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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att beräkna frekvensen mellan kommunikativa och icke kommunikativa 

uppgifter i arbetsböcker. Denna beräkning genomförs genom att kvantitativt innehållsanalysera 

uppgifter i tre arbetsböcker i ämnet engelska riktade mot årskurs tre med “communicative 

language teaching” som utgångspunkt. Communicative language teaching kan sammanfattas som 

ett tillvägagångssätt där kommunikation står centralt. Kommunikationen ska då vara autentisk 

och utformad på ett sätt som tillåter elever att kommunicera på ett fritt och kontextuellt sätt. 

      Som analysverktyg har ett flödesschema utvecklats för att undersöka frekvensen mellan 

uppgifter med ett kommunikativt innehåll kontra icke kommunikativt innehåll. Dessa två 

kategorier delas sedan upp. Kategorin med icke-kommunikativa uppgifter delas in i icke-

kommunikativa uppgifter som ej leder till en senare kommunikativ uppgift samt icke-

kommunikativa uppgifter som leder till en senare kommunikativ uppgift. Uppgifter som inte kan 

kopplas till någon kommunikativ uppgift senare i samma kapitel blir då kallade icke 

kommunikativa uppgifter som ej leder till en senare kommunikativ uppgift. De icke 

kommunikativa uppgifter som kan kopplas, exempelvis genom att uppgifterna behandlar lika 

vokabulär, till en senare kommunikativ uppgift blir kallade för icke kommunikativa uppgifter som 

leder till en kommunikativ uppgift.  

      Kategorin för kommunikativa uppgifter delas in på följande sätt, linjära kommunikativa 

uppgifter samt icke-linjära kommunikativa uppgifter. Kommunikativa uppgifter som inte tillåter 

frihet i användandet av språket blir kallade linjära kommunikativa uppgifter, medan uppgifter 

som tillät autentiska och fria kommunikationer blir kallade icke-linjära kommunikativa uppgifter. 

      Resultatet i denna studie blir i procent av de totalt analyserade 308 uppgifterna följande; 

Icke kommunikativa uppgifter som ej leder till en senare kommunikativ uppgift: 26%. 

Icke kommunikativa uppgifter som leder till en senare kommunikativ uppgift: 32%. 

Linjära kommunikativa uppgifter: 36%. 

Icke-linjära kommunikativa uppgifter: 6%. 

      Analysen av den insamlade empirin blir då att den rekommenderade formen av uppgifter med 

utgånspunkt i communicative language teaching med autentiskt och icke-linjärt innehåll behöver 

utvecklas samt vidare analyser av arbetsböcker måste genomföras. 

 

Nyckelord: communicative language teaching, målspråk, andraspråksinlärning och kommunikation.  
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Inledning 

Engelskan blir ett viktigare och viktigare ämne i den svenska skolan. I den svenska läroplanen står 

elevernas kommunikativa förmåga till fokus i ämnet engelska i en mer och mer internationell 

värld.  

      När vi varit ute på våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi gjort observationer. En av 

dessa observationer bygger på att alla elever har olika relation till det engelska språket där vissa 

har goda kunskaper och andra har kommit i mindre kontakt med engelska språket vilket gör att 

en inkluderande undervisning kan bli problematisk. En annan observation som gjorts är att den 

största delen av den engelska undervisningen bygger på att pedagogen tar in hjälpmedel i form av 

antingen traditionella analoga läromedel alternativt digitala läromedel vilket som vi uppfattar 

oftast behandlar språket som ordinlärning. När frågan har ställts varför läromedel har fått en så 

stor del av undervisningen har svaren varit många, däribland en osäkerhet i pedagogernas egna 

kunskap, knapphändig lektions- och planeringstid eller en visad uppskattning av läromedlet från 

elever och pedagoger. När vi tagit över undervsningen har mer fokus lagts på att skapa 

kommunikativa övningar som eleverna uppskattat och framförallt kommit ihåg när en reflektion, 

av vilka lektioner som eleverna lärt sig mest av, gjorts. Vi vill alltså undersöka i hur stor 

utsträckning läromedel och då framförallt arbetsböckernas disposition av kommunikativa 

uppgifter kan kopplas till ett kommunikativt inlärningsätt som ligger till fokus i den nuvarande 

svenska läroplanen. 
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Bakgrund 

Ett andraspråk är i dagens samhälle mer eller mindre ett krav i dagens internationella värld där 

framförallt engelskan är central. Vilket också visas i skolverkets redovisning på förslag på 

studieindelad timplan för grundskolan, där engelskan är det tredje största teoretiska ämnet 

(Skolverket, 2014, s. 2). 

      I detta kapitel kommer andraspråksundervisningens historia att beröras, en kortare 

redovisning om vad den nuvarande svenska läroplanen säger om andraspråksundervisningen i 

engelska och en redovisning om vad forskningen säger om läromedlens roll i klassrummet. 

En historisk tillbakablick  

Ur ett historiskt perspektiv började andraspråksinlärningen redan under 1800-talet där 

undervisningen fokuserade på grekiska och latin med fokus på att direktöversätta från målspråket 

till modersmålet samt direkt ordinlärning. Under 1800-talet ansågs språket inte ha ett 

kommunikativt användningsområde utan sågs snarare som ett hjälpmedel till vidare inlärning 

(Brown, 2001, s. 18). Denna syn på andraspråksinlärning där fokus läggs vid ordstammen och 

dess grammatik kallas för grammar translation method och finns fortfarande kvar i dagens skolor 

(Ibid, s. 18-19). En trolig anledning till att denna form av andraspråksinlärning finns kvar hävdar 

Brown är på grund av att det kräver lite pedagogisk planering från den ansvarige pedagogen samt 

att det är lätt att kontrollera elevernas kunskaper genom standardiserade test. Brown hävdar dock 

att denna teori inte leder elevernas kommunikativa förmåga framåt i sin andraspråksinlärning 

(Ibid, s. 19). 

 Vad säger läroplanen? 

Den inledande texten till ämnet engelska i den nuvarande läroplanen lgr 11 säger:  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att 

ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter 

till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss 

i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och 

ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika 

sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och 

arbetsliv (Skolverket, 2018, s. 33).  
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Detta pekar på att läroplanens syn är att tillgodose elevernas kommunikativa förmåga i 

andraspråksinlärningen. I läroplanens syftestext skrivs det även att eleverna ska träna sin 

kommunikativa förmåga genom tal, skrift, hörförståelse samt genom läskunskap genom att agera 

avsändare och mottagare. 

Läromedlens roll i verksamheten 

Brown diskuterar (2001) läromedlets vara eller icke vara i undervisningen idag. Brown menar på 

att andraspråksundervisningen fokuserar på ordinlärning och grammatiska diskussioner på 

modersmålet. En av de troligaste anledningarna till detta menar Brown på att pedagoger som inte 

har andraspråket som modersmål har svårt att planera och ge eleverna den utmaning eller 

förenkla den uppgift som eleverna ska göra under lektionstid. Därför menar Brown att osäkra 

pedagoger gärna använder sig av färdiga stenciler eller arbetsböcker som ger färdiga övningar 

som behandlar kommunikation eller grammatik (s. 44). Brown menar även att det finns ett 

felaktigt antagande om hur andraspråksundervisningen ska bedrivas för de lägre åldrarna. Brown 

menar på att den inlärningsform han kallar mekanisk inövning, där ordinlärning och delar av 

meningar programmeras in i eleverna från en tidig ålder, inte bygger elevernas kommunikativa 

förmåga vilket övningarna har för avsikt att göra utan snarare ger eleverna en syn på språket som 

något ostimulerande (s. 130). Något som även är centralt i Browns avhandling är att de 

hjälpmedel som finns att tillgå är viktiga. Brown hävdar att många nyutexaminerade pedagoger 

avsäger sig olika former av hjälpmedel så som läromedel då det finns en vilja att finna sina egna 

uppgifter, men han menar samtidigt att ett läromedel kan ses som en enorm stor resurs med 

många fördelar i undervisningsituationer (ss. 137, 142).  

      Skolverket gjorde en undersökning år 2006 där syftet var att undersöka läromedlens roll i de 

olika ämnena som svenska skolan behandlar (s. 15). I skolverkets undersökning menar de på att 

läromedel är något som är på gott och ont. På ett sätt kan läromedlet gynna individualiseringen 

men samtidigt försvåra den då ett läromedel bygger på att samtliga elever ska vara relativt nära 

varandra för att göra undervisningen gynnsam. Dessutom är läromedlen oftast baserade på vilken 

årskurs de vänder sig emot vilket skapar problem då alla elever har olika förutsättningar. En 

annan problematik med individualiseringen är att läromedlen utgår från att eleverna lär sig 

innehållet, läromedlet bygger alltså på tidigare förståelse vilket läromedlet inte kan garantera finns 

(ss. 11-12).  
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Litteraturöversikt 

I detta kapitel kommer först den relevanta tidigare forskning som gjorts mot läromedel ur ett 

communicative langugae teaching-perspektiv att göras, senare beskrivs den metodiska litteraturen.  

Tidigare forskning 

En  relevant artikeln som behandlar communicative language teaching i samband med läromedel 

och gör en läromedelsanalys är skriven av Gómez-Rodriguez (2010). Gómez-Rodroguez bygger 

sin studie på att undersöka fem läromedel som används i engelskundervisningen i den spanska 

skolan. Gómez-Rodriguez gör denna analys med utgångspunkt i tre olika språkliga praktiker. De 

språkliga praktikerna Gómez-Rodriguez utgår från är mechanical practice som han förklarar som 

uppgifter som behandlar kontrollerade repetitioner, grammatik och andra fristående uppgifter 

som är utan ett kommunikativt innehåll. En praktik Gómez-Rodriguez använder sig av är 

meaningful practice som han förklarar som uppgifter som har ett kommunikativt innehåll men är 

väldigt kontrollerade i sitt utförande. Den sista praktiken som Gómez-Rodriguez använder sig av 

är communicative practice vilket han beskriver som uppgifter som är oförutsägbara i dess 

resultat. Gómez-Rodriguez menar på att denna form av uppgifter är det som förkroppsligar 

communicative language teaching, på grund av att denna form av uppgifter ger eleverna möjlighet 

att agera avsändare och mottagare utan hinder och att dessa uppgifter ofta blir autentiska (s. 332). 

      De resultat som Gómez-Rodriguez kommer fram till i hans studie är att de undersökta 

läromedlen är undermåliga inom kategorin communicative pratice. I samtliga läromedel som 

Gómez-Rodriguez analyserat är de kommunikativa aspekterna relativt låga och med en 

procentsats på endast 20,66% var av autentisk kommunikativ karaktär, alltså inom kategorin 

communicative pratice. Detta genererar i att resterande 79,34% är vad han kallar för mechanical 

practice och meaningful practice (s. 337).  

      Något som Gómez-Rodriguez saknar i sin undersökning är ytterligare en kategori då han 

hävdar att det är pedagogiskt korrekt att låta eleverna träna på grammatik, vokabulär och mer 

kontrollerade kommunikativa uppgifter som senare leder till en kommunikativ uppgift (s. 337). 

      Gómez-Rodriguez slutsats blir därför att den största delen av de analyserade läromedlen i sin 

studie inte behandlar kommunikativ kompetens och därav inte behandlar communicative 

language teaching (s. 338). Gómez-Rodriguez menar även på att för att fylla ut det nödvändiga 

glapp som finns i läromedlen måste man som lärare lägga in andra uppgifter som ger eleverna den 

autentiska kommunikation de behöver för att utveckla sin kommunikativa kompetens. Exempel 

som Gómez-Rodriguez ger är att utföra enklare vardagshandlingar fast då på målspråket (s. 338). 
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Gómez-Rodriguez menar samtidigt precis som Brown att läromedel är en stor hjälp i 

undervisningssituationer och som lärare ska man inte underskatta läromedlet som hjälpmedel 

men att man som pedagog måste vara uppmärksam på vilka sorters uppgifter som är 

representerade i läromedlet (s. 339). 

      Den forskning som är ovan beskriven bygger på en kvantitativ tematisk analys, för att denna 

studies uppbyggnad ska få ett liknande upplägg är vissa metodiska avgränsningar relevanta att 

genomföra. Att se till Creswells (2014) teorier om hur en kvantitativ metod utformas samt 

genomdrivs (ss. 4, 12) i kombination med Keiths (2019) synsätt på avgränsande variabler (ss. 109, 

110). Detta för att skapa det flödesschema som används i den innehållsanalytiska delen av 

materialet. För att fylla variablerna med relevanta avgränsningar togs även Boréus och Kohls 

(2018) innehållsanalytiska parametrar (ss. 58, 59) med för att förfina den innehållsanalys som 

genomfördes. För att stärka den reliabilitet och validtet togs även hjälpmedlen dubbelkodning 

(s.60) samt rekomendationen att utvärdera flödesschemat mot ett mindre material för att 

säkerställa dess träffsäkerhet (s.61). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Eftersom andraspråksinlärningen har genomgått en stor förändring från en tidigare syn där 

grammatik och form legat som fokus i undervisningen till den nuvarande synen där ett 

kommunikativt tillvägagångssätt styr undervisningens innehåll ställs frågan, vilket synsätt är det 

som ligger till grunden för denna form av kommunikativt innehåll? Svaret på denna fråga är 

communicative language teaching vilket även är denna studies teoretiska utgångspunkt. 

      Brown påvisar i sin avhandling från år 2001 det som han anser känneteckna communicative 

language teaching genom följande arbetssätt. Undervisningen ska bygga på att målet i 

klassrummet ska vara att främja de kommunikativa kompetenserna vilka är höra, läsa, tala och 

skriva. Olika inlärningstekniker som används ska engagera eleverna genom autentiska och 

meningsfulla uppgifter. Formen av språket ska inte ha ett huvudfokus utan ses som en väg till en 

mer kommunikativ undervisning. Flyt och språklig korrekthet ska inte ses som två sidor av ett 

mynt utan snarare ses som komplement till varandra för en mer kommunikativ undervisning. 

Eleverna ska ges möjligheter att självständigt ta del av sin undervisning där målen ska vara 

elevnära samt synliga för att eleverna själva kunna nå full potential. Lärarens roll ska vara den av 

en kunnig guide som strukturerar upp undervisningen men det är elevernas genuina 

kommunikativa förmåga som ska ligga till grund för undervisningen (Brown, 2001, s. 43). 

      Brown är inte den enda som försökt att definiera de arbetssätt som faller under 

communicative language teaching. Harmer (2007) är en annan forskare från England som 

behandlar tillvägagångssättet i sin avhandling. Harmer nämner begreppet communicative 

language teaching där han förklarar att tillvägagångssättet innebär att undervisningen ska 

centreras kring målspråkets funktion och inte målspråkets form (s. 50). Harmer menade att det 

tillvägagångssätt som är mest effektiv är att låta eleverna aktivt delta i både rollen som avsändare 

samt mottagare av målspråket och att lektionstiden ska vara ett tillfälle där eleverna utsätts för 

språkets form både genom synliga intryck och hörsel för att låta eleverna gagna sig språket både 

via formellt och icke-formellt språkbruk (ibid., s. 50). 

      En annan forskare inom andraspråksinlärning är Spada (2007) som förklarar att 

communicative language teaching hjälper elever att utveckla en förståelse och kommunikativa 

förmågor inom andraspråksinlärning. Spada menar även att communicative language teaching 

inte ska vara ett tillvägagångssätt som enbart fokuserar på kommunikation, utan menar på att 

communicative language teaching ska vara ett tillvägagångssätt som fokuserar på språkets 

funktion och även inkludera språkets form (s. 275). Spada är en förespråkare för communicative 

language teaching och för att styrka hennes resonemang hänvisar hon till tidigare studier som 

visar att communicative language teaching bidragit positivt till andraspråksinlärares språkflyt och 
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kommunikativa förmågor. I en del fall hade tillvägagångssättet i fråga hjälpt elever att utveckla en 

förståelse för språket som kan jämföras med individer som haft språket som modersmål. Spada 

skriver dock även om klassrum som förlitat sig på en form av communicative language teaching 

där fokus enbart legat på funktion och kommunikation och en exkludering av form. Dessa 

klassrum formade ofta elever som i ett senare skede fått svårigheter att utveckla sitt språk. Spada 

menar alltså att ett tillvägagångssätt där man fokuserar på funktion men inkluderar form är 

fördelaktigt (Spada, 2007, s. 276). 

Denna studies definition av communicative language teaching 

Brown hänvisar till att huvudfokuset för communicative language teaching är att innehållet inte 

ska styra eleven utan att läraren ska hjälpa elever med strukturer för att själva fylla innehållet i 

lektionerna (2001, s. 43). Harmer (2007) menar även att det är av vikt att rollen mellan avsändare 

mottagare måste variera mellan eleverna (s 50). Spada hävdar också att språkets form inte ska 

uteslutas utan även den ska användas i undervisningen, men till ett kommunikativt syfte (s. 276). 

Denna studie väljer att kategorisera uppgifter, ur arbetsböcker, med dessa kännetecken. 

Uppgifterna ska alltså vara innehållsmässigt fria och autentiska där rollen mellan avsändare och 

mottagare varieras under uppgiftens genomförande och att formen, alltså grammatik och 

utökning av vokabulär, är till godo om det senare leder till en kommunikativ uppgift. Utifrån 

dessa kriterier som denna studie kategoriserat utifrån kommer de analyserade uppgifterna som 

har ett fritt, autentiskt innehåll och där rollen mellan avsändare och mottagare varieras kallas för 

icke linjära kommunikativa uppgifter. Nästa kategori som faller under communicative language 

teaching är uppgifter som inte har ett kommunikativt innehåll men som senare leder till ett 

kommunikativt innehåll kategoriseras inom kategorin med samma namn. Om en uppgift som då 

inte uppfyller dessa kriterier är de då utifrån denna studie inte anpassade till tillvägagångssättet 

communicative language teaching. Dessa kommer att falla under kategorierna linjära 

kommunikativa uppgifter då de ofta innefattar rak kommunikation, alltså att en elev får ta rollen 

som avsändare eller mottagare alternativt att innehållet i uppgifterna inte är fria för eleverna att 

fylla själva. Den sista kategorin är då icke kommunikativa uppgifter som inte leder till en senare 

kommunikativ uppgift, där kategoriseras uppgifter som inte har en avsändare eller en mottagare 

och inte kopplas till en uppgift som heller uppfyller kriteriet kring kommunikation. 
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Syfte och frågeställningar 

I bakgrunden i denna studie nämns det att arbetsböcker får en stor del av engelskundervisningen 

i skolan. I kapitlet om teoretisk utgångspunkt nämns även communicative language teaching, som 

är ett tillvägagångssätt som är lämplig för andraspråksundervisning. I föregående kapitel står det 

om lgr11 och hur det trycker på kommunikation som något viktigt i engelskundervisningen. 

Syftet med denna studie är alltså att analysera svenska arbetsböcker som används i engelska för 8-

9-åringar i årskurs tre. Analysen som kommer genomföras i studien kommer undersöka i hur stor 

utsträckning uppgifterna i tre arbetsböcker ger förutsättning till att träna på kommunikation i 

klassrummet. Uppgifterna som behandlas i denna studie kommer därför att deduktivt 

kategoriseras efter forskarfrågorna som lyder på följande vis: 

 

• Vad har uppgiften i arbetsboken för mål? 

• Vad är frekvensen mellan kommunikativa och icke kommunikativa uppgifter i samtliga 

arbetsböcker? 

• Vad är frekvensen mellan linjära och icke-linjära kommunikativa uppgifter i samtliga 

arbetsböcker? 
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Metod 

Denna studie bygger på ett kvantitativt innehållsanalytiskt arbetssätt där en tematisk hållning 

ligger till grund för de variabler som ställs mot de tre analyserade arbetsböckerna. Metoden för 

innehållsanalys är hämtad ur boken Textens mening och makt där en tematisk hållning är att föredra 

(Boréus & Kohl, 2018, s. 52). Boréus och Kohl menar att vid insamling av data behövs ett klart 

och relevant ramverk för vilka insamlingspunkter för data som kommer att användas, de menar 

även att det är av vikt att fatta beslut om eventuella hjälpmedel i insamlingsprocessen behövs. 

Boréus och Kohl rekommenderar att fatta ett beslut om att antingen utforma ett hjälpmedel som 

de kallar kodningsschema eller att inte använda sig av ett hjälpmedel alls. För att 

kodningsschemat ska bli ett effektivt hjälpmedel beskriver Boréus och Kohl att de teman som 

sätts in för att göra datan förståelig ska ha ett stort omfång men fortfarande ha klara 

gränsdragningar mellan de teman som används, detta för att underlätta kategoriseringen. Boréus 

och Kohl menar att dessa teman bör vara tillräckligt breda att samtlig data ska vara möjlig att 

kategorisera men tillräckligt avgränsade för att ett resultat ska kunna utläsas. När insamlingen av 

datan är komplett rekommenderar Boréus och Kohl att de eventuella forskarfrågor som finns att 

tillgå ska appliceras på resultatet för att sedan redovisa dessa fynd genom att använda visuella 

hjälpmedel (ss. 56-62). 

      I denna del av studien kommer först urval, där vi beskriver vilket material vi har analyserat 

och varför. Sedan en rubrik om vilka tekniker som används och förklaring för kategorierna. 

Sedan förklaras genomförandet genom redovisningar av exempeluppgifter utifrån de fyra 

kategorier som studien använder sig av i analysen. Till sist redovisas arbetsgång och metoder för 

att säkerställa reliabilitet och validitet.  

Urval 

Urvalet av det material som analyseras i denna studie är tre fullständiga arbetsböcker i ämnet 

engelska riktade mot årskurs tre från tre olika förlag. Arbetsböckerna heter Magic, Learn English och 

What’s up?. Dessa arbetsböcker är utvalda på grund av att de är arbetsböcker som använts av 

skribenterna under deras verksamhetsförlagda utbildning och därför används i klassrum. 

Anledningen till att inte välja arbetsböcker riktade mot tidigare årskurser är att den data som 

insamlas ska vara representativ för kunskapskraven i ämnet engelska som sätts i årskurs tre. 
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Teknik 

Den teknik denna studie använder sig utav är det icke-experimentella kvantitativa 

tillvägagångssättet, genom att ställa direkta och avgränsande variabler mot ett material för att 

utvinna data för att sedan beräkna utfallet av kategoriseringen för att påvisa olikheter och 

samband i antalet enheter data. (Creswell, 2014, ss. 4, 12). Även Boréus och Kohl (2018) menar 

på att denna form av kvantitativ analys är mest effektiv som metod när förekomsten av ord eller 

fenomen inom ett material ska kategoriseras och data utvinnas, Boréus och Kohl rekommenderar 

även att i en kvantitativ studie behövs direkt avgränsade variabler för att ge en tillförlitlig 

kategorisering (ss. 50-52, 59). Eftersom denna studies metod att kategorisera uppgifter är grundat 

på Browns, Harmers och Spadas synsätt på communicative language teaching och då dessa 

variabler leder till en kategorisering innan materialet bearbetas skulle Creswells (2014) 

förhållningssätt till en deduktiv metod vara att föredra (s. 186). Denna studie har ett icke-

experimentellt, kvantitativt innehållsanalytiskt förhållningssätt där korrelationen mellan kategorier 

analyseras.  

      Boréus och Kohl (2018) rekommenderar även att utforma ett kodningsschema för att 

underlätta kategoriseringen och därigenom utvinna relevant data (s.58). Genom att kategorisera 

materialets innehåll bestäms då de kodningsenheter och de variabler som dessa innefattar (s.59). 

Även Keith (2009) skriver om detta tillvägagångssätt som han kallar mixed complex categorical 

variables där han förklarar att det enklaste sättet att utvinna data är att ställa en eller flera variabler 

mot materialet där målet är att innehållet antingen uppfyller eller inte uppfyller kraven som 

variabeln ställer, detta för att få ut en kategoriserad data. Denna data kan sedan ställas inför nya 

variabler vilket leder till ytterligare kategorisering (ss.109, 110). Anledningen till att detta 

tillvägagångssätt är effektivt i denna studie är för att frågan inte är om en kommunikativ uppgift 

är kommunikativ eller inte, frågan är om den är anpassad för communicative language teaching 

eller inte. Detta var arbetssättet för utforma det flödesschema som senare låg till grund för 

kategoriseringen där variablerna är av karaktären som Keith rekommenderar (ss.109, 110). 

      Här följer tre rubriker varav den första visar flödesschemat och förklarar hur den har 

utvecklats. Den andra definierar och förklarar kategori 1 och 2 och en förklaring hur de skiljer sig 

åt, medan den tredje rubriken förklarar kategori 3 och 4 och förklarar hur de skiljer sig åt. 

Förklaring av flödesschema 

Flödesschemat som utvecklats för denna studie bygger på Ketiths (2019) tillvägagångsätt där en 

variabel delar upp materialet i två huvudkategorier för att sedan ställa nya variabler emot materialet, 

detta är ett tillvägagångsätt han kallar för complex categorical variable (ss.109, 110). Med detta 
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menas alltså att själva flödesschemats form bygger på Keiths modell för att kategorisera materialet 

och där ur kunna utvinna relevant data. Variablernas uppbyggnad och kategoriseringen bygger på 

Creswells (2014) tankar om att dessa variabler bygger olika kategorier vilket är sammankopplade 

då de antingen är inom samma material alternativt är inom samma kategori för att påvisa samband 

och olikheter mellan dem (ss. 4, 12) vilket senare är av vikt. Boréus och Kohl (2018) hänvisar även 

till att dessa variabler måste vara stora nog att samtligt material ska få plats inom samtliga kategorier 

men ändå avgränsade så att deras attribut går att skilja (ss. 50-52, 59). 

De variabler som används i studien är de som bygger på Brown, Spada och Harmers definition 

av communicative language teaching, men för att dessa tre variabler ska vara relevanta måste de 

anpassas till flödesschemat (Figur 1). Därför är första variabeln som ställs mot materialet om 

uppgiften innefattar en avsändare och eller en mottagare för att utröna om uppgiften behandlar ett 

kommunikativt innehåll inspirerat av Harmers tankar om kommunikativa uppgifter (2007, s. 50). 

Sedan för att utröna om uppgiften kategoriseras inom kategori 1 eller 2 ställs den data som redan 

delats upp mot variabeln som är tagen från Brown (2001, s. 43) och Spadas (2007, s. 276) tankar 

om att en uppgift inte är kommunikativ kan den bygga vokabulär inför en senare kommunikativ 

övning eller inte.  Den sista variabeln som avgör om en uppgift som är kommunikativ är autentisk, 

innehållsmässigt fri samt där rollen som avsändare och mottager alterneras, denna variabel bygger 

på Brown (2001, s. 43) synsätt på uppgifters innehåll och Harmers (2007, s. 50) samt vikten av 

varierande roller inom uppgiften. Detta ger fyra kategorier.  

 

Figur 1: Flödeschema för data analyseringen (anpassad efter Brown(2001), Spada(2007) och 

Harmers(2007)) 

 

Kategori 1 & 2 – En icke kommunikativ uppgift 

Anledningen till att uppdelningen av analyserade uppgifter i studien genomförs på ovanstående 

sätt är att den är till stor del byggd på Gómez-Rodríguez studie från år 2009. Gómez-Rodríguez 
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bygger sin studie på tre kategorier, ”mechanical practice”, “meaningful practice” och ”communicative 

practice” (s. 332).  

      Gómez-Rodríguez bygger stora delar av sin studie i utgångspunkten om att uppgifterna inom 

den mekaniska inlärningen är repetitiva och inte har någon fast grund och kallar dem isolerade 

samt icke autentiska (s. 332). Denna studie väljer att kalla denna kategori av uppgifter för icke 

kommunikativa som ej leder till en senare kommunikativ uppgift alltså kategori 1. 

      Brown tar upp i sin bok från 2001 som nämns ovan, att en icke kommunikativ uppgift inte 

nödvändigtvis behöver vara just icke kommunikativ, utan menar att en uppgift som inte är 

kommunikativ men som leder till eller bygger upp inför en senare kommunikativ uppgift räknas 

som kommunikativ, i viss mån (s. 46). Denna studie tar därför hänsyn till detta och har därför 

kategori 2.  

      En icke kommunikativ uppgift kategoriseras alltså genom att se till innehållet, men även om 

det finns en senare kommunikativ uppgift som är sammankopplad med denna icke 

kommunikativa uppgift genom vokabulär eller grammatik. Om svaret är ja, blir uppgiften 

kategoriserad som kategori 2 medan om svaret är nej blir uppgiften kategoriserad som kategori 1. 

Kategori 3 & 4 – En kommunikativ uppgift är den linjär eller inte?  

Om en uppgift aktiverar kommunikation mellan två eller fler parter, men är avgränsad i sina 

svarsalternativ blir uppgiften sorterad som en kategori 3. Gómez-Rodríguez skriver om 

”meaningful practice” (s. 332) något som även här får utrymme. Gómez-Rodríguez menar att 

uppgifter som är kommunikativa men inte autentiska går under denna kategori i hans studie (ibid. 

s. 332).  

      Brown hävdar att vissa återkallsövningar kan ge stor effekt om dessa sker i moderation, detta 

för att träna intonation, språklig rytm och uttal, men att denna form av undervisning i för stor 

mängd kan vara skadligt för inlärningen (s. 133). Denna studie vill undersöka relationen mellan 

autentiska och icke autentiska uppgifter och därav uppdelningen där icke autentiska men 

kommunikativa uppgifter kategoriseras som linjära kommunikativa uppgifter alltså kategori 3. 

      Kategori 4 bygger på att eleverna ska vara fria i att svara via ett kommunikativt medel utan 

styrning av själva innehållet. Även denna kategori bygger på Gómez-Rodríguez studie, hans 

kategori ”communicative practice” bygger på att uppgifterna ska vara oförutsägbara och autentiska (s. 

332). Brown skriver även om vikten av att en uppgift ska vara autentisk då elever kan ha en 

känsla för när en uppgift kan vara vad han kallar uppstyltad därav måste kontexten av uppgiften 

vara autentisk för att eleverna ska finna uppgiften meningsfull (s. 90). Därav kategorin icke-linjära 

kommunikativa uppgifter, kategori 4. 

      Om en uppgift ger eleven en roll som avsändare och eller mottagare och är fri att 
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kommunicera oförutsägbart alternativt autentiskt kommer uppgiften kategoriseras under 

kategorin icke-linjär kommunikativ uppgift, alltså kategori 4. Om eleven blir på något sätt styrd i 

sin roll som avsändare eller mottagare i den kommunikativa uppgiften kommer uppgiften hamna 

under kategori 3, linjär kommunikativ uppgift.  

Genomförandet 

Genomförandet av analysen av den insamlade datan sker metodiskt och för att klargöra analysens 

avgränsningar och variablernas tillförlitlighet har vi valt att redovisa hur uppgifter kan se ut under 

de olika kategorierna och vad som skiljer dem åt. 

Exempeluppgifter på de fyra kategorierna 

Kategori 1 

I bilderna exempeluppgift 1.1 och 1.2 visas två exempel på uppgifter, ur arbetsböckerna, som föll 

under kategori 1. Det är alltså uppgifter där det inte sker någon kommunikation och behandlar 

något som inte tas upp i en kommunikativ uppgift längre fram i kapitlet. 

 
Exempeluppgift 1.1                             Exempeluppgift 1.2 

 

Exempeluppgift 1.1 och 1.2 är icke-kommunikativa och har två kommunikativa uppgifter i 

samma kapitel som inte behandlar liknande vokabulär som dessa två uppgifter gör. Därför 

kommer dessa uppgifter kategoriseras under kategori 1. 

Kategori 2 

Uppgifterna i bilderna exempeluppgift 2.1 och 2.2 är exempel på uppgifter som faller under kategori 

2. Uppgifter som inte är kommunikativa men vars innehåll blir relevant i en senare uppgift där 
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kommunikation kommer användas. Exempel på kommunikativa uppgifter, som uppgifterna kan 

kopplas till, visas i kategori 3 alternativt 4. 

 
Exempeluppgift 2.1                Exempeluppgift 2.2 

 

Exempeluppgifterna 2.1 och 2.2 är två icke kommunikativa uppgifter. I dessa två fall kommer 

exempeluppgift 2.1 kopplas samman med en linjär kommunikativ uppgift ur kategori 3 medan 

exempeluppgift 2.2 kommer kopplas samman med en icke-linjär kommunikativ uppgift ur 

kategori 4. Eftersom denna koppling kan ske kategoriseras de två uppgifterna under kategori 2. 

 

Kategori 3 

I bild exempeluppgift 3.1 kan man se en exempeluppgift som föll under kategori 3. Uppgifter likt 

denna räknas som kommunikativa men som linjära och styrda. Det finns alltså inom uppgiften 

ingen frihet att utforska och experimentera med språket då eleven måste anta rollen som 

avsändare alternativt mottagare men i viss mån är låsta i sitt sätt att kommunicera. 
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Exempeluppgift 3.1 

 

Exempeluppgift 3.1 är en uppgift som inte tillåter en frihet i kommunikationen, vilket gör att den 

kategoriseras under kategori 3. Exempeluppgiften är en linjär kommunikativ uppgift som följer 

exempeluppgift 2.1. Här kan man se en koppling då både exempeluppgift 2.1 samt 3.1 har 

liknande innehåll och behandlar liknande vokabulär. Denna koppling är då anledningen till att 

exempeluppgift 2.1 faller under kategori 2. 
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Kategori 4 

I bild exempeluppgift 4.1 är en exempeluppgift som faller under kategori 4. Uppgifter som är 

kommunikativa och icke-linjära. Uppgifterna ger alltså frihet för eleverna att experimentera med 

språket och skriva mer kontextuellt för de själva. I dessa uppgifter kan man se att eleverna själva 

väljer vilket vokabulär de ska använda inom det givna ämnet, vilket gör uppgiften icke-linjär då 

eleven själv väljer formen av kommunikationen.

 
Exempeluppgift 4.1 

 

I exempeluppgift 4.1 får eleven förutsättning att fritt skriva vad hens favoritårstid är för att sedan 

fritt motivera varför den årstiden är den bästa. Sedan ska eleven berätta för en klasskamrat om 

vad hen har skrivit. Det är denna frihet i kommunikationen i uppgiften som gör att den kommer 

kategoriseras under kategori 4. Det är denna uppgift som kopplas till exempeluppgift 2.2 då de 

båda behandlar väder och årstider, vilket gör att exempeluppgift 2.2 faller under kategori 2 

Analysmetod och trovärdighet 

Under arbetets gång har båda kodare arbetat med det totala materialet samt utvärderat tillsammans 

under datainsamlingen men även senare under analys och diskussionen har ett samtal förts för att 

gemensamt nå ett resultat. För att förstärka reliabiliteten och validiteten i arbetet har även dessa 

rekommendationer tagits hänsyn till. 

      Boréus och Kohl(2018) rekommenderar att testa sitt analysverktyg för att säkerställa dess 

noggrannhet samt att testa variablernas effektivitet i kategoriseringsprocessen då samtliga uppgifter 
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skulle platsa inom en kategori (s. 60). På grund av detta utfördes en analys av ett mindre material, 

som senare inte räknades in i studien, för att klargöra vilka variabler som skulle användas för att 

säkerställa en säker och träffsäker kategorisering.  

      Dubbelkodning är ett begrepp som Boréus och Kohl(2018) tar upp i sin bok där de 

rekommenderar att två personer, vid manuell kodning, ska titta på materialet med samma variabler 

och kategorier för att säkerställa att den data som analyseras blir reproducerbar och att 

bedömningen blir korrekt. För att säkerställa att samtliga enheter data blir korrekt analyserade 

genom variablerna i en kategori. En dubbelkodning är att två individer undersöker samma material 

med identiska variabler och om en enhet data inte faller under samma kategori hos båda kodare 

måste analysverktyget arbetas om för att tydligheten samt reproducerbarheten ska öka om en 

liknande analys görs vid ett senare tillfälle (s. 61). Dubbelkodning är även något som kodarna i 

denna studie genomfört just för att testa analysverktyget flödesschema samt för att säkerställa 

verktygets korrekthet.  
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten av när studiens forskningsfrågor appliceras på tre arbetsböcker 

i engelska riktade mot årskurs tre. De tre arbetsböckerna är ”Magic!”, ”Learn English” och ”What’s 

up?”. I första delen av redovisningen kommer de tre arbetsböckerna samt totalen (figur 2, 3, 4 & 

5) att redovisas med intressanta iakttagelser. Sedan redovisas resultaten från övriga figurer visas 

där statistiken visar de uppgifter som är kommunikativa kontra icke kommunikativa, de uppgifter 

som leder till en kommunikativ uppgift kontra de uppgifter som är fristående samt 

kommunikativa uppgifter som är icke-linjära kontra linjära (Figurer 6, 7 och 8). 

Magic! 

Som framgår nedan i figur 2 är arbetsboken ”Magic!” den bok som har flest icke kommunikativa 

uppgifter som inte är sammankopplade med en senare kommunikativ uppgift. Dessa uppgifter är 

till exempel grammatiska, alternativt ordinlärning utan grund i en senare kommunikativ uppgift. 

”Magic!” har även ett lågt antal uppgifter ur kategori 3 vilket är linjära kommunikativa uppgifter, 

något både arbetsböckerna ”Learn English” och ”What’s up?” har en procentsats över 40% 

medan ”Magic!” endast har 26%. Något som dock är intressant att poängtera är att ”Magic!” inte 

har lägst antal icke-linjära kommunikativa uppgifter även kallat kategori 4. 

Figur 2: Resultat från lärobok ”Magic” 
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Learn English 

Som framgår nedan i figur 3 är Learn English största kategori linjära kommunikativa uppgifter 

med procentsatsen 41%. Något som även kan vara intressant att poängtera är att Learn English 

hade flest antal icke linjära kommunikativa uppgifter med 9 stycken uppgifter samt att detta även 

ger högsta procentsatsen. Detta innebär alltså att Learn English är den bok med minst antal 

uppgifter men flest antal icke-linjära kommunikativa uppgifter.   

 

Figur 3: Resultat från läromedel ”Learn English” 
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What’s up? 

Som framgår nedan i figur 4 är What’s up? den arbetsbok med minst antal icke kommunikativa 

uppgifter som ej leder till en senare kommunikativ uppgift, endast 11% vilket uppvisar en skillnad 

mot Learn English med 27% samt Magic! med 39% inom samma kategori. Något som även är 

intressant att påvisa är att What’s up? har flest linjära kommunikativa uppgifter med den höga 

totalen av 42%.  

 

Figur 4: Resultat från läromedel ”What’s Up” 
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Samtliga analyserade uppgifter 

Den totala sammanräkningen, av totalt 308 analyserade uppgifter ur samtliga arbetsböcker, ger en 

bild av hur stor del av den insamlade empirin är av icke-linjär kommunikativ karaktär. Av 308 

analyserade uppgifter är endast 18 uppgifter inom kategori 4, detta ger procentsatsen 6%. Något 

som totalen även visar är att större delen av de analyserade uppgifterna är av icke kommunikativ 

karaktär, alltså kategori 1 och 2. 

 

Figur 5: Resultat från läromedel ”Totalen” 
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Redovisning av Figurer 6, 7 och 8 

I figur 6 ser man en klar och tydlig trend som är genomgående för samtliga arbetsböcker, vilket är 

att de flesta uppgifter är av icke kommunikativ karaktär.  

 

Figur 6: Jämförelse mellan kategori 1 och kategori 2 jämfört med kategori 3 och 4 
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Figur 7 visar om de analyserade uppgifterna ledde till en senare kommunikativ uppgift eller ej, 

syns ett tydligt mönster av att de flesta är av ledande karaktär nämligen 55%. 

 

Figur 7: Jämförelse mellan kategori 1 och kategori 2 

 

 

I figur 8 är 14% av de kommunikativa uppgifterna av icke-linjär kommunikativ karaktär vilket 

leder till att majoriteten av de analyserade kommunikativa uppgifterna är styrda. 

 

Figur 8: Jämförelse mellan kategori 3 och kategori 4 
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Det är alltså en majoritet av de totalt analyserade uppgifterna som är kommunikativa, men det är 

en klar minoritet av de kommunikativa uppgifterna som är autentiska och fria. Man kan även se att 

uppgifterna som leder till en kommunikativ uppgift är fler än de som inte gör det. 
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Analys 

I relation till varandra är samtliga arbetsböcker bristfälliga på att inkludera autentiska 

oförutsägbara kommunikativa uppgifter, de som i studien kallas icke-linjära kommunikativa 

uppgifter. Detta är något som är ett genomgående tema för samtliga analyserade arbetsböcker.  

      Även Gómez-Rodriguez tar upp ett liknande resultat i sin studie på läromedel i engelska men 

mot den spanska läroplanen. Gómez-Rodriguez (2010) visar i sin studie att samtliga böcker har 

en stor del kommunikativa övningar (s. 333-334). Denna studie och Gómez-Rodriguez studie är 

av liknande karaktär men resultaten är väldigt olika. Gómez-Rodriguez redovisar bland annat en 

väldigt hög procentsats kommunikativa övningar men då denna studie delar upp de kategorier 

Gómez-Rodriguez använder blev utfallet ett annat, sedan är en annan parameter att Gómez-

Rodriguez studie är riktad mot spanska läroböcker i ämnet engelska mot den spanska läroplanen 

(s. 334-335). 

      Denna studie redovisar en lägre procentsats med 6% av icke-linjära kommunikativa uppgifter 

vilket betyder att totalen av de tre analyserade arbetsböckerna i denna studie är lägre än den med 

minst antal i Gómez-Rodriguez´s. Detta är intressant då den största delen av syftestexten i 

läroplanen, lgr11, även fokuserar huvudsakligen på kommunikation (Skolverket, 2018, s. 33).  

      Även om Gómez-Rodriguez och denna studie inte har samma resultat når denna studie en 

snarlik slutsats. Gómez-Rodriguez menar att en arbetsbok i engelska måste ha en större 

blandning mellan kommunikativa uppgifter där eleverna får större möjligheter att själva välja sitt 

språkbruk och att träna på autentiska uppgifter som ger mening (s. 335). I enlighet med denna 

studies resultat kan ingen annan slutsats dras än att utvecklingen av läroböcker och framförallt 

arbetsböcker måste fortsätta utvecklas för att hjälpa pedagoger och elever till en mer interaktiv 

och stimulerande engelskundervisning. 

      En trolig anledning till att situationen där arbetsböcker för inlärning av ett andraspråk, där 

icke kommunikativa övningar samt linjära kommunikativa övningar tar så pass stor plats, är med 

största sannolikhet för att underlätta för språksvaga pedagoger att föra undervisning samt att den 

summativa bedömning av elevernas språkliga förmåga blir betydligt mer simpel. Brown tar upp 

just detta argument för varför arbetsböcker är utformade på detta sätt (s. 131). 

 



 

 30 

Diskussion 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka tre arbetsböcker i engelska som används i skolor 

för att se till uppgifternas disposition. De olika resultat som den insamlade empirin visar är 

entydiga, att den generella hållningen mot kommunikativa uppgifter är hög men med fokus på 

återkallsövningar samt annan form av styrd och linjär kommunikation kontra autentiska, 

oförutsägbara och icke-linjära kommunikativa uppgifter. Uppdelningen mellan kommunikativa 

och icke kommunikativa uppgifter är helt klart förvånande. Vid en överblick är de 

kommunikativa uppgifterna enligt denna tematiska analys i majoritet men något som är tydligt är 

även att de icke-linjära kommunikativa uppgifterna har en låg procentsats i relation mellan varje 

enskild bok, totalt analyserade uppgifter samt mellan de två olika sorternas kommunikativa 

uppgifter vilket även är slutsatsen i Gómez-Rodríguezs (2010) studie (s. 337). 

      Problematiken med att välja en kvantitativ innehållsanalytisk metod är att det finns få studier 

som gjorts, inom andraspråksinlärning med en kvantitativ innehållsanalytisk metod, samt fått 

genomslagskraft från erkända skrifter och artiklar med peer review status. Största nackdelen med 

denna studie är att metoden bygger på en enstaka studie men med stor uppbackning av andra 

författare och forskare som inte gjort denna form av analyser men genomfört djupgående 

analyser av vad communicative language teaching innebär och hur undervisning kan bedrivas. 

Problemet i fråga är då att det huvudsakliga syftet med denna studie inte är att förklara 

communicative language teaching, utan det huvudsakliga syftet är att analysera arbetsböckerna 

och huruvida de är anpassade efter det tillvägagångssättet. En annan nackdel är att studien måste 

genomföras på ett stort antal läromedel och uppgifter samt att den tematiska indelningen inte är 

självklar. Skulle andra variabler användas skulle den kvantitativa textanalysen bli annorlunda, 

skulle till exempel ord som står på modersmål eller på målspråket räknas skulle andra mönster 

kunna undersökas och diskuteras.  

      En annan metod som skulle kunnat genomföras är att göra en innehållsanalys genom att se 

till varje uppgift och tematiskt dela in de kommunikativa uppgifterna i exempelvis hörförståelse, 

manusbaserade konversationer och brevskrivning. Med en liknande metod skulle den tematiska 

uppdelningen av uppgifter vara betydligt mer klargörande. 

      Anledningen till att en tematisk indelning måste ske är just för att visa upp i stora drag hur en 

liknande analys skulle kunna genomföras av en pedagog ute i skolans värld samt vilka kategorier 

som är viktiga att uppmärksamma enligt de modeller som Creswell (2014, ss. 4, 12) och Keith 

(2019, ss.109, 110) uppvisar men även med det innehållsliga analysverktygen Boréus och Kohl 

(2018) rekommenderar (s.58-59). Dock är en del av problematiken med en tematisk analys att det 

är lätt att individen som utför analysen blir påverkad av sina egna förutfattade meningar samt att 
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dessa teman att kategorisera utifrån inte heller är självklara och inte helt entydiga om en 

djupgående analys genomförs och därför är de hjälpmedel för innehållsanalys, som Boréus och 

Kohl rekommenderar (s. 60-61), av stor vikt där dubbelkodning samt att testa analysverktygens 

noggrannhet på ett mindre material för att säkerställa den reliabilitet och validitet som går att få.  

      Framtida forskning behövs definitivt bedrivas inom ämnet då flertalet av denna studies 

referenspunkter är riktade mot andra länders läroplaner samt bygger på utländsk forskning som 

inte är i relation till den svenska läroplanen eller tar hänsyn till de svenska elevernas 

andraspråksinlärning. En större tematisk undersökning av samtliga läromedel mot samtliga 

ålderskategorier behövs bedrivas med fördel mot en innehållsanalytisk hållning.  
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Bilagor 

 

Magic!  

  Magic!       

124 uppgifter 1 2 3 4 

KAPITEL 1         

1   X     

2A   X     

2B     X   

3 X       

4   X     

5     X   

6 X       

7 X       

KAPITEL 2         

1   X     

2   X     

3     X   

4 X       

5A   X     

5B   X     

6   X     

7A     X   

7B     X   

8 X       

KAPITEL 3         

1 X       

2 X       

3 X       

4A   X     

4B       X 
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5A   X     

5B     X   

6 X       

7     X   

8 X       

KAPITEL 4         

1   X     

2 X       

3A   X     

3B     X   

4   X     

5A   X     

5B     X   

6A X       

6B X       

6C X       

7     X   

8 X       

KAPITEL 5         

1A   X     

1B     X   

2 X       

3A   X     

3B     X   

4   X     

5A     X   

5B   X     

6A X       

6B X       

7     X   

8 X       

KAPITEL 6         



 

 36 

1 X       

2A   X     

2B     X   

3     X   

4     X   

5 X       

KAPITEL 7         

1A   X     

1B     X   

2 X       

3A X       

3B X       

4 X       

5     X   

6 X       

KAPITEL 8         

1A   X     

1B   X     

2A     X   

2B       X 

3 X       

4 X       

5     X   

6 X       

KAPITEL 9         

1A   X     

1B   X     

2A     X   

2B       X 

3 X       

4 X       

5     X   
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6 X       

KAPITEL 10         

1A     X   

1B     X   

2 X       

3 X       

4 X       

5     X   

6 X       

KAPITEL 11         

1A X       

1B X       

2A   X     

2B       X 

3 X       

4 X       

5     X   

6 X       

KAPITEL 12         

1A   X     

1B   X     

2A     X   

2B X       

2C X       

3 X       

4 X       

5     X   

6 X       

KAPITEL 13         

1A   X     

1B   X     

1C       X 
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2A     X   

2B   X     

3A   X     

3B   X     

4     X   

5 X       

KAPITEL 14         

1   X     

2A   X     

2B     X   

3   X     

4A   X     

4B       X 

4C       X 

5     X   

6 X       

          

  1 2 3 4 

TOTALSUMMA 48 36 33 7 

ANTAL I 

PROCENT 39.00% 29.00% 26.00% 6.00% 
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Learn English 

  

Learn 

English       

87 uppgifter 1 2 3 4 

KAPITEL 1         

1     X   

2 X       

3 X       

KAPITEL 2         

1     X   

2     X   

3       X 

4 X       

KAPITEL 3         

1 X       

2     X   
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3   X     

4     X   

5   X     

6     X   

7   X     

8     X   

9       X 

KAPITEL 4         

1 X       

2     X   

3   X     

4     X   

5   X     

6     X   

7 X       

8     X   

9       X 

KAPITEL 5         

1 X       

2     X   

3   X     

4     X   

5   X     

6     X   

7 X       

8     X   

9       X 

KAPITEL 6         

1 X       

2     X   

3   X     

4     X   
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5   X     

6     X   

7 X       

8     X   

9       X 

KAPITEL 7         

1 X       

2 X       

3 X       

4     X   

5   X     

6     X   

7   X     

8     X   

9   X     

10     X   

11       X 

KAPITEL 8         

1 X       

2 X       

3 X       

4     X   

5   X     

6     X   

7   X     

8     X   

9 X       

10     X   

11       X 

KAPITEL 9         

1 X       

2 X       



 

 42 

3 X       

4     X   

5   X     

6     X   

7   X     

8     X   

9 X       

10     X   

11       X 

KAPITEL 10         

1 X       

2 X       

3 X       

4     X   

5   X     

6     X   

7   X     

8     X   

9   X     

10     X   

11       X 

          

  1 2 3 4 

TOTALSUMMA 23 19 36 9 

ANTAL I 

PROCENT 27.00% 22.00% 41.00% 10.00% 
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What´s up! 

  

What's 

up!       

97 uppgifter 1 2 3 4 

KAPITEL 1         

1     X   

2   X     

3     X   

4     X   

KAPITEL 2         

1   X     

2     X   

3   X     

4     X   

KAPITEL 3         

1   X     

2     X   

KAPITEL 4         

1   X     

2     X   

3     X   

4 X       

KAPITEL 5         

1   X     

2     X   

3 X       

KAPITEL 6         

1   X     

2   X     

3     X   

4   X     

5     X   
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KAPITEL 7         

1   X     

2   X     

3     X   

KAPITEL 8         

1   X     

2   X     

3     X   

4     X   

KAPITEL 9         

1   X     

2   X     

3   X     

4     X   

KAPITEL 10         

1   X     

2   X     

3   X     

4       X 

5     X   

KAPITEL 11         

1   X     

2     X   

3     X   

KAPITEL 12         

1 X       

2 X       

3     X   

4     X   

KAPITEL 13         

1   X     

2   X     
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3     X   

4     X   

KAPITEL 14         

1 X       

2 X       

3   X     

4     X   

5     X   

KAPITEL 15         

1   X     

2   X     

3     X   

KAPITEL 16         

1   X     

2     X   

3     X   

4 X       

5 X       

KAPITEL 17         

1   X     

2   X     

3   X     

4     X   

5     X   

KAPITEL 18         

1   X     

2   X     

3   X     

4     X   

KAPITEL 19         

1   X     

2   X     
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3   X     

4     X   

5     X   

KAPITEL 20         

1   X     

2 X       

3 X       

4     X   

KAPITEL 21         

1   X     

2     X   

3   X     

4   X     

5   X     

6     X   

KAPITEL 22         

1   X     

2     X   

3   X     

4     X   

KAPITEL 23         

1   X     

2     X   

3     X   

4     X   

5       X 

KAPITEL 24         

1   X     

2     X   

          

  1 2 3 4 

TOTALSUMMA 10 44 41 2 
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ANTAL I 

PROCENT 10.00% 46.00% 42.00% 2.00% 
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