Oral English via 

Drama (2016) 

Kommunikativt drama 

Graham Robson 
 

A Model of Situational Willingness 

to Communicate (WTC) in the 

Study Abroad (2015).  

WTC (vilja att 

kommunicera) 

Kelly Davidson Devall A conversation with Paula Garrett-

Rucks – Creative, kinesthetic 

activities to motivate young learners 

to communicate (2015) 
 

Motivation genom 

kreativitet och historia 

Pia Sundqvist och Christina Olin-

Scheller 
Classroom vs. Extramural English: 

Teachers Dealing with 

Demotivation (2013) 

Motivation och 

extramural engelska 

Nubia Patricia Carrero Pérez 
 

Effects of Tasks on Spoken 

Interaction and Motivation in 

English Language Learners (2016) 

Språklig interaktion 

och motivation 

Alastair Henry och Cecilia Thorsen Teacher–Student Relationships and 

L2 Motivation  (2018) 

Lärar-elev relationens 

innebörd i motivation 

Svenja Adolphs, Leigh Clark, Zoltán 

Dörnyei, Tony Glover, Alastair 

Henry, Christine Muir, Enrique 

Sánchez-Lozano and Michel Valstar 

Digital innovations in L2 

motivation: Harnessing the power of 

the Ideal L2 Self (2018) 
 

Teknik i skapandet av 

ideella L2-jaget och 

motivationen 

 

Inledningsvis flyttades samtliga källor till kunskapsöversikten (Bilaga A) där syfte, metod, 

population och årskurs noterades för att fullständigt rama in källornas relevans för arbetet. 

Detta var en bra metod att tillämpa eftersom det gav en bild över hur källorna är upplagda. 

Källorna lästes och bearbetades för att hitta gemensamma nyckelord som mynnade ut i 

kategorier vilka presenteras i resultatdelen. Många av källorna hade gemensamma nyckelord 

som motivation och WTC. Efter bearbetning kring källornas resultat fick vi totalt fyra 

kategorier som redovisas under nästa rubrik.  



 14 

5. Resultat  

I detta avsnitt redovisas resultat av litteraturforskning som analyserades utifrån 

frågeställningen. Resultatet har delats upp i stycken efter de kategorier vi hittar genom 

analysen samt ett stycke som redogör på vilka sätt engelskläraren påverkar elevers motivation 

och kunskapsutveckling inom ämnet. Forskningsfrågan lyder som följande; vilka metoder kan 

lärare använda sig av för att elever ska motiveras till att våga prata mer engelska i 

klassrummet? 

 

5.1. Resultat från textanalys och presentation av utvalda artiklar 

Det är fyra metoder som är återkommande: skapa en miljö för kommunikation och vilja 

genom att motivera, att implementera engelska utanför klassrummet i lektionerna, estetiska 

undervisningsmetoder och teknik i klassrummet. Resultatet visar att metoderna estetisk 

undervisning och teknik för lärande av engelska är vanligt förekommande och ger goda 

möjligheter för eleverna att utveckla sitt engelska språk.  

 

Problemområdet som identifierats är att det sedan en lång tid tillbaka har tillämpats 

traditionella undervisningssystem inriktade på grammatik-inlärning och på läsnings- och 

skrivprocesser, och lämnat utveckling lyssnande och talande färdigheter vid sidan (Perez, 

2016).  

5.2. Skapa en miljö för kommunikation och vilja genom att motivera  

En stor majoritet av litteraturen berör viljan att kommunicera (Robson, 2015 och Perez, 

2016). I sin artikel om aktivitetsbaserad inlärning (task based learning, TBL) eller 

uppgiftsbaserad inlärning och undervisning (task based learning and teaching, TBLT) menar 

Perez (2016) att aktivitets- och uppgiftsbaserad inlärning är ett kommunikativt 

tillvägagångssätt, främst där engelska undervisas som ett främmande språk. I synnerhet där 

engelska undervisas som ett främmande språk blir kommunikation ett sätt att initiera vilja. 

Likt Perez (2016) menar även Robson (2015) att kommunikation är väsentligt och att 

klassrummet bör ha det som främsta mål att skapa vilja att kommunicera (WTC) för eleverna. 

Om eleverna kan skapa en vilja att kommunicera i klassrummet kommer de förhoppningsvis 
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att ta med sig dessa vanor utanför klassrummet och använda dem i den verkliga världen 

(Robson, 2015, s. 114).   

 

Författaren Gill (2016) diskuterar i sin artikel om användandet av drama för att skapa en god 

miljö för elever att kommunicera. Elever blir ofta nervösa i situationer där det är nödvändigt 

att prata på engelska. Rädsla för att göra grammatiska fel, ha bristande flyt i språket och 

otydlighet kan göra att de känner sig generade och det i sin tur står i vägen för att våga 

använda språket. Dessutom kan kulturella problem kopplade till röstprojektion och 

kroppsspråk hindra muntlig interaktion på engelska samt hindra studenternas motivation att 

prata. Dessa studenter berövas därmed av mycket nödvändig samtalande övning (Gill 2016, s. 

240).  

 

För att språkinlärning ska bli framgångsrik är det viktigt att klassrummet ger tillräcklig 

inspiration för att motivera eleverna och att undervisningsmetoderna är adekvata för att skapa 

en vilja att kommunicera (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). Henry och Thorsen (2018) 

skriver att det i klassrumsmiljöer krävs effektiv inlärning mellan personliga 

kommunikationer. Författarna undersöker en lärares två klasser och kommer fram till att 

uppgifter som handlar om interaktion, familj och deras intressen där eleverna får dela med sig 

av sina erfarenheter genererar bäst resultat och ökar viljan att kommunicera och motiverar 

eleverna till att göra uppgiften. Kontakten mellan lärare och elev dokumenterades, bland 

annat hur läraren hälsar på alla, hur hon använder sig av deras texter i klassrummet (exempel 

genom att tala till elever på engelska och säga ”för dig som gillar idrott kan du skriva om”), 

att hon böjde sig ner eller höjde sig på skrivbordsnivå och genom att flytta sig långsamt från 

skrivbord till skrivbord (Henry & Thorsen, 2018).  

 

5.3.1. Motivera genom att skapa upplevelse 

Att skapa vilja för att kommunicera handlar därmed även om motivation.  Sundqvist & Olin-

Scheller (2013) skriver att motivation handlar om att även skapa upplevelse i språkinlärning. 

Språk handlar även om attityder och hur elever identifierar sig med språket och vart det 

används. De skriver att motivation är den starkaste bestämmande faktor för resultat i engelska 

språket. Vidare leder de in i motsatsen till motivation – demotivation. Demotivation definieras 

som ”specifika externa krafter som minskar eller avtar motivationsgrunden för en 

beteendemässig avsikt eller en pågående åtgärd” i två studier om demotivation (Sundqvist & 

Olin-Scheller, 2013, s. 331). I sin artikel skriver Sundqvist och Olin-Scheller (2013) om olika 
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forskare som konstaterat att orsakerna till demotivation berodde främst på läraren (alltså 

lärarägda anledningar). Eleverna tillskrev sin brist på motivation till lärarens handlingar och 

ansvarsområden (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013, 331). De skriver även om Dörnyeis 

modell om engelska som andra språk som ger empiriskt stöd till lärarens nyckelfunktion för 

att motivera eleverna med hjälp av exempelvis självförbättringsaktiviteter i klassrummet. 

Författarna skriver också om andra studier som visar hur unga studenter har blivit frustrerade 

med skolan, främst på grund av otillräcklig inspiration (demotivation) och hur dessa 

ungdomar gav upp med skolan eller tog examen tidigt och letade efter mer utmanande 

aktiviteter i ”out-of-school-sammanhang”, till exempel i online gemenskap (nätverk för fans) 

och digitala spel (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013, s.331).    

 

Detta leder vidare in i på vilka sätt lärares kommunikationsfärdigheter är relaterad till elevers 

motivation och kunskapsutveckling inom engelskämnet? Lärarens intresse för, såväl som 

tillvägagångssätt och inställning till, språket läraren undervisar är bland de viktigaste faktorer 

som påverkar elevens motivation och därmed prestation. En annan viktig faktor är lärarens 

egen språkkompetens (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013, s.331). Sundqvist och Olin-Scheller 

lyfter upp en studie från där mer än 200 engelsklärare studerades som bedömde sina egna 

attityder och synsätt på ämnet som den avgörande faktorn som påverkar elevernas motivation. 

På samma sätt, i en studie av brittiska studenter som lärde sig tyska, fann man att läraren var 

kategoriserad som den enskilt viktigaste motivationsfaktorn av alla undersökta grupper 

(Sundqvist & Olin-Scheller, 2013).  

 

Positiva relationer med lärare är viktiga för elevers motivation, både i nya relationer och äldre 

kan kontakt med lärare ha omedelbar inverkan på engagemang och motivation. Positiva 

relationer med lärare har fördelaktiga effekter på utbildningsresultaten och korrelationer 

mellan positiva lärar-elevrelationer och akademisk kompetens och prestation är vanligt 

förekommande. Positiva relationer med lärare kan erbjuda stöd till elever som kämpar med 

skolans krav och stimulera positiva inlärningsbeteenden. I studier som undersöker effekterna 

av strategier på elevernas motivation har lärarbeteende framträtt som den viktigaste faktorn 

(Henry & Thorsen, 2018).  

 

Med tiden blir studentens uppfattning om förhållandet till läraren allt viktigare. Henry och 

Thorsen (2018) skriver om studier som påpekar att bara att påminnas om en person som man 

har ett nära personligt förhållande till, till exempel en bästa vän eller lärare, kan få effekt som 
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automatiskt framkallar mål och motivationer som är specifika för det förhållandet. I 

omedelbar situation styr dessa mål omedvetet beteenden.  

 

5.2. Implementera engelska utanför klassrummet i lektionerna 

EFL-klassrum (English Foreign Language) i Sverige står inför nya utmaningar som ett 

resultat av nya informella ”utanför skolan” språkkunskaper och inlärningsmetoder som har 

skapats av nuvarande mediakultur (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). EFL-lärare upplever 

det svårt att övervinna klyftan mellan engelska som används i skolan och engelska som 

används utanför skolan vilket benämns extramural engelska (EE). Som en konsekvens blir 

eleverna avskräckta och omotiverade (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). Lärare visar få 

tecken på att positivt använda sig av elevers EE trots att det är ett gyllene tillfälle för 

engelskspråkig inlärning. Följden av detta blir omotiverade och elever som inte vågar 

kommunicera på engelska (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013).  

 

Sundqvist & Olin-Scheller (2013) skriver om en pedagogisk modell Bridging Activities som 

är utformat för att förbättra engagemang och relevans genom införlivande av elevernas 

digitala-språkliga kompetens eller expertis, erfarenhet och nyfikenhet, tillsammans med en 

vägledande instruktör. I den modellen skriver man om att tonåringar ofta utför språkligt 

strukturerade identiteter utanför skolan som involverar digital medling i ”target language” 

(här engelska) och att lärare därför bör rikta medvetenhet om exempelvis Internet-specifika 

genrer i lärandet av engelska som andra språk. Ungdomar kan tillskriva sig ”expertroller” som 

dyker upp i online rollspel som World of Warcraft (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013, s. 333). 

Sundqvist och Olin-Scheller (2013) skriver att ungdomar som väljer att delta i extramural 

engelska-aktiviteter gör det huvudsakligen på grund av ett specifikt intresse snarare än 

avsikten att lära sig engelska. De skriver att utanför-skolan kontext och media har stora 

innebörder för lärande och undervisning.  I dessa sammanhang är deltagande kultur en viktig 

utmaning som skolan står inför (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013) 

 

En nyckelkomponent i Bridging Activities-tillvägagångssättet är att undervisningen bygger på 

elevens i stället för lärares val av Internet- eller medier texter eftersom det antas att förbättra 

lärarande och deras motivation (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). Studenternas kunskaper i 

”utanför-skolan” engelska blir inte erkända eller utnyttjade i klassrummet. Som en följd av 
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detta blir studenterna omotiverade vilket i sin tur delar engelskan i två delar, skolans engelska 

och extramural engelska, vilket ökar äkthetsgapet (vilket som är mer sant). Detta måste tas 

tillvara på eftersom i det nya medielandskapet/samhället fungerar ungdomar som ”prosumer” 

(både producenter och konsumenter) där kollektiva lärandeprocesser och kreativitet stöds 

(Sundqvist & Olin-Scheller, 2013, s.332).  

 

5.3. Estetiska undervisningsmetoder (drama, bild, tv) 

Devall (2015) menar på att ur ett kunskapsorienterat perspektiv är målet som språklärare att 

uppmuntra eleverna att använda målspråket för att kommunicera meningsfullt i spontana 

internationer på ett acceptabelt och lämpligt sätt med språkets modersmålstalare, oavsett 

elevens ålder – ex att svenska elever ska kunna konversera med engelska elever. För att lärare 

ska uppmuntra elever att använda språket menar språkläraren Devall (2015) intervjuar i sin 

artikel, Garrett-Rucks, att vi måste överväga de åldersrelaterade personliga intressena och 

utvecklingsnivåerna hos eleverna. De flesta unga elever, särskilt under 12 år, kämpar för att 

tillämpa koncept på saker som inte kan bli fysiskt manipulerade eller ”sedda”. Även små barn 

kan representera händelser och föremål och engagera sig i symboliska lekar. Av dessa skäl är 

kreativitet och kinestetisk verksamhet kärnan från förskola till eleverna börjar gymnasiet 

(Devall, 2015). 

5.4. Teknik i klassrummet 

Oavbruten och konstant motivation är avgörande för att lära sig ett andraspråk (L2) och ett 

sätt att stödja detta kan vara genom den mentala visualiseringen av ens ideala själv (Adolphs 

et al., 2018). Samverkan med olika former av teknik blir alltmer en vardaglig upplevelse i 

människors liv över hela världen, och snabbheten i den tekniska utvecklingen har skapat ett 

ständigt utvecklande landskap som driver gränserna för vad det är möjligt att uppnå med hjälp 

av teknik (Adolphs et al., 2018). Teknikanvändning kan genomföras av en lärare eller 

användas av elever utanför klassrummet genom olika metoder för datorstödd språkinlärning. 

Sådana initiativ har främjats av det faktum att användningen av datorer och online-resurser i 

många industriländer har blivit vanligt inom och utanför klassrummet (Adolphs et al., 2018). 

Denna typ av teknik kan innehålla till exempel interaktiva whiteboards, automatiska 

taligenkänningsprogram, virtuella världar, spel och användning av kombinerade paket som 

använder läroböcker, cd-skivor och onlineinnehåll (Adolphs et al., 2018). 
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Adolphs, Dörnyei, Henry (m.fl. 2018) skriver att en möjlighet för språklärare är att använda 

digitalt manipulerade bilder så att de i en visuell representation framträder som om elevernas 

språkkunskaper har förbättrats, ungefär som att skapa avatarer av sig själva som pratar 

flytande engelsk. Sådana utvecklingar kan gå hand i hand med olika tekniska framsteg som 

redan är tillgängliga för användning i språkinlärningsmiljöer som ett medel för att öka I dessa 

virtuella världar kan användarna interagera med sina virtuella själva eller med avatarer 

(Adolphs et al., 2018). Författarna skriver att fortsatt arbete med motivation är grundläggande 

för det framgångsrika behärskandet av ett andraspråk (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013 och 

Adolphs et al., 2018). Genom att utnyttja tekniken det kan vara möjligt att skapa bilder av 

eleven som en förbättrad andraspråktalare och som positivt kan påverka motivationen på 

samma sätt som en kan föreställa sig ett idealt ”jag” (Adolphs et al., 2018). 

 

Författarna betonar att denna studie bara representerar början på en resa för att förstå den 

potentiella användningen av teknik för att förbättra eller bygga L2 motivation genom att 

skapa en digitalt förstorad bild av det idealiska självet. Förutom att ge resultat om praktiska 

implikationer och implementeringar, ligger studien till grund för två huvudfrågor som 

framtida forskning sannolikt kommer att vidare adressera: det generella motiveringsvärdet av 

olika tekniska innovationer och tillvägagångssätt, och i synnerhet förhållandet mellan digitalt 

förbättrade bilder till mentala visualiseringar av möjliga självbilder (Adolphs et al., 2018).  

 

5.5. Resultatsammanfattning 

Det vi ser tydligt från kunskapsöversikten är det som noterades i tidigare forskning, nämligen 

att många elever lär sig engelska extramuralt. Dessa kunskaper utanför skolan måste erkännas 

och utnyttjas i klassrummet, om inte riskerar klassrum att få omotiverade i elever som delar 

engelskan i två delar, skolans engelska och engelska utanför klassrummet. I sin tur leder det 

till att äkthetsgapet ökar, alltså att gapet mellan vilken engelska som är sann ökar. Det vi 

också kan utläsa är lärarens oerhört viktiga roll gällande, inte bara undervisning, men 

motivation. Utan lärarens kompetens och egna motivation kan inte exempelvis estetiska 

undervisningsmetoder utövas.  
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6. Diskussion 

Metoden att använda estetik i klassrummet för språkutlärning var intressant. Där anser även vi 

att det är positivt att nyttja drama på ett annat sätt. Istället för att eleverna ska skriva en 

bokrecension om sin favoritfilm kanske de istället bör spela teater med sina favoritscener? 

Eller spela in sig själva medan de recenserar och låta de andra klasskamraterna gissa vilken 

film det är, nästan som charader? Att implementera teknik i klassrummet var också en 

intressant metod som vi stötte på. Kontroversiellt må det vara, men dagens samhälle är olikt 

det samhälle som var för bara fem år sedan. Barn interagerar med medier från en tidig ålder, 

redan vid bebisfas upplever vi att många barn har Ipad medan föräldern exempelvis matar 

dem och främst är det engelska låtar och serier. Detta säger oss flertal saker, dels att barn 

kommer i kontakt med det engelska språket från en ung ålder och lär sig det som kallas för 

internet-engelska, och det är viktigt att man som lärare är med i denna process. Dels säger den 

också att barn kommer i kontakt med media och teknik från en ung ålder vilket behövs 

implementeras även i samtliga klassrum. Här ser vi ett större problem beroende på skola och 

område. Vissa skolor kanske har budget för att köpa in touch-skärmar och Ipad medan andra 

kanske inte kan prioritera det, detta innebär då att vi kommer ha olika förutsättningar på 

skolor i Sverige. Detta undersökningsområde kommer nog ha en ökad betydelse för dagens 

förändrade pedagogiska och tekniska landskap för språkinlärning.  

 

En motiverad lärare är viktigt för att de andra faktorerna ska fungera. Utifrån vår 

kunskapsöversikt anser vi att det behövs mer forskning göras på svenska skolor om lärarens 

kunskaper och metoder i kommunikation och undervisning på engelska. Dels för att jämföra 

nationellt men också för att jämföra vart i engelskundervisning Sverige står i jämförelse med 

utländska skolor.  

6.2. Resultatdiskussion 

Willingness to Communicate är ett begrepp som återkommer genom hela arbetet. Pyramiden 

som redovisas i bakgrunden är ett bra utgångsläge för att framställa elevers användning av 

andraspråk. Motivation utgör en stor del av pyramiden där Sundqvist och Olin-Scheller 

(2013) skriver om Gardners arbete och uppfattning om kommunikationens essentiella 

aspekter. Motivation och självförtroende är drivande faktorer för viljan att lära inom 

språkutveckling menar MacIntyre (2007, s.572). Uppfylls inte dessa faktorer, är risken stor till 

att elever bestämmer sig för att vara tysta (Lundberg, 2010, s. 20). För att förhindra detta 
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lyfter Robson (2015) fram betydelsen av kommunikationen och hur det måste prägla 

klassrummet i engelskundervisningen. Detta kan tyckas vara självklart men att träna på att 

kommunicera muntligt blir ofta förträngt av skriftliga förmågor i klassrummen. Enligt våra 

observationer på diverse skolor, fokuserar lärare främst på skrivning och läsning i 

engelskämnet. Muntlig kommunikation tycks tro komma automatiskt när elever förbättrar och 

tränar på dessa förmågor. Så är inte fallet utan för att kommunicera måste elever just träna på 

muntlig kommunikation menar Robson (2015). 

 

För att återknyta till arbetets frågeställning; Vilka metoder kan lärare använda sig av för att 

elever ska motiveras till att våga prata mer engelska i klassrummet, visar kunskapsöversikten 

ett antal olika metoder. En av metoderna är implementering av engelska utanför klassrummet 

i lektionerna. Sundqvist och Olin-Scheller (2013) förespråkar för denna metod och genom 

resultatet kan vi se varför. Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (2004, s.98) 

menar att engelska är ett av de ämnen där lärandet utanför skolan är störst. Lärarkompetensen 

har sjunkit sedan 1992 men trots detta har elevernas resultat inte påverkats negativt vilket 

beror på elevernas egen inlärning utanför klassrummet (Skolverket, 2004). Lärares roll blir 

alltså reducerad i engelskämnet och det är därför vi förespråkar för en ökad fokusering kring 

elevers intressen i utvecklingen av muntlig kommunikation i engelskämnet.  

 

En viktig faktor att ha med är gällande elevers behov att vänja sig vid språket i 

undervisningen när de lyssnar och talar eftersom i de yngre åldrarna är just lyssna och tala 

som är de främsta aspekterna för språkinlärning. Om de inte lär sig detta i de yngre åldrarna 

kanske det minskar motivation och mod för att använda engelska i de högre årskurserna. 

 

För att elever ska våga kommunicera på engelska är motivation en grundläggande faktor. 

Trots att svenska ungdomar har uppnått goda resultat på engelska i internationella mätningar 

finns det problemområden som behöver adresseras. De muntliga 

kommunikationsfärdigheterna i engelska utövas i synnerhet extramuralt, alltså utanför skolans 

väggar. Elevernas kunskaper i ”utanför-skolan” engelska blir inte erkända eller utnyttjade i 

klassrummet. Som en följd av detta blir studenterna omotiverade. Lärarens intresse för såväl 

som tillvägagångssätt och inställning till språket läraren undervisar är bland de viktigaste 

faktorer som påverkar elevens motivation och därmed prestation. 
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6.3. Metoddiskussion  

Konstruktionen av söksträngar var enligt oss en komplicerad process som tog lång tid att 

bearbeta för att ge de träffar som vi ansåg var relevanta. Den grundläggande söksträngen gav 

många träffar som tycktes vara relevanta efter att ha läst abstract i artiklarna. Efter en mer 

ingående läsning av artiklarna observerade vi deras brister och relevans för 

kunskapsöversikten. Det egna arbetets syfte var ständigt i fokus när den tidigare forskningen 

lästes. Många av artiklarna var intressanta men den muntliga kommunikationen utelämnades 

och fokus hamnade istället på andra aspekter som inte är applicerbart för det här arbetet. 

Exempelvis hade en studie ett administrativt perspektiv i samband med teknikundervisning 

för att öka elevers talande engelska. Detta arbete fokuserar på lärarens roll vilket resulterade i 

att artikeln exkluderades.  

 

Vi vill även lyfta fram de källorna som vi har valt att inkludera och synliggöra några utav 

deras brister. Två artiklar har gjort sina studier på universitetselever vilket vi var kritiska mot 

inledningsvis eftersom vi ville rikta in vår kunskapsöversikt gentemot yngre elever. En av 

studierna behandlar begreppet Willingness to Communicate (WTC) som är grundläggande för 

detta arbete. WTC är inte inriktat gentemot en specifik åldersgrupp vilket gör modellen även 

relevant för yngre åldrar. Således kan slutsatser dras från studiens resultat och reflekteras 

kring. Den andra artikeln berör drama baserade tekniker för att öka självförtroendet hos 

studenter inom den muntliga kommunikationen. De dramavarianter som belyses är 

fundamentala tekniker för att öka muntlig produktion i klassrummet. Vi betraktar de nämnda 

teknikerna i artikeln som användningsbara för yngre elever och har därför inkluderat artikeln i 

kunskapsöversikten. 

 

Resultaten visar att lärarens roll i engelskundervisning har reducerats vilket ställer frågan 

varför elever överhuvudtaget ska komma till skolan för att lära sig engelska när de gör samma 

saker hemma? Här hade det kanske varit spännande att implementera artiklar som är kritiska 

till användandet av extramural engelska. 

 

Chamkaur Gills (2016) arbete inriktas på asiatiska elever vilket behövs uppmärksammas. Vi 

har alltså inkluderat internationell forskning där deltagarna har en väldig olik kultur jämfört 

med vår egna. Detta är viktigt att poängtera eftersom resultaten kan bli varierande beroende 

på deltagare. Länder som Japan och Korea förespråkar i stor utsträckning respekt för lärare 
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och lektionerna är till stor del lärarcentrerad. Elevdeltagande är alltså minimalt (Gills, 2016, 

s.241). Orsaken till inkluderingen är texternas område som berör engelska som andraspråk 

vilket är gemensamt för samtliga artiklar.  

 

För att återknyta till söksträngen, har vi själva varit kritiska till utformandet. 

Kunskapsöversikten hade varit enklare att följa om de systematiska sökningarna hade 

konstruerats för att få fler relevanta träffar. Det hade inte behövts lika många manuella 

sökningar och basen för arbetet hade kunnat åskådliggöras med den grundläggande 

söksträngen. Samtidigt är källorna som inkluderats i arbetet mycket intressanta och relevanta 

vilket i stor utsträckning beror på de manuella sökningarna. Detta blev dock kostsamt med tid 

och hade vi gjort detta arbete igen hade en mer pålitlig söksträng konstruerats från början.  

 

7. Slutsats och implikation  

Slutsatsen är att det som främst påverkar undervisning och lärande är att skapa en miljö för 

kommunikation och vilja genom att motivera, att implementera extramural engelska, 

motivation, estetiska undervisningsmetoder och användandet av teknik i lärande av engelska.  

Motivation har varit ett återkommande begrepp för att främja elevers vilja till att 

kommunicera på engelska samt att engelska utanför klassrummet, vilket är berikande för 

elever, måste implementeras in i lektionerna genom att kanske använda de estetiska 

metoderna (drama, bild osv). Eleverna kanske gillar Word of Warcraft så de spenderar en 

timme på det för att få ett svärd eller så älskar de skådespelarna Kristen Stewart och Robert 

Pattinson och ser därför The Twilight Saga om och om igen? Här anser vi att det som lärare 

gäller att anpassa lektioner utifrån extramural engelska, att fråga eleverna vad de gör eller 

tittar på fritiden under engelska lektionerna. På så sätt anpassas även språkutlärningen till 

individnivå.  

 

Vi anser att lärare bör inkludera metoder som är relaterade till hemmet men det betyder inte 

att klassrummet skall sträva efter att replikera elevers engelska utanför klassrummet. Det ska 

användas som en drivkraft för att motivera elever att kommunicera muntlig på engelska.  

 

Didaktiska implikationer för läraren innefattar en förståelse för elevers fritidsintressen och hur 

de använder sig utav engelska när de inte är i skolan. Det är svårt att implementera engelska 

utanför klassrummet i lektionerna om lärare inte är insatta i elevers andraspråksanvändning 
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utanför klassrummets väggar. Undervisningen bör i stor utsträckning vara individanpassad 

vilket kräver stor driv och engagemang från läraren för att kunna tillämpas. 

 

Utifrån Läroplanen för grundskola, LGR 11, finner vi det även relevant att man som lärare 

undersöker olika typer av undervisningsmetoder. Undervisning i engelska ska syfta till att, 

utöver utveckla kunskaper i engelska språket och om områden och sammanhang där 

engelskan används, skapa tilltro till sin egen förmåga att använda språket. Därmed är målet i 

engelskan att ge elever möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehåll i relation till egna 

erfarenheter, livsvillkor och intressen.  Det verkar inte finnas en större mängd forskning i 

Sverige om vårt valda område vilket vi antog innan arbetet påbörjades. Således kan forskning 

om lärares kunskaper inom kommunikation på engelska göras på svenska skolor. Det hade 

varit intressant att se om kommunikationsundervisningen skiljer sig mellan svenska och 

utländska skolor. 
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Chamkaur Gill Föreslår att aktiviteter som är baserade på olika drama tekniker 

kan vara värdefulla när det gäller att ge studenter möjligheter att 

använda kommunikativ muntlig engelska självständigt och utan 

restriktion under deras tid i engelskspråkiga länder. 

        X  X    UNI 

Graham Robson 
 

Denna vetenskapliga artikel föreslår att användandet av strukturell 

modellering har hjälp till att förklara konstruktioner som leder till 

viljan att kommunicera (Willingness to Communicate, WTC) i L1 

(modersmål) och L2 (andra språk) sammanhang. 

   X X  X    X X   UNI 

Kelly Davidson 

Devall 
Författaren Kelly Davidson Devall har en ”intervju-konversation” 

med Paula Garrett-Ruck om hur man motiverar kreativitet och 

kinestetisk inlärning hos unga språkelever. Garett-Rucks menar på 

att ur ett kunskapsorienterat perspektiv är målet som språklärare 

att uppmuntra eleverna att använda målspråket för att 

kommunicera meningsfullt i spontana internationer på ett 

acceptabelt och lämpligt sätt med språkets modersmålstalare, 

oavsett elevens ålder 

    X      X X   
ÅK 

1-6 

Pia Sundqvist 

och Christina 

Olin-Scheller 

Denna artikel beskriver utmaningar som EFL-klassrum (English 

Foreign Language) i Sverige står inför på grund av nya informella 

”utanför skolan” språkinlärningar sätt som har skapats av 

nuvarande medielandskap (mediakultur). 

   X     X   X   
ÅK 

7-9 

Nubia Patricia Denna artikel handlar om aktivitetsbaserad inlärning (task based   X  X  X   X X    ÅK  
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Carrero Pérez 
 

learning, TBL) eller uppgiftsbaserad inlärning och undervisning 

(task based learning and teaching, TBLT) och hur detta är ett 

kommunikativt tillvägagångssätt som främst tillämpas där 

engelska undervisas som ett främmande språk (English Foreign 

Language, EFL).   

9 

Alastair Henry 

och Cecilia 

Thorsen 

Denna studie handlar om positiva relationer med lärare är viktiga 

för elevers L2 motivation. Undersöker lärare-elev 

interaktionsmoment och utforskar påverkan på elevernas 

engagemang och motivation.  

    X  X    X X    

Svenja Adolphs, 

Leigh Clark, 

Zoltán Dörnyei, 

Tony Glover, 

Alastair Henry, 

Christine Muir, 

Enrique 

Sánchez-Lozano 

and Michel 

Valstar 

I denna artikel diskuteras en undersökande studie som undersökte 

möjligheten att använda teknik för att skapa representationer av 

språklärarnas ideella L2-själv digital. Samverkan med olika 

former av teknik blir alltmer en vardaglig upplevelse i människors 

liv över hela världen, och snabbheten i den tekniska utvecklingen 

har skapat ett ständigt utvecklande landskap som driver gränserna 

för vad det är möjligt att uppnå med hjälp av teknik 
 

      X   X X X    
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