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För att skapa en dialog måste man ta sig dit där den andre är. 

-Sokrates 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att jämföra läromedelsinnehåll med avseende på muntlig språkfärdighet 

utifrån kursplanstexten för engelska årskurs 7-9 i LGR 11. Studiens material utgjordes av 

två läromedel från ett språkreseföretag samt tre läromedel i engelska för grundskolans 

senare år, vilka används i den nuvarande undervisningen respektive verksamhet bedriver. 

Studien vilade på en kvantitativ analys där innehållet i alla läromedel kvantifierades och 

analyserades. Studien utgjordes också av en kvalitativ analys där det textuella innehållet i 

läromedlen analyserades. Både de kvantitativa samt kvalitativa resultaten sattes sedan i 

relation till delar av det centrala innehållet, med fokus på de delar vilka behandlar muntlig 

språkfärdighet, samt en kategoriseringstabell framtagen genom studiens datainsamling. 

Resultaten visar att uppgifterna i respektive läromedel uppfyller flertalet av de 

framtagna kategorierna, vilka är knutna till muntlig språkfärdighet, men att antalet 

muntliga uppgifter i respektive läromedel är oproportionerligt små sett till läromedlens 

totala antal uppgifter. Slutsatsen blir således att alla läromedel, oavsett syfte och 

verksamhet i vilka de verkar, ger eleverna möjlighet att utveckla sina muntliga 

språkfärdigheter utifrån kursplanens krav. Dock är det önskvärt att framtida läromedel 

bör innehålla ett högre kvantitativt antal uppgifter knutna till muntlig språkfärdighet i 

allmänhet och den kommunikativa färdigheten i synnerhet. Särskilt med hänsyn till att 

målet såväl som syftet med att kunna flera språk är att kunna kommunicera och interagera 

med människor från andra länder. 

 

Nyckelord: Muntlig kommunikation, muntlig språkfärdighet, språkresa, läromedel 
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Begreppslista 

Muntlig kommunikation – Muntliga yttranden utan textuellt stöd.  

Muntlig framställning – Muntliga yttranden med textuellt stöd. 

Muntlig språkfärdighet – Alla former av muntliga yttranden. Den muntliga 

språkfärdigheten utgörs av muntlig kommunikation och muntlig framställning. Muntlig 

språkfärdighet är en av de språkliga kompetenser vilka bedöms inom ramen för ämnet 

engelska. 

1. Inledning 

Många ungdomar väljer idag att åka på språkresa där de vid resans slut tilldelas ett 

diplom med tillhörande betyg. Betyget är baserat på elevernas skriftliga färdigheter, läs- 

och hörförståelse, men framförallt elevernas kommunikativa förmåga. Intresset för att 

genomföra en språkreserelaterad studie växte utifrån en personlig erfarenhet av 

undervisning inom det svenska skolväsendet, samt ett par säsonger som språkreseledare 

för ett av de större språkreseföretagen i Sverige.  Min uppfattning av ett typiskt svenskt 

grundskoleklassrum är att anledningen till gå utanför sina språkliga gränser kan i första 

anblick anses vara ”onödig” då alla har ett gemensamt förstaspråk. 

På en språkresa är den kommunikativa förmågan både utgångspunkt och mål. 

Språkreseelever måste dagligen kommunicera på andraspråket i fråga och tvingas på så vis 

lämna en bekant och kontrollerad lärandemiljö för en mer oförutsägbar kontext. Eleven 

måste själv formulera sina muntliga yttranden på ett så korrekt sätt som möjligt för att 

göra sig förstådd, men för att lyckas med detta krävs ett visst mått av språkliga 

förkunskaper. Dessa erfarenheter mynnade slutligen ut i frågor om huruvida läromedlen i 

de olika verksamheterna ger eleverna möjlighet att utveckla sina muntliga språkfärdigheter. 
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2. Bakgrund 

Med utgångspunkt i de 1,5 miljarder människor som talar engelska världen över1 är det 

inte konstigt att ungdomar vill åka på språkresa. Möjligheten att åka på språkresa har 

funnits i Sverige sedan 1960-talet. De största företagen i Sverige är EF Språkresor, STS 

Språkresor och Kilroy, men konceptet går att finna runt om i hela världen. Målgruppen 

för de flesta företagen är ungdomar mellan 10 och 18 år. Språkreseföretagen erbjuder allt 

från tvåveckorskurser, Au Pairresor samt ett helt år som utbytesstudent.2  

Hos EF Språkresor får kunden, alltså ungdomen, välja studiespråk, resmål, 

boendeform, omfång på kursen, samt om de vill ha kursutbudet Classic eller International. 

Classic-kursen utgörs av en någorlunda homogen grupp både i och utanför skolan där 

nordiska elever bor och går i skolan med andra nordiska elever. Språkbarriärerna är således 

inte alltför höga, även om de är närvarande. International-kursen utgörs av en homogen 

grupp utanför skolan. I skolan blandas International-eleverna med elever från hela världen. 

För att kunna interagera med sina klasskamrater måste internationalstudenterna således 

använda sig av målspråket som primärspråk. Lärarna är dock desamma för båda kurserna 

och talar endast det språk eleverna är där för att utveckla, all undervisning sker således 

genom målspråket. Det åligger också en vädjan från EF Språkresor att all personal på 

kursorten, inklusive Classicelevernas språkreseledare, uteslutande ska kommunicera på. 

Målspråket ska således genomsyra alla delar av verksamheten. 

2.1 Uppsatsarbeten av universitetsstudenter om språkresor 

Det har visat sig vara en utmaning att finna studier där språkresor studerats 

överhuvudtaget. Forskare inom det utbildningsvetenskapliga området tycks inte ha 

intresserats sig för fenomenet i någon större utsträckning, trots att den 

utbildningsverksamhet som bedrivs av språkreseföretagen angränsar till och 

förhoppningsvis kompletterar språkundervisningen i grundskolan – särskilt vad gäller 

muntlig språkfärdighet. Universitetsstudier med språkresan som fokus återfinns främst 

inom andra vetenskaper än den pedagogiska. En av de studier som återfinns är ett 

examensarbete inom Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet. Författarnas syfte var att 

via en kvantitativ studie baserad på ett enkätsunderlag undersöka varför ungdomar 

motiveras att åka på språkresa, samt vad ett anonymt språkreseföretag har för 

                                                 
1 Harmer, (2007), sid. 13 
2 EF Språkresor, www.ef.se, STS education, www.sts-education.com 

http://www.ef.se/
http://www.sts-education.com/
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utgångspunkter för sina språkresor i relation till sin målgrupp. Studiens resultat visar att 

den typiska språkresenären anser att undervisningen och utbildningen är viktigast, sedan 

kommer upplevelserna, de sociala situationerna och aktiviteterna. Studien visar intressant 

nog också att språkreseföretaget har en motsatt uppfattning om sin produkt, nämligen att 

det akademiska är underordnat äventyret och det sociala samspelet. Ett sådant resultat 

leder till en fundering om huruvida språkreseföretaget verkligen vet vad det är för produkt 

de marknadsför. För kunden motiveras språkresan som en utlandsförlagd utbildning, en 

slags sommarskola, men för företaget verkar det vara en charterresa för ungdomar med 

utbildningsinslag.3 

Den andra uppsatsen är ett examensarbete inom Studie- och yrkesvägledarutbildningen 

vid Stockholms Universitet. Frida Fabo ämnar undersöka huruvida upplevelserna från 

språkresan haft betydelse för de intervjuade språkresenärernas karriärsval, senare i livet. 

Utgångspunkten ligger på intervjuobjektens självbild före och efter resan. Fabo nämner i 

sin uppsats Statens offentliga studiereseutredning från 1975. I denna utredning hävdas att 

den tilltagande internationaliseringen är en bidragande faktor till studieresornas 

framgångar. Det huvudsakliga syftet för studierna bör enligt staten vara att komplettera, 

berika och konkretisera språkundervisningen i hemlandet. Enligt Fabo visar den statliga 

utredningen att fokus ofta hamnar på de mer socialiserande och nöjesrelaterade delarna 

av språkresan, trots att syftet är att utveckla sin språkliga förmåga.4 Fabos resultat 

understödjer resultatet av statens utredning, då det visar att respondenternas självbild, 

tilltron till deras egen förmåga i en främmande kontext med ett främmande språk är det 

som påverkat dem mest. Respondenterna menar att de upplevde att de klarade av större 

utmaningar än de väntat sig. Utmaningar de hävdar sig aldrig fått möjlighet att utforska 

om det inte varit för språkresan. Huruvida respondenterna upplevde någon språklig 

utveckling framgår dock ej i Fabos studie. 

                                                 
3 Koppang, Pedersen, (2011) 
4 Fabo, (2012), sid. 6, 36 
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2.2 Kursplan för engelska årskurs 7-9 

I kursplanen för engelska går att läsa att eleverna genom undervisningen ska; 

ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att 

förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal 

och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I 

den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika 

strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte 

räcker till.5 

Språkundervisningen ska således syfta till att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

språkförmåga i och för samspel med andra, där målet är att kunna vara en aktiv del av en 

kommunikativ aktivitet. Faktum är att detta mål finns återgivet i kunskapskraven där 

eleverna via muntligt deltagande ska kunna påvisa en förståelse för undervisningens 

innehåll. Eleverna ska alltså inte enbart kunna kommunicera med varandra, utan även göra 

gällande att de förstått undervisningens innehåll. I kursplanens centrala innehåll för 

engelska i årskurs 7 till 9 återfinns följande övergripande områden, vilka är tänkta att agera 

som medel för att uppnå kunskapskraven: 

 Kommunikationens innehåll 

 Lyssna och läsa 

 Tala, skriva och samtala 

Det första övergripande området, alltså det kommunikativa innehållet i 

undervisningen, ska enligt kursplanstexten centreras till välbekanta och aktuella 

ämnesområden, elevernas intressen, samt olika aktiviteter och händelser. Vidare framgår 

det att eleverna också ska beredas möjlighet att inom undervisningens ramar kunna 

redogöra för levnadsvillkor, traditioner samt olika kulturella företeelser med 

utgångspunkt i engelsktalande länder och områden. Dessa aspekter har inga 

kunskapskrav knutna till sig, utan bör tolkas som riktlinjer för undervisningen. Riktlinjer 

vilka är ämnade att upprätthållas av läraren till förmån för det undervisningsinnehåll som 

innehar en bedömningsbar återspegling i kunskapskraven, vilket gemensamt ska bidra till 

att undervisningen uppfyller det syfte och mål Skolverket satt upp för ämnet i fråga. 

Vidare ska undervisningens kommunikativa innehåll ge eleverna möjlighet att delge 

åsikter och erfarenheter kring det aktuella ämnet, vilka enligt kunskapskraven bedöms 

utifrån elevernas förmåga att uppvisa förståelse för innehållet i diverse läromedelstexter, 

samt förmågan att agera utifrån givna instruktioner.6 

                                                 
5 Skolverket, (2011), sid. 30 
6 Ibid., sid. 32 
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När det kommer till språklig produktion, alltså det tredje övergripande området, ska 

eleverna beredas möjlighet att på olika sätt bearbeta sina framställningar och utveckla 

sina kunskaper kring språklig variation och anpassning. Kursplanstexten lyfter vidare att 

eleverna ska delges möjlighet att utveckla, samt bedömas utifrån, sitt initiativtagande 

inom den kommunikativa aktiviteten samt sin medverkan i diskussions och 

argumentationsuppgifter. Vidare framgår det också att undervisningen bör bereda 

möjlighet för eleverna att utveckla sina språkliga strategier på ett sätt som är bidragande 

för kommunikationen samt kunna ge bekräftelse, ställa följdfrågor och till sist utveckla 

en god grammatisk kompetens.7 Kunskapskraven sammankopplar detta innehåll där 

bedömning kring elevens förmåga att utifrån olika syften och med hänsyn till mottagaren 

ska kunna förtydliga sina uttalanden på ett sätt som bidrar till den kommunikativa 

förståelsen utifrån dess aktuella kontext. Med andra ord ska eleverna inom 

undervisningens ramar ges möjlighet att utveckla sin språkliga kompetens samt, ur ett 

bedömningsperspektiv, uppvisa förmåga att kunna bidra till att en jämbördig 

kommunikation och interaktion. 

Studien syftar till att undersöka läromedlens möjlighet att utifrån kursplanen bidra till 

utveckling av elevers muntliga språkfärdighet med fokus på muntlig kommunikation. En 

fullständig version av kursplanen samt kunskapskraven för betyget E återfinns att läsa i 

bilaga 1 och bilaga 2. 

                                                 
7 Skolverket, sid. 33 
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3. Litteraturöversikt 

3. 1 Tidigare forskning om läromedel för språkundervisning 

Att undersöka hur elever ges möjlighet att utveckla sin muntliga språkfärdighet via olika 

läromedel i engelska må vara intressant, men det finns få studier i vilka detta har 

undersökts systematiskt. Majoriteten av de många centrala läromedelsstudierna tenderar 

att fokusera på läromedlets roll i undervisningen, hur undervisningen via läromedlen 

påverkas av den statliga styrningen, på vilket sätt läromedel kan bidra till effektiv 

undervisning samt vilka effekter användandet av läromedel ger på undervisningen. När 

det kommer till forskning kring språkläromedel har Tom Wikman vid Åbo Universitet 

tagit sig för utmaningen att söka svar på frågan om vad är en god lärobok? Wikman menar 

att läroboken har en viktig position i dagens skola, vilket påverkar elevens lärande och 

motivation. Wikman menar vidare att en lärobok som fungerar som ”uttolkare av 

kursplanen borde beakta de övergripande mål som styr skolans undervisning.”8 Enligt 

Wikman är dessa mål inte endast knutna till kursplanerna utan även till skolans 

samhällsuppdrag. Läroböckers presentationsform bör således harmoniera med de 

ambitioner som lyfts upp i samhällsuppdraget, tillika kursplanens syfte, mål och 

kunskapskrav. Wikman konstaterar i sin avhandling att lärobokens framgång därmed bör 

sökas i flexibla användningsområden inom undervisningens ramar.9  

Katrin Lilja Waltå skriver i sin avhandling att utgångspunkten för de läromedel i 

svenska språket som ingått i hennes studie har en statisk kunskapssyn som utgår från att 

kunskap är något redan definierat och därmed odynamiskt. Lilja Waltå kallar ett sådant 

förhållningssätt för passivt och reproducerande, där läromedlets strävan inte är att 

handleda eleven till att dra egna slutsatser, utan att eleverna istället ska lära in ett 

fragmentariskt stoff som på ett organiserat sätt presenteras i läromedlet. Lilja Waltå menar 

att denna kunskapssyn och passiva förhållningssätt är organiserad utifrån följande rubriker 

i läromedlen: grammatik, ordkunskap och stavning. Den muntliga språkfärdigheten har 

sålunda helt fallit bort och den kunskap eleverna vinner genom att få uttrycka sig och 

resonera mer fritt har, i de analyserade läromedlen, till stor bortsetts ifrån.10 

Lilja Waltå konstaterar också att läromedelsföretagen tycks ha en tendens att snabbt 

producera nya läroböcker för att tillgodose de förändringar som sker i implementeringen 

                                                 
8 Wikman, (2004), sid. 144 
9 Ibid. 
10 Lilja Waltå, (2011), sid. 133-140 
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av en ny kursplan. Resultatet blir en övergripande ”allt-i-ett-bok”, vilket Lilja Waltå 

ifrågasätter genom att hävda att läromedlens faktiska spegling av kursplanernas mål och 

läromedlens hänvisning till styrdokumenten inte alls kan ses som en garanti för någon 

måluppfyllelse.11 

Boel Englund, författare till en forskarbilaga kopplad till Skolverkets rapport om 

läromedlens roll i undervisningen, lyfter fram att målet med ett språk är att kunna 

kommunicera med andra människor. Englund hävdar, utifrån Ulrika Tornbergs bok, Om 

språkundervisning i mellanrummet12, att innehållet i begreppet “språkfärdighet” har skiftat med 

åren. Englund skriver att målet för den sena språkundervisningen är att uppfylla 

kursplanens kriterier, vilket leder till att den faktiska användningen av språket som 

kommunikativt medium lätt faller utanför ramen för undervisningen. Att tillägna sig 

språkkunskaper på den nivå att ett andraspråk blir tillgängligt som kommunikativt medium 

är, enligt Englund, sekundärt i relation till kursplanernas mål trots att syftet med ett språk 

är att kunna kommunicera med andra människor, vilket Englund anser var tydligare i 

Lpo66.13 Huruvida Englunds tolkning av Tornbergs slutsats är fullständig finns det inte 

utrymme att utröna. Däremot är det en intressant tanke att ta i beaktande, då denna studie 

är utformad utifrån kommunikationens plats inom språkundervisningen.14 

3.2 Tidigare forskning om undervisning i muntlig språkfärdighet 

Cecilia Olsson Jers har i sin avhandling Klassrummet som muntlig arena kommit fram till 

att skrivande inom språkundervisningen har en mer processinriktad utformning än 

muntligt framställning och kommunikation. Trots detta kunde Olsson Jers tydligt se hur 

studieobjektens muntliga förmåga utvecklades under läsårets gång. Olsson Jers 

observerade i sin studie att tiden och möjligheterna att förbereda sig väl inför skriftliga 

uppgifter är avsevärt längre än inför en muntlig uppgift. Olsson Jers hävdar med det att 

eleverna sällan ges möjlighet att vara sig själva när det kommer till muntliga framföranden. 

Resultatet blir att större vikt läggs på hur den muntliga framställningen sker, snarare än 

innehållet i densamme, menar Olsson Jers. Ett sådant resultat blir problematiskt för 

tillägnandet av ett andraspråk och målet, menar Olsson Jers, blir att få ut ett godkänt betyg, 

snarare än att som elev utveckla sina språkkunskaper.15 

                                                 
11 Lilja Waltå, sid. 140-142 
12 Tornberg, (2000) 
13 Englund, (2006), sid. 24 
14 Ibid., sid. 25-27 
15 Olsson Jers, (2010), sid. 255-268 
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Maria Eklund Heinonen lyfter i sin avhandling fram komplexiteten i kommunikativ 

språkfärdighet. Eklund Heinonen menar att förmågan att kunna använda sig av ett språk 

på ett effektivt sätt, kräver djupa kunskaper på flera olika plan vilka av Bachman och 

Palmer delats upp i två huvudkategorier: organisatorisk kompetens och pragmatisk 

kompetens. Den första innefattar tolkning och producering av begripliga och grammatiskt 

korrekta yttranden. Den senare innefattar kunskaper om diverse språkanvändningsregler. 

Eklund Heinonen definierar språkanvändningsregler som kunskaper om att anpassa 

språket till den sociala kontexten. Den kommunikativa komplexiteten ligger alltså i 

utmaningen att uttrycka korrekta meningar sett ur ett teoretiskt och grammatiskt 

perspektiv, samt ett dynamiskt socialt perspektiv. 16 

Jan Svennevig, m. fl skrev en artikel i tidskriften Rhetorica Scandinavia om retoriska 

resurser i elevers muntliga framföranden i den norska grundskolan. I denna artikel lyfts 

olika aspekter av retorik utifrån ett undervisningsperspektiv upp. Vedertagna 

språkvetenskapliga termer som ethos och pathos redogörs för sida vid sida om Aristoteles 

uttalanden om känslomässigt engagemang. Författarna menar på att det i skolan ofta är 

svårt att få eleverna att visa engagemang, dels på grund av en outtalad konflikt mellan 

lärarens och elevernas syn på engagemang, dels på grund av svårigheten i att som lärare 

erbjuda ämnen som är passande för uppgiften i fråga. Det är just denna komplexa situation 

som via videoupptagningar i några norska klassrum analyseras i denna artikel. Författarna 

finner stöd i Gelangs uttalande om att muntlig presentation handlar om att skapa en 

kontakt med publiken, snarare än att endast med ord redogöra för sitt ämne. Med andra 

ord, det ligger mer bakom muntlig produktion och framställning än endast det verbala.17 

Anne Palmér har i sin rapport, Att bedöma det muntliga. Utvärdering av ett delprov i 

gymnasieskolans nationella kursprov, Svenska B, arbetat tillsammans med en bedömningsgrupp 

bestående av tre stycken lärare vid en skola i Sverige. Palmér har inför rapporten närvarat 

vid bedömningsarbetet av en grupp elevers muntliga framföranden under nationella 

provet i kursen Svenska B. Bedömningsgruppen menar att elever som lyckats väl med 

uppgiften anses ha en säker manushantering, där frihet från manus, god publikkontakt och 

engagemang lyfts upp som centrala påverkansfaktorer, men bedömningsgruppen lyfter 

också att en framgång inom muntliga framföranden inte endast ligger i en frihet från 

manus. Andra faktorer som legat till grund för bedömningarna var, enligt Palmér, 

                                                 
16 Eklund Heinonen, (2009), sid. 46-47 
17 Svennevig, Tønnesson, Svenkerud, Klette (2012) 
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elevernas uttrycksfullhet, artikulation och kroppsspråk.18 Med andra ord får en elev vars 

framförande upplevs som inrepeterat och uppläst ett lägre betyg än den elev som upplevs 

vara mer fri i sitt framförande.19 Kommunikativ kompetens bedöms således att innefatta 

mer än endast språklig korrekthet och god formalia. 

På samma sätt som Svennevig, lyfter Palmér fram icke-verbala faktorer som påverkar 

den muntliga framställningen, så som nervositet och bra respektive dålig publikkontakt 

där nervositet ej bör påverka betyget så länge det inte påverkar publikkontakten negativt.20 

Palmér lyfter fram svårigheten i att skapa verkliga kommunikativa situationer där det 

muntliga framförandet blir till kommunikation mellan talare och publik. Palmér skriver i 

sin rapport att hon upplevt att muntliga anföranden behandlas som uppvisning för läraren 

snarare än kommunikation med hela klassen. Provaspekten tar således överhanden och 

anförandet blir endast ett medel för att helga målet; nämligen att genomgå nationella 

proven och i slutet erhålla ett betyg i ämnet, vilket bekräftar det resultat som tidigare 

nämnts av Olsson Jers. 21 

3.3 Övrig litteratur om undervisning i muntlig språkfärdighet 

Mycket av den litteratur som finns tillgänglig för språklärare är så kallad pedagogisk 

litteratur vilken inte bygger på empiriska studier. Denna litteratur är ofta 

erfarenhetsbaserad och ämnad att uppfylla ett metodologiskt syfte i hopp om att stödja 

nyexaminerade lärare. Då studieobjekten för denna studie är avsedda att användas i en 

pedagogisk kontext är denna övriga litteratur intressant för studien då den lyfter fram 

muntlig färdighet ur ett erfarenhetsbaserat perspektiv och som en av lärare ansedd viktig 

del av språkundervisningen. 

The Practice of English Language Teaching är en metodologisk lärarhandledning skriven av 

Jeremy Harmer, lärare, handledare och föreläsare inom English Language Teaching 

(ELT). Harmer lyfter termen som Communicative Language Teaching (CLT) utifrån vilken 

Harmer analyserar och redogör för hur kommunikativ språkundervisning via 

konversationsstrategier kan gynna tillägnandet av ett andraspråk. CLT, alltså en 

kommunikativ undervisningsform, förespråkas och lärs ut av engelska institutionen inom 

lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. CLT utgår från en språkinlärningssyn där 

elevers aktivitet och meningsfulla kommunikativa uppgifter anses vara en förutsättning för 

                                                 
18 Palmér, (2010), sid. 38. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid., sid. 53 
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en god språkinlärning. Meningsfulla kommunikativa uppgifter handlar enligt Harmer om 

en önskan att kommunicera något till en annan person. Undervisningens fokus bör således 

ligga i att inspirera eleverna till att kommunicera och använda sig av språket i meningsfulla 

sammanhang, snarare än att endast lära sig om språket och hur det används runt om i 

världen.22 CLT-förespråkare menar att språkinlärning handlar om att göra sig själv till en 

del av språket, snarare än en åskådare av språket. 23 

Torlaug Løkensgard Hoel skriver i sin bok Skriva och samtala om lärande genom 

samarbete och lyfter fram elevers interaktionsmönster, vilka kopplas till Vygotskys 

sociokulturella teori om lärande. Løkensgard Hoel skriver sin bok dels utifrån egen 

erfarenhet, dels utifrån empirisk forskning och utgår ifrån interaktion och kommunikation. 

I boken menar författaren att formuleringsprocessen, inför ett muntligt yttrande, är en 

förståelseprocess för såväl talare som lyssnare. Språket konstituerar tanken och det är 

genom språket som tankarna fullbordas. Løkensgard Hoel menar via Douglas Barnes att 

så kallat utforskande tal är ett medel för att utforska, testa och utveckla tankar, även om 

resultatet blir stapplande och fragmenterat så är det en viktig del av lärprocessen.24 

Løkensgard Hoel menar således att lärare bör arbeta aktivt för att inte falla i de gropar 

Palmér och Lilja Waltå tidigare lyft fram som problematiska för elevernas 

kunskapsutveckling. 

Boken Språkdidaktik av Ulrika Tornberg, docent i pedagogik och pensionerad lektor 

vid Örebros universitet, har som syfte att utifrån olika forskningsperspektiv, 

kunskapsområden med mera, belysa språkundervisning i ett didaktiskt perspektiv.25 

Tornberg menar att alla undervisningssituationer är kommunikativa till sin natur. Enligt 

Tornberg har forskningen sedan länge visat att kommunikation inte i första hand är en 

språkfärdighetsförmåga utan ett mänskligt handlande utifrån en specifik kontext.26 

Tornberg menar att språkfärdighetsbarriärer som sätter käppar i hjulet för 

kommunikationen övervinns genom så kallade kommunikationsstrategier där 

informanten omformulerar sin mening, skapar nya ord på målspråket med hjälp av ord 

hen redan kan eller ta hjälp av icke-språkliga strategier som att peka, visa och gestikulera.27 

Tornberg menar att om eleverna ges möjlighet att öva på olika kommunikationsstrategier 

                                                 
22 Harmer, sid. 69-71 
23 Ibid., sid. 407-409 
24 Løkensgard Hoel, (2001), sid. 73-74, 78 
25 Tornberg, (2009), sid. 7 
26 Tornberg, sid. 32, 53 
27 Ibid., sid. 57-58, 225 

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Torlaug%20L%C3%B8kensgard%20Hoel
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samtidigt som de utvecklar sin teoretiskt språkliga kompetens, ges eleverna goda 

möjligheter att med tiden använda målspråket även utanför klassrummet.28 Tornberg 

påpekar gång på gång i sin bok att språk är ett medel för kommunikation. Tornberg menar 

genom bland annat Europarådet att språk är en handling där språkets funktion står i 

fokus.29 Som lärare bör man därför undervisa genom språket, inte i eller om språket.30 

                                                 
28 Tornberg., sid. 135-137 
29 Ibid., sid. 53 
30 Ibid., sid. 46, 64 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 En sociokulturell syn på läromedel som modell för lärande 

Relationen mellan barns utveckling och lärande utgår enligt Michael Cole med flera 

från tre olika teoretiska ståndpunkter. Inom en av dessa ståndpunkter hävdas att barns 

utveckling är helt fristående från dess lärande där förståelse och utveckling sker helt utan 

skolans inverkan.31 Piaget hävdade, enligt Cole, bland annat att avsaknad av ett visst mått 

av mognad gör att barn inte kan tillägna sig viss kunskap, oavsett givna instruktioner eller 

handledning. Piaget menade således att lärande kommer efter utveckling. Utifrån en annan 

ståndpunkt hävdade behaviorister som Pavlov att lärande är en automatisk reflex på ett 

barns utveckling. Lärande blir således inte ett aktivt handlande eller ett resultat därav, utan 

en okontrollerad bieffekt av utveckling och mognad.32 Koffka å andra sidan hävdade att 

mognad är en utveckling av människans nervsystem och att lärandeprocessen är en 

fristående utvecklingsprocess. Koffka hävdade också att mognadsprocessen förbereds och 

stimuleras via lärandeprocessen. Således menade Koffka att de olika 

utvecklingsprocesserna har gemensamma nämnare, vilka han beskrev utifrån en bild av 

koncentriska cirklar där den inre representerar lärande och den yttre representerar 

utveckling, frammanad av lärande.33 Utifrån dessa tre ståndpunkter samt en marxistisk syn 

på samhället växte Vygotskys teori kring den proximala utvecklingszonen fram. Vygotsky 

menar:  

att det är genom sociala och kulturella erfarenheter som människan i samspel med andra formas som 

tänkande, kännande och kommunicerande varelse. […] Språket är ett kollektivt redskap där viktiga delar av 

samhällets erfarenheter finns representerade, och där dessa görs tillgängliga för nya generationer.34 

 

Vygotsky menar att inlärning sker i något han kallar för den proximala 

utvecklingszonen och att det medel som används för att nå utveckling är språket.35 Den 

proximala utvecklingszonen utgör avståndet mellan en elevs förmåga att under 

handledning utföra en uppgift och elevens förmåga att utföra uppgiften på egen hand.36 

                                                 
31 Vygotsky, (1930), sid. 79 
32 Ibid., sid. 80 
33 Ibid., sid. 81, 83 
34 Säljö, (2008), sid. 18-19 
35 Vygotsky, sid. 26 
36 Tornberg, sid. 31 
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Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att lärande är en social, dynamisk och 

kommunikativ process.37 Wikman skriver i sin avhandling att ”läroböckers primära syfte 

är att befordra lärande.”38 Wikman menar att användningen av läroböcker och sättet som 

texterna och informationen i läroböckerna presenteras, fungerar som en modell för 

lärande.39 Om denna användning och presentation hamnar inom elevens proximala 

utvecklingszon, menar Wikman via Vygotsky att skolundervisningen i det fallet tvingar 

eleven höja sig över sig själv och därmed uppnå en kunskapsnivå.40 Harmer hävdar att 

detta endast kan ske om undervisningen och uppgiften i fråga innehar mening och 

nyttovärde för eleven. Med det menar Harmer att en uppgift som ligger inom den 

proximala utvecklingszonen behöver inte utvecklas till kunskap, om eleven inte ser någon 

mening med uppgiften. Wikman å andra sidan menar att nyckeln till akademisk framgång 

ligger i optimeringen av lärobokens text, vilken påverkas av elevens förutsättningar.41 Med 

förutsättningar menas elevens erhållna kognitiva utveckling och utmaningen av en 

kognitiv vidareutveckling.42 Lärandeprocessen och elevens möjlighet och uppnå ett gott 

betyg genom en lärobok står alltså i direkt relation till elevens förkunskaper om ämnet 

samt huruvida textens innehåll är på en nivå som är motiverande och utvecklande för 

eleven.43 

Att undersöka huruvida lärobokens texter faktiskt bidrar till lärande och utveckling 

faller dock utanför studiens ramar. Den enda fråga denna studie kan besvara är huruvida 

läromedlen ger eleverna möjlighet att uppfylla kursplanens kunskapskrav. 

                                                 
37 Tornberg, sid. 15 
38 Wikman, sid. 82 
39 Ibid. 
40 Ibid., sid. 96 
41 Ibid., sid. 98 
42 Ibid., abstract 
43 Ibid., sid. 54 
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5. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att jämföra olika läromedels möjlighet att bidra till utveckling av 

elevers muntliga språkfärdighet utifrån kursplanen i engelska för grundskolans senare år 

med fokus på muntlig kommunikation. 

 

 Hur stor del av respektive läromedel är tillägnad muntlig språkfärdighet i allmänhet 

och muntlig kommunikation i synnerhet? 

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan läromedlen med avseende på 

muntlig språkfärdighet? 

 Erbjuder läromedlen eleverna möjlighet att uppnå kunskapskraven i kursplanen 

för engelska i årskurs 9? 
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6. Metod 

I detta kapitel presenteras urvalet av studiens data, studiens avgränsningar samt vilka 

metoder som använts för att samla in och analysera studiens data. I detta kapitel återfinns 

också en för studien specifikt framtagen tabell vilken varit en central utgångspunkt i 

genomförandet av studiens analys. 

6. 1 Urval  

Studiens kartläggning utgår ifrån två olika pedagogiska miljöer. Den första miljön 

representeras av grundskolans senare år och den andra pedagogiska miljön är en språkresa. 

Grundskolan har gjort ett val utifrån de pedagogiska läromedel som finns framtagna för 

att bejaka Skolverkets utbildningskrav för ämnet engelska och Språkreseföretaget har själv 

arbetat fram ett anpassat material, vilket används av alla engelskspråkiga kurser inom 

företaget. 

Valet av läromedel skedde genom personlig kontakt med engelsklärare vid två 

slumpmässigt utvalda grundskolor i Stockholmsområdet. Ett av läromedlen är författat 

innan implementeringen av LGR 11, men har av engelsklärarna på en av skolorna ändå 

bedömts som fullständig för att nå målen i den nya kursplanen för engelska i grundskolans 

senare år och trycks fortfarande upp i samma utformning som tidigare. Det andra 

läromedlet är författat efter implementeringen av LGR 11. Valet av språkreseföretagets 

litteratur skedde via en personlig erfarenhet som språkreseledare där en nära kontakt med 

destinationens engelsklärare etablerats. Språkreseföretagets litteratur är specifikt 

framtagen i samarbete med Cambridge University för att passa företagets 

språkreseverksamhet. Allt läromedel som ingår i studien är i aktivt bruk under studiens 

genomförande.  

Första läromedlet som analyserats används i grundskolan och ingår i läromedelsserien 

What’s up?. Denna läromedelsserie är framtagen för ämnet engelska från förskoleklass till 

årskurs 9. Varje årskurs har sin egen textbok och arbetsbok. De läromedel som analyserats 

i denna studie är: What’s up? 9, text book (L1) och What’s up? 9, work book (L2) båda utgivna 

av Bonnier utbildning, 2007. Nästa läromedel som analyserats i studien heter Good Stuff C 

work book (L3). Good Stuff C är, en läromedelsserie framtagen för grundskolans senare år. 

Den lärobok som analyseras i studien är anpassad för engelska i årskurs 9. Böckerna är 

utgivna av Almqvist & Wiksell, Liber Förlag. Liber Förlag gör på sin hemsida reklam för 

fördjupande läromedel inom samma serie, men menar samtidigt på att detta läromedel är 

fullständigt för att uppfylla kursmålen i LGR 11. Grundtanken var att analysera både 
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textboken och arbetsboken i respektive läromedelsserie, men då det i bearbetningsstadiet 

visade sig att Good Stuff C, text book inte innehåller några uppgifter alls, utan endast texter 

med tillhörande gloslista, föll möjligheterna att analysera innehållet bort och boken 

exkluderades från det vidare arbetet. 

Fast Track 5 (L4) är ett fristående läromedel bestående av 5 böcker framtagna för att 

passa språkresans undervisningsform. Det åligger inte någon progression mellan de olika 

böckerna. Böckerna i denna läromedelsserie utgår ifrån elevernas olika kunskapsnivåer. 

Eleverna grupperas in i de olika nivåerna utifrån ett diagnostiskt test det genomfört innan 

avresa och tilldelas då ett passande läromedel. 

Det sista läromedlet som ingår i studiens analys är Culture File + (L5). L5 fungerar som 

komplement till föregående läromedel. Båda språkreseläromedlen är tryckta i Hong Kong 

år 2012 på uppdrag av Signum International S.à.r.l Luxenbourg och är författat av inte 

mindre än 26 olika personer, vilka på ett eller annat sätt representerar olika delar av det 

globala utbildningsväsendet. 

För att underlätta den vidare läsningen kommer läromedlen hädanefter återges som L1 

till och med L5 i löptexten. L1 till och med L3 är läromedel från den svenska grundskolan. 

L4 och L5 är språkreseföretagets läromedel. 

6.2 Databearbetning och analysmetoder 

6.2.1 Kvantitativ analys 

En kvantitativ innehållsanalys har tre olika användningsområden vilka utifrån en 

systematisering av det textuella innehållet går ut på att besvara frågor om innehållets 

likheter och skillnader och redogöra för innehållets förhållningssätt till uppsatta normer, i 

det här fallet skolverkets kursplan, samt undersöka innehållets påverkan på normerna 

och/eller hur innehållet påverkas av normerna.44 

Den kvantitativa analysen som metod utgörs av två delar. Den första delen av en 

kvantitativ analys är en undersökning av innehållet vilken utgörs av en identifiering och 

definiering av jämförbara analysenheter, vilka i det här fallet utgörs av uppgifter med 

koppling till muntlig språkfärdighet. Kvantifieringen, som är den andra delen utgörs av 

hur ofta och hur mycket analysenheterna förekommer i det analyserade materialet.45 

Identifieringen av analysenheter baseras på de termer som går att återfinna i respektive 

                                                 
44 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud (2004), sid. 219-220 
45 Ibid., sid. 220 
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läromedels uppgiftsinstruktion medan definieringen av analysenheterna utgår ifrån termer 

som går att återfinna i kursplanen under rubriken ”kommunikationens innehåll”. Denna 

systematisering av innehållet har lett till skapandet av följande tabell: 

Tabell 1. Sökord i uppgifter med inriktning på muntlig språkfärdighet: 

 

Muntlig kommunikation  Muntlig framställning 
Tala om   Läs upp 

Samtala om  Berätta utifrån text/stödord 

Diskutera  Redogör utifrån text/anteckningar 

Argumentera/Debattera  Återberätta 

 

Med muntlig kommunikation menas uppgifter med utgångspunkt i samtal mellan 

eleverna där målet med uppgiften är att skapa en dialog diskussion eller debatt mellan 

eleverna. Med muntlig framställning menas uppgifter där grunden för kommunikationen 

redan finns angiven, så som rollspelstexter och återgivning av texter. Skillnaden är sålunda 

den att i den muntliga kommunikationen producerar eleven eget tal/samtal utan något 

vidare textuellt stöd och i den muntliga framställningen är det textuella stödet basen för 

det muntliga framförandet. 

Alla uppgifter med en direkt koppling till muntlig språkfärdighet46 utifrån nyckelorden 

i tabell 1 räknas som relevanta för analysen. Alla andra uppgifter faller in i under kategorin 

”övrigt”. Ingen hänsyn har tagits till analysenheternas längd, interna struktur eller den 

övergripande strukturen i vilken de kan tänkas ingå. Kravet har dock varit att varje uppgift 

ska ha en tydlig struktur, utan tvivel om uppgiftens start och slut. Uppgifter som ingår i 

kategorin ”övrigt” är helt uteslutna från den kvalitativa analysen då de inte bidrar till att 

uppfylla studiens syfte, däremot ingår de i den totala mängden analysenheter som 

redogörelse för den kvantitativa omfattningen av respektive läromedel vilket återfinns i 

diagram 1 och 2. 

6.2.2 Kvalitativ analys 

En kvalitativ textanalys baseras på en djupläsning av det undersökta materialet. För att 

besvara uppsatsens frågeställningar på ett så korrekt sätt som möjligt, räcker det inte med 

att systematisera innehållet. Innehållet måste dessutom genomgå en kritisk granskning där 

                                                 
46 Med muntlig språkfärdighet menas både muntlig kommunikation och muntlig framställning 
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varje läromedelsuppgift genomgår en djupläsning, där uppgiftsinstruktionerna granskas 

och analyseras utifrån sökorden i tabell 1.47  

För att nå en djupare förståelse av läromedlens perspektiv på muntlig språkfärdighet 

består den kvalitativa analysen av två exempeluppgifter från varje läromedel där 

skillnaderna mellan muntlig kommunikation och muntlig framställning tydligt lyfts fram. 

I kursplanstexten lyfts differentieringen mellan muntlig kommunikation och muntlig 

framställning fram genom formuleringar om att undervisningen ämnar utveckla elevernas 

förmåga att variera och bearbeta sina framställningar för att passa olika syften.48 I 

kursplanen står det vidare att eleverna ska ges möjlighet att utveckla språkliga strategier 

för att aktivt bidra och medverka i samtal etc.49 

6.2.3 Genomförande 

Analysen initieras av att varje läromedel läses igenom med målet att identifiera antalet 

termer med koppling till muntlig språkfärdighet. Efter det läses läromedlen igenom igen 

för att definiera och kategorisera in dessa muntliga uppgifter i rätt kategori utifrån 

sökorden i tabell 1. Resultatet av denna analys återges i två olika diagram där det första 

diagrammet presenterar resultatet av antalet uppgifter i respektive läromedel, med fokus 

på muntlig språkfärdighet. Det andra diagrammet presenterar hur stor andel den muntliga 

språkfärdigheten har i respektive läromedel, med fokus på muntlig kommunikation. 

I den tredje och sista genomläsningen aktiveras den kvalitativa analysen. Denna analys 

baseras på en djupläsning av alla för studien relevanta uppgifter. Den kvalitativa analysen 

presenteras genom uppgiftsexempel där varje exempel noggrant redogörs för. Den 

kvalitativa analysen agerar också granskare av den kvantitativa analysen. I de fall den 

kvalitativa analysen påvisar ett annat resultat än den kvantitativa analysen, kodas det 

kvantitativa resultatet om. Anledningen till det är det sätt som uppgiftsinstruktionerna är 

formulerade. Endast en sökning av olika termer kan komma ge en felaktig bild av den 

egentliga instruktionen. En djupläsning av instruktionerna är sålunda ett måste för att 

uppnå en så hög kvalitet på forskningen som möjligt. 

Analysens avslutande del är en del av djupläsningen där kursplanens innehåll, inklusive 

kunskapskraven lyfts fram och sätts i relation till de övriga analysresultaten. I detta skede 

analyseras alltså studiens övriga resultat utifrån kursplanens innehåll för att tillsammans 

med övriga resultat mynna ut i ett sammanfattande resultat, vilken efterföljs av en slutsats 

                                                 
47 Esaiasson, m. fl., sid. 234 
48 Skolverket, sid. 33 
49 Ibid. 
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samt en avslutande diskussion där resultaten utifrån den tidigare forskningen och de 

teoretiska utgångspunkterna. 

6.3 Validitet och reliabilitet i analysen 

Läromedlens innehåll, vilka utgör studiens analysenheter, har räknats flertalet gånger 

och totalt återfanns 938 stycken uppgifter, vilka kom att agera analysenheter. Utifrån dessa 

938 analysenheter gjordes sedan utifrån tabell 1 ett urval där endast de analysenheterna 

med koppling till muntlig språkfärdighet ansågs relevanta för den vidare analysen.  

Tabell 1 är framtagen utifrån formuleringar om muntlig språkfärdighet. Dessa 

formuleringar återfinns i såväl kursplanen som i läromedlen och tabellen har utgjort 

grunden i den kvantitativa analysen av respektive läromedel. Varje analysenhet har haft 

som krav på sig att innehålla minst en formulering där utveckling av den muntliga 

språkfärdigheten är tydligt påbjuden. För att nå en god reliabilitet har den kvalitativa 

analysen agerat granskare av det kvantitativa resultatet. Den kvalitativa analysen har sedan 

granskats genom att sättas i relation till kursplanen, vilken i sin roll som styrdokument är 

auktoritärt och normerande för läromedlens utformning. 

6.4 Avgränsningar 

Studien utgår från att elevernas förstaspråk är svenska, trots att en sådan generalisering 

innefattar självklara undantag. Exempel på sådana undantag är den språkliga mångfald 

som återfinns både på språkresan, men också i klassrummet i en vanlig svensk grundskola, 

men för att inte komplicera studien ytterligare är denna avgränsning ett måste. 

Då studiens utgångspunkt ligger i muntlig språkfärdighet: att tala, faller övriga 

kompetenser bort. Med övriga kompetenser menas läsa, lyssna och skriva. Även om 

lyssnandet är den responderande delen av en kommunikativ aktivitet, faller de 

innehållspunkterna utanför ramen med hänvisning till att det är den receptoriska 

förmågan ”lyssna” som de innehållspunkterna vänder sig till. Faktum är att de delarna av 

innehållet under rubriken ”lyssna och läsa-reception” som har en koppling till muntlig 

kommunikation, återfinns med en liknande formulering under rubrikerna 

”kommunikationens innehåll” eller ”Tala, skriva och samtala-produktion och 

interaktion”. Exempelvis står det under den receptoriska förmågan att eleverna ska 

undervisas i ”hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.”50 

Under rubriken som har med produktion och interaktion står det istället att eleverna på 

                                                 
50 Skolverket, sid. 33 
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olika sätt ska lära sig att ”bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, 

precisera och anpassa dem efter deras syften.”51 Det finns tydliga likheter mellan dessa 

innehållsliga aspekter, men då studien syftar till att endast undersöka den muntliga 

produktionen faller innehållsaspekterna under den receptoriska förmågan utanför 

studiens ramar. 

När det kommer till den muntliga kommunikationen utgår studien från samtal mellan 

människor. Detta fokus leder till att uppgifter där muntlig kommunikation kan anses som 

en lämplig metod för genomförandet men utan att det anges i uppgiftsinstruktionen 

kategoriseras in under rubriken ”muntlig framställning”. Anledningen till det är att det blir 

ett pedagogiskt val huruvida uppgiften ska lösas muntligen eller skriftligen. Exempel på 

en sådan uppgift finns att hämta i L5: 

Uppgiften är att för klassen presentera ett diagram med för- och nackdelar med 

hemskolning jämförande med så kallad vanlig skolgång. Det finns i uppgiften inga vidare 

instruktioner om hur detaljerad redogörelse eleverna måste ge eller vilket mått av 

kommunikativ aktivitet eleverna förväntas delta i. I uppgiftens instruktioner framgår 

endast att eleverna ombeds att för klassen presentera sitt diagram. Hade det i uppgiften 

istället framgått att eleverna ska diskutera sitt resultat med klassen, eller samtala kring 

ämnet i fråga, hade uppgiften fallit in under kategorin muntlig kommunikation, men då 

sökordet present innebär att presentera och/eller redogöra för en redan skriven text, faller 

uppgiften in under kategorin muntlig framställning. All annan eventuell kommunikativ 

aktivitet blir således bunden till undervisningskontexten, lärarens pedagogiska val och 

klassrumssituationen, vilket utifrån studiens ramar inte är analyserbart. 

 

                                                 
51 Skolverket, sid. 33 
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7. Resultat 

För att ge läsaren en förståelse för böckernas utformning introduceras resultatdelen av 

den fördjupande analysen. I varje delkapitel återfinns exempel hämtade från läromedlen, 

vilka analyserats och satts i relation till kategorierna i tabell 1. Nästa del utgörs av 

läromedlens uppgifter presenterade i diagramform. Slutligen återfinns resultatet av 

läromedlens möjlighet att påverka elevers utveckling, vilken baseras på de ovanstående 

kvalitativa samt kvantitativa resultaten i relation till kursplanstexten. Avsnittet avslutas 

med en kort sammanfattning. 

7.1 Genomgång av läromedlen 

7.1.1 What’s up? 9, text book (L1) 

 L1 består av 12 kapitel varav det sista är ett uteslutande teoretiskt grammatikkapitel med 

en tillhörande ordlista knuten till respektive kapitel i boken.  

Uppgifterna med utgångspunkt i att träna den kommunikativa förmågan är rubricerade 

som ”Talk about it” och består av ett par punkter med frågor eller diskussionsunderlag 

knutet till kapitlet i fråga. Övriga uppgifter heter ”Did you get it?” och kan besvaras 

antingen skriftligen eller muntligen.  

I nedanstående exempel finns sammanlagt 5 stycken uppgifter att lösa, se exempel 1. Då 

uppgiften under rubriken ”Talk about it” uppmanar eleverna att samtala är det inte en 

ohållbar analys att hävda att denna uppgift ska lösas med muntlig kommunikation som 

medel. ”Did you get it?”-uppgiften har kategoriserats in under rubriken ”övrigt” då inga 

av sökorden i tabell 1 återfinns. Uppgifterna under rubriken ”Did you get it?” går därför 

inte att analysera, men för att ge en så rättvis bild som möjligt av uppgiftens utformning, 

finns de med i exemplet nedan.  

Ordet ”Talk” (prata/samtala) påbjuder en muntligt kommunikativ aktivitet, men 

uppgiftens kommunikativa aktivitet vilar på den vidare uppgiftsinstruktionen vilken kräver 

att eleverna utvecklar sitt svar. Att endast svara ”ja” eller ”nej” är alltså inte tillräckligt för 

att lösa uppgiften. Beroende på elevernas svar kan hända att det uppstår en diskussion om 

framtidsplaner och kändisskapets fram- respektive baksidor. Sålunda har uppgiften hög 

potential att mynna ut i något mer, allt beroende på undervisningskontexten. Uppgiften 

faller in under kategorin muntlig kommunikation och har potential att beroende på sin 

kontext tillgodose flera av kursplanens innehållsaspekter. 
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TALK ABOUT IT    DID YOU GET IT? 

 Do you dream about a career in the world of media? What does David say about... 
Why or why not? 1 ... the education of journals? 
 2 ... the importance of spelling, 
    grammar and punctuation? 
 3 ... David’s worst job memory? 
 4 ... important qualities for a 
    reporter? 

Exempel 1 från L1, sid. 33. 

7.1.2 What’s up? 9, work book (L2) 

L2 är en arbetsbok knuten till ovanstående läromedel och består av 10 kapitel, varav 

det sista kapitlet är ett uteslutande teoretiskt grammatikkapitel med tillhörande ordlista. 

Det finns med således en tydlig koherens mellan textboken och arbetsbokens upplägg. 

Det framgår tydligt av rubriceringen av respektive uppgift vilken färdighet som uppgiften 

ämnar träna. Uppgifterna i respektive bok är utformade på olika sätt: antingen utifrån en 

direkt koppling till texten i textboken eller utifrån ett specifikt övergripande ämne i det 

aktuella kapitlet. Trots det faktum att uppgiften i exempel 2 innehåller sökordet ”speaking” 

(tala/samtala) så kategoriseras uppgiften in under rubriken muntlig framställning. 

Anledningen till det är det framgår av uppgiftsinstruktionen att lösningen av uppgiften 

ligger i att använda sig av lärobokstexten, se uppgift A, samt en nedskriven intervju, se 

uppgift B. Att uppgiften kategoriseras in under muntlig framställning blir extra tydligt då 

eleverna inte bara ombeds att utgå från lärobokstexten samt skriva intervjufrågor. 

Eleverna ombeds även skriva ner intervjusvaren. Ett sådant upplägg gör uppgiften styrd 

och möjligheten att lösa uppgiften med hjälp av muntlig kommunikation utgår därför helt. 

2 Interview 

SPEAKING 

A Work in pairs. Imagine that you meet Natasha for an interview. 

Based on the text, write questions and answers. 

Question: When did your parents first notice that you were an unusual child? 

Answer: … 

B Read out the interview. 
 

Exempel 2 från L2, sid. 100. 
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I nästa exempel, se exempel 3, återfinns rubriken ”speaking” (tala/samtala). Uppgiften 

innehåller även sökordet ”discuss” (diskutera), vilket gör att den kategoriseras in under 

muntlig kommunikation. Frågorna är mångfacetterade och vissa frågor innehåller 

delfrågor och även en önskan om att eleven redogör för sin ståndpunkt, se exempel 3. 

Eleverna ges möjlighet att fritt jämföra och dra slutsatser kring likheter och skillnader 

mellan olika länder, vilket efterfrågas i kursplanstexten. Frågorna är så kallade öppna 

frågor, vilket ökar elevernas möjligheter att resonera kring ämnet i fråga utifrån sin egen 

kontext samt jämföra med sina egna erfarenheter och även resonera om ämnet utifrån ett 

bredare samhällsperspektiv.  

  8 Member of a gang? 

  SPEAKING 

  Work in pairs. Discuss the following. 

 Are you in a gang? Why/Why not? 

 Do you know of any gang in the area where you live? What are they up to? What’s their 

reputation? 

 Why do so many young people join a gang? 

 Is there a difference between gangs in big cities and smaller communities? 

And are there any differences between gangs in Sweden and other countries, for example 

the US or Britain? 

 

Exempel 3 från L2, sid. 67. 

7.1.3 Good Stuff C, work book (L3) 

L3 är en arbetsbok vilken är knuten till en textbok som utgått ur studien då den inte 

innehöll några analyserbara uppgifter alls. Arbetsboken är uppdelad i två delar där den 

första är diverse uppgifter kopplade till textboken, den andra delen är en teoretisk 

grammatikdel. 

Varje kapitel i L3 utgörs av tre till åtta uppgifter organiserade i bokstavsordning. 

Uppgiftsrubriceringarna är detaljerade och visar tydligt vilken färdighet som tränas, samt 

vilket medel läromedelsförfattarna tänkt som lämplig metod för lösningen av uppgiften i 

fråga. Rubrikerna fungerar således inte bara som rubrik utan även som uppgiftsinstruktion. 

Exemplet nedan fokuserar på muntlig kommunikation och är utformad som en 

diskussionsuppgift. Sökordet ”Discuss” återfinns två gånger i uppgiften. Frågorna är 

utformade på ett enkelt sätt och kan besvaras med stängda svar: ”ja” eller ”nej”, men den 

vidare uppgiftsinstruktionen kräver ett mer fördjupat svar än så, vilket med tanke på 

frågornas utformning är en viktig instruktion så ett samtal aktiveras och en diskussion 



29 

 

faktiskt uppstår. Detta instruktionstillägg bidrar till att göra uppgiften mer kommunikativ 

och tydliggör den diskursiva fokusen som anges i uppgiftens rubrik. 

Till skillnad från föregående uppgift, se exempel 3, så är nedanstående uppgift, se exempel 

4, inte lika öppet formulerad och inbjuder inte till diskussion på ett lika självklart sätt som 

föregående uppgift då alla frågor går att besvara med enkla ”ja” eller ”nej”-svar, men då 

sökordet ”discuss” återfinns tillsammans med en vidare instruktion om att resonera kring 

svaren som ges, blir uppgiften mer fördjupande än om denna vidare instruktion inte 

funnits.  

Uppgiftens första fråga utgår från lärobokstexten men resterande två frågeställningar 

har inte en lika tydlig koppling till läromedlet och tar dessutom upp två viktiga aspekter, 

sett ur perspektiv om identitetsformering och personlig utveckling. 

Discuss 

Work in groups. Discuss these questions. Give reasons for you answers. 

Did Steven Bradbury deserve his medal? 

Is winning the most important thing in sport? 

Are boys more competitive than girls? 

Exempel 4 från L3, sid. 23 

 

Exempel 5, vilket återfinns nedan, fokuserar på muntlig framställning i form av en 

nedskriven intervju. Eleverna ombeds att i par, arbeta fram en dialog mellan en journalist 

och ett intervjuobjekt där målet är att läsa upp intervjun för klassen. Eleverna ombeds 

komma på en dialog vilken de ska skriva ned och sedan återberätta/spela upp för klassen. 

Trots att det är en strukturerad uppgift med ett redan satt ämne, återfinns inga vidare 

specifika instruktioner om intervjuns innehåll, vilket ger eleverna viss konstnärlig frihet. 

Interview 

Work in pairs. Make up a dialogue between a journalist and a person who has managed to 

get out of the towers alive. Write down the dialogue and read it to the class. 

Exempel 5 från L3, sid. 11 

 

I uppgiften i exempel 5 återfinns sökorden ”write down” (skriv ned) och ”read it to the 

class” (läs upp för klassen), återfinns i spalten för muntlig framställning i tabell 1. 

Uppgiften kategoriseras således in under muntlig framställning, då den muntliga 

aktiviteten är textbaserad och uppgiften är strukturerad till sin natur, utan utrymme för 

egna reflektioner, tankar och åsikter. 
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Intervjun som kommunikativt medel är ett av många sätt att bearbeta muntliga 

berättelser. Eleverna ges genom uppgiften i exempel 5 möjlighet att bearbeta och återge 

en annan persons framställning av en specifik händelse.  

7.1.4 Fast Track 5 (L4) 

L4 är uppdelat i 20 kapitel plus ett fördjupande arbetskapitel i slutet. 

Innehållsförteckningen söker ge en tydlig bild av vilka färdigheter som tränas i respektive 

kapitel, men faktum är att variationerna är betydligt fler än vad som där framgår. Sett till 

endast innehållsförteckningen finns det 16 stycken uppgifter knutna till muntlig 

kommunikation, men näranalysen av uppgifterna i läromedlet visade ett nästan fördubblat 

antal. Däremot framgår det inte av respektive uppgift vilken färdighet uppgiften i fråga 

ämnar träna. 

Hela arbetskapitlet i L4 fokuserar på kommunikation utanför skolan där eleverna är 

ombedda att kommunicera med lokalbefolkningen samt sina värdfamiljer i så kallade 

”Action Learning Tasks”. Ofta handlar dessa uppgifter om att sätta ländernas likheter och 

skillnader i relation till varandra och därmed nå en ökad förståelse för värdlandet och 

kanske även hemlandet. Eftersom eleverna som deltar har olika bakgrunder blir de 

kulturella jämförelserna ständigt återkommande och eleverna lär sig att anpassa sina 

levnadsvillkor, sociala koder och kulturella utgångspunkter till de som återfinns i 

värdlandet. 

Culture 

Talk to people from your local area. Discuss cultural differences between where you are staying and 

where you are from. How is your culture different from here? Do you find anything strange and peculiar 

in this culture? 

Exempel 6 från L4, sid. 90 

 

Uppgiften ovan, se exempel 6, innehåller följande sökord från tabell 1; ”talk” (prata) 

och discuss” (diskutera). Uppgiften är relativt lång och innehåller stödfrågor för att föra 

kommunikationen framåt. Karaktären på frågorna och ursprungsinstruktionerna är trots 

allt ostrukturerad i sina utformningar, vilket öppnar upp för en kommunikativ spontanitet 

där eleverna ges möjlighet att utveckla sin muntliga språkfärdighet och sina 

kommunikationsstrategier. Att tala med lokalbefolkningen frambringar kravet att endast 

tala på målspråket, då det är det enda gemensamma språket mellan de som samtalar. 
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Nedanstående uppgift, se exempel 7, är knuten till en tidigare uppgift där eleverna, i par, 

ombeds skriva en lista på fördelar och nackdelar med en valfri politisk ståndpunkt eller 

åsikt. Dessa åsikter ska eleverna sedan skriva om till ett rollspel, vilket de i uppgiften nedan 

ska framföra för klassen.  

 

Exempel 7 från L4, sid. 78 

Trots att uppgiften ovan inte innehåller några av sökorden i tabellen, ligger termen 

”present” och uppgiftens kontext nära sökorden ”Läsa upp” och/eller ”Berätta utifrån 

text”. Politik är ett alltid lika aktuellt ämne och i denna uppgift ombeds även resterande 

av klassen att bli delaktiga i uppgiften och kamraternas ståndpunkter. Via följdfrågan 

påbjuds dessutom alla elever, inte endast de som står för det muntliga framförandet, att 

utveckla sina språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, diskussion 

och argumentation. 

7.1.5 Culture File + (L5) 

L5 är inte en arbetsbok knuten till föregående läromedel, men används ändå 

tillsammans med L4. L5 består av 4 kapitel där varje uppslag är knutet till en eller två 

exkursioner som ska genomföras under språkresans gång. Det är dock inte säkert att 

eleverna hinner gå igenom hela boken, då antalet exkursioner står i direkt relation till 

längden på deras språkresa. 

Kursboken är tunn och består av kort information kring varje exkursion. I uppgiften 

nedan återfinns sökordet ”discuss” (diskutera), vilket gör att uppgiften faller in under 

kategorin muntlig kommunikation. Uppgiften består av två delar. Eleverna ombeds 

inledningsvis att rangordna viss information och hela uppgiften avslutas med en öppen 

frågeställning kring den information eleverna getts under exkursionen. Några rätta svar 

finns inte i läroboken så vad som är rätt rangordning av punkterna är upp till eleverna att 

bestämma, baserat på diskussionen med sin klasskamrat och svaren på uppgiftens 

frågeställningar faller tillbaka på elevernas förmåga att inhämta information från 

exkursionen. 

 

Present 

Present your role play to the rest of the class. Do they think that you have expressed your political 

issue/concern well? 
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On the outskirts of Mdina there is a complex of interconnected passageways and chambers. What were 

they used for? Look at these ideas. Which is most likely and which is least likely? Discuss with a 

classmate and put them in order. 

1 places to put tourists who make too much noise 

2 air raid shelters in World War II 

3 escape passages to the sea 

4 the burial of dead people 

5 wine cellars 

Why were they built on the outskirts of the city? 

Exempel 8 från L5, sid. 6 

 

Uppgiften i exempel 9, se nedan, innehar följande sökord: ”tell” (berätta), men då det 

inte finns några instruktioner om att eleverna ska att anteckna eller skriva ner några 

stödord för sin återgivelse, utan istället är tänkta att tala mer fritt utifrån minnet, kan 

tolkningen göras att denna uppgift ligger i gränslandet mellan muntlig framställning och 

muntlig kommunikation. Trots detta intressanta läge vilar studiens analys på sökorden i 

tabell 1 och uppgiften kategoriseras därför in under muntlig framställning. Men det är 

intressant att påpeka att muntliga uppgifter inte alltid har tydliga gränser mellan muntlig 

framställning och muntlig kommunikation, vilket kan ses som en fördel för 

undervisningens variation. Uppgiften nedan ger eleverna möjlighet att dela kulturella 

företeelser och traditioner med varandra samt möjlighet att utveckla anpassningen av sitt 

språk. Uppgiftens utformning har utrymme för eleverna att utveckla sina kommunikativa 

strategier 

 

1 Do you know any ghost stories or traditional folk stories from your country? Tell them to your class. 

2 Choose some superstitions from your country. Divide them into two categories: good luck and bad 

luck. Share them with your class. 

Exempel 9 från L5, sid. 19 



33 

 

7.2 Antalet uppgifter i läromedlen 

I diagram 1 återfinns resultatet av läromedlens antal uppgifter. Den första stapeln 

representerar det totala antalet uppgifter i böckerna, oavsett kategorisering utifrån tabell 

1. Den andra stapeln representerar antalet uppgifter kopplade till muntlig kommunikation, 

utifrån de sökord som återfinns i tabell 1. Likaså är det med den tredje stapeln, vilken 

representerar varje läromedels antal uppgifter med koppling till muntlig framställning 

utifrån sökorden i tabell 1. Den fjärde stapeln i diagrammet presenterar varje läromedels 

totala antal uppgifter kopplade till den muntliga språkfärdigheten som helhet. 

De tre första läromedlen, sett från vänster, hör till grundskolan och de övriga två 

läromedlen hör till språkreseföretaget. 

 

 

Diagram 1: Antalet uppgifter i respektive läromedel utifrån fyra olika rubriker. 

 

Analysen visar att skillnaderna mellan språkreseföretagets läromedel och de övriga 

läromedlen är överraskande små. L4 må ha det högsta antalet uppgifter, 311 stycken, 

men faktum är att av dessa 311 uppgifter var endast 46 stycken uppgifter kopplade till 

muntlig språkfärdighet. Av dessa 46 uppgifter var endast 25 uppgifter kopplade till 

muntlig kommunikation, vilket är ett förvånansvärt lågt resultat sett till det faktum att 

den muntliga kommunikationen sägs genomsyra språkreseföretagets övergripande 

verksamhet. Diagrammet visar att det läggs ett generellt sätt större fokus på muntlig 

framställning snarare än muntlig kommunikation över lag. 
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Inom språkvetenskapen finns fyra vedertagna språkfärdigheter52: läsa, lyssna, tala, 

skriva. Skulle läromedelsförfattarna haft ambitionen att behandla alla färdigheter 

likvärdigt, skulle representationen av uppgifter kopplade till språkfärdigheten ”tala” vara 

en fjärdedel av det totala antalet uppgifter i respektive läromedel, men det kvantitativa 

resultatet visar att så inte är fallet. Faktum är att antalet uppgifter kopplade till muntlig 

språkfärdighet är oproportionerligt låg sett till det totala antalet uppgifter. Endast i 

läromedlen L3 och L4 fanns det fler muntligt kommunikativa uppgifter än i de övriga 

läromedlen. Däremot presenterar L3 och L4 ett lika högt antal muntliga uppgifter 

överlag, trots att antalet totala uppgifter är färre i L3. I L1 och L5 är antalet uppgifter 

med koppling till muntlig kommunikation nästan halverade i jämförelse med antalet 

uppgifter kopplade till muntlig framställning. Trots att L3 endast har 32 stycken fler 

uppgifter än L4 har läromedelsförfattarna för L1 lyckats inkorporera nästan tre gånger så 

många muntliga uppgifter, oavsett kategori. 

 Den bok som har flest antal uppgifter kopplade till muntlig språkfärdighet i 

allmänhet och muntlig kommunikation i synnerhet är L3 men den bok med flest 

uppgifter kopplade till muntlig språkfärdighet i allmänhet är L1. L1 är därmed det 

läromedel vilket tillvaratar kursplanens muntliga språkfärdighetsinnehåll på ett mer 

fullgott sätt än någon av de andra böckerna. 

Nedanstående diagram visar hur hög procent muntliga uppgifter som återfinns i 

respektive läromedel. Varje enskilt läromedel utgör en egen helhet utifrån vilken 

procentsatsen är räknad. Omfattningen av respektive läromedel presenteras i diagram 1. 

 

Diagram 2: Procentandelar av läromedlens uppgifter med fokus på muntlig språkfärdighet. 

                                                 
52 ¨Tornberg, sid. 47 
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Den första stapeln i diagram 2 anger andelarna av det totala antalet uppgifter som är 

knutna till muntlig språkfärdighet, angivet i procentenheter. Den andra stapeln presenterar 

andelarna av uppgifter knutna till muntlig kommunikation utifrån antalet uppgifter med 

koppling till muntlig språkfärdighet i diagram 1. Den tredje stapeln visar procentandelarna 

uppgifter knutna till muntlig kommunikation baserat på det totala antalet uppgifter i 

respektive läromedel i diagram 1. 4 av 5 böcker har en anmärkningsvärt låg andel uppgifter 

knutna till muntlig färdighet. Endast ~20% av uppgifterna är knutna till den muntliga 

språkfärdigheten. Däremot presenterar L2 ett resultat där 46% av det totala antalet 

uppgifter har en koppling till muntlig språkfärdighet. Dessutom visar analysen att nästan 

50% av de muntliga uppgifterna i L2 är kopplade till muntlig kommunikation. Trots det 

höga resultatet och den jämna fördelningen återfinns den absolut högsta andelen muntligt 

kommunikativa uppgifter i L3 där hela 63,04% av de muntliga uppgifterna är av 

kommunikativ art, vilket framstår som anmärkningsvärt med tanke på att en knapp 

femtedel av läromedlets alla uppgifter behandlar den muntliga språkfärdigheten. Inga av 

de övriga läromedlen har en högre andel muntliga uppgifter och inga av de övriga 

läromedlen kommer i närheten av så hög representation av kommunikativa uppgifter. Värt 

att poängtera är dock att även L4 har en andel kommunikativa uppgifter vilket överstiger 

hälften av alla muntliga uppgifter i läromedlet. Övriga läromedel lägger större vikt på 

muntlig framställning. 

7.3 Läromedlens möjlighet att bidra till elevers utveckling utifrån kursplanen 

Skolverket lyfter redan i inledningen till kursplanen för engelska i grundskolans senare 

år att ”språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära”.53 Det 

medel som till stor del används för att helga detta ovanstående mål är läroboken. Många 

av exempeluppgifterna i studien lyckas tillvarata flertalet av kursplanens innehållsaspekter 

i en och samma uppgift. De mest återkommande innehållsaspekterna var de som 

behandlar elevernas intressen, samt på ett eller annat sätt aktiverar eleverna att delta i 

samtalet. När det kommer till strukturen och utformningen på uppgiftslösningarna visade 

läromedlen en stor variation på muntliga framställningar, men det mest återkommande 

arbetssättet i de svenska läromedlen var intervjun. Språkreseföretagets läromedel hade 

många uppgifter vars lösningar skulle presenteras genom ett rollspel. 

                                                 
53 Skolverket, sid. 30 
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Diskussionsuppgifternas upplägg var även det väldigt snarlikt. Utgångspunkten för 

diskussionerna var läroboken, men uppgifterna innehöll även etiska frågeställningar och 

frågor mer provocerande karaktär. Då uppgiftsinstruktionerna påbjuder ett 

ställningstagande föds via läromedlet diskussioner, argumentationer och samtalsaktivitet, 

vilka i sin tur kan komma innehålla språkliga fasta uttryck och kräva att eleverna använder 

sig av språkliga strategier för att göra sig förstådda. Om diskussionen i fråga blir väldigt 

provocerande triggas också innehållsaspekten om att anpassa sitt språk utifrån syfte och 

sammanhang. Många av uppgifterna innehåller även dagsaktuella ämnen. Exempel på det 

går att återfinna i exempel 5 ur L3 där händelserna vid 11 september är utgångspunkt för 

intervjun i fråga, samt uppgiften i exempel 7 ur L4 där ett rollspel ska presentera ett, av 

eleverna valt, politiskt dilemma. Mest dagsaktuell blir dock uppgiften i exempel 6 från L4, 

vilken är helt kontextbaserad och vars enda medel samt mål är kommunikation. Allt 

eleverna får är instruktioner om att samtala med lokalbefolkningen och diskutera kulturella 

likheter och skillnader mellan hemlandet och värdlandet. 

Uppgifter likt de i exempel 6 ur L4 och exempel 8 ur L5 är dessutom unika i sin karaktär 

då de är utformade utifrån en kontextuell lärandemiljö, vilken är mycket svår att uppnå 

genom ett allmängiltigt läromedel för svenska skolan. Dessa uppgifter tar således vara på 

vissa innehållsaspekter i kursplanen på ett mer fullgott sätt än vad övriga 

läromedelsuppgifter har möjlighet till. Framförallt tillvaratar de kursplanens punkter om 

aktuella samt nya ämnesområden, vardagliga situationer, levnadsvillkor, traditioner och 

kulturella företeelser.54 

Inga av exempeluppgifterna innehåller några instruktioner om språklig korrekthet och 

då kursplanen framhåller vikten av att kommunicera blir den språkliga korrektheten 

underminerad den praktiska utövningen av språket. Faktum är att kunskapskraven för inte 

innehåller några krav på teoretisk korrekthet. Så länge eleven kan göra sig förstådd, förstå 

sina medmänniskor och använda språkliga strategier för att underlätta kommunikationen 

har eleven i årskurs 9 uppnått kraven för betyget E. 
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7.4 Sammanfattande resultat 

Båda analyserna visar att alla läromedel ger eleverna möjlighet att utveckla sin 

kommunikativa språkfärdighet, men den bok som uppfyller den efterfrågan i högst grad 

är L3. Den kvalitativa analysen visar att alla läromedel har uppgifter knutna till muntlig 

språkfärdighet. Analysen visar också på stora likheter i arbetssätten mellan de svenska 

läromedlen55. Intervjun är ett återkommande koncept för att träna elevernas muntliga 

framställning, se exempel 2 ur L2 och exempel 5 ur L3. När det kommer till den muntliga 

kommunikationen utgår läromedlen från textboken för att sedan mynna ut i mer allmänna 

frågeställningar knutna till ämnet snarare än den specifika texten, se exempel 3 ur L2 och 

exempel 4 ur L3. 

Den största skillnaden mellan de svenska läromedlen och språkreseföretagets 

läromedel är kontexten. De svenska läromedlen utgår från allmängiltiga ämnen och 

frågeställningar medan språkreseföretagets läromedel är direkt knutna till värdlandet och 

verksamheten som sker även utanför klassrummet, vilket leder till att språkreseföretagets 

läromedel inte är applicerbara på den svenska skolans engelskundervisning, men trots det 

uppfyller läromedlet många av innehållsaspekterna i kursplanen. Faktum är att 

språkreseföretagets läromedel uppfyller vissa delar av kursplanen på ett mer fullgott sätt 

än de svenska läromedlen, då läromedlet är utformat utifrån en verksamhet där målspråket 

genomsyrar alla sociala och akademiska situationer. 

Den kvantitativa analysen visade att L3 har ett högt antal uppgifter, vilket ger eleverna 

möjligheter att utveckla alla de fyra språkfärdigheterna, men relationen mellan det totala 

antalet uppgifter och muntliga, framförallt kommunikativa, uppgifter är i L3 mer 

jämnfördelad än i de övriga läromedlen. 

 

                                                 
55 L1-L3 
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8. Slutsats 

Denna uppsats har syftat till att undersöka elevers möjligheter att med hjälp av de 

analyserade läromedlen tillägna sig en god andraspråksutveckling. Studiens huvudresultat 

är att det finns stora kvantitativa likheter mellan läromedlen, trots att verksamheterna de 

ingår i har olika fokus och utgångspunkt. 

I resultatet av den kvalitativa analysen konstateras att det finns förvånansvärt små 

skillnader mellan de olika läromedlen. Språkreseföretaget har inget krav att följa 

Skolverkets riktlinjer eller kursplaner, men analysen har ändå visat att deras läromedel 

tillgodoser kursplanens krav och innehåll trots de stora skillnaderna mellan 

verksamheterna. Det är dock viktigt att påpeka att verksamheterna har markanta skillnader 

och språkreseföretagets möjligheter till kommunikativa aktiviteter på målspråket är av 

många anledningar inte jämförbara med vad som går att upprätta inom ramarna för den 

svenska grundskolan. Det är dock olyckligt att dessa möjligheter inte återspeglas i 

språkföretagets läromedel än mer. 

Ett gemensamt resultat för alla läromedel var att de övriga språkfärdigheterna har 

tillgivits större utrymme i läromedlen än den muntliga språkfärdigheten. Ett resultat som 

antyder att språkinlärning till övervägande del handlar om att lära sig läsa, skriva och 

lyssna, snarare än aktivt kommunicera. Forskningen påpekar dock återkommande vikten 

av kommunikativa övningar när det kommer till att tillägna sig ett andraspråk. Forskarna 

menar att muntlig kommunikation är det övergripande syftet samt målet med 

språkundervisning. Dessvärre visar forskningen också att eleverna fokuserar på att gå 

vidare i boken snarare än att aktivt tillägna sig en god kommunikativ kompetens. Kan 

hända att läromedlet utifrån detta perspektiv stjälper, snarare än hjälper? 
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9. Diskussion 

Syftet med denna studie var att via en läromedelsanalys jämföra 5 stycken olika 

läromedels möjlighet att bidra till en god andraspråksutveckling utifrån kursplanen i 

engelska för grundskolans senare år med fokus på muntlig kommunikation.  

Den kvantitativa analysen visar att muntlig språkfärdighet återfinns i varje läromedel, 

även om läromedlet inte är skrivet utifrån målet att uppfylla Skolverkets krav, men 

analysen påvisar också att antalet uppgifter kopplade till den muntliga språkfärdigheten är 

oproportionerligt små i relation till de övriga språkfärdigheterna. Olsson Jers skriver i sin 

avhandling att en språkbrukare använder sig av språket för att göra sig förstådd i en 

kommunikativ situation.56 Språk är ett medel för att kommunicera med andra människor, 

samt ett medel för att uppnå lärande och utveckling.57 Skolverket lyfter redan i inledningen 

till kursplanen för engelska i grundskolans senare år att ”språk är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära”58 Både Olsson Jers och kursplanstexten 

utgår således från ett sociokulturellt perspektiv när de talar om den muntliga 

kommunikationens roll för lärande och utveckling och menar att kommunikation är en 

viktig del av människans allmänna och akademiska utveckling. Även Løkensgard Hoel 

menar att språket är avgörande för människans förmåga att lära59, det är därför förvånande 

resultatet visar att läroböckerna inte speglar forskningens uppfattning om den muntliga 

kommunikationens betydelse för en god språkinlärning. 

Det finns mycket litteratur skriven kring elevers språkutveckling och hur språket står i 

direkt relation till lärande och utveckling samt att språket alltid är en aktiv del av skapandet 

av verkligheten, men trots det finns det lite forskning gjord kring den muntliga 

språkfärdigheten,60 vilket med stor sannolikhet påverkar utformningen av läromedlen då 

den till viss del bör vara forskningsbaserad. 

 Olsson Jers skriver i sin avhandling att ett fokus på endast språklig teori påverkar 

elevernas möjligheter att kunna uttrycka sig utifrån sig själva i en spontant kommunikativ 

situation och att tala blir endast nödvändigt i relation med målet att klara av en viss uppgift, 

snarare än målet att tillägna sig en god språkkunskap som är användbar efter avslutad 

skoltid.61 Jag vill hävda att ett uteslutande teoretiskt fokus endast kopplad till akademisk 

                                                 
56 Olsson Jers, sid. 13 
57 Ibid. 
58 Skolverket, sid. 30 
59 Løkensgard Hoel, sid. 78 
60 Palmér, sid. 5, Wikman sid. 14 
61 Olsson Jers, sid. 14 
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utveckling påverkar elevernas motivation när det kommer till att tillgodogöra sig ett 

andraspråk på ett sätt som leder till att eleverna blir en del av språket.62 Med det sagt vill 

jag ändå hävda att läraren tillsammans med kursplansförfattarna bär större ansvar för 

denna snedvridning än vad som kan tillskrivas läromedlet. Läraren får inte bli alltför 

uppslukad av kursplanen trots att det är den som styr undervisningen. Visst mått av 

konstnärlig frihet borde varje lärare anamma så elevernas motivation inte blir lidande. 

När det kommer till motivation och gynnsamt lärande är det fler faktorer än enbart 

läraren som spelar in. Vygotsky menar att en optimal utveckling endast kan ske då elevens 

kunskapsutmaning ligger tillräckligt långt bort från elevens nuvarande kunskap, utan att 

för den delen vara alltför långt ifrån elevens nuvarande kunskap. 63 En alltför svår uppgift 

kan därför tänkas påverka motivationen så till den grad att lärandet blir lidande eller i 

värsta fall helt uteblir. Wikman menar att lärande är en produkt av en ojämn kognitiv nivå 

mellan individens inre och omgivningen.64 Wikman menar vidare att skolans, lärarens och 

lärobokens uppgift således blir att skapa och möjliggöra lösandet av sådana kognitiva 

konflikter.65 Läroboksförfattarnas utmaning ligger således i att producera en text som ger 

alla individer i den tänkta målgruppen samma möjlighet att utveckla sin kognitiva och 

språkliga förmåga. Enligt min uppfattning gynnas inte läroboksförfattarnas arbete av att 

försöka anpassa läroboken till så olika människor och undervisningssituationer som 

möjligt. Istället bör läroboken baseras på kursplanens satta innehåll och kunskapskrav och 

därmed lämna anpassningen av materialet till den pedagogiska ledaren, särskilt med tanke 

på att lärande och utveckling är en social och dynamisk process, vilket kräver ett visst mått 

av anpassning men som är helt beroende på kontexten i fråga. 

Läromedlens utmaning ligger alltså i möjligheten att anpassa sig till elevunderlaget. Ett 

stort elevunderlag kräver större möjligheter till anpassning, vilket förklarar varför 

språkreseläromedlet har ett så pass lågt kvantitativt omfång. Det mångfaldiga och 

överväldigande elevunderlag som möter språkreseläromedlet under en och samma säsong 

gör det till en i princip omöjlig uppgift att producera ett läromedel som ger alla elever 

samma möjligheter att utveckla sina språkkunskaper. Språkreseläromedlets författare får 

därför i hög grad förlita sig på den pedagogiska kompetensen och språkresans särpräglade 

kontext, där all undervisning sker genom språket snarare än om språket, vilket sannolikt inte 

                                                 
62 Harmer, sid. 407-409 
63 Vygotsky, sid. 86-87 
64 Wikman, sid. 37 
65 Ibid. 
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alltid är verklighet när det kommer till det svenska klassrummet.66 Även om 

språkundervisningen i det svenska klassrummet inte kan bytas ut mot en sommarkurs i 

utlandet, torde ändå språkresan kunna vara ett fullgott komplement till 

språkundervisningen, så som den är utformad i LGR 11, då språkresan genomsyras av 

kommunikativa aktiviteter på målspråket och det faktum att studiens resultat visade att 

även språkreseläromedlet uppfyller många delar av kursplanens innehåll och krav. 

I kursplanen är det framgår det flertalet gånger att Skolverket söker styra 

undervisningen åt ett sociokulturellt perspektiv. Kursplanen lyfter upp att undervisningen 

ska syfta till att utveckla hela människan, såväl som den språkliga förmågan. Den 

kvalitativa analysen innehöll exempel på uppgifter vilka inbördes ämnar utveckla elevernas 

språkkunskaper så väl som kognitiva förmåga. Ett sådant upplägg kräver dock, enligt 

Harmer och Tornberg, att uppgifterna i läroboken är meningsfulla för eleverna och att 

eleverna utifrån uppgiftsinstruktionen motiveras att handla genom språket för att på den 

vägen nå den proximala utvecklingszonen. 67  

Avslutningsvis bör påpekas att utifrån studiens resultat, de teoretiska utgångspunkterna 

samt forskningsresultaten är det uppenbart att en god kommunikativ kompetens är något 

eftersträvansvärt, då det inte endast leder till akademisk utveckling, utan även personlig 

sådan. Det vore därför intressant att undersöka hur stor del av läromedlens 

kommunikativa innehåll som tillvaratas under lektionstid samt hur mycket undervisning 

som ägnas åt den kommunikativa kompetensen med målet att utveckla eleven som 

akademiker och individ. 

                                                 
66 Tornberg, sid. 58-59 
67 Harmer, sid. 70-71, Tornberg, sid. 20-21, 53 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Centrala innehållet för engelska i årskurs 7-9 

 
Skolverkets centrala innehåll för ämnet Engelska i grundskolan, årskurs 7-9 

 
Kommunikationens innehåll 

 Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. 

 Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska 
frågor. 

 Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. 

 Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang 
och områden där engelska används. 

Lyssna och läsa — reception 

 Talad engelska och texter från olika medier. 

 Talad engelska med viss regional och social färgning. 

 Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. 

 Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. 

 Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form. 

 Sånger och dikter. 

 Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till 
exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar. 

 Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att 
anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. 

 Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra 
medier. 

 Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med 
olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter. 

 Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. 

 Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt 
sammanhängande helheter. 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion 

 Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa 
dem efter deras syften. 

 Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner. 

 Samtal och diskussioner samt argumentation. 

 Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel 
omformuleringar, frågor och förklaringar. 

 Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till 
interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och 
ämnesområden samt för att avsluta samtalet. 

 Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, 
intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.  
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11.2 Bilaga 2 – Kunskapskrav för betyget E i engelska i årskurs 9 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

 
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad 

engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin 

förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och 

detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och 

instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade 

språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande 

och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss 

relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, 

begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin 

kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna 

framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven 

uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och 

situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak 

fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. 

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där 

engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och 

kunskaper. 

 


