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Sammanfattning

I denna uppsats har kinesiska läroböcker för IELTS-muntliga prov undersökts för att se hur bra de
är på att lära ut engelska. Uppsatsen frågeställning är: Hur väl följer de sex populäraste kinesiska
läroböckerna  för  det  muntliga  IELTS  -provet  de  SLA rekommendationer  som  sammanställts  i
uppsatsens teoridel? Undersökningen har genomförts med en preliminär materialanalys, där enbart
läroböckerna analyseras för att besvara frågeställningen. Undersökningen har använt en metodmall
av Andrew Littlejohn för redovisa resultaten. 10% av innehållet i varje lärobok har analyserats. För
att utvärdera resultaten har SLA (Second Language Acquisition) med teorier från Stephen Krashen
och Rod Ellis använts som teoretisk måttstock. 

Resultaten från undersökningen visar att de sex mest populära kinesiska läroböckerna för IELTS-
muntliga prov inte följer SLA:s rekommendationer och därmed inte lär ut engelska på ett effektivt
sätt.  Undersökningen fann att uppgifterna i läroböckerna bestod till  stor del av memorering och
repetition,  samt  hade  lite  valfrihet  för  eleven.  Det  fanns  nästan  inga  inslag  av  grammatik  i
uppgifterna. Alla läroböcker hade liknande uppbyggnad och väldigt lite variation av uppgifter. De
resultat som avvek från tidigare forskning var att fokuset i uppgifterna var mycket på att eleven
skulle öva muntlig färdighet.

Nyckelord: IELTS, Krashen, Ellis, Littlejohn, materialanalys, Kina
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1.Inledning

1.1 Bakgrund
I dagens Kina är engelskundervisning ett hett ämne. Efter att landet har öppnat upp sig mot 
omvärlden så har intresset för att lära sig utländska språk vuxit explosionsartat. Engelska är idag 
världens mest använda lingua franca och dominerar därför den utländska språkundervisningen. En 
tredjedel av jordens befolkning talar engelska och 45 länder har det som officiellt språk. Dessutom 
så är 80% av världens vetenskapliga skrifter och i princip 100% av världens källkod skrivna på 
engelska så det är är fullt förståeligt varför språkintresset i Kina är så stort.1

För att förstå exakt hur stor engelskundervisningen är i Kina så finns det många exempel att ge. År 
2007 uppskattades att det fanns ungefär 300 miljoner kinesiska elever som studerade engelska, 
varav 200 miljoner betalade för privat undervisning. Vidare beräknades att det fanns över 50 000 
institutioner för engelskundervisning.2  Den privata marknaden är därför enormt stor och innehåller 
många olika kategorier, såsom småbarnsundervisning, arbetsrelaterad undervisning och 
undervisning för specifika prov. Den absolut största kategorin är förberedande undervisning för 
specifika prov, som de allmänna universitetsproven i engelska (College English Test 4 eller 6) och 
internationella engelska prov som IELTS, TOEFL mfl.3

Kostnaderna för den privata undervisningen är svåra att beräkna eftersom det beror på vilka tillval 
som eleven själv gör men det varierar från några hundra till flera tusen yuan i månaden.4 Ett 
prisexempel är från skolan Beijing de niujin shangwu yingyu 北京的牛津商务英语 Beijing Oxford 
Business English , där målgruppen är affärsmän med hög inkomst. En kort kurs med 7 andra elever 

kostar 4000 yuan medan en 1-2 veckors lång kurs i England kostar 40-50 000 yuan.5

1 Liu, Huaisheng 刘怀生, ”Chengren yingyu peixun shichang de tezheng fenxi” 成人英语培训市场的特征分析 
[Analys av kännetecken för den privata vuxna engelska utbildningsmarknaden], Shandong ligong daxue yuancheng
jiaoyu xueyuan 山东理工大学远程教育学院 [Distance Education Institute of Shandong University], nr 3 (2007),  
s. 213.

2 Wu, Yunlong 吴云龙, “Woguo yingyu jiaoyu chanye qiantan” 我国英语教育产业浅谈 [Angående den kinesiska 
engelska utbildningsindustrin] Jiangxi caijing daxue waiguoyu xueyuan 江西财经大学外国语学院 [Jiangxi 
University of Finance and Economics College of Foreign Languages], nr11 (2007),  s. 44.

3 Cheng, Junfan 程达军 ,“Guonei yingyu peixun shichang suo cunzai de wenti yu jiejue celü”国内英语培训市场所

存在的问题与解决策略 [Problem och lösningar för den kinesiska privata engelskundervisningsmarknaden], 
Shenzhen zhiye jishu xueyuan 深圳职业技术学院 [Shenzhen Technical College], nr 4 (2004),  s. 93.

4 Liu, Huaisheng (2007), s. 214.
5 Liu, Huaisheng (2007), s. 214.
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Den här stora efterfrågan hos den kinesiska befolkningen gör att de privata skolorna expanderar 
otroligt snabbt. Varje år växer antalet eleven på den privata marknaden med 30%.6 För 2010 
uppskattades att omsättningen för den privata marknaden i engelskundervisning var 30 miljarder 
yuan.7 Enbart i Shanghai beräknas den totala omsättningen uppgå till 1,2 miljarder yuan per år.8

Uppenbarligen läggs det ner mycket resurser från både från privat-och-offentlig sektor på att lära de
kinesiska eleverna engelska men samtidigt är resultaten inte tillfredsställande. Kinas resultat i olika 
internationella mätningar i engelskkunskaper verkar gå neråt istället för uppåt. För att kunna 
bedöma kunskapstrenden hos de kinesiska eleverna behövs ett allmänt prov som är konsekvent och 
regelbundet förekommande för se hur resultaten ändrats över tid. I den här uppsatsen har det 
internationella provet IELTS valts för just det syftet.

IELTS står för International English Testing System och ges ut av Cambridge English Language 
Assesment, British Council och IELTS Australia. Det är ett av världens mest använda 
standardiserade engelska prov som erkänns av mer än 6000 olika institutioner i 135 olika länder.9

IELTS började i Kina 1987 och idag är Kina det land som flest antal provdeltagare.10 
Syftet med IELTS är visa hur bra förmåga en person har i att kommunicera med hjälp av engelska. 
Provet används väldigt ofta som intagningskrav av universitet världen över. Även migrationsverk 
använder IELTS för att se om personen i fråga uppfyller deras språkkrav. Provet består av fyra 
delar: Läsa, skriva, hörförståelse och muntlig språkfärdighet. Provdeltagaren får poäng för varje del 
som sedan läggs ihop till ett genomsnitt. Poängen varierar mellan 0-9, där 9 är högst.11 Det finns 2 
olika versioner av provet, en akademisk del och en allmän. Provdelarna kan skilja sig åt lite i 
svårighetsgrad men hörförståelsen och det muntliga provet är densamma i båda versionerna.12 Vid 
det muntliga provet får eleven på egen hand kommunicera med en examinator. Provtiden är på 
ungefär 15 minuter och är indelat i tre delar. I den första delen får eleven kort svara på lite allmänna
frågor om sig själv, i den andra delen får eleven presentera ett ämne som hen har blivit tilldelad en 
minut innan provets början. Ämnena väljs slumpmässigt och kan handla om precis vad som helst, 
samt varierar från elev till elev vid varje provtillfälle. I den sista delen får eleven diskutera det 
tilldelade ämnet med examinatorn. Eleven får sedan ett betyg som är en helhetsbedömning av hur 
bra ordförråd,grammatik,uttal och flyt i språket som eleven har. Betyget ges på en skala från 0-9, 

6 Fang,Yong 方勇, “Shichang xifen—yingyu peixun ye fazhan de biyou zhi lu ” 市场细分—英语培训业发展的必

由之路 [Marknadssegmentering- Den enda vägen för den privata engelskundervisningsindustrins utveckling], 
Hubei jianghan daxue waiguoyu xueyuan 湖北江汉大学外国语学院 [Hubei Univeristy of Foreign Languages], nr 
12 (2005),  s.93.

7 Cheng, Junfan (2004), s. 93.
8 Wu, Yunlong (2007), s. 44.
9 Chen, Jiaxin 陈佳欣 “Zhongguo kaosheng yasi kouyu difen yuanyin ji beikao jianyi” 中国考生雅思口语低分原因

及备考建议 [Kinas låga test resultat på IELTS muntliga prov: Anledningar och Förslag], Neimenggu yixueyuan 
waiguoyu xueyuan 内蒙古医学院外国语学院 [Inner Mongolia Medical College for Foreign Languages], nr 1, 
(2012), s. 166.   

10 Tian,Guiling 田桂玲 & Xue,Feng, 薛峰, “Wenhua shijiao xia de yasi kouyu kaoshi yu woguo yingyu yuyan 
jiaoxue” 文化视角下的雅思口语考试与我国英语语言教学 [IELTS muntliga prov och kinesisk 
språkundervisning i engelska i ett kulturellt perspektiv], Changchun shifan xueyuan xuebao 长春师范学院学报 
Journal of Changchun Teachers College, vol.31, nr 2 (2012),s. 171.

11 Zhang, Zuogong 张作功,“Yasi kaoshi yu yingyu jiaoji nengli de peiyang celü” 雅思考试与英语交际能力的培养

策略 [IELTS provet och den engelska kommunikationsförmågans utvecklingsstrategi] Heilongjiang gaojia yanjiu 
黑龙江高教研究 Heilongjiang Researches On Higher Education, nr 11 (2004), s. 133-135. s. 133.

12 Tian, Guling &  Xue Feng (2012), s. 171.
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där 9 är det högsta som eleven kan få.13

Av de kinesiska resultaten att döma så är det muntliga provet det svåraste och detta bekräftas även 
av opinionsundersökningar. Det muntliga provet uppger många är det vanligaste anledningen till 
varför de gör IELTS flera gånger, eftersom deras muntliga resultat inte var tillräckligt bra.14

Trots att engelskundervisningen expanderar i storlek och i resurser så har resultatstrenden varit 
fallande. Mellan åren 2002-2008 var det kinesiska genomsnittet på IELTS muntliga del 5,35.  För 
2007 var det 5,26 och 2008  var genomsnittet 5,25, vilket var det lägst rankade resultatet i världen 
vid den tiden.15 Elever och lärare är väl medvetna om det muntliga provet är den svåraste delen för 
flertalet elever men ändå tycks inte trenden vända. De låga resultaten kan till visst del skyllas på  
provdeltagarnas generellt låga ålder och att många är oförberedda första gången de gör provet men 
trenden borde inte peka neråt.16 Språkvetare i Kina menar att det är undervisningen som felar. Den 
kinesiska pedagogiken saknar inslag av genuin kommunikation och ger inte eleverna någon 
förståelse för den engelsktalande kulturen. Andra menar att undervisningen är för traditionell. 
Lärarens roll är att vara auktoritär och eleverna fokuserar enbart på att få ett högt provresultat. Detta
gör att eleverna försöker memorera massor utav förberedda svar utan någon tanke att använda 
engelska i verkliga situationer.17

Det alla experter är rörande överens om är att engelskundervisningen i Kina har brister. Men var 
ligger bristerna? Är det hos lärare eller hos läromaterialet? Saknar lärarna kompetens eller har 
läroböckerna dålig pedagogisk struktur? I denna studie undersöks om de kinesiska läroböckerna i 
engelska har en bidragande effekt till de låga IELTS-resultaten. För att avgöra om så är fallet så har 
de sex mest köpta läroböckerna på internet analyserats utifrån de riktlinjer som den teoretiska 
språkvetenskapen, SLA(Second Language Acquisition), angivit för effektiv språkinlärning.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att se om de sex populäraste kinesiska läroböckerna för IELTS 
muntliga prov är konstruerade så att de lär ut engelska på ett effektivt sätt.  Med lära ut effektivt 
menas att lära ut enligt den moderna språkvetenskapens rekommendationer, så att inlärningen 
maximeras och att eleverna förvärvar så mycket kunskap som möjligt.  

Detta leder till frågeställningen: Hur väl följer de sex populäraste kinesiska läroböckerna för det 
muntliga IELTS -provet de SLA rekommendationer som sammanställts i uppsatsens teoridel?

1.3 Avgränsningar  
Uppsatsens syfte är ej att rangordna böckerna eller se vilken som är mest prisvärd. Fokuset kommer
heller inte att ligga på de ideologiska aspekterna eller budskapet i böckerna. Böckernas 

13 Ren, Ping 任平, “Jiejian yasi kouyu ceshi gaige yingyu kouyu jiaoxue”借鉴雅思口语测试 改革英语口语教学 
[Lånad erfarenhet från IELTS-muntliga prov för att förbättra den muntliga engelskundervisningen], Changchun 
zhiye jishu xueyuan 长春职业技术学院 [Changchun vocational and technical college], nr 5 (2012), s. 101. 

14 Chen, Jiaxin (2012), s. 166. 
15 Tian, Guiling &  Xue Feng (2012), s. 171.
16 Tian, Guiling &  Xue Feng (2012), s. 171.
17 Chen, Jiaxin (2012), s. 166.
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framställning och utseende kommer inte heller att tas med. Enbart de pedagogiska aspekterna för 
böckerna som helhet är intressanta för undersökningen. Samtliga av läroböckerna i undersökningen 
ingår i någon form av IELTS -paket för alla provets delar. Inga slutsatser kommer att dras om dessa 
paket som helhet, utan endast om de böcker som är med i analysen.

2. Teori
I det här kapitlet så kommer den teori som använts i undersökningen att förklaras. Nedan följer en 
introduktion om vad SLA är för något och varför SLA har valts som teori till undersökningen.

2.1 Introduktion av SLA
SLA står Second Language Acquisition och är en inriktning inom den teoretiska språkvetenskapen 
som bygger på att teoretiskt härleda generaliseringar, s.k. hypoteser, som försöker förutsäga hur det 
går till när människor lär sig främmande språk. Dessa hypoteser testas sedan empiriskt i den 
praktiska lingvistiken för att se om de faktiskt stämmer.18 Det finns ett flertal olika inriktningar i 
SLA, som t.ex. hur människors uttal förändras under tiden som de studerar L2 eller hur deras 
ordförråd utvecklas; vilka ord de lär sig först osv. Oftast studeras dock grammatikmönster och hur 
människor lär sig grammatik. Det SLA gör är alltså att försöka beskriva hur människor lär sig språk,
samt vilka externa och interna faktorer som påverkar inlärning.19 

De SLA-teorier som använts för att utvärdera läroböckerna i den här undersökningen kommer 
huvudsakligen från författaren Stephen Krashen. Kompletterande kritik och teorier har också 
kommit från SLA-författarna Rod Ellis och Barry McLaughlin. Anledningen till varför Krashens 
teorier valdes är delvis för att han är väldigt känd inom sitt område och delvis för att han nämns 
flera gånger av Littlejohn som en tänkbar SLA författare att använda sig av vid analysen av 
undersökningen.20 Det är också en fördel att utgå ifrån en basförfattare istället för att plocka 
teoribitar från många olika författare. Då hade risken varit stor att teoridelarna motsäger varandra 
och att resultaten blir tvetydiga. De kompletterande teoridelarna är noga utvalda och definierade så 
att de inte säger emot Krashens övriga hypoteser, utan att de istället tjänar som ett motsvar till 
Krashen kritiker, som förklaras mer ingående i avsnitt 2.4 Teorikritik.

Begreppet”Second language”  i SLA är ej att förväxla med ett andra språk som en person talar. Det 
är ej heller att förväxla med termen utländskt språk, det kan vara ett språk man lär sig naturligt av 
att befinna sig i ett annat land eller i ett klassrum. Second Language eller L2 avser ett främmande 
språk som en person ännu inte behärskar och det kan vara det andra eller femte i ordningen.21

Ordet ”Acquisition” i SLA betyder förvärvning och syftar till att man förvärvar ett språk när man lär
sig behärska det. En vidare förklaring av det begreppet kommer i näst nästa sektion(2.3).

18 Krashen, Stephen (1982)  Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergammon Press Inc, s. 2-6.
19 Ellis, Rod (1997) Second Language Acquisition. Oxford University Press, s. 3-5.
20 Littlejohn, Andrew (1992) Why are English Language Teaching materials the way they are? Diss. Lancaster 

University, s. 39-42. 
21 Littlejohn, Andrew (1992), s. 39-42.
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2.2 Presentation av författare: Ellis och Krashen
Stephen Krashen tog sin doktorandexamen vid UCLA 1972 och är idag  Emeritus Professor of 
Education vid University of Southern California. Han är författare till över 250 artiklar och böcker 
inom ämnena tvåspråkig undervisning, neurolingvistik, SLA och läskunnighet. Hans arbete har 
vunnit flera priser, däribland Mildenberger Award år 1982 för sin bok Second Language Acquisition
and Second Language Learning och Pimsleur award för bästa publicerade artikeln år 1985.22  

Rod Ellis är professor i applicerbar lingvistik vid Temple University i Japan och har tidigare varit 
avdelningschef vid Ealing College of Higher Education. Han har publicerat mycket inom English 
Language Teaching(ELT) och applicerbar lingvistik, samt gett ut ett flertal läroböcker i engelska för
utlänningar. Hans huvudsakliga arbetsintressen är SLA forskning och lärarutbildning.23

2.3 Krashens SLA-hypoteser
Krashen anser att det finns fem SLA-Hypoteser som generellt förutspår hur alla människor lär sig 
bemästra ett främmande språk. Dessa hypoteser kan då även säga vad som är mer effektiva sätt att 
lära sig ett språk på jämfört med andra.

Den första utav hypoteserna är den tidigare nämnda skillnaden mellan språkinlärning och 
språkförvärning. Krashen gör en viktig distinktion i begreppen lära och förvärva ett språk. Att lära 
sig ett språk innebär att lära sig om grammatik och medvetna strukturer. Detta kallas också för 
explicit kunskap, eftersom man kan tydligt specificera vilken regel man lär sig osv. Att förvärva ett 
språk innebär att man omedvetet lär sig språkstrukturer att kommunicera med. Detta kallas för 
implicit kunskap. Krashen förklarar implicit kunskap som den känsla modersmålstalare har när de 
talar sitt språk. De behöver inte veta om den grammatiska regeln som säger att en mening är fel; de 
känner det på sig. De behöver heller inte anstränga sig för att ta fram den implicita kunskapen, den 
bara finns där.24 Det är den implicita kunskapen som Krashens hypoteser eftersträvar att förklara hur
man på bästa sätt lär sig.
Den andra hypotesen kallas den naturliga ordningen och berättar hur människor förvärvar 
grammatiska strukturer i en bestämd ordning, från enkla till successivt svårare. Detta gäller för alla 
språk och för barn såväl som vuxna.25

De tre andra hypoteserna är mer komplicerade och kommer därför att förklaras mer djupgående steg
för steg.

2.3.1 Övervakar-hypotesen

Tidigare så förklarades skillnaden mellan språkinlärning och språkförvärvning. Övervakarhypotesen
förklarar hur de två förhåller sig till varandra. Enligt Krashen så är det språkförvärvningen som 
påbörjar människors kommunikation med hjälp av det andra språket. Det är också 
språkförvärvningen som gör människor flytande i ett annat språk. Språkinlärningens funktion är 
endast att vara övervakare och redigera människors kommunikation. Det är det som sker när man 

22 University of Southern California, (2014).
23 Ellis, Rod (1992 ) Second Language Acquisition and Language Pedagogy. Multilingual Matters Ltd, Bokomslag.
24 Krashen, Stephen & Terrell, Tracy (1983) The Natural Approach. The Alemany Press/ Pergamon Press Ltd, s. 26-

27.
25 Krashen, Stephen (1982), s. 12-15.
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t.ex. säger någonting och direkt ändrar sig för att man hörde att det första man sa inte var korrekt. 
Övervakaren korrigerar, i förhand eller i efterhand, så att yttrandet blir grammatiskt korrekt.26

Övervakar-hypotesen innebär då att språkinlärningen har en begränsad roll när det gäller att 
kommunicera med hjälp av andra språket. Det finns tre villkor, som när de är uppfyllda kan 
möjliggöra att en person kan använda övervakaren att kommunicera med istället för den 
förvärvande kunskapen. De tre villkoren är:

1. Tid. För att kunna tänka och formulera meningar med Övervakaren måste man ha tillräckligt med
tid. Oftast är vanlig konversation för snabb för att använda Övervakaren.
2. Fokus på form. När man använder Övervakaren måste man konstant tänka på grammatiska 
regler och syntax. Det kan leda till tveksamhet i språket och att man missar betydelsen av vad den 
andra parten försöker förmedla.
3. Veta om regeln. För att veta vad som är korrekt, måste den grammatiska regeln vara känd. Men 
eftersom språk är väldigt komplexa är inte alla grammatiska regler kända och det är dessutom 
osannolikt att man kan memorera alla kända regler och applicera dem.27

Även om alla tre villkoren är uppfyllda behöver inte det innebära att man kan använda Övervakaren
att kommunicera med. Dock så visar hypotesen och empiriska undersökningar att när de tre 
villkoren är uppfyllda så ökar användningen av Övervakaren. I sådana situationer så blir resultaten 
missvisande, då ökningen av självkorrigering gör att personen i fråga framstår som mer kunnig än 
vad som är fallet. Personen använder grammatikmönster som ännu inte är förvärvade, utan 
använder bara medveten koncentrerad kunskap.28

Slutligen så finns det också individuella skillnader i användandet av övervakaren.
Överanvändare är de som använder Övervakaren hela tiden, som konstant försöker redigera sin 
kommunikation vid alla tillfällen. Oftast blir deras tal väldigt stelt och de stannar upp mitt i 
meningar för att tänka över vad som grammatiskt korrekt. Orsaker till varför människor 
överanvänder Övervakaren kan vara antingen att de inte litar på sin egen förmåga eller att de har 
haft mycket grammatik undervisning och lite språkinmatning. De har inte haft chansen att förvärva 
någon implicit språkkunskap.29

Underanvändare är de som inte kan eller inte vill använda den explicita kunskapen, även när 
förutsättningarna tillåter. De förlitar sig helt på känsla när de kommunicerar, utan att tänka på den 
grammatiska formen.30

Optimala användare är de som använder Övervakaren när det är brukligt. Oftast använder de den 
inte i tal men i skrift och vid planerat tal, då förutsättningar är mer gynnsamma för korrigering. Att 
använda Övervakaren i sådana situationer är praktiskt eftersom det ökar chansen för att motparten 
förstår vad det är man menar. Att använda Övervakaren i vanligt tal däremot gör att språket blir 
ansträngt, det tar mycket energi och risken för att missuppfatta ökar.31

Mot denna bakgrund menar Krashen att prov som har gynnsamma Övervakar-villkor inte är ett bra 
instrument för att mäta hur mycket implicit kunskap en elev besitter. T.ex. så är grammatiska prov 
inte bra eftersom de har väldigt gynnsamma villkor. Muntliga prov där eleven inte fått förberedda 

26 Krashen, Stephen (1981) Second Language Acquisition and Second Language Learning. Pergamon Press Inc, s. 1-
3.

27 Krashen, Stephen (1981), s. 3-4.
28 Krashen, Stephen (1981), s. 4-11.
29 Krashen, Stephen (1982),  s.19.
30 Krashen, Stephen (1981),  s.16-18.
31 Krashen, Stephen (1981), s. 12-18.
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sig är däremot ett bra mätinstrument, då förutsättningarna för Övervakaren är väldigt dåliga vid 
direkt tal.32 

2.3.2 Inmatningshypotesen

Inmatning är en direkt översättning av det engelska ordet ”input” och avser den muntliga eller 
skriftliga information en person tar emot av det främmande språket, L2. Exempel på inmatning kan 
vara en nyhetstext, en konversation med en modersmålstalare av det främmande språket osv.

Krashen fortsätter sitt resonerande med att fastslå att om övervakarhypotesen stämmer, så innebär 
det att den implicita kunskapen är det absolut viktigaste för att kunna behärska ett språk. Detta är 
inte att säga att explicit kunskap är oviktigt. Men explicit kunskap är inte lika användbart i verkliga 
situationer och ska därför användas som ett hjälpmedel för att bli förstådd eller för öka den implicita
kunskapen.33 Inmatningshypotesen förklarar hur språkförvärvningen går till. Ponera att en elev 
befinner sig på en viss nivå och vill avancera till en högre nivå, från nivå i till i+1. 
Inmatningshypotesen säger att om eleven ska kunna nå en högre nivå, så måste denne förstå 
inmatning på i+1 nivå, där förstå definieras som att eleven förstår betydelsen av inmatningen (till 
skillnad från att förstå den grammatiska formen men att inte förstå betydelsen). Detta innebär att 
språkförvärningen sker när eleven förstår nivåer som är svårare än den nivå som eleven själv 
befinner sig på. Krashen menar att detta är möjligt då människor använder mer än enbart sin egen 
kunskap för att kunna förstå betydelsen av vad en motpart försöker förmedla. Eleven kan t.ex. 
försöka förstå motparten genom att tyda sammanhanget, kroppsspråk mm.34

Inmatningshypotesen säger att genom att förstå betydelsen av ett meddelande så sker 
språkförvärvningen automatiskt. Detta förutsatt att kommunikationen mellan parterna är 
framgångsrik, att inmatningen är begriplig och att det finns en tillräcklig volym av inmatning.
En sista viktig detalj som hypotesen säger att muntlig förmåga inte går att lära ut direkt, utan att den
växer fram av sig själv. Det är därför viktigt att inte stressa fram talförmåga då det kan bli direkt 
motsatt effekt om eleven börjar förlita sig på explicit kunskap istället för att utveckla sin implicita 
kunskap.35

De argument som Krashen lägger fram för att stödja Inmatningshypotesen är hur barn förvärvar 
deras första språk, L1. När föräldrar talar med barn använder de ”förmyndarspråk”, en lättare 
variant av deras alldagliga språk. Föräldrarnas syfte är inte att lära ut språket, utan snarare att 
underlätta så att barnet förstår betydelsen av vad de säger. Språket är grovt justerat till barnets 
förmåga och inte finjusterat (föräldrarna vet alltså inte om exakt var barnets nivå ligger och tar inte 
hänsyn till detta). Eftersom talet är grovt justerat så använder föräldrarna flera svårighetsgrader 
(i+1, i+2,i+3 osv) varav alla kanske barnet ännu inte behärskar. Föräldrarna följer alltså inte en 
grammatisk studieplan, utan använder ett naturligt och förenklat språk. Ett kännetecknande drag i 
”förmyndarspråk” är att man utgår ifrån en sk ”här och nu”-princip. Man beskriver det som barnet 
faktiskt kan se och förstå, som te.x ”titta på bollen” istället för ”vad ska vi göra på övervåningen 
imorgon?”.36

32 Krashen, Stephen & Terrell, Tracy (1983), s. 30-32.
33 Krashen, Stephen (1982), s. 20.
34 Krashen, Stephen (1982), s. 21.
35 Krashen, Stephen (1982), s. 22.
36 Krashen, Stephen (1982), s. 23.
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Ett liknande förhållande kan man se mellan modersmålstalare och utlänningar som försöker 
kommunicera. För att göra sig förstådda anpassar de talet så att kommunikationen blir lyckad.
Studier visar att lärarnas kommunikation oftast är grovt justerat till elevernas nivå, att L2 används 
främst för att förmedla ett budskap och inte lära ut en grammatisk struktur.
Med de argumenten så menar Krashen att för att ta hänsyn till individuella variationer mellan 
eleverna och för att se till så att alla eleverna får begriplig inmatning så bör undervisningen inte ha 
en grammatisk studieplan. Istället borde undervisningen vara lik den naturliga användningen av L2 i
så stor utsträckning som möjligt, samt vara grovt justerat så eleverna kan tillgodose sig innehållet.37

Sammanfattningsvis finns det fyra argument mot en grammatisk studieplan enligt 
Inmatningshypotesen:
1. Alla elever behöver inte vara på samma nivå. Den grammatiska regel som lärs ut för dagen 
kanske inte är i+1 nivå för alla. Men med naturlig begriplig inmatning så kommer vissa av eleverna 
att bli försedda med i+1 nivå.
2. Med en grammatisk studieplan presenteras en regel oftast bara en gång. Om en elev missar det, är
frånvarande eller inte är uppmärksam, så måste denne vänta tills nästa tillfälle då det blir repetition. 
Men med grovt justerad begriplig inmatning så kommer repetitionen ske naturligt.
3. För att kunna använda en grammatisk studieplan förutsätts det att man känner den naturliga 
ordningen för språket. Med naturlig begriplig inmatning behövs inget sådant antagande, eftersom 
elevens utveckling sker naturligt från i till i+1.
4. En grammatisk studieplan kan göra kommunikationen stel och osmidig. Oftast är det väldigt svårt
att kommunicera eller läsa en text om syftet är att lära ut en specifik grammatisk regel. En 
grammatisk studieplan kan alltså förhindra vanlig kommunikation och göra så att användningen av 
L2 blir onaturlig.38

Det finns även ytterligare studier som stödjer Inmatningshypotesen. Ett är den sk ”tysta perioden” 
som är märkbar framförallt hos barn men som även existerar hos vuxna L2 elever. Med ”tysta 
perioden” menas den tid det tar för barn att börja säga deras första ord på ett nytt språk som de lär 
sig, L2.  När de börjar prata säger de oftast hela meningar som om de var ett helt ord. När de börjar 
bilda egna meningar så är det enklare sammansatta ord, precis som när de lär sig sitt första språk, 
L1. Inmatningshypotesen förklarar detta med att barnen först förvärvar sitt nya språk genom att 
lyssna på omgivningen och börjar prata när de känner sig redo. Men i många språkundervisningar 
så förväntas eleverna börja producera egna meningar vid ett tidigt stadium. Det kan göra att de 
börjar använda grammatikregler på deras första språk, L1, för att producera meningar på det nya 
språket, L2. Om reglerna liknar varandra så kanske inte felet märks och då misstas detta som 
förvärvad språkkunskap när det i själva verket inte är så. På lång sikt kan detta få konsekvenser för 
elevens utveckling när de två språken kolliderar med varandra.39

2.3.3 Det affektiva filtret

Den sista hypotesen handlar om de känslomässiga(interna) faktorerna som styr språkförvärvningen. 
Tillsammans bildar de ett filter som blockerar språkinmatningen från att bli implicit språkkunskap. 
För att få ut det mesta av undervisningen måste lärare (med hjälp av läromaterialet) förse eleverna 
med begriplig inmatning och även göra det affektiva filtret så litet som möjligt.40

37 Krashen, Stephen (1982), s. 24.
38 Krashen, Stephen (1982), s. 25-26.
39 Krashen, Stephen (1982), s. 27-30.
40 Krashen, Stephen & Terrell, Tracy (1983), s. 37-38.
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Dessa faktorer kan delas in tre kategorier:
Motivation. En hög motivation har visat sig påskynda utvecklingen hos elever (men inte alltid). En 
hög motivation leder till en lägre affektivt filter.41

Självförtroende. Elever med bra självförtroende och självkänsla brukar ha bättre resultat, därför 
anses ett högt självförtroende leda till ett lägre affektivt filter.42

Nervositet. Låg nivå av stress verkar ha en positiv effekt på språkförvärvningen. Därför är det 
viktigt att inte försätta eleverna inte situationer som orsakar hög stress, eftersom då höjs elevernas 
affektiva filter och de lär sig mindre.43

2.4 Teorikritik     
Krashens teorier har både fått mycket beröm och en del kritik. Det mesta av uppmärksamheten är 
riktat mot inmatningshypotesen. Kritiker menar att den är för enkel för att förklara hur  
språkförvärvning går till, att begriplig inmatning är allt som behövs för att lära sig behärska ett 
språk. Rod Ellis beskriver Inmatningshypotesen ”som en hink med hål i.”44 Han menar att den 
försöker förklara för mycket på samma gång.
Barry McLaughlin menar att språkförvärvning till stor del handlar om kognitiva egenskaper, d.v.s. 
att elevers personligheter påverkar hur mycket information de tar in. Några exempel han tar upp är 
social kompetens, motivation, tolerans mot oklarhet, villighet att ta risker etc. Bra språkinmatning 
tar hänsyn till elevernas behov och individuella skillnader.45

Trots detta så har även kritikerna erkänt att Krashen inte har fel angående hur språkförvärvning går 
till. McLaughlin påpekar även: ”Detta säger inte att Krashen är fel ute när det gäller 
språkundervisning. Många forskare inom samma område håller med honom om grundläggande 
antaganden, såsom behovet av att byta från en grammatikbaserad till kommunikationsbaserad 
undervisning, de interna faktorernas roll i språkinlärning och vikten av sekventiella förvärvningar i 
språkutveckling.”46  Ellis menar också att Krashen teorier absolut har värde i språkvetenskapen men
att det finns fler faktorer som påverkar undervisningen än begriplig inmatning.47 Ellis hypoteser 
beskriver muntlig utmatning (eng. Output) som en viktig faktor, eftersom elever upptäcker om deras
uttal är felaktigt och de upptäcker även om de verkligen behärskar det de har lärt sig.48

Krashen svarar till viss del på den här sortens kritik i boken Principles and Practice in Second 
Language Acquisition (1982). Han säger att det inte är omöjligt att lära sig ett språk genom bara 
inmatning. Det finns empiriska bevis för detta.49 Samtidigt som han erkänner vikten av att elever får
chansen att kommunicera, så betonar han också att det är inte utmatningen som gör att eleven 
förvärvar mer kunskap. Det är snarare att desto mer eleven kommunicerar med andra människor, i 
skrift eller tal, desto mer ökar också inmatningen och det är det som ökar den implicita kunskapen. 
En annan fördel är att vid direkt kommunikation så justeras även inmatningen till elevens nivå och 

41 Krashen, Stephen (1982), s. 30-32.
42 Krashen, Stephen (1982), s. 30-32.
43 Krashen, Stephen & Terrell, Tracy (1983), s. 37-39.
44 Ellis, Rod (1990) Instructed Second Language Acquisition. Blackwell Publishers, s. 106.
45 McLaughlin, Barry (1987) Theories of Second-Language Learning. Hodder and Stoughton Limited, s. 155.
46 McLaughlin, Barry (1987), s. 57.
47 Ellis, Rod (1990), s. 107.
48 Ellis, Rod (1990), s. 194-197.
49 Krashen, Stephen (1982), s. 60.
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det ökar också språkförvärvningen (vilket är väldigt lik Ellis hypotes). Det Krashen argumenterar 
emot är att elever inte ska pressas att producera egen kommunikation, då det kan öka användningen 
av Övervakaren. Eleven kan då verka göra framsteg men använder i själva verket explicit kunskap. 
Detta kan på lång sikt hindra eleven från utvecklas till en högre nivå.50   

Som svar på den kritik som riktats till Krashen så  kommer i det teoretiska ramverket i denna 
uppsats att inkluderas ytterligare två punkter från Rod Ellis rapport Instructed Second Language 
Acquisition;  A Literature Review (2005). Rapporten är gjord för utbildningsministeriet i Nya 
Zeeland med syftet att ta fram rekommendationer för hur den nyzeeländska undervisningen i 
främmande språk ska se ut. Rapporten presenterar tio principer för att effektivisera undervisningen 
och göra så att eleverna får ut så mycket kunskap som möjligt.51 Principerna kan därför liknas vid 
Krashen fem hypoteser. De utvalda principerna att ta med i uppsatsensteoridel är nummer sju och 
åtta från avsnittet General Principles For Successful Instructed Learning. 
Den sjunde principen säger att det är viktigt att elever får muntligt kommunicera, eftersom det ger 
utrymme för dem att prova egna hypoteser om hur grammatiken i L2 fungerar. Deras implicita 
kunskaper automatiseras och de lär sig även förse sig själva med inmatning genom att 
kommunicera, sk ”auto-inmatning”. 52 Den här principen stöds också utav Krashen som också 
menar att elever måste lära sig att förse sig själva med naturlig inmatning.53Den åttonde principen 
säger att det är av central vikt att eleverna får kommunicera med användning av L2. Det innebär att 
de ska fritt få uttrycka deras åsikter och att de får diskutera många varierande ämnen för att utveckla
ett fullt språk.54 

2.5 Sammanfattning av Krashen och Ellis teorier om effektiv 
undervisning
I introduktionen och bakgrunden har teorin förklarats. I den här sektionen visas en sammanfattning 
av teorin i form av en punktlista som kommer att användas i analysen. Punktlistan är sammanställd 
av uppsatsförfattaren och sammanfattar relevant information för undersökningen om vad Krashen 
och Ellis hypoteser säger om effektiv undervisning. Punkterna är arrangerade efter ordningen i 
Littlejohns tabeller så att varje punkt kommer i samma ordning som varje tabellsektion. 

i. Enligt Inmatningshypotesen och det affektiva filtret så är det viktigt att eleven själv får börja
ta initiativ till att kommunicera och att kommunikationen sker på elevens villkor. Att tvinga 
eleven till att kommunicera kan ha kontraproduktiv effekt.55 Det är även viktigt att eleven är 
delaktig i undervisningen för att hålla koncentrationen uppe. Att eleven inte ges möjlighet att
aktivt delta utan bara blir tilldelad uppgifter att göra rekommenderas inte.56

ii. Det mentala fokuset i undervisningen bör ligga på förstå betydelsen av ett budskap. Krashen
menar det är endast då som eleven kan förvärva ett språk. Detta utvecklar han med att 
undervisningen måste ge övningar som gör att eleven själv försöker lista ut vad betydelsen 

50 Krashen, Stephen (1982), s. 26-30.
51 Ellis, Rod (2005) Instructed Second Language Acquisition: A Literature Review. Ministry of Education New 

Zealand, s. 33.
52 Ellis, Rod (2005), s. 39-40.
53 Krashen, Stephen (1982), s. 83.
54 Ellis, Rod (2005), s. 40-41.
55 Krashen, Stephen (1981), s . 93-96.
56 Krashen, Stephen & Terrell, Tracy (1983), s. 97.

11



är och själv försöker beskriva det. Genom att förstå betydelsen kommer eleven automatiskt 
att tillgodogöra sig grammatiska regler. Om undervisningen istället enbart fokuserar på att 
lära ut grammatik kommer eleven bara få explicit kunskap som hen inte kan använda i 
verkliga situationer utanför klassrummet.57

iii. Förutom att övningar ska fokusera på betydelse så ska även övningarna uppmuntra eleven 
till att använda  sin allmänna kunskaper. Det gör undervisningen mer intressant och 
underlättar språkförvärvning.58 Övningar som uppmuntrar till diskussion eller förhandling är
också bra då det låter eleven fritt använda sin implicita kunskap. Upprepningar och 
memoreringar av olika slag är inte bra då det ökar Övervakaren och gör att eleven förlitar 
sig på explicit kunskap. Grammatiska övningar är inte bra då de inte tar hänsyn till 
individuella variationer och gör att språket i undervisningen inte blir naturligt.59

iv. Att konversera muntligt är bra för eleven eftersom det hjälper hen att utveckla sin implicita 
kunskap och lär eleven att förse sig själv med förståelig inmatning.60 Poängen med muntlig 
konversation är att uppmuntra eleven fortsätta förbättra sin förmåga och våga ta kontakt med
hjälp av L2. Det är viktigt att undervisningen inte försätter eleven i situationer då hen känner
sig obekväm, då det kan höja det affektiva filtret.61

v. Läromaterialet måste vara intressant. Intressant menar Krashen är material som är taget från 
verkligheten och som gärna handlar om ämnen som eleven kan relatera till. Bra läromaterial 
innehåller t.ex. riktiga nyhetsartiklar istället för påhittade och har ett vokabulär som är byggt
de vanligast förekommande orden. Intressant material innehåller gärna bilder, ljudfiler, text 
och annat material som lockar intresse. Om en text har både bilder och ljud så blir den både 
mer intressant och lättförståelig.62

vi. Läroböcker ska gärna låta eleven själv få välja i stor utsträckning vilka ämnen som hen vill 
läsa om eller diskutera. I näst bästa fall kan läraren utse ett passande ämne. Läroböckerna 
ska också låta eleven få prata om sina personliga intressen för att få hen att känna sig mer 
delaktig. Detta gör undervisningen mer intressant och ökar motivationen hos eleven. Om 
läroböckerna inte tillåter variation och valfrihet kan undervisningen kännas tråkig av eleven.
Läromaterialet ska gärna ha många övningar, eftersom mer volym av inmatning underlättar 
språkförvärvning och tillåter mer variation. Variation är inte bara bra för upprätthålla 
intresset hos eleven, utan förbereder eleven även för mer situationer i verkliga livet och gör 
språket mer naturligt. Ett stort utbud av varierande uppgifter och ämnen tillsammans med 
text, bilder, ljud mm. underlättar elevens språkförvärvning.63

3. Tidigare forskning 
Det finns många undersökningar om den kinesiska engelskundervisningen och hur den kan 
förbättras. Inga som har använt Littlejohns metodmall kunde hittas och det är väldigt svårt att hitta 
någon studie som bara tar upp läroböcker, oftast är det hela undervisningen som har undersökts. 
Däremot finns det flera intressanta studier som använt SLA för att utvärdera engelskundervisningen 
och många av dessa har undersökt olika segment inom undervisningen.

57 Krashen, Stephen (1982), s. 68-75.
58 Krashen, Stephen (1982), s. 25.
59 Krashen, Stephen (1982), s. 66-68.
60 Ellis, Rod (2005), s. 39-41.
61 Krashen, Stephen (1982), s. 80.
62 Krashen, Stephen (1982), s. 25.
63 Krashen, Stephen (1982), s. 137-140.
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I den här delen presenteras fyra tidigare studier vars resultat är relevanta när det gäller 
utvärderingen av den här uppsatsens undersökning.

En väldigt relevant tidigare studie är Guanyu woguo yingyu jiaoyu xianzhuang he zhengce de fenxi 
he jianyi 关于我国英语教育现状和政策的分析和建议 [Analys och förslag av den kinesiska 
engelskundervisningens status och policy] av Chen Guohua 陈国华. Artikeln inriktar sig på 
engelskundervisning överlag i Kina och försöker säga vad de generella felen är och vilka åtgärder 
som går att vidta för att förbättra situationen. Chen betonar hur viktigt engelska är i det kinesiska 
samhället för att få jobb, komma in på universitet osv. Samtidigt är avkastningen i form av högre 
kunskap låg, med tanke på all energi och resurser som läggs ner. Chen anser att resultaten är låga av
två anledningar. För det första är undervisningen överlag inriktad på att få höga provresultat och 
detta kan inte skapa genuint intresse för elever att lära sig engelska. Den andra anledningen är att 
undervisningen bryter mot språkvetenskapens rekommendationer för effektiv inlärning. Eleverna är 
tvungna att lära sig mycket kunskap bara för att klara proven men väldigt lite av det de lär sig har 
någon praktiskt användning. Ineffektiva metoder gör att eleverna inte kan förbättra sin förmåga att 
kommunicera och därför blir resultaten låga trots mycket studerande. Chen avslutar sin studie med 
att nämna några ändringar som borde kunna höja resultaten. Dessa involverar att öka inmatningen 
av sammanhängande texter för ge eleverna ett mer verklighetsbaserat språk. Chen vill också höja 
åldern för att studera engelska, eftersom i den nuvarande studieplanen börjar eleverna studera 
engelska innan de är fullärda i kinesiska. Slutligen bör undervisningen främja elevernas intresse och
mer utmatning i tal och skrift för att eleverna ska kunna absorbera kunskap.64

En annan studie är Zhongguo xiaoxue yingyu jiaoxue de xianzhuang yu fansi 中国小学英语教学的

现状与反思 [Status och reflektion över den kinesiska grundskoleundervisningen i engelska] av 
Bao Tianren 包天仁 som utvärderar engelskundervisningen för grundskolan i Kina med Krashens 
hypoteser. Bao argumenterar för att den kinesiska grundskoleundervisningen är enbart baserat på 
Krashens inmatninghypotes, eleverna ges inmatning utan någon chans att få producera utmatning. 
Detta är ett stort misstag, eftersom när eleverna måste kommunicera blir utmatningen väldigt 
undermålig. Därför menar Bao att för att följa Krashens hela resonemang, borde synen på inmatning
reformeras till  en slags”Intagningshypotes.”65

Skillnaden blir då att kunskaperna först får sjunka in hos eleverna och återanknyta till deras 
modersmål innan de behöver producera någon utmatning. Annars kommer eleverna inte kunna lära 
sig att kommunicera. En annan aspekt som Bao tar upp är synen på engelska som finns i 
grundskolans studieplaner. Bao menar att synen på engelskaundervisningen aldrig har varit att 
använda språket för att kommunicera, utan snarare som ett verktyg. I ett citat, som är översatt av 
uppsatsförfattaren, så skriver Bao:  

”Kina har ända från början i alla vägledande dokument om engelska undervisningen, såsom 
studieplaner, kurskrav, aldrig haft som mål att engelska undervisningen ska höja den 
kommunikativa kompetensen ”

64 Chen, Guohua 陈国华, “Guanyu woguo yingyu jiaoyu xianzhuang he zhengce de fenxi he jianyi”关于我国英语教

育现状和政策的分析和建议 [Analys och förslag av den kinesiska engelskundervisningens status och policy], 
Beijing waiguoyu daxue Zhongguo waiyu jiaoyu yanjiu zhongxin 北京外国语大学中国外语教育研究中心 
[China Research Center for Foreign Language Education, Beijing Foreign Studies], vol. 5, nr 2 (2008), s.4-5.

65 Bao, Tianren 包天仁, “Zhongguo xiaoxue yingyu jiaoxue de xianzhuang yu fansi ”中国小学英语教学的现状与反

思 [Status och reflektion över den kinesiska grundskoleundervisningen i engelska],  Tonghua shifan xueyuan 通化

师范学院 [Tonghua Teachers College], vol. 11, nr 45 (2004),  s. 21.
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中国从始至今所有的英语教学方面的指导性文件, 例如教学大纲,要求, 从来没有提出我们

的英语教学目的是要培养交际能力66

Bao menar då alltså att den kinesiskt fundamentala synen på engelskans användning måste ändras. 
Engelska är inte ett bara verktyg, utan en förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med 
andra människor.67

En ytterliggare relevant studie för den här uppsatsen är Zhongguo kaosheng yasi kouyu kaoshi difen
de yuanyin he duice 中国考生雅思口语考试低分的原因和对策 [Kinas låga test resultat på IELTS
muntliga prov: Anledningar och Lösningar]  av Ma Tingting 马婷婷. Ma har försökt undersöka hur 
de kinesiska studenterna känner inför IELTS provet och vad de själva anser är orsakerna till de 
generellt låga resultaten på provet. Studien gick ut på en enkätundersökning med 64 studenter som 
alla studerade deras andra år på universitet. Samtliga hade gjort IELTS provet minst en gång och det
genomsnittliga resultatet på hela IELTS-provet för gruppen var 5 poäng av 9 möjliga. Av enkäten 
framgick det att 54,68 % av eleverna ansåg att Kina har en dålig inlärningsmiljö där de upplever det
svårt att få tillfälle att öva engelska muntligt. 61% uppgav att de har ingen studiepartner att öva 
med. Övriga resultat var att elever kände att deras hörförståelse och ordförråd var otillräckligt och 
att deras uttal inte var tillräckligt bra. 21,8% kände en stor nervositet inför att använda engelska och
var rädda för att göra sig till åtlöje.
Som förberedelse för det muntliga provet var det bara hälften av de tillfrågade som använde 
ämneskort (topic cards). Eftersom dessa går att finna gratis på internet så menar Ma att det är ett 
stort slöseri att inte fler använder dem.68  Ma sammanfattar sin studie med att det finns enkla 
ändringar att göra, såsom att ge elever mer möjlighet att öva uttal och kommunicera, samt öka 
användningen internetresurser. Ma betonar dock att effekten av sådan ändringar är osäkert och att 
det behövs mer studier om detta.69

Slutligen presenteras undersökningen Zhongguo daxuesheng yingyu yuyong yuyan nengli: diaocha 
yu fenxi 中国大学生英语语用语言能力：调查与分析 [Kinesiska universitetsstudenter pragmatisk
lingvistiska kompetens i engelska] av 陈国华 Chen Guo Hua och 邬颖祺 Wu Ying Qi. Studien 
försökte se om det fanns några stora skillnader mellan vanliga universitetsstudenter som hade fått 
allmän engelskundervisning och universitetsstudenter som hade engelska som huvudämne. I 
undersökningen ingick 80 studenter, varav 40 i varje grupp. De som hade engelska som huvudämne 
hade alla läst 3 år på universitetet och de andra studenterna hade läst 2 år. 70Alla deltagarna fick göra
samma prov, vilket bestod av två delar. Ena delen var förmågan att uttrycka sig och den andra var 
hörförståelse. Resultaten var häpnadsväckande eftersom det fanns i princip ingen skillnad mellan de
två grupperna. Rimligen borde studenterna med engelska som huvudämne presterat väsentligt bättre
än den andra gruppen men skillnaderna var minimala. Genomsnittligt antal rätt för de med engelska 

66 Bao, Tian Ren (2004), s. 21.
67 Bao, Tian Ren (2004),  s. 21.
68 Ma, Tingting 马婷婷, ”Zhongguo kaosheng yasi kouyu kaoshi difen de yuanyin he duice” 中国考生雅思口语考试

低分的原因和对策 [Kinas låga test resultat på IELTS muntliga prov: Anledningar och Lösningar] Guangdong 
waiyu waimao daxue 广东外语外贸大学[Guangdong University of Foreign Studies], nr 26 (2011), s. 2.

69 Ma, Tingting (2011), s. 3.
70 Wu, Yingqi 邬颖祺 & Chen, Guohua 陈国华,“Zhongguo daxuesheng yingyu yuyong yuyan nengli: diaocha yu 

fenxi”中国大学生英语语用语言能力：调查与分析 [Kinesiska universitetsstudenter pragmatisk lingvistiska 
kompetens i engelska], Beijing waiguoyu daxue, Zhongguo waiyu jiaoyu yanjiu zhongxin 北京外国语大学,中国

外语教育研究中心 [Beijing Foreign Language University, China Research Center for Foreign Language 
Education], (2005), s. 2.
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som huvudämne var 60,75 och för den andra gruppen var det 59,375.71  Slutsatsen av 
undersökningen var enligt Chen och Wu att den kinesiska engelskundervisningen inte hade 
tillräckligt med vardagligt språk i sitt innehåll. Därför var båda gruppernas kunskaper av engelska 
idiom på samma nivå, trots att den ena gruppen hade studerat betydligt mera. Chen och Wus 
slutkommentarer till resultaten, som är översatta av uppsatsförfattaren, var:

”Tills nu, har det här problemet aldrig hanterats på ett effektivt sätt, anledningen är kanske att det saknas 
något i universitetens engelskundervisning om idiom. Det verkar som att kinesiska grammatikböcker, 
läroböcker och universitetens engelskutbildning inte har lyckats att förklara betydelsen av idiom och hur 
de används. Lärarna på universiteten verkar tycka att idiom ska tas upp på gymnasiet så därför får 
betydelsen av idiom inte tillräckligt med uppmärksamhet på universiteten. ”

直到现在，这一问题并没有得到有效的解决, 原因可能是语用惯例语是大学英语教学的一个缺口,

国内的语法书, 教材及大学英语教学似乎均未系统归纳讲解语用惯例语的具体使用场景和语用内

涵, 大学英语教师似乎认为语用惯 例语问题早应在学生初高中时期就得到解决，所以未在大学英

语教学中引起足够的重视. 

4. Metod
I uppsatsen har en beskrivande undersökning med kvalitativa variabler gjorts för att utvärdera 
kinesiska läroböcker för det muntliga IELTS-provet. Den är beskrivande eftersom den försöker 
kartlägga i hur stor utsträckning läroböckerna följer SLA:s rekommendationer.72 Kvalitativa 
variabler är detsamma som kategorivariabler och innebär att man försöker kategorisera individerna i
undersökningen.73 

4.1 Val av metod
För att kunna besvara uppsatsens frågeställningen valdes att göra en preliminär materialanalys. 
Materialanalys innebär att man bara utgår ifrån läroböckerna för att bedöma hur pedagogiskt 
utformade de är. Ordet preliminär syftar på att analysen görs innan elever har använt läroböckerna. 

En sådan undersökning har många fördelar jämfört med en sekundär analys, där man undersöker en 
grupp elevers framsteg efter att ha använt läroböckerna. För det första är det enklare att samla in 
data och undersökningen tar mindre tid i anspråk. Det är enkelt att göra justeringar då man har 
konstant tillgång till stickprovet. Vid en sekundär analys måste man  ta i beaktande vilken nivå 
eleverna var på före och efter de använt materialet. Man löper också risken att överse någon faktor 
som kan påverka utvärderingen. 74

För att kunna utföra ett sådant arbete måste det finnas någon sorts ramverk som klart definierar vad 
som ska undersökas och hur man ska gå tillväga; en metodmall. Sedan väljer man ut vilken 
population man vill undersöka och tar ett stickprov av den. Man definierar tydligt vilken egenskap 
som ska undersökas och kategoriserar all data.75 Slutligen redovisas resultaten och utvärderas med 

71 Wu, Yingqi & Chen, Guohua (2005), s. 4.
72 Dahmström, Karin (2011) Från datainsamling till rapport-att göra en statistisk undersökning. Studentlitteratur, s. 

16.
73 Körner, Svante & Wahlgren, Lars (2002) Praktiskt Statistik. Studentlitteratur, s. 25.
74 Littlejohn, Andrew (1992), s. 5.
75 Littlejohn, Andrew (1992), s. 18-19.
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hjälp av en teoretisk måttstock. Eventuella svagheter som denna metod kan ha kommer att 
behandlas i 4.7 Metodkritik.

Den metodmall som har valts ut för att genomföra den här undersökningen kommer från Andrew 
Littlejohns doktorsavhandling Why are english language teaching materials the way they are?. Det 
är en multifunktionsmall, som är framtagen tillsammans med 5 andra läromedelsförfattare för att 
objektivt kunna analysera språkläroböcker utifrån flera aspekter.76

Uppsatsens undersökning har varit inriktad på nivå 2: Vad är det som förväntas av eleven, där fokus 
ligger på de pedagogiska aspekterna .77 Där besvaras frågor såsom vad ska eleven fokusera på, med 
vem ska eleven samarbeta, med vilken sorts innehåll osv.78   Nedan följer en komplett genomgång 
av alla metodmallens tabeller.

Tabell 1. Den första delen av Littlejohns metodmall med förklaringar av termer
I WHAT IS THE LEARNER EXPECTED TO DO? 

FEATURE DEFINITION    EXAMPLE 

A. TURN-TAKE the learner's discourse role and discourse control 

1. Initiate the learner is expected to express what
he/she wishes to say without a script 
of any kind. 

   free discussion 

2. Respond the learner is expected to express 
him/herself through language which 
has been narrowly defined 

   guided writing 

3. Not required the learner is not expected to initiate 
or respond 

   listen to explanation 

B. FOCUS where the learner is to concentrate his/her attention 

4. language system a focus on rules or patterns    substitution tables 

5. meaning a focus on the message of the 
language being used. 

   comprehension questions 

6. meaning-system relationship a focus on the relationship between 
form and meaning 

   tracing anaphora 

C. OPERATION what the mental process involves 

7. repeat identically the learner is to reproduce exactly 
what is presented 

   oral repetition 

8. repeat selectively learner is to choose before repeating 
given language. 

   dialogue frames 

9. repeat with substitution the learner is to repeat the basic 
pattern of given lang. but replace 
certain items with other given items . 

   substitution drills 

10. repeat with transformation the learner is to apply a (conscious or 
unconscious) rule to given language 
and to transform it accordingly 

   change statements into questions 

11. repeat with expansion the learner is given an outline and is to    composition outlines 

76 Littlejohn, Andrew (1992), s. 4-8.
77 Littlejohn, Andrew (1992), s. 62.
78 Littlejohn, Andrew  The analysis of language teaching materials:inside the Trojan Horse, Materials Development 

in Language Teaching. Cambridge University Press, (2011), s. 190.

16



use that outline as a frame within 
which to produce further language 

12. retrieve from STM the learner is to recall items of 
language from short term memory, 
that is, within a matter of seconds. 

   oral repetition 

13. retrieve from LTM the learner is to recall items from prior
to the present lesson. 

   recall vocabulary from last lesson 

14. formulate items into larger unit the learner is to combine recalled 
items into, e.g., complete sentences, 
necessitating the application of 
consciously or unconsciously held 
language rules 

   discussion 

15. decode semantic/ propositional 
meaning 

the learner is to decode the 'surface' 
meaning of given language. 

   read a text for its meaning 

16. select information the learner is to extract information 
from a given text. 

   answers questions by reading a text 

17. calculate the learner is to perform mathematical
operations 

   solve math problem 

18. categorise selected information the learner is to analyze and classify 
information selected through 
operation 17. 

   sort information into groups 

19. hypothesize the learner is to hypothesize an 
explanation, description or meaning of
something 

   deduce meanings from context 

20. compare samples of language the learner is to compare two or more 
sets of language data on the basis of 
meaning or form 

   compare accounts of the same event 

21. analyse language form the learner is to examine the 
component parts of a piece of 
language 

   find the stressed syllable in a word 

22. formulate lang.rule As 20, but learner is to hypothesize a 
language rule. 

   devise gramm. rule 

23. apply stated language rule the learner is to use a given language 
rule in order to transform or produce 
language 

   change direct to reported speech 

24. apply general knowledge the learner is to draw on knowledge of
'general facts' about the world 

   answer questions on other countries 

25. negotiate the learner is to discuss and decide 
with others in order to accomplish 
something 

   in groups, write a set of instructions 

26. review own FL output the learner is to check his/her own 
foreign language production for its 
intended meaning or form 

   check own written work

27.Attend to example/explanation The learner is to ”take notice of” 
something

   Listen to a grammar explanation

28.Research Personally find information from 
sources not provided in the classroom

   Look for information relevant to a 
   personal project

29.Express own ideas/ Information Using the target language, express   Propose a solution to a complex    
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personal opinions, knowledge or other
ideas

  problem

Tabell 2. Den andra delen av Littlejohns metodmall med förklaringar av termer
II WHO WITH? 

FEATURE DEFINITION    EXAMPLE 

30. teacher and learner(s), whole class
observing 

the teacher and selected learner(s) are 
to interact 

   a learner answers a question; other   
   learners listen. 

31. learner(s) to the whole class selected learner(s) are to interact with 
the whole class, including the teacher. 

   learner(s) feed back on group work. 

32. learners with the whole class 
simultaneously 

learners are to perform an operation in
concert with the whole class 

   choral repetition 

33. learners individually 
simultaneously 

learners are to perform an operation in
the company of others but without 
immediate regard to the manner/pace 
with which others perform the same 
operation 

   learners individually do a written      
   exercise 

34. learners in pairs/groups; class 
observing 

learners in pairs or small groups are to
interact with each other while the rest 
of the class listens. 

   a group 'acts out' a conversation 

35. learners in pairs/groups, 
simultaneously 

learners are to interact with each other
in pairs/groups in the company of 
other pairs/groups 

   learners discuss in groups 

36.Learner(s) individually outside the 
class

The learner is to work alone, using 
content not supplied by the materials

   gathering information for a personal 
   project

Tabell 3. Första halvan av den tredje delen av Littlejohns metodmall med förklaringar
av termer
III WITH WHAT CONTENT ? 

A. Input to learners form of content offered to learners 

FEATURE DEFINITION    EXAMPLE

37. graphic pictures, illustrations, photographs. 
diagrams, etc. 

   a world map 

38. word/phrases/ sentences: written individual written 
words/phrases/sentences 

   a list of vocabulary items 

39. word/phrases/ sentences: oral individual spoken 
words/phrases/sentences 

   prompts for a drill 

40. extended discourse: written texts of more than 50 written words 
which cohere, containing supra-
sentential features 

   a written story 

41. extended discourse: oral texts of more than 50 spoken words 
which cohere, containing supra-
sentential features 

   a dialogue on tape 

B. SOURCE where the content comes from. 
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42. materials content (or narrowly specified topic) 
supplied by the materials 

   dialogue/text in the coursebook 

43. teacher content (or narrowly specified topic) 
supplied by the teacher 

   teacher recounts own experiences 

44. learner(s) content (or narrowly specified topic) 
supplied by the learner(s) 

   learner recounts own experiences 

45. Outside the course/lesson Content not supplied in the classrom 
or via the materials

   encyclopedia

C. NATURE type of content as required in the 
operation (sec. Ic) 

46. metalinguistic comment comments on language use, structure, 
form or meaning. 

   a grammatical rule 

47. linguistic items words/phrases/sentences carrying no 
specific message 

   a vocabulary list 

48. non-fiction factual texts ('other facts')    a text about a foreign culture 

49. fiction fictional text          dialogue between imaginary    
   characters 

50. personal information/opinion learner(s) own personal information or
opinion 

   details of learner's interests 

51. song Word sentences to music    song

Tabell 4. Andra halvan av den tredje delen av Littlejohns metodmall med förklaringar
av termer
D. Expected output from learners

FEATURE DEFINITION    EXAMPLE

52. graphic pictures, illustrations, photographs. 
diagrams, etc. 

   a world map 

53. word/phrases/ sentences: written individual written 
words/phrases/sentences 

   a list of vocabulary items 

54. word/phrases/ sentences: oral individual spoken 
words/phrases/sentences 

   prompts for a drill 

55. extended discourse: written texts of more than 50 written words 
which cohere, containing supra-
sentential features 

   a written story 

56. extended discourse: oral texts of more than 50 spoken words 
which cohere, containing supra-
sentential features 

   a dialogue on tape 

B. SOURCE where the content comes from. 

57. materials content (or narrowly specified topic) 
supplied by the materials 

   dialogue/text in the coursebook 

58. teacher content (or narrowly specified topic) 
supplied by the teacher 

   teacher recounts own experiences 

59. learner(s) content (or narrowly specified topic) 
supplied by the learner(s) 

   learner recounts own experiences 

60. Outside the course/lesson Content not supplied in the classrom    encyclopedia
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or via the materials

C. NATURE type of content as required in the 
operation (sec. Ic) 

61. metalinguistic comment comments on language use, structure, 
form or meaning. 

   a grammatical rule 

62. linguistic items words/phrases/sentences carrying no 
specific message 

   a vocabulary list 

63. non-fiction factual texts ('other facts')    a text about a foreign culture 

64. fiction fictional texts    dialogue between imaginary 
   characters 

65. personal information/opinion learner(s) own personal information or
opinion 

   details of learner's interests 

66.Song Word sentences to music    song

Tabell 5. Den fjärde delen av Littlejohns metodmall med förklaringar av termer.
IV WHO DECIDES?

FEATURE DEFINITION    EXAMPLE

67.materials materials determine two or more of 
areas I-III

    A materials supplied teacher learner
   drill

68.teacher Teacher determine two or more of 
areas I-III

   Teacher produced information gap 
   task

69.learner(s) Learners determine two or more of 
areas I-III

   Learners in groups plan and write an
   account of something

Undersökningens population är de sex populäraste läroböckerna för det muntliga IELTS-provet. För
att inte göra undersökningen för massiv i storlek valdes inriktningen på de populäraste böckerna. 
Det visar då vad de kinesiska konsumenterna anser är de bästa läroböckerna för att lära sig muntliga
språkfärdigheter på, samt vilken undervisningsform de föredrar. Konsumenterna kan vara elever, 
lärare, skolor mm.
Av ytterligare avgränsningsskäl valdes också bara en del av IELTS-provet. Om undersökningens 
inriktning enbart hade varit på läroböcker för IELTS hade den blivit både svår att genomföra och 
krävt ett stort stickprov.  Anledningen till varför avgränsningen blev på den muntliga delen är de 
låga resultaten som förklarades i inledningen. 

4.2 Littlejohn författarpresentation
Andrew Littlejohn, Ph.D(Lancaster), har undervisat i engelska och utbildat lärare i ett flertal länder, 
bla. Spanien, Stobritannien, Sverige, Nederländerna, Italien, Mexico mfl. 
Han är en trefaldig vinnare av English-Speaking union awards för hans bidrag i English Teaching 
Materials(ELT) metodologi. Han har även publicerat artiklar och avhandlingar i flera journaler och 
tidsskrifter, samt har skrivit många titlar för Cambridge University Press. Några av dessa är 
Company to Company, Writing 1, Writing 2, Writing 3 etc.
Han har också erfarenhet som redaktionsrådgivare till flera tidsskrifter, såsom Applied Linguistics 
och e-tidsskriften Teaching English as a Second Language(TESL-EJ). För närvarande undervisar 
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han för Institute of Education, Londons Universitet.79

4.3 Material
Alla de sex läroböckerna är utgivna i Kina av kinesiska förlag och avsedda för att användas i 
klassrumsundervisning. Vissa är utgivna av privata skolor i engelskundervisning, såsom New 
Channel Xinhangdao 新航道, New Oriental Xindongfang 新东方 mfl. och ingår i deras kursutbud. 
Samtliga läroböcker antas vara konkurrenter till varandra på den privata marknaden och försöker så 
många exemplar sålda som möjligt. För att lyckas med det måste förläggarna försöka få deras 
läroböcker att bli så bra som möjligt.

Alla de sex böckerna ingår i någon form av IELTS-paket med böcker för alla provets delar, såsom 
hörförståelse, läsning etc. Som tidigare nämnts så kommer slutsatserna bara att handla om de 
muntliga böckerna i stickprovet och inte om paketen som de ingår i. 

Läroböckerna har kodats i analysen för att underlätta framställningen av resultaten. 
Volymerna som ingår i undersökningen redovisas i tabell 1. 

Tabell 6. Läroböckerna som har använts i undersökningen 
Kodnamn Namn

(Utgivningsår)
Förläggare Popularitetsrankning Procent av 

böckernas innehåll 
som analyserats

Antal uppgifter
som 
analyserats

Bok A Action Plan 
for IELTS-
speaking 
(2011)

New Oriental School 
Xindongfang 新东方 

5 10% 9

Bok B Speaking 
kouyu
(2008)

China Machine Press 
Jixie gongye chubanshe
机械工业出版社 

6 10% 12

Bok C 9 fen daren 
(2012)

New Channel School 
Xinhangdao 新航道

3 10% 10

Bok D 10 tian tupo 
(2013)

Global IELTS Huanqiu 
yasi 环球雅思

1 10% 8

Bok E IELTS ideas 
and examples 
for IELTS 
speaking 
(2013)

Beijing Language and 
Culture Univeristy 
Bejing yuyan daxue 
chubanshe 北京语言大

学出版社

4 10% 22

Bok F IELTS No 1 
(2013)

Petroleum Industri 
Publishing House 
Shiyou gongye 
chubanshe 石油工业出

版社

2 10% 30

79 Cambridge (2014).
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4.4 Urval

Samtliga läroböcker i stickprovet kommer från kinesiska Amazon, Yamaxun 亚马逊. Urvalet gick 
till genom att söka på böcker för det muntliga IELTS-provet, välja mest populära titlar och sedan ta 
ut läroböckerna i rangordning från ett till sex. Det är svårt att få exakta försäljningssiffror från Kina,
på grund av många återförsäljare och mycket piratkopiering. Amazon bedömdes dock vara en 
huvudaktör och försäljningsmönstret bör därför vara representativt för resten av Kina. 

I enlighet med uppsatsens frågeställning valdes alla böcker i stickprovet efter deras popularitet.
I den här uppsatsen har populationen definierats som de sex mest eftertraktade läroböckerna. För att
ställa den definitionen i proportion med det totala antalet läroböcker gjordes en sökning på Amazon 
efter IELTS muntliga prov, Yasikouyu 雅思口语, vilken gav 400 träffar.80 Många av dessa träffar är 
samma bok men olika utgåvor, så ett exakt tal är svårt att få. Men uppskattningsvis finns det ett par 
hundra titlar sammanlagt. Som jämförelse har Littlejohn fem volymer i sin exempelanalys.81 En 
liknande undersökning med samma metodmall har även gjorts av Marie J Guilloteaux med 
inriktning på koreanska skolböcker i engelska. Där analyserades fem volymer, vilket ytterligare 
stödjer den definierade populationens storlek i den här uppsatsen.82  

4.5 Definition av Uppgift
En central aspekt med Littlejohns metod är att välja utifrån vilka kriterier man definierar vad som är
en uppgift(eng. task) och vilka uppgifter som ska tas med i undersökningen.83

Enligt Littlejohn är en uppgift: 
1. En process som eleverna förväntas göra
2. En sorts form av klassrumsaktivitet som eleverna förväntas göra med eller utan varandra
3. Innehåll som eleverna ska sysselsätta sig med.84

Uppgifter som inte har uppfyllt alla dessa ovanstående kriterier har inte tagits med. Förberedande 
uppgifter eller upprepningar av samma uppgift har inte heller tagits med då deras syfte inte är att ge 
någon ny språkkunskap (t.ex att först läsa en text tillsammans och sedan individuellt).85 Vidare så 
har frivilliga uppgifter och hemläxor också bortsetts ifrån, då de inte ansetts tillföra någonting i 
klassrummet.86 Varje listad uppgift i läroböckerna har räknats som en uppgift. Om t.ex. den fjärde 
listade uppgiften i en av läroböckerna innehåller flera olika delmoment så räknas den ändå som en 
uppgift. Först när nästa uppgift står listad som den femte så räknas den som en ny uppgift.

4.6 Undersökningens genomförande
För att underlätta genomförandet av undersökningen följdes Littlejohns rekommendation att 

80 Amazon Yamaxun 亚马逊 (2014). 
81 Littlejohn, Andrew (1992) s. 6-7.
82 Guilloteaux, Marie J  Language Textbook Selection: Using Materials Analysis from the Perspective of SLA 

Principles, The Asia-Pacific Education Researcher, Augusti 2013, vol.22, nr 3 (2012), s. 231-235.
83 Littlejohn, Andrew (1992), s. 35.
84 Littlejohn, Andrew (1992), s. 37.
85 Littlejohn, Andrew (1992), s. 37.
86 Littlejohn, Andrew (1992), s. 51.
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analysera tio procent av böckernas innehåll, då en större omfattning hade gjort undersökningen 
onödigt massiv.87  Utdragen har tagits ifrån mitten på varje bok, då Littlejohn argumenterar att det är
i mitten av läroböckerna som huvudinnehållet ligger. Littlejohn förtydligar detta är 
rekommendationer från hans sida men att enligt hans erfarenhet så skiljer sig inte resultaten 
avsevärt om följer man följer dessa råd jämfört med att göra undersöka en större procentandel av 
läroböckerna.  88 

Först avgjordes vilka sidor som utgjorde tio procent i mitten och sedan valdes uppgifterna ut som 
stämde in på definitionen. Varje uppgift får en poäng i varje delkategori som den stämmer in på. 
Sedan räknades det ut ett genomsnitt på hur många procent som varje delkategori fick. Totala 
genomsnittet för alla böcker i varje delkategori räknades ut genom att addera procenten för alla sex 
böcker och sedan dela med sex. Genom att använda sig av procentsatser får alla böcker en relativt 
lika stor del, oavsett om hur stor volym en bok har jämfört med en annan.89

Resultaten har bokförts i Excel och procentsatserna för varje delkategori räknades också ut med 
hjälp av Excel. Slutligen så har resultaten importerats till Word och blivit presenterade i tabeller. 
Tabellerna har även åtföljts av förklaringar och exempel för att visa vad som menats med varje 
delkategori i tabellen. 

För se till så att ingenting blev förbisett i genomförandet så har alla steg blivit jämförda med 
Littlejohns exempelanalyser och Guilloteauxs undersökning.90

4.7 Metodkritik
Kvantitativa forskare har ofta kritiserat kvalitativa undersökningar på en rad olika punkter. De anser
att kvalitativa metoder involverar för mycket av författarens egna subjektiva åsikter och att 
kvalitativa undersökningar är svåra att upprepa. Detta beror på att kvalitativa forskare har en större 
roll i att samla in data och de kan därmed styra vad det är de vill inrikta sig på. Eftersom kvalitativa 
undersökningar också är ostrukturerade kan det förekomma olika tolkningar av samma data. Därför 
blir det svårt att generalisera och upprepa resultaten.91 Men det är viktigt att poängtera att resultat 
från beskrivande undersökningar är menade att generaliseras i förhållande till en teori och inte med 
andra undersökningar. En annan kritik aspekt är bristen på genomskinlighet, det är svårt att se hur 
forskare i kvalitativa undersökningar fick fram resultaten.92  

Metodmallen som Littlejohn skapat är ämnad för att objektivt granska läromaterial. Dock så återstår
en subjektiv del i att välja ut och analysera uppgifterna från böckerna. Littlejohn erkänner den 
svagheten och slår fast att författaren till undersökningen bör ha medhjälpare som individuellt gör 
undersökningen för att kontrollera validiteten.93

Så har även gjorts i denna uppsats. Allting har följt tillvägagångssättet i Littlejohns exempelanalyser
från både böcker och artiklar.94 Fem frivilliga fick hjälpa till i uttagningen. Alla var kineser eftersom

87 Littlejohn, Andrew (2011), s. 186.
88 Littlejohn, Andrew (2011), s. 186.
89 Littlejohn, Andrew (1992), s. 63.
90 Littlejohn, Andrew  (1992 & 2011), Guilloteaux, Marie J  (2012).
91 Bryman, Alan & Bell, Emma (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber ekonomi. s. 318-320.
92 Bryman, Alan & Bell, Emma (2005), s. 318-320.
93 Littlejohn, Andrew (1992), s.62.
94 Littlejohn, Andrew (1992 & 2011).
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böckerna har instruktioner skrivna på kinesiska. Två stycken medhjälpare valde både ut uppgifter 
och gjorde hela undersökningen. De andra tre valde bara ut uppgifter efter den givna definitionen. 
Uppsatsförfattaren deltog också med att ta ut uppgifter och göra hela undersökningen. Alla frivilliga
arbetade individuellt utan möjlighet att diskutera med varandra. Först fick alla instruktioner om vad 
undersökningen går ut på och vad deras del i den skulle vara. Definitionen av vad en uppgift är 
förklarades för dem och delades också ut skriftligen, tillsammans med information om hur analysen 
av uppgifterna går till. Det sammanlagda resultatet  räknades senare ut i procentform för att se hur 
hög graden av enighet var mellan alla inblandade. I detta fall var den omkring 99 % för uttagningen 
av uppgifter och 98 % för analysen. De ansenligt höga siffrorna i båda fallen kan troligen förklaras 
med att de analyserade läroböckerna är skrivna för ett väldigt specifikt syfte och har därför tydligt 
formulerade uppgifter. För att tillgodose kritiken av genomskinlighet har alla excelblad för samtliga 
läroböcker lagts till som bilagor för den som önskar kontrollera eller upprepa undersökningen.
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5. Sammanfattning & analys av resultaten 
I den här delen kommer undersökningens resultat att presenteras. De tabeller som använts för att 
genomföra undersökningen kommer från Littlejohns artikel The analysis of language teaching 
materials: inside the Trojan Horse (2011). Dessa tabeller var de mest utförliga av Littlejohns  
publikationer och även de senast publicerade. Den sista tabellen Vem bestämmer? kommer dock 
ifrån boken Why are English Language Teaching materials the way they are?(1992). Alla termer 
och förklaringar i tabellerna är direkt avskrivna från Littejohn publikationer och har därför inte 
blivit översatta till svenska.

5.1 Vad förväntas eleven göra?

Den första tabellen i undersökningen heter I.vad förväntas eleven göra? och förklarar vad 
uppgifterna kräver av eleven. I den första kategorin, I.A,  fanns det väldigt lite variation bland 
läroböckerna. För bok B till F krävde 100 % av uppgifterna att eleven svarade på tilltal och 
uttryckte sig med ett noggrant definierat språk. Enbart bok A avvek från resten med 33,3 % av 
uppgifterna som uttryckte att eleven på egen hand skulle initiera och uttrycka sig fritt. 55,6 % av 
uppgifterna i bok A krävde också att eleven svarade på tilltal och 11,1 % krävde ingen handling från
elevens sida. Det kan vara värt att förklara vad för sorts uppgifter som tillåter att eleven själv får 
initiera. Ett exempel på sådana uppgifter från bok A var att eleven skulle på egen hand förberedda 
minneslappar för senare muntliga presentationer. Eleven får då uttrycka sig fritt utan behöva att 
svara på något tilltal och anses därmed initiera.
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Tabell 7. Första delen av Littlejohns metodmall, I.Vad förväntas eleven göra?

Resultaten från tabell I.A. går emot teorisammanfattningens punkt i. Eleven ska själv få initiera 
enligt inmatningshypotesen och det affektiva filtret. Initiering enligt Littlejohns definition innebär 
att eleven får uttrycka sig fritt på sina egna villkor, i motsats till att svara på tilltal som innebär att 
eleven ska uttrycka sig genom ett smalt definierat språk. Om eleven är tvungen att kommunicera på 
en för hög nivå i ett tidigt stadium så finns risken att eleven börjar använda explicit kunskap istället 
för implicit kunskap. Dessutom så kan eleven känna sig stressad av detta och då höjs det affektiva 
filtret. I båda fallen minskar förvärvningen av implicit kunskap.Enbart en tredjedel av uppgifterna i 
bok A följde punkt i, vilket inte är mycket.

I nästa kategori I.B, som visar vad uppgifterna fokuserade på, så var resultaten nästa likadana. I bok
B till F fokuserade 100 % av uppgifterna på betydelsen av det språk som användes. För bok A så 
fokuserade 77,8 % av uppgifterna på betydelsen medan 22,2 % fokuserade på en blandning av 
betydelse och grammatisk form. Dessa resultat stämmer mycket väl in på punkt ii. Om fokus ligger 
på betydelse av språket så kommer eleven kunna öka den implicita kunskapen. Det var återigen 
väldigt lite variation mellan böckerna men resultaten följde teorisammanfattningen. Det fanns 
väldigt lite fokus på grammatiska regler.

I den sista kategorin av den första tabellen, I.C,  så fanns det lite mer variation mellan böckerna. I 
den här kategorin kan varje enskild uppgift passa in på flera delkategorier och få många olika 
värden. Istället för att fokusera på varje enskild bok kan istället genomsnitten för böckerna 
summeras. 77 % av alla uppgifter krävde att eleven repeterade identiskt av vad som stod i 
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Totalt             Bok A            Bok B              Bok C             Bok D              Bok E               Bok F      Genomsnitt

I.What is the learner expected to do?
A. Turn take
1.Initiate 33,30% 5,50%
2.Scripted response 55,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,60%
3.Not required 11,11% 1,85%

B. Focus on
4.Language system (rules or form)
5.Meaning 77,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,30%
6.Meaning/System/Form relationship 22,20% 3,70%

C. Mental operation
7.Repeat Identically 44,40% 50,00% 100,00% 100,00% 68,10% 100,00% 77,00%
8.Repeat Selectively 50,00% 80,00% 87,50% 36,30%
9.Repeat with substitution 100,00% 3,33% 17,20%
10.Repeat with transformation
11.Repeat with expansion 22,20% 50,00% 100,00% 100,00% 68,10% 100,00% 73,40%
12.Retrieve from STM/working memory
13.Retrieve from LTM 33,30% 5,55%
14.Formulate items into larger unit 50,00% 31,80% 55,30%
15.Decode semantic/propositional meaning 11,10% 1,85%
16.Select Information
17.Calculate
18.Categorise selected information
19.Hypothesise 12,50% 2,10%
20.Compare samples of language
21.Analyse language form
22.Formulate language rule
23.Apply stated language rule
24.Apply general knowledge 100,00% 30,00% 87,50% 30,00% 36,80%
25.Negotiate
26.Review own FL Input
27.Attend to example/explanation 11,10% 1,85%
28.Research
29.Express own ideas/ Information 55,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,60%



uppgiften. 73,4 % av uppgifterna krävde att eleven repeterade och utvecklade ett sammandrag av 
något ämne som uppgiften försett eleven med. 36,3 % krävde att eleven repeterar efter att ha valt ett
givet stycke. Ett exempel på  sådana uppgifter är dialogrutor där eleven ska välja det mest passande 
alternativet och sedan repetera dialogen. Väldigt mycket att uppgifterna hade alltså olika inslag av 
repetition och memoreringar.

I den andra halvan av kategorin I.C  finns det delkategorier som inte kräver någon form av 
memorering och där blev resultaten lite annorlunda för samtliga läroböcker. 36,8 % av uppgifterna 
ville att eleven skulle tillämpa egen kunskap om olika händelser, t.ex. fakta om elevens hemland 
osv. Hela 92,6 % av uppgifterna ville att eleven skulle med användning av L2 uttrycka egna åsikter 
om vissa ämnen. 100 % av uppgifterna i bok B till F ville att eleven skulle uttrycka sina egna åsikter
och 55,6 % av uppgifterna i bok A ville samma sak. Resultaten i den sista tabellen följer till viss del 
punkt iii. i teorisammanfattningen. Eleven ska kunna uttrycka sina egna åsikter och använda sin 
allmänna kunskap för att få känna sig delaktig i undervisningen. Detta gör  att eleven upplever 
undervisningen som mer intressant. Samtidigt så kräver en stor andel av uppgifterna i samtliga 
böcker mycket repetition och bestämmer vad eleven ska göra. Det här kan tyckas motsägelsefullt. Å
ena sidan ska eleven uttrycka vad hen tycker om ett visst problem men samtidigt säger en klar 
majoritet av uppgifterna åt eleven exakt  vilket ämne som hen ska uttala sig om. Det finns väldigt 
lite valfrihet om vad eleven får prata om och en stor andel av alla uppgifter kräver också att eleven 
ska repetera exakt vad som står i uppgiften. Det hela gör det svårt att dra någon klar slutsats av de 
inledande resultaten. 

5.2 Med vem?
I den andra tabellen i undersökningen, II Med vem? förklaras med vem eleven förväntas arbeta med.
Resultatet var väldigt enkelriktat. Återigen var uppgifterna i bok B till F helt eniga, 100 % av dessa 
böckers uppgifter krävde att eleven talar med läraren samtidigt som resten av klassen observerar.
Endast bok A avvek från trenden, 100 % av bok A uppgifter krävde att eleven eller eleverna gör 
uppgifterna individuellt samtidigt. Dessa resultat går alla helt emot punkt iv. Förvisso är det bra att 
eleven eller eleverna kommunicerar med någon, t.ex. läraren men inte att eleverna tvingas tala inför 
hela klassen med läraren. Detta i kombination med lite uppgifter som tillåter valfrihet i val av ämne 
eller inte låter eleven själv få initiera, kommer mest sannolikt att göra eleven nervös och höja det 
affektiva filtret. I bok A så ska eleven enbart göra uppgifterna på egen hand. Detta går inte heller 
ihop med punkt iv. och dessutom ger det inte eleven mycket chanser att förbättra sin muntliga 
engelska. Resultaten i den andra tabellen går helt emot SLA:s rekommendationer.

Tabell 8. Andra delen av Littlejohns metodmall, II. Med vem?
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II. Who with?             Bok A            Bok B              Bok C             Bok D              Bok E               Bok F      Genomsnitt
30.teaches and learner(s) whole class observing 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,30%
31.Learner(s) to the whole class
32.Learner(s) with whole class simultaneously
33.Learner(s) individually simultaneously 100,00% 16,70%
34.Learner(s)in pairs/groups: class observing
35.Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
36.Learner(s) individually outside the class



5.3 Med vilket material?
Den tredje tabellen består av två delar: Inmatning till elever och utmatning från elever. Kategorierna
i de två delarna är därför identiska men syftar till olika saker.

Tabell 9. Tredje delen av Littlejohns metodmall, III. Med vilket innehåll? Del III. A 
Inmatning till eleven.

5.3.1 Inmatning till elever 

Den första delen, III. A. Inmatning till eleven, beskriver vad som kännetecknar de uppgifter som 
eleven måste göra. Resultaten är inte så varierande. Bara två böcker, bok D och bok F har bilder till 
sina övningar. Genomsnittet för alla böcker ligger därför bara på 25 %. 76,3 % av alla uppgifter har 
någon sorts fraslista eller ordlista. 80,8 % har texter som innehåller mer än 50 ord. 64,1 %  av alla 
uppgifter har medföljande ljudfiler.

84,6 % av källan till innehållet för uppgifterna kommer ifrån läroböckerna själva, följt av 8,33 % 
från utanför klassrummet och 7 % från elever. Det här stärker alltså de tidigare resultaten att böcker 
överlag har lite valfrihet när det gäller av val ämne. Väldigt ofta handlar uppgifterna om texter eller 
dialoger och det är sällan som eleven får berätta som sina egna erfarenheter.

Av alla de uppgifter som eleven måste göra så handlar i genomsnitt 90 % av innehållet om elevens 
egna personliga information. 42,4 % av alla uppgifter har faktatexter av olika slag. Endast bok A har
uppgifter med fiktiva texter. Det intressanta med de här resultaten är att 90 % av alla uppgifter 
handlar om elevens personliga information samtidigt som källan till informationen i uppgifterna i 
84,6 % av fallen är läroböckerna. Detta kan tyckas vara en motsägelse men förklaringen ligger i att 
läroböckernas uppgifter förklarar vilka uppgifter som eleven ska uppge. Inmatningen går i de flesta 
fall ut på att förse eleven med fiktiv information om eleven själv eller med allmänna fakta.
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III. With what content?             Bok A            Bok B              Bok C             Bok D              Bok E               Bok F      Genomsnitt
A. Input to learners
a. Form
37.Graphic 100,00% 50,00% 25,00%
38.Words/phrases/sentences: written 77,80% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 76,30%
39.Words/phrases/sentences: oral 100,00%
40.Extended discourse:written 66,70% 50,00% 100,00% 100,00% 68,10% 100,00% 80,80%
41.Extended discourse: aural 66,70% 50,00% 100,00% 68,10% 100,00% 64,10%

b.Source
42.Materials 66,70% 50,00% 100,00% 100,00% 90,90% 100,00% 84,60%
43.Teacher
44.Learner(s) individually 33,30% 9,09% 7,00%
45.Outside the course/lesson 50,00% 8,33%

c. Nature
46.metalinguistic comment
47.linguistic comment 22,20% 50,00% 20,00% 15,40%
48.Non-fiction 100,00% 30,00% 87,50% 36,60% 42,40%
49.fiction 33,33% 5,55%
50.personal information/opinion 55,60% 100,00% 100,00% 87,50% 100,00% 96,60% 90,00%
51.song 11,10% 1,85%



Resultaten i den här delen följer teorisammanfattningens punkt v. i väldigt liten utsträckning. Det 
finns bilder till uppgifter i två böcker och en majoritet av uppgifterna har ljud till deras texter, vilket
borde underlätta språkförvärvning. Dock går resultaten i den här delen klart emot punkt vi. Eleven 
ska uppge information som tilldelats hen i uppgifterna och det finns överlag väldigt lite variation 
bland uppgifterna. Detta tar dels bort intresset från undervisningen och tillsammans med det stora 
antalet uppgifter som kräver upprepande så ökar detta användandet av Övervakaren. Uppgifterna 
kräver att eleven memorerar hela texter och dialoger utan att få välja ämne eller svara 
sanningsenligt.

5.3.2 Utmatning från elever

I den andra delen av den tredje tabellen, III. B. Förväntad utmatning från eleven beskrivs vad för 
sorts utmatning eleven förväntas göra. 

Tabell 10. Tredje delen av Littlejohns metodmall, III. Med vilket innehåll? Del III. B 
Förväntad utmatning från eleven.

Trots att delkategorierna är samma som i den första delen så resultaten lite annorlunda. 94,5 % av 
alla uppgifter gick ut på att att eleven producerar någon form av längre muntligt föredrag. I alla 
böcker förutom bok A så krävde 100 % av uppgifterna av eleven producerade någon form av 
muntligt föredrag. För bok A så var siffran 66,7 %.
Överlag är detta ett väldigt rimligt resultat med tanke på att alla böcker är avsedda att förberedda 
eleven för ett muntligt prov. Detta stödjer punkt iv. som säger att olika former av konversation är 
bra för att eleven ska kunna utveckla sin implicita kunskap.

Vidare så är källan till den utmatning som eleven måste producera i 79 % av fallen uppgifterna, 
endast i 12,4 % av fallen är det eleven som är källan. Eleven får alltså utgå ifrån sig själv i lite större
utsträckning än jämfört med inmatningsdelen. Men de allra flesta uppgifterna bestämmer 
fortfarande vad eleven ska säga så det är ingen förbättring gentemot de tidigare resultaten.
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B. Expected output from the learners             Bok A            Bok B              Bok C             Bok D              Bok E               Bok F      Genomsnitt

a. Form
52.Graphic
53.Words/phrases/sentences 55,60% 9,30%
54.Words/phrases/sentences:oral
55.Extended discourse: written 44,00% 7,33%

56.Extended discourse: oral 66,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,50%

b. Source
57.materials 55,60% 50,00% 100,00% 100,00% 68,10% 100,00% 79,00%
58.teacher
59.learner(s) 33,30% 40,90% 12,40%
60.Outside the course/lesson 50,00% 8,33%

c.Nature
61.metalinguistic comment
62.linguistic items 11,10% 1,85%
63.Non-fiction 100,00% 30,00% 87,50% 36,60% 42,40%
64.fiction
65.personal information/opinion 66,70% 100,00% 100,00% 87,50% 100,00% 96,60% 91,80%
66.song 11,00%



91,8 % av alla uppgifter krävde att den utmatning som eleven skulle producera handlade om 
personlig information. 42,4 % av uppgifterna krävde också att eleven skulle nämna någon typ av 
fakta i utmatningen. Dessa siffror är nästan exakt likadana som för inmatningen och går emot punkt 
vi. eftersom det finns väldigt lite variation mellan uppgifter. Att böckernas uppgifter är enformiga 
kan till viss förklaras av att läroböckerna är avsedda för ett väldigt specifikt prov. Men det borde 
ändå finnas fler olika sorters uppgifter.

Resultaten från den tredje tabellen säger att läroböckerna låter eleven få producera muntlig 
utmatning men samtidigt ger de eleven lite valfrihet att välja ämne och dessutom så specificerar 
uppgifterna väldigt ofta exakt vad eleven ska säga. Olika sorters ämnen i uppgifterna verkar inte 
heller förekomma. Läroböckernas uppgifter har till viss del visuella medel och ljudfiler men det 
finns mycket att förbättra även på den fronten. En till kritisk aspekt är läroböckerna inte verkar vara 
utformade för sitt syfte. På det muntliga IELTS-provet får eleven inte välja ämne men har samtidigt 
ingen chans att förberedda sig inför provet. Det mesta av konversationen måste ske spontant. 
Eftersom läroböckerna i undersökningen inte uppmuntrar fritt tal så kan detta betraktas som ett 
ytterligare negativt resultat. Någonting positivt är dock att böckerna tillåter mycket muntlig 
konversation. 

5.4 Vem bestämmer?
Den sista tabellen i undersökningen, IV. Vem bestämmer?,  handlar om vem som bestämmer enligt 
de tre första tabellerna. I 96,3 % av alla uppgifter så är det läromaterialet som bestämmer. För 
böckerna B till F så är siffran 100 % , endast bok A är annorlunda men har ändå 77,8 % uppgifter 
som bestämmer.
Detta resultat var inte oförväntat efter att ha läst de tre första tabellernas sammanfattningar. Detta 
bryter absolut mot punkt vi. och bekräftar återigen att läroböckerna har väldigt lite valfrihet för 
elever.

Tabell 11. Fjärde delen av Littlejohns metodmall, IV. Vem bestämmer?
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IV WHO DECIDES             Bok A            Bok B              Bok C             Bok D              Bok E               Bok F      Genomsnitt

67.materials 77,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,30%
68.teacher 
69.learner(s) 22,20% 3,70%



6. Slutsats och slutdiskussion
I den här delen kommer undersökningens resultat att sammanfattas och analyseras tillsammans med
bakgrund, teori och tidigare forskning. 

Inledningsvis kan slutsatsen börjas med svaret på frågeställningen: Hur väl följer de sex 
populäraste kinesiska läroböckerna för det muntliga IELTS -provet de SLA rekommendationer som 
sammanställts i uppsatsens teoridel?
Av uppsatsens undersökning framgår det klart att de populära kinesiska läroböckerna för IELTS-
muntliga prov inte följer de SLA rekommendationer som sammanställts i uppsatsens teoridel.
Den enda rekommendationen som följdes i läroböckerna var att fokus låg på betydelse istället för 
grammatisk form (se avsnitt 5.1). Övriga punkter som delvis stämde in på teorisammanfattningen 
var att eleven skulle kommunicera muntligt i stor utsträckning och prata om sin egen personliga 
information. Dock så visade övriga resultat att eleven skulle tala med läraren inför klassen och att 
den personliga informationen var till väldigt stor del påhittad från läroböckerna, vilket också gick 
emot teorisammanfattningen.Vidare framgår det att de olika läroböckerna inte har några stora 
skillnader varken i upplägg och typ av uppgifter. De är väldigt enkelriktade och liknar varandra i 
väldigt stor utsträckning, trots att de antas vara konkurrenter med varandra. 

Resultaten i den här undersökningen visar att läroböckerna uppmuntrar memoreringar av både 
texter och åsikter. Ett sådant undervisningssätt borde leda till överanvändning av Övervakaren. Det 
skulle i så fall förklara varför det muntliga provet går sämre än de övriga provdelarna på IELTS för 
de kinesiska eleverna. Villkoren för Övervakaren är som sämst vid ett muntligt prov där eleven inte 
får chans att förberedda sig. Det som dock är förvånande med läroböckerna i den här 
undersökningen är att de har nästan obefintligt fokus på grammatik, samtidigt som de har mycket 
upprepande och memoreringar. Resultatet blir då att eleven lär sig mycket utantill men får ingen 
explicit kunskap att analysera inmatningen med. Explicit kunskap i form av grammatik har ett visst 
värde i att det kan användas i vissa situationer men anses inte vara praktiskt i en vanlig 
konversation. Vad som händer när eleven får memorera mycket utan att lära sig grammatisk 
kunskap är oklart men det kan inte uteslutas att resultatet blir ännu sämre. 

Vidare verkar läroböckerna också försätta eleven i stressiga situationer i undervisningen, vilket gör 
att det affektiva filtret höjs och eleven tillgodogör sig mindre kunskap. Detta stödjer resultatet i Ma 
Tingtings enkätundersökning att många av eleverna känner sig stressade och var rädda för att göra 
bort sig. Dessutom ansåg de att läromiljön är dålig, antagligen därför de  känner sig obekväma och 
inte vågar göra misstag. Eftersom de inte får experimentera lär de sig heller inget nytt.

Bao Tianren och Chen Guohua kritiserade båda i deras respektive studier att den kinesiska 
undervisningen överlag saknade chanser för eleverna att få producera utmatning. Resultatet i den 
här undersökningen visade det totalt motsatta. Många av böckernas uppgifter krävde att eleven 
producerade muntliga anföranden. Istället kan det vara en fråga om kvalitén på utmatningen. Som 
det också klargjordes i resultatdelen får eleven inte välja ämne eller producera utmatning fritt. Det 
mesta är givet av uppgifterna, även när eleven ska svara om sitt eget liv. Enligt SLA gör detta att 
eleven känner sig mindre delaktig i undervisningen, intresset sänks och eleven utvecklar inte sin 
implicita kunskap. 
En annan intressant aspekt är att läroböckerna som var med i uppsatsens undersökning inte verkar 
vara utformade för IELTS-muntliga prov. I inledningen framgick det att det muntliga provet består 
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utav tre delar, varav två inte går att förberedda sig inför. Eleven måste vid de tillfällena improvisera 
men läroböckerna hade få inslag av låta eleven kommunicera fritt. Varför det är så går inte att säga 
utan en djupare studie. En anledning kan vara att de som köper läroböckerna inte är medvetna om 
denna konstruktionsmiss eller att de tror att den här sortens undervisning i läroböckerna är effektiv 
och kommer att göra dem väl förberedda inför provet.
Bao var också inne på att den kinesiska undervisningens syn på vad engelska är för något måste 
ändras. Han menade att kineser ser på engelska som ett verktyg och inte en förmåga. Resultatet av 
den här undersökningen verkar också peka åt det hållet. De läroböcker som undersöktes var de mest
köpta på kinesiska amazon. Konsumenter var fria att välja böcker och valde att köpa dessa, trots att 
de kan förhandsgranska böckerna och se hur välrenommerade de är av andra konsumenter. Ett 
rimligt antagande vore då att utgå ifrån att konsumenterna tror att dessa böcker är bra utformade, 
medans den här undersökningens resultat pekade på att läroböckerna inte lär ut kunskaper i 
engelska effektivt. Böckerna var också utgivna av privata förläggare som konkurrerar med 
varandra, så de borde också vara måna om att ge ut bra produkter. Trots detta så verkar 
läroböckerna bara leda till ökad användning av Övervakaren hos elever och inte ge dem varken 
intressant inmatning eller utmatning. Det kan vara så att det kinesiska utbildningssystemet anser att 
den här typen av undervisning är det som funkar bäst. De kanske tror att intressant material tar bort 
disciplinen hos elever eller att låta kommunicering växa fram istället för att tvinga fram den är 
ineffektivt. Eller också kan det finnas någon form av brist på information, antingen hos elever eller 
hos förläggarna, om vad som kännetecknar bra läroböcker. Oavsett var felet ligger så är det en fråga
för framtida undersökningar. 

Den fjärde och sista studien av Chen Guo Hua och Wu Yingqi visade att det fanns inga 
kunskapsskillnader mellan de universitetsstudenter som hade engelska som huvudämne och övriga 
universitetsstudenter. Resultatet i den här undersökningen stödjer också det sambandet. Eftersom 
läroböckerna i den här undersökningen inte kunde visas att de lär ut effektivt, så innebär det att mer 
studier kanske inte leder till högre kunskaper i engelska. Då skulle det kunna vara en förklaring till 
varför det inte finns någon skillnad mellan studentgrupperna i Chen och Wus studie. Oavsett om 
vissa studenter har studerat betydligt mer så förbättras inte deras implicita kunskap och därmed 
förbättras inte heller deras provresultat. Detta skulle i så fall också förklara den sjunkande trenden 
på IELTS-muntliga prov för Kina, trots att omsättningen av resurser ökar. Det kan dock finnas fler 
faktorer som påverkar, detta är bara en indikation på var problemet kan ligga. Ytterligare studier 
behövs.

Avslutningsvis konkluderas det att läroböckerna kan vara en anledning till varför resultaten inte blir 
bättre på IELTS-muntliga prov. Den tidigare kritiken mot att den kinesiska engelskundervisningen 
har för lite övning av muntlig färdighet borde kanske modifieras. Istället för att fokusera på att det 
bara saknas vissa inslag så borde hela undervisningen ses över och utvärderas med 
språkvetenskaplig teori. Uppenbarligen saknas det kännedom det finns olika typer av språkkunskap 
och det kan ha en avgörande roll i inlärningen. Att memorera givna språkmönster kan ge snabba 
resultat men på lång sikt förbättras inte elevernas förmåga att kommunicera. Ett sätt förbättra 
läroböckerna kan då vara att sprida kunskap om SLA och effektiv inlärning. Den kinesiska 
allmänheten kanske inte håller med om vad forskningen säger men frågan bör ändå diskuteras 
offentligt för att försöka förbättra situationen.
Dessutom så borde experimentering uppmuntras bland förläggarna då det verkar som om de flesta 
läroböcker använder nästan exakt samma upplägg. Detta kan bero på ekonomiska faktorer, att det 
helt enkelt är mer lönsamt att kopiera från varandra och inte investera i att utveckla bättre 
undervisningsmetoder. Men ökad lönsamhet borde också vara ett incitament för mer 
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experimentering. Om det fanns mer variation bland läroböcker så skulle kanske bättre 
undervisningsmetoder skulle kunna slå igenom på den privata marknaden och det skulle i sin tur 
leda till mer lönsamhet hos förläggarna.

6.1 Förslag på framtida forskning

Många intressanta har idéer har kommit till under arbetets gång. Ett förslag på framtida forskning 
skulle kunna vara att göra en undersökning med Littlejohns metodmall men på nivå tre: Vad har 
läroböckerna för budskap? Eftersom resultatet i den här undersökningen tyder på mycket 
memorering så skulle det vara intressant att se om det finns någon trend i inmatningen bland 
läroböckerna. Det kan vara så att läroböckerna inte bara försöker få elever att memorisera mycket 
språkmönster, utan även att de försöker få eleverna tycka en viss åsikt. 

Ytterligare ett förslag är naturligtvis att göra en sekundär analys med elever som 
undersökningsgrupp för att se vilken roll läraren har i undervisningen. Detta kan dock bli svårt att 
genomföra utan att befinna sig i Kina.

Ett till förslag på framtida forskning vore att göra någon form av enkät för kinesiska studenter i 
engelska. En sådan undersökning skulle kunna se var kunskapsbristen om effektiv inlärning ligger. 
Om eleverna är medvetna om vad som kännetecknar effektiv inlärning så kan kunskapsbristen 
antingen ligga hos förläggarna eller så kan det vara olika ekonomiska faktorer som styr 
utformningen av läroböcker.
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8. Bilagor
Här redovisas alla resultaten för samtliga läroböcker som ingick i undersökningen. Allting redovisas
i importerade excelblad. Varje bok har ett sitt eget avsnitt och avsnitten kommer i alfabetisk 
ordning, från bok A till bok F. För att göra tabellerna mer överskådliga för läsaren så har varje 
läroboks uppgifter blivit indelade i sektioner på 4-5 uppgifter. Uppgifterna står skrivna som vilken 
sida de finns på i respektive bok. Om det skulle finnas två uppgifter på samma sida så nämns de 
som a och b, exempelvis s221:A, s221:B osv. Varje tabell i bilagorna visar en utav de fyra delarna i 
Littlejohns metodmall och varje metoddel kommer i kronologisk ordning. Den första sektionen med
uppgifter redovisas till fullo i alla i fyra metoddelar innan nästa sektion börjar. Den sista sektionen i 
varje avsnitt är lärobokens totala resultat för varje metoddel. 

Till varje tabell medföljer en beskrivning om vilken del av metodmallen som tabellen visar, vilken 
bok som tabellen hör till, samt vilka sidor i läroboken som redovisas.
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8.1  Samtliga excelblad för bok A

Tabell 12. Första delen av Littlejohns metodmall för Bok A, sidorna 79-89

Tabell 13. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 79-89
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II. Who with?                 s79                s83                s88            s89:A             s89:B
teaches and learner(s) whole class observing
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously 1 1 1 1 1
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class

Bok A Action Plan for IELTS-speaking                 s79                s83                s88            s89:A             s89:B

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate 1 1 1
Scripted response 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1
Meaning/System/Form relationship 1 1

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM 1 1 1
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1



Tabell 14. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 
79-89

Tabell 15. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 
79-89
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III. With what content?                 s79                s83                s88            s89:A             s89:B
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1
Extended discourse: aural 1 1

b.Source
Materials 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class 1 1
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment 1
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners                 s79                s83                s88            s89:A             s89:B

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences 1 1 1 1
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 1 1 1
Extended discourse:oral 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1
teacher
learner(s) 1 1
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items 1
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1
song



Tabell 16. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 79-89

Tabell 17. Första delen av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 90-95
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IV. Who decides?                 s79                s83                s88            s89:A             s89:B

materials 1 1 1
teacher 
learner(s) 1 1

Bok A Action Plan for IELTS-speaking                 s90             s93:A            s93:B                 s95

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1
Not required 1

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning 1
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation 1
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1



Tabell 18. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 90-95

Tabell 19. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 
90-95
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II. Who with?                 s90            s93:A              s93:B                s95
teaches and learner(s) whole class observing
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously 1 1 1 1
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class

III. With what content?                 s90            s93:A             s93:B                 s95
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class 1
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction
fiction 1 1 1
personal information/opinion 1
song 1



Tabell 20.Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 90-
95

Tabell 21. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok A, sidorna 90-95
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B. Expected output from the learners                 s90             s93:A             s93:B                s95

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences 1
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 0 1
Extended discourse: oral 1 1 1

b. Source
materials 1 1
teacher 0
learner(s) 1
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items 0
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1
song 1

IV. Who decides?                 s90            s93:A             s93:B                 s95

materials 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 



Tabell 22. Första delen av Littlejohns metodmall för bok A, totalt resultat.

Tabell 23. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok A, totalt resultat.
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Bok A Action Plan for IELTS-speaking     Totalt  9 Uppgifter       Uträkning          Procent

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate 3 3/9=0,333 33,30%
Scripted response 5 5/9=0,5556 55,60%
Not required 1 1/9=0,1111 11,11%

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 7 7/9=0,77778 77,80%
Meaning/System/Form relationship 2 2/9=0,2222 22,20%

C. Mental operation
Repeat Identically 4 4/9=0,444 44,40%
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 2 2/9=0,2222 22,20%
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM 3 3/9=0,333 33,30%
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning 1 1/9=0,1111 11,10%
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation 1 1/9=0,1111 11,10%
Research
Express own ideas/ Information 5 5/9=0,5556 55,60%

II. Who with Totalt  9 Uppgifter       Uträkning          Procent
teaches and learner(s) whole class observing
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously 9 9/9=1 100,00%
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 24. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok A, totalt 
resultat.

Tabell 25. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok A, totalt 
resultat.
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III. With what content? Totalt  9 Uppgifter       Uträkning          Procent
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 7 7/9=0,77778 77,80%
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 6 6/9=0,6667 66,70%
Extended discourse: aural 6 6/9=0,6667 66,70%

b.Source
Materials 6 6/9=0,6667 66,70%
Teacher
Learner(s) individually outside the class 3 3/9=0,333 33,33%
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment 1 2/9=0,2222 22,22%
Non-fiction
fiction 3 3/9=0,333 33,33%
personal information/opinion 5 5/9=0,5556 55,60%
song 1 1/9=0,1111 11,10%

B. Expected output from the learners Totalt  9 Uppgifter       Uträkning          Procent

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences 5 5/9=0,5556 55,60%
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 4 4/9=0,444 44,00%
Extended discourse: oral 6 6/9=0,6667 66,70%

b. Source
materials 5 5/9=0,5556 55,60%
teacher
learner(s) 3 3/9=0,333 33,30%
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items 1 1/9=0,1111 11,10%
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 6 6/9=0,6667 66,70%
song 1 1/9=0,1111 11,00%



Tabell 26. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok A, totalt resultat.

8.2  Samtliga excelblad för bok B

Tabell 27. Första delen av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 57-66.
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IV. Who decides? Totalt  9 Uppgifter       Uträkning          Procent

materials 7 7/9=0,77778 77,80%
teacher 
learner(s) 2 2/9=0,2222 22,20%

Bok B Speaking kouyu                 s57                s58                s60                s61                s65                s66

I.What is the learner expected to do?
A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1
Repeat Selectively 1 1 1
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit 1 1 1
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1 1 1 1 1 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1 1



Tabell 28. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 57-66.

Tabell 29. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 
57-66.
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II. Who with?                 s57                s58                s60                s61                s65                s66
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class

III. With what content?                 s57                s58                s60                s61                s65                s66
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson 1 1 1

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment 1 1 1
Non-fiction 1 1 1 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song



Tabell 30. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 
57-66.

Tabell 31. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 57-66.
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B. Expected output from the learners                 s57                s58                s60                s61                s65                s66

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson 1 1 1

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 1 1 1 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song

IV. Who decides?                 s57                s58                s60                s61                s65                s66

materials 1 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 



Tabell 32. Förste delen av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 69-78

Tabell 33. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 69-78.
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Bok B Speaking kouyu                 s69                s70                s73                s74                s77                s78

I.What is the learner expected to do?
A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1
Repeat Selectively 1 1 1
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit 1 1 1
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1 1 1 1 1 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1 1

II. Who with?                 s69                s70                s73                s74                s77                s78
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 34. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 
69-78.

Tabell 35. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 
69-78.
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III. With what content?                 s69                s70                s73                s74                s77                s78
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson 1 1 1

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment 1 1 1
Non-fiction 1 1 1 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners                 s69                s70                s73                s74                s77                s78

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson 1 1 1

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 1 1 1 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song



Tabell 36. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok B, sidorna 69-78.

Tabell 37. Första delen av Littlejohns metodmall för bok B, totalt resultat.
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IV. Who decides?                 s69               s70                 s73                s74                s77                s78

materials 1 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 

Bok B Speaking kouyu Totalt 12 Uppgifter       Uträkning          Procent

I.What is the learner expected to do?
A. Turn take
Initiate
Scripted response 12 12/12=1 100,00%
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 12 12/12=1 100,00%
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 6 6/12=0,5 50,00%
Repeat Selectively 6 6/12=0,5 50,00%
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 6 6/12=0,5 50,00%
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit 6 6/12=0,5 50,00%
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 12 12/12=1 100,00%
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 12 12/12=1 100,00%



Tabell 38. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok B, totalt resultat.

Tabell 39.Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok B, totalt 
resultat.
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II. Who with? Totalt 12 Uppgifter       Uträkning          Procent
teaches and learner(s) whole class observing 12 12/12=1 100,00%
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class

III. With what content? Totalt 12 Uppgifter       Uträkning          Procent
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 12 12/12=1 100,00%
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 6 6/12=0,5 50,00%
Extended discourse: aural 6 6/12=0,5 50,00%

b.Source
Materials 6 6/12=0,5 50,00%
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson 6 6/12=0,5 50,00%

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment 6 6/12=0,5 50,00%
Non-fiction 12 12/12=1 100,00%
fiction
personal information/opinion 12 12/12=1 100,00%
song



Tabell 40. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok B, totalt 
resultat.

Tabell 41. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok B, totalt resultat.
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B. Expected output from the learners Totalt 12 Uppgifter       Uträkning          Procent

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 12 12/12=1 100,00%

b. Source
materials 6 6/12=0,5 50,00%
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson 6 6/12=0,5 50,00%

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 12 12/12=1 100,00%
fiction
personal information/opinion 12 12/12=1 100,00%
song

IV. Who decides? Totalt 12 Uppgifter       Uträkning          Procent

materials 12 12/12=1 100,00%
teacher 
learner(s) 



8.3  Samtliga excelblad för bok C 

Tabell 42. Första delen av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 121-134.

Tabell 43. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 121-134
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Bok C 9 fen daren               s121              s123             s125               s126             s134

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1 1
Repeat Selectively 1 1 1 1 1
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1

II. Who with?               s121              s123             s125               s126              s134
teachers and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 44. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 
121-134.

Tabell 45.Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 
121-134.
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III. With what content?               s121              s123             s125               s126             s134
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1 1
Extended discourse: aural

b.Source
Materials 1 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment 1 1
Non-fiction 1
fiction 1
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners               s121              s123             s125               s126             s134

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song



Tabell 46. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 121-134.

Tabell 47. Första delen av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 138-146.
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IV. Who decides?               s121              s123             s125               s126             s134

materials 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 

Bok C 9 fen daren               s138             s140               s143              s144              s146

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1 1
Repeat Selectively 1 1 1
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1



Tabell 48. Andra delen delen av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 138-146.

Tabell 49. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 
138-146.
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II. Who with?               s138             s140               s143              s144              s146
teachers and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class

III. With what content?               s138             s140               s143              s144              s146
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1 1
Extended discourse: aural

b.Source
Materials 1 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song 1



Tabell 50. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 
138-146.

Tabell 51. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok C, sidorna 138-146.
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B. Expected output from the learners               s138             s140               s143              s144              s146

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

IV. Who decides?               s138             s140               s143              s144              s146

materials 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 



Tabell 52. Första delen av Littlejohns metodmall för bok C, totalt resultat.

Tabell 53. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok C, totalt resultat.
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Bok C 9 fen daren Totalt 10 Uppgifter      Uträkning          Procent

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 10 10/10=1 100,00%
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 10 10/10=1 100,00%
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 10 10/10=1 100,00%
Repeat Selectively 8 8/10=0,8 80,00%
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 10 10/10=1 100,00%
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 3 3/10=0,3 30,00%
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 10 10/10=1 100,00%

II. Who with? Totalt 10 Uppgifter      Uträkning          Procent
teaches and learner(s) whole class observing 10 10/10=1 100,00%
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 54. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok C, totalt 
resultat.

Tabell 55.Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok C, totalt 
resultat.
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III. With what content? Totalt 10 Uppgifter      Uträkning          Procent
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 8 8/10=0,8 80,00%
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 10 10/10=1 100,00%
Extended discourse: aural

b.Source
Materials 10 10/10=1 100,00%
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment 2 2/10=0,2 20,00%
Non-fiction 3 3/10=0,3 30,00%
fiction
personal information/opinion 10 10/10=1 100,00%
song 1

B. Expected output from the learners Totalt 10 Uppgifter      Uträkning          Procent

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 10 10/10=1 100,00%

b. Source
materials 10 10/10=1 100,00%
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 3 3/10=0,3 30,00%
fiction
personal information/opinion 10 10/10=1 100,00%
song



Tabell 56. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok C, totalt resultat.
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IV. Who decides? Totalt 10 Uppgifter      Uträkning          Procent

materials 10 10/10=1 100,00%
teacher 
learner(s) 



8.4  Samtliga excelblad för bok D

Tabell 57. Första delen av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 174-181.
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Bok D 10 tian tupo               s174              s176              s178              s181

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1
Repeat Selectively 1 1 1
Repeat with substitution 1 1 1 1
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1 1 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1



Tabell 58. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 174-181.

Tabell 59. Tredje delen, första halvan, av Littlejohnsmetodmall för bok D, sidorna 
174-181.
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II. Who with?               s174              s176              s178              s181
teachers and learner(s) whole class observing 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class

III. With what content?               s174              s176              s178              s181
A. Input to learners
a. Form
Graphic 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural 1 1 1 1
Extended discourse:written 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1
song



Tabell 60. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 
174-181.

-
Tabell 61. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 174-181.
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B. Expected output from the learners               s174              s176              s178              s181

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1
song

IV. Who decides?               s174              s176              s178              s181

materials 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 



Tabell 62. Första delen av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 187-206.

Tabell 63. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 187-206.
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Bok D 10 tian tupo               s187              s193              s200              s206

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1
Repeat Selectively 1 1 1 1
Repeat with substitution 1 1 1 1
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise 1
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1 1 1 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1

II. Who with?               s187              s193              s200              s206
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 64. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 
187-206.

Tabell 65. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 
187-206.
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III. With what content?               s187              s193              s200              s206
A. Input to learners
a. Form
Graphic 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural 1 1 1 1
Extended discourse:written 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction 1 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners               s187              s193              s200              s206

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 1 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1
song



Tabell 66. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok D, sidorna 187-206.

Tabell 67. Första delen av Littlejohns metodmall för bok D, totalt resultat.
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IV. Who decides?               s187              s193              s200              s206

materials 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 

Bok D 10 tian tupo Totalt 8 Uppgifter       Uträkning          Procent

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 8 8/8=1 100,00%
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 8 8/8=1 100,00%
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 8 8/8=1 100,00%
Repeat Selectively 7 7/8=0,875 87,50%
Repeat with substitution 8 8/8=1 100,00%
Repeat with transformation
Repeat with expansion 8 8/8=1 100,00%
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise 1 1/8=0,125 12,50%
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 7 7/8=0,875 87,50%
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 8 8/8=1 100,00%



Tabell 68. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok D, totalt resultat.

Tabell 69. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok D, totalt 
resultat.
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II. Who with? Totalt 8 Uppgifter       Uträkning          Procent
teaches and learner(s) whole class observing 8 8/8=1 100,00%
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class

III. With what content? Totalt 8 Uppgifter       Uträkning          Procent
A. Input to learners
a. Form
Graphic 8 8/8=1 100,00%
Words/phrases/sentences: written 8 8/8=1 100,00%
Words/phrases/sentences: aural 8 8/8=1 100,00%
Extended discourse:written 8 8/8=1 100,00%
Extended discourse: aural 8 8/8=1 100,00%

b.Source
Materials 8 8/8=1 100,00%
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction 7 7/8=0,875 87,50%
fiction
personal information/opinion 7 7/8=0,875 87,50%
song



Tabell 70. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok D, totalt 
resultat.

Tabell 71. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok D, totalt resultat.
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B. Expected output from the learners Totalt 8 Uppgifter       Uträkning          Procent

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 8 8/8=1 100,00%

b. Source
materials 8 8/8=1 100,00%
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 7 7/8=0,875 87,50%
fiction
personal information/opinion 7 7/8=0,875 87,50%
song

IV. Who decides? Totalt 8 Uppgifter       Uträkning          Procent

materials 8 8/8=1 100,00%
teacher 
learner(s) 



8.5  Samtliga excelblad för bok E

Tabell 72. Första delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 200-208.

Tabell 73. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 200-208.
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Bok E IELTS ideas and examples for IELTS speaking               s200             s202               s204              s206         s208: A

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM 1
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1

II. Who with?             s200             s202             s204             s206         s208: A
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 74. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
200-208.

Tabell 75. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
200-208.

Tabell 76. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 200-208.
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III. With what content?             s200             s202             s204             s206         s208: A
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually 1
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners             s200             s202             s204             s206         s208: A

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1
teacher
learner(s) 1 1 1
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

IV. Who decides?             s200             s202             s204             s206         s208: A

materials 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 



Tabell 77. Första delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 208-216.

Tabell 78. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 208-216.
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Bok E IELTS ideas and examples for IELTS speaking          s208:B             s210             s212             s214             s216

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM 1
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1

II. Who with?          s208:B             s210             s212             s214             s216
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 79. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
208-216.

Tabell 80.Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
208-216.
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III. With what content?          s208:B             s210             s212             s214             s216
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually 1
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners          s208:B             s210             s212             s214             s216

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1
teacher
learner(s) 1
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song



Tabell 81. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 208-216.

Tabell 82. Första delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 218-221.
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IV. Who decides?          s208:B             s210             s212             s214             s216

materials 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 

Bok E IELTS ideas and examples for IELTS speaking               s218          s220:A           s221:A           s221:B

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM 1 1 1 1
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1

          s220:B



Tabell 83. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 218-221.

Tabell 84. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
218-221.
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II. Who with              s218           s220:A           s221:A           s221:B
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class

          s220:B

III. With what content?              s218           s220:A           s221:A           s221:B
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1
Extended discourse: aural 1

b.Source
Materials 1 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually 
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

          s220:B



Tabell 85. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
218-221.

Tabell 86. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 218-221.
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B. Expected output from the learners             s218         s220:A         s221:A         s221:B

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1
teacher
learner(s) 1 1 1 1
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

        s220:B

IV. Who decides?               s218           s220:A            s221:A           s221:B

materials 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 

           s220:B



Tabell 87. Första delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 222-229.

Tabell 88. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 222-229.
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Bok E IELTS ideas and examples for IELTS speaking               s222             s224              s226               s228             s229

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM 1
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1

II. Who with?               s222             s224              s226               s228              s229
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 89. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
222-229

Tabell 90. Tredje delen, andra halvan av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
222-229.
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III. With what content?               s222             s224              s226               s228              s229
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually 
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners               s222             s224              s226               s228              s229

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1
teacher
learner(s) 1
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song



Tabell 91. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 222-229.

Tabell 92. Första delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 230-232 och 
totalt resultat.

Tabell 93. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 230-232 och 
totalt resultat.
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IV. Who decides?               s222             s224              s226               s228              s229

materials 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 

Bok E IELTS ideas and examples for IELTS speaking              s230               s232      Totalt 22 Uppgifter Uträkning          Procent

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Scripted response 1 1 22 22/22=1 100,00%
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 22 22/22=1 100,00%
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 15 15/22=0,681 68,10%
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 15 15/22=0,681 68,10%
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit 7 7/22=00,318 31,80%
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 22 22/22=1 100,00%

II. Who with              s230               s232      Totalt 22 Uppgifter Uträkning          Procent
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 22 22/22=1 100,00%
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 94. Tredje delen, första halvan av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
230-232 och totalt resultat.

Tabell 95. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 
230-232 och totalt resultat.

Tabell 96. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok E, sidorna 230-232 och 
totalt resultat.
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III. With what content?              s230               s232      Totalt 22 Uppgifter Uträkning          Procent
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1 1 22 22/22=1 100,00%
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 15 15/22=0,681 68,10%
Extended discourse: aural 1 1 15 15/22=0,681 68,10%

b.Source
Materials 1 1 20 20/22=0,909 90,90%
Teacher
Learner(s) individually 2 2/22=0,0909 9,09%
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 22 22/22=1 100,00%
song

B. Expected output from the learners              s230               s232      Totalt 22 Uppgifter Uträkning          Procent

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 22 22/22=1 100,00%

b. Source
materials 1 1 15 15/22=0,681 68,10%
teacher
learner(s) 9 9/22=0,409 40,90%
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 22 22/22=1 100,00%
song

IV. Who decides?              s230               s232      Totalt 22 Uppgifter Uträkning          Procent

materials 1 1 22 22/22=1 100,00%
teacher 
learner(s) 



8.6  Samtliga excelblad för bok F

Tabell 97. Första delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 180-186.

Tabell 98. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 180-186.
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Bok F IELTS No 1               s180              s182              s183              s184              s185             s186

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Respond 1 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1 1

II. Who with?               s180              s182              s183              s184              s185             s186
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 99. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 
180-186.

Tabell 100. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 
180-186.

Tabell 101. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 180-186.
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III. With what content?               s180              s182              s183              s184              s185             s186
A. Input to learners
a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences: written 1
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners               s180              s182              s183              s184              s185             s186

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 

Extended discourse: oral 1 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song

IV. Who decides?               s180              s182              s183              s184              s185             s186

materials 1 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 



Tabell 102. Första delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 188-194.

Tabell 103. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 188-194.
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Bok F IELTS No 1               s188             s189              s190              s192              s193              s194   

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Respond 1 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1 1

II. Who with?               s188             s189              s190              s192              s193              s194   
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 104. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 
188-194.

Tabell 105. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 
188-194.
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III. With what content?               s188             s189              s190              s192              s193              s194   
A. Input to learners
a. Form
Graphic 1 1 1
Words/phrases/sentences: written
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners               s188             s189              s190              s192              s193              s194   

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song



Tabell 106. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 188-194.

Tabell 107. Första delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 195-202.

Tabell 108. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 195-202.
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IV. Who decides?               s188             s189              s190              s192              s193              s194   

materials 1 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 

Bok F IELTS No 1             s195             s197             s198             s199             s201             s202

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Respond 1 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution 1
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1 1 1 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1 1

II. Who with?             s195             s197             s198             s199             s201             s202
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 109. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 
195-202.

Tabell 110. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 
195-202.
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III. With what content?             s195             s197             s198             s199             s201             s202
A. Input to learners
a. Form
Graphic 1 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: written
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction 1 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners             s195             s197             s198             s199             s201             s202

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 1 1 1 1
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1
song



Tabell 111. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 195-202.

Tabell 112. Första delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 213-220.

Tabell 113. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 213-220.
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IV. Who decides?             s195             s197             s198             s199             s201             s202

materials 1 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 

Bok F IELTS No 1               s213              s214              s215              s217              s219              s220

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Respond 1 1 1 1 1 1
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 1 1 1 1 1 1
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 1 1 1 1 1 1
Repeat Selectively
Repeat with substitution
Repeat with transformation
Repeat with expansion 1 1 1 1 1 1
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 1
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 1 1 1 1 1 1

II. Who with?               s213              s214              s215              s217              s219              s220
teaches and learner(s) whole class observing 1 1 1 1 1 1
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 114. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 
213-220.

Tabell 115. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 
213-220.

Tabell 116. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok F, sidorna 213-220.
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III. With what content?               s213              s214              s215              s217              s219              s220
A. Input to learners
a. Form
Graphic 1 1 1 1
Words/phrases/sentences: written
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 1 1 1 1 1 1
Extended discourse: aural 1 1 1 1 1 1

b.Source
Materials 1 1 1 1 1 1
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song

B. Expected output from the learners               s213              s214              s215              s217              s219              s220

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 1 1 1 1 1 1

b. Source
materials 1 1 1 1 1 1
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction
fiction
personal information/opinion 1 1 1 1 1 1
song

IV. Who decides?               s213              s214              s215              s217              s219              s220

materials 1 1 1 1 1 1
teacher 
learner(s) 



Tabell 117. Första delen av Littlejohns metodmall för bok F, totalt resultat.

Tabell 118. Andra delen av Littlejohns metodmall för bok F, totalt resultat.
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Bok F IELTS No 1  Totalt 30 Uppgifter      Uträkning        Procent

What is the learner expected to do?
I.A. Turn take
Initiate
Respond 30 30/30=1 100,00%
Not required

B. Focus on
Language system (rules or form)
Meaning 30 30/30=1 100,00%
Meaning/System/Form relationship

C. Mental operation
Repeat Identically 30 30/30=1 100,00%
Repeat Selectively
Repeat with substitution 1 1/30=0,0333 3,33%
Repeat with transformation
Repeat with expansion 30 30/30=1 100,00%
Retrieve from STM/working memory
Retrieve from LTM
Formulate items into larger unit
Decode semantic/propositional meaning
Select Information
Calculate
Categorise selected information
Hypothesise
Compare samples of language
Analyse language form
Formulate language rule
Apply stated language rule
Apply general knowledge 10 10/30=0,3 30,00%
Negotiate
Review own FL Input
Attend to example/explanation
Research
Express own ideas/ Information 30 30/30=1 100,00%

II. Who with?  Totalt 30 Uppgifter      Uträkning        Procent
teaches and learner(s) whole class observing 30 30/30=1 100,00%
Learner(s) to the whole class
Learner(s) with whole class simultaneously
Learner(s) individually simultaneously
Learner(s)in pairs/groups: class observing
Learner(s)in pairs/groups: simultaneously
Learner(s) individually outside the class



Tabell 119. Tredje delen, första halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, totalt 
resultat.

Tabell 120. Tredje delen, andra halvan, av Littlejohns metodmall för bok F, totalt 
resultat.
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III. With what content?  Totalt 30 Uppgifter      Uträkning        Procent
A. Input to learners
a. Form
Graphic 15 15/30=0,5 50,00%
Words/phrases/sentences: written
Words/phrases/sentences: aural
Extended discourse:written 30 30/30=1 100,00%
Extended discourse: aural 30 30/30=1 100,00%

b.Source
Materials 30 30/30=1 100,00%
Teacher
Learner(s) individually outside the class
Outside the course/lesson

c. Nature
metalinguistic comment
linguistic comment
Non-fiction 11 11/30=0,366 36,60%
fiction
personal information/opinion 29 29/30=0,9666 96,60%
song

B. Expected output from the learners  Totalt 30 Uppgifter      Uträkning        Procent

a. Form
Graphic
Words/phrases/sentences
Words/phrases/sentences:oral
Extended discourse: written 
Extended discourse: oral 30 30/30=1 100,00%

b. Source
materials 30 30/30=1 100,00%
teacher
learner(s)
Outside the course/lesson

c.Nature
metalinguistic comment
linguistic items
Non-fiction 11 11/30=0,366 36,60%
fiction
personal information/opinion 29 29/30=0,9666 96,60%
song



Tabell 121. Fjärde delen av Littlejohns metodmall för bok F, totalt resultat.
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IV. Who decides?  Totalt 30 Uppgifter      Uträkning        Procent

materials 30 30/30=1 100,00%
teacher 
learner(s) 
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