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FÖRORD 
 
En förutsättning för att ett utvecklingsarbete som detta ska vara genomförbart, är ett gott 
samarbete med berörda personer. Vi vill därför tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit 
till genomförandet och möjliggjort sammanställningen av vårt utvecklingsarbete. 
 
Stort tack till vår praktikhandledare Kristina Bergdahl, vars generositet, positiva inställning 
och stora stöd har inspirerat och avsevärt underlättat vårt arbete. Vidare vill vi tacka vår 
vetenskapliga handledare Monica Granström för mycken uppmuntran och många goda råd. Vi 
vill också tacka varandra för ett gott samarbete och en god kamratskap.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka huvudpersonerna, det vill säga eleverna i praktikklassen på en 
gymnasieskola i Norrbotten, för deras engagemang och kreativitet. 
 
Tack till er alla! 
 
Boden i maj 2003 
 
 
 
Katarina Larsson och Lena Nilsson-Lång 



ABSTRAKT 
 
Syftet med utvecklingsarbetet var att med hjälp av olika kommunikationsövningar öka elevers 
verbala aktivitet under engelsklektionerna, det vill säga få dem att använda sig av engelska 
under såväl fria som arrangerade former. Arbetet utfördes under åtta veckor i en årskurs ett, 
bestående av 26 elever, på en gymnasieskola i Norrbotten. Mätningen av resultatet skedde 
med en enkät, vilken delades ut vid två tillfällen, och observationer som skrevs ner i 
dagboksform. Resultatet visade en generellt sett positiv inställning till ämnet engelska, och en 
negativ attityd till att prata engelska i klassrumssituationen. Inga större förändringar i 
elevernas muntliga produktion kunde noteras efter utvecklingsarbetets slut. Möjliga orsaker 
till detta kan vara en alltför begränsad tid, övningarnas utformning, gruppens sammansättning, 
vår egen insats etc. Utvecklingsarbetet och resultatet av detsamma visar att man bör vidta 
åtgärder som kan öka elevers muntliga produktion under engelsklektioner, men belyser också 
svårigheterna med att välja rätt åtgärder.  
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BAKGRUND 
 
Engelska åtnjuter statusen av ett världsspråk. Enligt Crystal (1990) är det det i särklass mest 
spridda språket av alla och talas som modersmål av över 300 miljoner människor. Dessutom 
talar ännu fler engelska som andraspråk och vidare lärs engelska ut som främmande språk i 
otaliga länder. Antalet människor på jorden som talar och/eller förstår engelska är således näst 
intill oräkneligt. Följaktligen är engelska att betrakta som ett globalt lingua franca, ett begrepp 
som Bonniers svenska ordbok definierar enligt följande: ”Språk som används sinsemellan av 
människor som inte talar varandras modersmål”.  
 
Av egna erfarenheter vet vi hur lätt man hemfaller åt att tala sitt modersmål under 
engelsklektioner i skolan, trots att studierna bedrivs på universitetsnivå. Under vår första 
praktikperiod märktes också en tydlig tendens hos elever, vars kunskaper i engelska 
uppenbarligen var mycket goda, att tala svenska så snart tillfälle gavs. Därför började vi 
fundera kring detta och på vilka åtgärder man skulle kunna vidta för att ändra på detta faktum. 
 
Vi anser att stor vikt bör läggas vid övningar i muntlig kommunikation i all språkundervisning 
och inte minst i engelska i dess egenskap av världsspråk. I mötet med människor som talar 
främmande språk är det viktigt att man vågar försöka prata engelska, även om det inte låter 
perfekt eller är grammatiskt korrekt. Kompletterande strategier av skilda slag, så som gester 
och kroppsspråk, kan dessutom vara avgörande för att en kommunikation skall vara möjlig. 
Måhända är en ”avdramatisering” nödvändig som ett led i att få till stånd en ökad verbal 
aktivitet i klassrummet. Det måste helt enkelt tydliggöras att det är tillåtet att göra och säga fel 
när man använder ett främmande språk. 
 
Huruvida svenska elever talar engelska eller inte under lektionerna, avgörs förmodligen av en 
lång rad olika faktorer såsom exempelvis lärarens personliga egenskaper och arbetssituation; 
elevens personlighet och motivation; personkemi, gruppsammansättning och så vidare. Nedan 
följer ett urval av aspekter vilka bör övervägas då man försöker förklara varför elever i så stor 
utsträckning låter bli att tala engelska under engelsklektionerna.  
 
 
Läraren 
 
Läraren har en otroligt viktig roll att fylla när det gäller huruvida elever använder sig av 
engelska eller svenska under engelsklektionerna. Det vore helt fel att lägga all skuld på 
eleverna eftersom det ofta beror på läraren att engelska inte talas. Kanske läraren inte ger 
eleverna det utrymme de behöver, utan istället undervisar mekaniskt genom att alltid följa 
böcker och endast låter elever svara på frågor och ägna sig åt enstaka högläsning. Denna 
metod torde inte vara tillfredsställande eftersom eleverna då inte får en chans att uttrycka sig 
fritt. R. Eriksson och Jacobsson (2002) betonar hur viktigt det är att eleverna ges möjlighet att 
tala med varandra istället för att enbart tala. 
 
Enligt Linnarud (1993) är lärarens viktigaste uppgift att ge eleverna ”en god språklig miljö 
där inlärning kan ske så effektivt som möjligt”. För att kunna uppfylla detta är det viktigt att 
eleverna får motivation och självförtroende eftersom lyckade uppgifter ger inspiration att gå 
vidare. Det ska kännas roligt och intressant att kommunicera. 
    
Tornberg (1998) behandlar en mängd studier om det som sker i ett klassrum där språk 
undervisas. Något man kommit fram till där är att läraren otvivelaktigt är den som talar mest, 
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ofta upp till 80 % av tiden och att denne ofta övergår till modersmålet. Det har visat att 
eleverna ökar sitt användande av målspråket om läraren själv gör så och ju mindre 
lärarkontroll, desto mer muntlig aktivitet bland eleverna. Tornberg redovisar vidare en annan 
undersökning som visar att eleverna har en tendens att öka sin språkliga aktivitet om de får 
längre tid på sig att svara. Det vill säga, om läraren väntar länge nog innan han/hon delar ut en 
fråga. 
 
Någon slags överenskommelse med eleverna, att såväl de som läraren ska använda sig av 
engelska i klassrummet, kan vara bra att göra. På det sättet känner kanske eleverna att de varit 
med och beslutat om hur undervisningen ska äga rum och blir då också mer motiverade att 
hålla sin del av avtalet. Om läraren lyckas skapa en avslappnad och lugn stämning i 
klassrummet samt betonar att man är tillåten att göra och säga fel borde detta bidra till ökad 
användning av målspråket. Just detta hävdar R. Eriksson och Jacobsson också och de menar 
att det krävs en enorm konsekvens och envishet från lärarens sida samt att denne framhåller 
hur viktigt det är att föra samtal i klassen om sådana saker. Läraren kan ta upp frågor hur 
klassen ska gå tillväga i praktiken för att skapa ett positivt emotionellt klimat och vad man ska 
göra om det helt ”spårar ur”. Många gånger kan eleverna ha bra förslag själva, som till 
exempel böter till fikakassan. 
 
I en intervju, utförd av R. Eriksson och Jacobsson (2002), framkommer betydelsen av att 
redan från början av lektionen styra in eleverna på engelska, eftersom det kan vara relativt 
svårt att få dem att tala engelska om man av någon anledning talat svenska innan. I de fall 
läraren vill eller bör ta upp något på modersmålet är det bäst att göra detta i slutet av 
lektionen. Att börja varje lektion med lite småprat innan undervisningen, är något som 
förmodligen inverkar på hur resten av lektionen fortlöper. Om man som lärare tar sig den 
tiden har det troligtvis en positiv inverkan på elevernas vilja att delta aktivt. Linnarud (1993) 
påpekar att det lätt känns onaturligt när svenskar talar engelska med varandra och att man inte 
upplever samma kontakt med eleverna när man endast håller sig till det främmande språket. 
Trots detta anser hon det som självklart att tala målspråket och att man måste acceptera 
situationen eftersom de flesta lärare är svenska och alltså inte har engelska som modersmål. 
    
Man kan som lärare bjuda in engelskspråkiga gäster till lektionen som berättar om något som 
rör deras hemland och som talar aktivt med eleverna. Kanske den vetskapen att personen i 
fråga inte förstår svenska kan motivera eleverna att använda sig av engelska. Det kanske 
också väcker ett mer allmänt intresse att lära sig språket ordentligt när man kommer i kontakt 
med människor som har engelska som modersmål. 
 
 
Eleven 
 
Inlärning får anses vara en process som uppstår i samverkan mellan kunskapsförmedlare och 
inlärare i den miljö i vilka kontrahenterna verkar. Ericsson (1989) ställer hypotesen att 
inlärning sker när en elev är engagerad i en uppgift. Detta engagemang påverkas bland annat 
av ett antal faktorer kopplade till eleven, såsom ålder, personlighet, kunskaper och 
färdigheter, motivation, intressen och attityder, intelligens, inlärningsstil med mera. Linnarud 
(1993) understryker vikten av att läraren besitter goda kunskaper i språkforskning eftersom 
detta underlättar inlärningsprocessen hos eleven högst avsevärt. Forskningen visar att, om 
man ser till slutresultatet, lär sig en yngre elev bättre medan en äldre elev lär sig snabbare. 
Orsakerna är många och är såväl fysiologiska som socio-psykologiska. Lenneberg (1967) 
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beskriver hur hjärnan lateraliseras1 efter puberteten, vilket tillsammans med andra 
förändringar i hjärnan, medför en avtagande språkinlärningsförmåga. 
 
Det torde vara ställt utom allt tvivel att olika personlighetsfaktorer påverkar elevens 
språkinlärning och därmed dennes/dennas muntliga produktion. En allmän uppfattning är 
förmodligen att en utåtriktad (extrovert) person lär sig språk snabbare än vad en introvert 
person gör eftersom den extroverte kommunicerar oftare på målspråket. Man bör dock hålla i 
minnet att begreppen extrovert respektive introvert ofta är kulturellt betingade, och att en 
pratsam person inte nödvändigtvis besitter större kunskaper än vad en mer tystlåten gör. En 
person som anses introvert i exempelvis USA skulle förmodligen betraktas som artig i Japan 
(Linnarud 1993). En undersökning visade att japaner som studerade engelska utomlands, och 
som betraktades som ”introverta”, åstadkom bättre resultat på uttalsdelen än andra studenter 
(Busch 1982). Beträffande spontan kommunikation kan man dock förmoda att den extroverte 
eleven, som vågar ta risken att misslyckas, också är den mest framgångsrike. En bra 
språkinlärare tenderar dock inte bara att gissa, utan att gissa rätt (Rubin 1975). Stark 
självkänsla och gott självförtroende är givetvis också viktigt i sammanhanget. En elev med 
stark självkänsla behöver inte skydda den egna identiteten i så hög utsträckning och därmed 
befriad från många hämningar. Tron på den egna förmågan liksom en positiv 
självuppfattning, bidrar starkt till mängden av egen verbal produktion. Ett sviktande 
självförtroende kan emellertid byggas upp successivt genom positiv respons. Linnarud (1993) 
konstaterar att ”nothing succeeds like success”.  
 
Förutom elevens personlighet bör man också väga in andra aspekter beträffande muntlig 
produktion. Carroll (1981) menar att den verbala förmågan hänger samman med fonetisk 
förmåga, grammatisk känslighet, minne och förmåga att dra slutsatser. Vidare är 
motivationens avgörande roll för elevens prestationer allmänt accepterad. Våra behov av att 
till exempel upptäcka, förändra och att bli accepterade ligger till grund för all inlärning 
eftersom de driver oss att införskaffa nya kunskaper och förmågor. Den egna viljan att lära 
kan delas in i inre respektive yttre motivation, där den inre är mer djupinriktad då kunskapen 
anses viktig och relevant. En yttre motivation kan till exempel bestå i att klara en skrivning i 
syfte att få bra betyg och därmed en bra utbildning (Hedin & Svensson, red. 1997). 
Motivationen kan vidare styras av elevens inställning. Den studerande överväger kanske om 
det är viktigt att kunna tala engelska och om han/hon har nytta av det. Andra funderingar kan 
röra hur roligt det är och hur ansträngande det kan tänkas bli. 
 
Elevens spontana intresse för och attityd till målspråket kan också bidra till viljan att lära sig 
och att tala detsamma. ”Ett intresse för språket, länderna där det talas och dess kultur leder till 
bättre inlärning” (Linnarud 1993). Ett världsspråk som engelska åtnjuter tvivelsutan en hög 
status bland svenska ungdomar, inte minst tack vare musik och film. De flesta förefaller också 
ha en mycket god förståelse och ett relativt rikt ordförråd, men talar likväl mycket svenska på 
engelsklektionerna. Således bör man kanske skilja på faktiska kunskaper och verbal aktivitet. 
 
Olika individer har dessutom olika inlärningsstrategier. Vissa äger förmågan att ”se helheten” 
samtidigt som de kan dra slutsatser utan att nödvändigtvis förstå varenda ord (Linnarud 1993). 
Huruvida eleven känner självförtroende och trygghet nog att prata engelska i klassrummet 
eller inte, är emellertid till stor del avhängigt på det emotionella klimatet i klassrummet det 
vill säga på inlärningssituationen. 
 
 
                                                           
1 Hjärnhalvorna specialiseras 
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Inlärningssituationen 
 
Eftersom språkinlärningssituationen förutsätter kommunikation på målspråket, innebär det att 
eleven riskerar att misslyckas. I en klass där ett negativt emotionellt klimat råder kan 
konsekvenserna bli obehagliga: dåliga betyg, hånfulla kommentarer och så vidare. Detta leder 
förmodligen till att elever undviker att yttra sig på engelska inför sina kamrater. Man vågar 
inte ta risker på grund av negativa reaktioner från omgivningen (Linnarud 1993).  
 
I en klass, likväl som i andra grupper, verkar komplicerade krafter av social karaktär i så 
kallade grupprocesser. Ericsson (1989, s. 90) noterar: 
  

En grupp är aldrig statisk. Den lever och utvecklas. Relationer mellan elever och 
elevgrupper å ena sidan och läraren gentemot enskilda elever eller undergrupper å den 
andra utgör avgörande faktorer för kvalitén på kommunikationen och därmed 
inlärningen i klassrummet. 
 

Klassrummet är med andra ord ett kraftfält där vektorer verkar i olika riktningar, eftersom alla 
elever är individer med mer eller mindre skiftande bakgrund (Doyle 1986). Det är således 
oerhört viktigt att, med detta i åtanke, medvetet försöka skapa ett positivt klassrumsklimat 
med en fungerande grupp där eleverna uppmuntras till en viss chanstagning. Detta utan att 
riskera att bli förlöjligade, utstötta eller missförstådda. Språkundervisningen bör måhända 
”avdramatiseras” i syfte att tydliggöra att felsägningar är tillåtna. 
 
Den yttre miljön, i vilken eleven tillbringar skoldagen, spelar givetvis en avgörande roll för 
inlärningsresultatet. Såväl rumsliga som tidsmässiga aspekter har stor betydelse eftersom 
dessa faktorer påverkar klassrumssituationen och klassens struktur, med elevernas inbördes 
relationer. Likaså påverkas inlärningsresultatet av inskränkande ramfaktorer som juridiska 
regelsystem och olika styrdokument (Ericsson 1989). 
 
 
Styrdokument 
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) framgår att varje elev som fullgjort 
gymnasieutbildning ska kunna ”använda engelska på ett funktionellt sätt” och att eleven ska 
”få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” Kursmålen beskriver också främjandet 
av muntlig förmåga: eleven ska kunna ”samtala om olika ämnen” och ”hålla ett samtal vid 
liv”. Enligt gymnasieskolans kursplan skall eleven: 
 

- Kunna aktivt delta i diskussioner och kunna framföra och nyanserat bemöta    
  argument 
- Kunna muntligt, efter förberedelse, sammanhängande beskriva och tydligt  
  förklara sådana   
  företeelser som är av allmänt intresse, här till intresseområdet eller till  
  studieinriktningen 
- Kunna med språklig anpassning samtala om olika ämnen och ha förmåga att  
  hålla ett samtal  
  vid liv. 

(http://www3.skolverket.se/ki/sv/0203/sf/21/kurs/_EN1202.html  2002-10-23) 
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SYFTE 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att med hjälp av olika kommunikationsövningar öka 
elevers verbala aktivitet under engelsklektioner, det vill säga få dem att använda sig av 
engelska under såväl fria som arrangerade former. 
 
 
METOD 
 
Några av de tillvägagångssätt vi använt oss av är historieberättande lekar, Storyline (bilaga 
2:4-6) samt bilder vi diskuterat kring. Övningar som bidragit till ett flytande tal har 
prioriterats före perfekt grammatik. Med andra ord, vi har koncentrerat oss på det levande, 
talade språket vilket Tornberg (2000) benämner ”direktmetoden”. Vi har börjat varje lektion 
med en lättare konversation rörande eleverna själva eller något annat intressant. Detta för att 
få en ”mjukstart” i det engelska språket. Vår tanke var att arbeta enligt bikupemodellen, det 
vill säga att låta eleverna sitta i grupper i klassrummet och därmed få en annan trygghet i sin 
kommunikation. Denna strävan har vi uppfyllt under vissa lektioner men på grund av 
övningarnas karaktär har inte bikupemodellen alltid kunnat tillämpas. Eleverna har istället 
arbetat två och två och i helklass vid några tillfällen. 
 
Vi har använt oss av enkäter som undersökningsmetod på grund av att det är ett utmärkt 
tillvägagångssätt för att ta reda på önskade frågeställningar. Enkäter är bra av den anledningen 
att den svarande får möjlighet att själv skriva ned sina svar utan att någon som intervjuar är 
närvarande (Trost, 2001). Detta, förmodar vi, är en fördel för dem som tar lång tid på sig med 
svarsformuleringar och lätt kan känna sig stressade inför någon ”som väntar på svaret”. Vi var 
fullt medvetna om nackdelar med enkäter innehållande så kallade öppna frågor, som Trost 
behandlar. Det kan vara tidsödande att gå igenom svaren, oläslig handstil, långa och 
komplicerade svar, alltför korta anteckningar som kan vara omöjliga att förstå samt att det är 
tämligen vanligt att få tillbaka enkäter som inte är svarade på överhuvudtaget. Med anledning 
av sådana problem har vi använt oss av enkäter med fasta svarsalternativ. Dock har vi i våra 
enkäter följt det råd som Trost ger, att använda en öppen avslutande fråga. En sådan fyller den 
viktiga funktionen att den svarande får chans att tillägga något – på samma sätt som i en 
intervju.    
      
Vi har även observerat eleverna under lektionerna och på så sätt bildat oss en egen 
uppfattning angående eventuella framgångar samt fört dagbok över det arbete vi utfört, en 
metod rekommenderad av Patel & Davidsson (1994). De data vi samlat in redovisar vi i form 
av diagram och inte i form av tabeller. Detta av den anledningen att diagram ofta är 
överlägsna tabeller och kan sägas ge en visuell bild. (Backman, 1998). 
 
 
Försökspersoner 
 
Vår undersökning utfördes på en gymnasieskola i Norrbotten i en klass bestående av 26 
elever.  
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Bortfall 
 
Av olika orsaker saknades ett varierande antal elever vid samtliga tillfällen. Dessutom var 
schemat utformat så att man varannan vecka endast hade ett lektionstillfälle, och varannan 
vecka två lektionstillfällen. 
 
 
Material 
 
Enkät (bilaga 1) 
Övningar (bilaga 2) 
Observationer och reflektioner i dagboksform  
 
 
Genomförande 
 
Tidsplan för utvecklingsarbetet 
 
V.45: efter en inledande läsning av viss litteratur, färdigställdes vår PM och lämnades in. 
Efter godkännande av handledaren inleddes det förberedande arbetet med genomläsning av 
litteratur vilket ledde till skrivande av bakgrund, syfte och metod. 
 
V. 2: ett utkast till bakgrund, syfte och metod lämnades till handledaren. 
 
V. 3: vid en träff med handledaren gjordes några justeringar bl.a. beträffande enkätfrågorna 
 
V. 4 - v. 13: Utvecklingsarbetet genomfördes under praktiken. Under denna tid användes åtta 
lektionstillfällen för detta arbete. 
 
V. 14 : Utvecklingsarbetet sammanställdes och utkast till den kompletta rapporten 
färdigställdes. 
 
V. 15: Handledarträff 
 
V. 15-18: Bearbetning av rapporten 
 
V. 19: Handledarträff 
 
V. 21: Handledare och opponenter erhåller sina exemplar av rapporten. 
 
V. 22:  
 
 
Genomförda övningar 
 
Innan starten för vårt utvecklingsarbete kartlade och diskuterade vi lämpliga övningar som 
skulle kunna generera ökad produktion av muntlig engelska hos eleverna. De utvalda 
övningarna var åtta till antalet och de varierade beträffande såväl utformning som 
tillvägagångssätt (bilaga 3). 



 7

Under första lektionstillfället delade vi ut en enkät till samtliga elever i klassen där de skulle 
svara på ett antal frågor gällande engelska. Vi hörde oss också för huruvida de var villiga att 
delta i undersökningen eller ej.  
 
Som inledande övning fick eleverna varsin lapp, fasttejpad i pannan, med en hemlig identitet 
vilken de med hjälp av ja- och nejfrågor skulle identifiera. Denna övning kallade vi ”Who am 
I”. Vi eftersträvade ett avspänt klassrumsklimat, där var och en vågar yttra sig och eventuellt 
göra misstag utan att känna sig mindrevärdig eller liknande. 
 
Den efterföljande veckan fortsatte vi att försöka skapa en avslappnad atmosfär i klassrummet 
där alla vågar och får chans att prata engelska med alla. Denna gång tilldelades varje elev ett 
papper med uppmaningar; till exempel ”find someone who has a black dog”. Uppgiften 
bestod i att cirkulera runt i klassrummet och därigenom hitta någon, som i det här fallet, hade 
en svart hund. 
 
Den tredje veckan placerade sig eleverna i par sittande mittemot varandra där den ene tittade 
åt vårt håll och den andre satt med ryggen till. Vi visade en OH-bild under cirka en minut. 
Därefter fick den elev som sett bilden beskriva den för sin kamrat som slutligen besvarade 
frågor om bilden. 
 
När tre veckor hade gått bestämde vi oss för att låta eleverna så smått börja tala inför helklass. 
Som en uppvärmning delade vi in klassen i grupper varav varje grupp fick varsin hög med 
kort (bilaga 2:2-3). Eleverna skulle beskriva en sammanhängande dröm med hjälp av bilderna 
på korten. En elev tog ett kort och det han/hon sa skulle ha något sammanhang med bilden. 
Nästa elev tog efterföljande kort och fortsatte beskriva den dröm som påbörjats och så vidare. 
När denna lek var avklarad gjorde vi kedjeberättelser, först med halv klass och sedan i 
helklass. Nu fick eleverna tala inför alla, men i och med att de endast sa några meningar och 
turen sedan gick vidare så fokuserades inte allas blickar intensivt på en person under någon 
längre tid. 
 
Vecka fem fortsatte övningarna att prata inför helklass, dock fortfarande under lättsamma 
former. Inför denna övning, som var en lagtävling, fick eleverna själva sköta 
gruppindelningen. Sedan fick de komma fram en och en, läsa ett ord på ett papper och försöka 
förklara ordet för de andra utan att nämna ordet i sig. Det egna laget fick gissa en gång och 
om de inte svarat rätt gick turen vidare till de andra lagen. Genom att diskutera inom 
respektive lag fick eleverna öva sig i att tala engelska med varandra, när de försökte komma 
på rätt ord. 
 
Den sjunde veckan introducerade vi Storyline för klassen. De delades in i grupper som bestod 
av fem personer vardera. Eleverna tilldelades material såsom kartong, saxar, kritor, pennor, 
garn och klister. Därefter skulle varje elev tillverka en figur, som kunde föreställa vad eller 
vem som helst, och gruppen fick i uppdrag att bestämma figurernas inbördes relationer (bilaga 
2:4-6). Veckan efter så redovisade varje grupp en historia där figurerna gjort en resa 
någonstans tillsammans. Denna redovisning skedde inför hela klassen. 
 
Den sista veckan delade vi ut samma enkät som under första lektionstillfället. Denna gång var 
det fem elever färre än när enkäten besvarades första gången. 
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Figur 1. Elevernas svar på vad de anser om ämnet engelska. 
 
Figuren visar att de antal elever som tycker engelska är ”kul” har minskat med tre. 
 
 
 

 
Figur 2. Elevernas uppfattning om att prata engelska i allmänhet. 
 
Figuren visar att det är tre elever färre vid tillfälle två, som tycker att det är kul att prata 
engelska i allmänhet. Andelen ”okej” har dock ökat med två elever och ”gäsp” har minskat 
med en. 
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Figur 3. Vad eleverna anser om muntliga övningar på lektionerna. 
 
Figuren visar att andelen elever som tycker muntliga lektioner är ”okej” har ökat med två och 
andelen ”gäspare” har minskat med tre. 
 
 
 

 
Figur 4. Elevernas uppfattning om att prata engelska inför hela klassen. 
 
Figuren visar att ingen elev tycker det är kul att prata engelska vid tillfälle två men de som 
tycker att det är okej har ökat med sju stycken. Andelen ”blä” har minskat med en. 
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Figur 5. Vad eleverna anser om att prata engelska i mindre grupp. 
 
Figuren visar att de som tycker det är ”kul” att prata engelska i mindre grupp har ökat  
marginellt medan det är fyra färre vid tillfälle två som tycker att det är ”okej”. 
 
 
 

 
Figur 6. Elevernas svar på vad de anser sig vara bäst på gällande engelska. 
 
Figuren visar negativt vad gäller att ”tala engelska”. Vid tillfälle två tyckte sju elever färre att 
det var vad de var bäst på. De som ansåg sig vara bäst på att ”förstå talad engelska” har 
emellertid ökat med fyra. 
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Figur 7. Det eleverna föredrar att göra. 
 
Figuren visar att det är lika många elever vid tillfälle två som föredrar att ”prata engelska 
med egna ord” medan de som inte vill ”prata engelska alls” har minskat från sju till två. 
 
 
 

 
Figur 8. Vad eleverna känner om de säger fel när de pratar engelska. 
 
Figuren visar att det är tre elever färre vid tillfälle två som anser att det är ”lite pinsamt” om 
man säger fel när man pratar engelska. 
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Observationer och reflektioner i dagboksform 
 
Vecka 1 
 
En enkät, som delades ut utan föregående förklaring, ifylldes av samtliga elever. Två elever 
var emellertid frånvarande, varför endast 24 svar samlades in. Resultatet av enkäten, som 
redovisas närmare i diagram ovan, tydde på en övervägande positiv inställning till ämnet som 
sådant, dock märktes ett visst motstånd beträffande muntlig produktion. Ett flertal elever 
uttryckte en olust att prata engelska under lektionerna. Den motsatta inställningen förekom 
dock också. 
 
Den avslutande ”öppna” frågan besvarades av 15 elever. En grov indelning gav nio svar som 
uttryckte en positiv inställning till att prata engelska under lektionerna medan sex svar 
uttryckte en mer negativ inställning. Ett exempel på en positiv kommentar var: ”Säger man fel 
så kommer man snabbt på sitt misstag och ändrar sig. Kan man inte ordet så letar man en 
synonym eller frågar ngn annan.” En negativ kommentar kunde exempelvis vara: ”Har aldrig 
tyckt om engelska. Det är lättare att prata i mindre grupp än inför hela klassen. Jag tror det 
gäller alla”. 
 
Den inledande övningen ”Who am I” genererade samtal på engelska men många elever 
pratade också svenska trots uppmaningar från vårt håll, i synnerhet i ”obevakade ögonblick” 
men även då någon av oss fanns i deras absoluta närhet. Givetvis ”fuskade” man också till 
viss del med att följa reglerna. Några elever tog dock uppgiften på större allvar och talade 
enbart engelska och verkade dessutom tycka det var roligt. I den efterföljande genomgången 
framkom att samtligas identiteter var avslöjade, att övningen inte varit så svår och att 
lekmomentet uppskattades av de flesta. 
 
Vecka 2 
 
Övningen ”Find someone who…” genomfördes enligt planerna. Eftersom alla elever fick 
olika frågor att finna svar på eliminerades möjligheterna att ”fuska”, och samtliga deltog med 
större entusiasm än förra gången. Det föreföll också som om viljan att enbart prata engelska 
var större. Den avslutande genomgången kändes givande då många kom med spontana inlägg 
och information. Eleverna verkade uppskatta att frågorna var autentiska och rörde dem själva 
och inte någon fiktiv figur. Vår målsättning att skapa en avspänd atmosfär och en grund för 
samtal på engelska uppnåddes relativt väl under denna lektion. 
 
Vecka 3 
 
I övningen ”OH-bild” arbetade eleverna två och två, något som uppskattades. 
Koncentrationen var relativt hög, vilket möjligen kan ha med tävlingsmomentet att göra. Det 
föreföll som om de flesta tyckte att övningen var rolig och den efterföljande genomgången 
bekräftade detta. Den muntliga produktionen på engelska kunde dock ha varit mer 
omfattande, liksom tidigare tog många chansen att övergå till svenska så fort tillfälle gavs. 
 
Vecka 4 
 
Den första övningen ”Dream Sequenses” innebar att man arbetade i små grupper. Den 
muntliga aktiviteten var relativt hög och man begagnade sig till största delen av engelska, 
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även om svenska också förekom till viss del. Grupperna lyckades väva samman sekvenserna 
till sammanhängande drömmar; somliga hann göra övningen två gånger. 
 
Som en fortsättning och vidareutveckling delade vi in klassen i två stora grupper. Man 
lyckades väl med att använda de givna orden, och en historia växte fram. Nu användes så gott 
som enbart engelska, bara vid ytterst få tillfällen ”slank” ett svenskt ord igenom.  
 
Den avslutande helklassövningen, utan på förhand givna ord, fungerade bra och eleverna 
improviserade på engelska fram en fantasifull saga om drakar och dokusåpor. Det rådde en 
avspänd atmosfär där toleransnivån för eventuella felsägningar föreföll hög. Eleverna 
lyssnade aktivt på varandra, och de verkade uppskatta det faktum att vi deltog i de två 
avslutande övningarna. 
 
Vecka 5 
 
Övningen ”Ordtävling” medförde livliga diskussioner eftersom tävlingsinstinkten hos 
eleverna var hög och regelverket inte var helt genomtänkt från vår sida. Denna vår fadäs 
innebar dock att eleverna faktiskt fick än större anledning att prata engelska i protesterna mot 
”domarna”. Eleverna visade prov på stor kreativitet vid parafrasering och liknande för att 
beskriva sina ord, även om det ibland ”stod still”. Eventuellt kunde svårighetsgraden på orden 
varit högre, men i stort sett uppnåddes målen med övningen.  
 
Vecka 6 
 
”Storyline”. Vår medvetna taktik att dela in klassen med hjälp av ”räknemetoden” möttes av 
visst missnöje i början, men det senare arbetet tydde på att det varit ett lyckat grepp. Samtliga 
grupper arbetade ambitiöst med att framställa sina figurer och att hitta på en historia att 
redovisa, ofta under en hel del skratt. Den muntliga engelska produktionen var dock inte så 
riklig under grupparbetets gång, man ”glömde” ofta och övergick till svenska. Ständiga 
påminnelser var nödvändiga. Eftersom arbetet var relativt omfattande anslogs ytterligare 
lektionstid för färdigställandet. 
 
Vecka 7 
 
Övningen ”Storyline” avslutades. Grupperna redovisade sina alster som var både fantasifulla 
och olika varandra. Nivån på arbetena varierade emellertid, liksom de enskilda muntliga 
prestationerna. Några pratade mycket, andra nästan inte alls. Glädjande att notera var att några 
”pratade på” utan att bry sig om eventuella fel och brister i den egna språkproduktionen. Den 
avrundande utvärderingen av övningen ”Storyline” gav en övervägande positiv respons. 
 
Vecka 8 
 
En enkät (identisk med enkät 1) delades ut till eleverna som fyllde i dem. Vid detta tillfälle 
saknades fem elever. Resultatet av denna andra enkät visade en till viss del förändrad 
inställning hos eleverna. Som diagrammen ovan närmare beskriver, kan man konstatera att 
andelen elever som svarat ”kul” minskat till förmån för ”okej”. Å andra sidan har andelen 
”gäsp” likaledes minskat. 
 
Den ”öppna frågan” har endast besvarats av tre elever, och dessa visar en positiv inställning 
till att prata engelska. En tillägger dock att ”det är pinsamt att säga fel”. 
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DISKUSSION 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Våra undersökningsmetoder bestod i enkäter och observationer i dagboksform. Beträffande 
enkätundersökningen bör påpekas dels att elever var frånvarande vid båda tillfällena ,dels att 
färre elever besvarade enkäten vid andra tillfället. Följaktligen föreligger en betydande risk att 
resultaten av enkäterna inte avspeglar verkligheten på ett tillförlitligt sätt. Som ett led i att öka 
reliabiliteten beträffande frånvaron vid enkättillfällena, kontrollerade och jämförde vi 
emellertid närvarolistor vilket visade att 19 av 26 elever medverkat vid båda tillfällena. Dock 
kan man inte se om en och samma individ svarat annorlunda andra gången. Möjligen hade en 
personlig kod eller liknande varit bra för att kunna jämföra individuella attityd- och 
åsiktsförändringar. Ytterligare felavvikelser kan komma sig av enkätens utformning, 
elevernas motivation att besvara frågorna och så vidare. 
 
Observationer och reflektioner i dagboksform, rekommenderade av Patel & Davidsson 
(1994), föreföll vara en mer tillförlitlig metod eftersom eleverna inte alltid ”lever som de lär”, 
det vill säga de uppträder inte som de sagt att de gör i enkäten. Dock bör man tänka på att alla 
observationer torde vara en form av tolkning från observatörens perspektiv, hur objektiv 
denna/ denne än föresätter sig att vara. Under våra observationer fanns därför utrymme för 
diverse feltolkningar och rena förbiseenden. Trots att vi var två kunde vi givetvis inte hinna 
uppfatta allt eftersom vi inte kunde vara överallt samtidigt. Härav missade vi förmodligen 
många kommentarer och dylikt. Eventuella feltolkningar och förbiseenden kan således ha 
påverkat resultatet av våra observationer och gjort dem mindre objektiva och därmed mindre 
tillförlitliga. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt arbete var att med hjälp av kommunikationsövningar öka elevers verbala 
aktivitet under engelsklektioner, det vill säga få dem att använda sig av engelska under såväl 
fria som arrangerade former. 
 
Utvecklingsarbetet har inte till fullo resulterat i den ökning av engelsk muntlig produktion 
som vi hoppades på. Vissa elever pratade mer engelska, andra mindre. Efter sammanställning 
av enkäter och observationer kan noteras att elevernas inställning till deras verbala produktion 
varierade, liksom deras faktiska omsättning av detta i praktiken. Det förefaller som om 
övningarnas karaktär var relativt avgörande för mängden muntlig engelska. Under fria former 
tenderade flertalet elever att prata mindre engelska medan de flesta pratade mer under 
arrangerade former. Givetvis fanns undantag, åtminstone två elever hade uppenbarligen 
beslutat att enbart prata engelska på lektionerna, men generellt kan det sägas att ju mer 
”styrd” övning, desto mer talad engelska. Detta föranleder reflektion över valet av övningar. 
Kanske var de ”friare” övningarna felaktigt konstruerade i så måtto att de ämnen som 
diskuterades var fiktiva och, som det verkade, föga intressanta. Måhända hade eleverna pratat 
mer engelska om ämnena varit autentiska, till exempel olika moraliska dilemman och 
liknande. Övningen ”Find someone who” stöder denna hypotes, trots att det inte var fråga om 
någon egentlig diskussion, utan insamlande av fakta och återberättande av dem. De spontana 
yttrandena tydde på att verklighetsbaserade frågor uppmuntrade till mer muntlig aktivitet till 
skillnad från övningen ”Who am I” som av någon elev betecknades som ”tramsig”. 
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Vår ursprungliga tanke att använda oss av bikupemodellen förverkligades inte helt på grund 
av vårt val av övningar. ”Who am I”, ”Find someone who” och ”OH-bild” kunde eventuellt 
ha bytts ut till förmån för övningar av ”bikupekaraktär”. Trots att de två sistnämnda fungerade 
bra kunde kanske resultatet ha blivit ännu bättre om bikupemodellen tillämpats mer 
konsekvent. Vid närmare eftertanke kunde planeringen och urvalet av 
kommunikationsövningarna möjligen ha gjorts med större noggrannhet 
 
En annan möjlig förklaring till elevers ovilja att prata engelska kan vara gruppens 
sammansättning. En handfull tongivande personers attityd kan ha påverkat hela gruppens 
beteende. ”Informella ledare” som talar svenska i stället för engelska kan påverka statusen på 
engelsk verbal produktion negativt. Dock tycktes elever som förde en mer anonym tillvaro i 
klassen ”glimta till” och prata mer engelska allt eftersom tiden gick. Man bör också ha i 
åtanke att klassen var en etta på gymnasiet, visserligen inne på andra terminen, som troligen 
fortfarande led av vissa gruppdynamiska ”barnsjukdomar”. Kanske hade resultatet av 
undersökningen sett annorlunda ut i en tvåa eller en trea på gymnasiet. Undersökningen kunde 
också med fördel ha genomförts i fler klasser, och då gärna under en längre tidsperiod. 
 
Ytterligare en aspekt som bör beaktas är vår egen insats. Förutom att ”föregå med gott 
exempel” genom att själva hela tiden tala engelska, vilket vi också gjorde, kunde en 
annorlunda introduktion och fortsatt handledning under lektionerna kanske ha gett ett bättre 
resultat. En av lärarens viktigaste uppgifter är ju trots allt att göra lektionerna roliga och 
intressanta genom att skapa ett positivt klassrumsklimat. Som introduktion hade man till 
exempel kunnat bjuda in en engelskspråkig gäst, vars närvaro förmodligen hade kunnat 
inspirera eleverna och höjt deras motivationsnivå. Ett besök av en utländsk gäst ingick också i 
den ursprungliga planen, men av olika skäl kunde det tyvärr inte genomföras.  
 
Beträffande den verbala aktivitet i klassrummet torde mycket bero på läraren och 
dennas/dennes inställning till den egna rollen. Hon/han bör givetvis själv prata engelska i så 
stor utsträckning som möjligt, och därigenom föregå med gott exempel. Ett ömsesidigt avtal 
att enbart hålla sig till engelska underlättar förmodligen också.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta av eleverna som ingick i undersökningen var 
positivt inställda till engelska som ämne men hyste, av olika anledningar, viss motvilja till att 
prata engelska under lektionerna, särskilt i helklass. Denna inställning avspeglades i såväl den 
första enkäten som i den avslutande, dock med marginella förändringar. Övningarna som 
ingick i utvecklingsarbetet, vilka skulle öka elevernas verbala produktion, ledde inte till någon 
större förändring, men små skillnader kunde emellertid skönjas. Elever som var mer 
”anonyma” i gruppen pratade något mer engelska allt eftersom tiden gick, och de fåtal som 
alltid pratade mycket engelska under lektionerna ökade möjligen sin produktion ytterligare. 
Däremot fanns en stor grupp, däribland några troliga ”ledare”, som ständigt använde svenska 
trots påminnelser. Dessa elever ökade inte sin muntliga engelska nämnvärt. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Efter genomförd praktik och sammanställning av utvecklingsarbetet är vi stärkta i vår 
övertygelse att man bör vidta åtgärder som kan utöka elevernas muntliga produktion under 
engelsklektionerna. Eleverna hemfaller lätt till att prata svenska, ett mönster som man i 
möjligaste mån bör försöka bryta.  
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Vidare forskning kunde kanske innebära en utökning av underlaget, det vill säga komma att 
innefatta fler klasser och pågå under längre tid. Därvidlag kunde man eventuellt påvisa vilken 
typ av övningar som dels uppskattas mest, dels vilka som är mest utvecklande. Man kunde 
också härleda orsaker till vissa individers negativa inställning på ett mer tillförlitligt sätt. 
Vidare vore det möjligt att undersöka huruvida skillnader i attityder har att göra med kön, 
ålder, gruppsammansättning, lärarinsatser och så vidare 
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Bilaga 2:1 (6) 
 
Johanna!   Find someone who… 
 
 
 
…has a black dog! What´s its name, how old is it and so on. 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

...has been riding an elephant! When, where, why etc. 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 



Bilaga 2:2 (6) 
 

 



Bilaga 2:3 (6) 
 

 



Bilaga 2:4 (6) 
 

 



Bilaga 2:5 (6) 
 

 



Bilaga 2:6 (6) 
 

 
 
 
 
 
 



     Bilaga 3:1 (2) 
 
Tidsplan för arbetet med eleverna    
 
VECKA  AKTIVITET   MÅL 
 
      1  Enkät   Utgångspunkt 

Introduktion   Intresseväckande 
”Who am I”   Talad engelska 
 

      2  ”Find someone who…”  Skapa en avslappnad 
  ”Fairy tale figures”   atmosfär 
     och en samtalsgrund 
       
      3  OH-bild   Beskrivningar 
 
      4  Kedjeberättelse  Oförberett tal 
  Kortspel   Aktivt lyssnande 
     Improvisation 
 
      5  Ordtävling   Synonymer 
     Parafrasering 
 
      6  Storyline   Kreativitet 
 
      7  Storyline   Presentation i helklass 
 
      8  Elevenkät    Tydliggörande av utveck- 
     lingsarbetets resultat 
 
 
Översikt av genomförda övningar 
 
Vecka 1 
I syfte att få en utgångspunkt för vårt utvecklingsarbete, delade vi under första 
lektionstillfället, ut en elevenkät (bilaga 1) som eleverna fyllde i. Vi gav inte någon 
föregående förklaring eftersom vi misstänkte att detta kunde påverka elevernas svar. Sedan 
introducerade vi vårt utvecklingsarbete och dess mål och noterade om eleverna var 
intresserade av att deltaga.  
 
Vidare ledde vi en inledande kommunikationsövning: ”Who am I”. Eleverna tilldelades varsin 
hemlig identitet skriven på en papperslapp, vilken placerades i pannan på var och en. Sedan 
skulle alla med hjälp av ja/nej-frågor till varandra lista ut den egna identiteten. 
 
Vecka 2 
Övning: ”Find someone who…” (bilaga 2:1) 
För att skapa en avslappnad atmosfär i klassrummet där alla pratar engelska med alla, medan 
man samtidigt inhämtar information, presenterade vi övningen ”Find someone who…”. Alla 
elever tilldelades ett papper med ett antal uppgifter som gick ut på att finna information om 
andra genom att cirkulera i klassrummet och ställa frågor. 
 
 



     Bilaga 3:2 (2) 
 
Vecka 3 
Övning: OH-bild 
Eleverna arbetade två och två sittande mittemot varandra. Den ene i varje par satt placerad 
med ryggen mot overheadapparaten. Den andre fick se en OH-bild under cirka 1 minut, 
varefter bilden avlägsnades och observatören fick beskriva bilden för sin partner. Sedan 
ställde vi frågor om bilden till de elever som inte sett den. Slutligen visades bilden för 
samtliga. 
 
Vecka 4 
Övningar: ”Dream sequenses” (bilaga 2:2-3) och ”Kedjeberättelse 1 och 2” 
Den inledande övningen bestod i att klassen delades in i mindre grupper som fick en 
uppsättning kort föreställande bilder. Eleverna tog i tur och ordning varsitt kort, beskrev 
motivet och ”vävde” samman samtligas bilder till en sammanhängande dröm. I den andra 
övningen delades klassen in i två grupper vilka placerades i två stora cirklar. Vi satte oss 
själva i varsin grupp och påbörjade en historia. Efter några meningar eller mitt i någon 
mening avbröt vi för att skicka vidare berättelsen till nästa person. Varje elev drog en 
papperslapp med något ord skrivet på innan de fick börja sin del av historien. Ordet de fick 
skulle användas i det de sa. När historien gått runt kunde den avslutas men det var även 
möjligt att fortsätta ytterligare tills någon förklarade berättelsen avslutad. Slutligen 
upprepades övningen i helklass, nu utan givna ord. Syftet med denna övning var att öva 
oförberett tal, improvisation och att lyssna aktivt på andra.  
 
Vecka 5 
Övning: Ordtävling 
För att förbereda eleverna på framförande inför helklass lät vi dem tävla i fyra grupper mot 
varandra. De fick komma fram en i taget där de tilldelades ett papper där ett ord stod skrivet. 
Genom att använda synonymer och parafrasering skulle de hjälpa sitt lag att komma på rätt 
ord utan att nämna det faktiska ordet. Det egna laget fick gissa en gång och om laget inte 
klarade det gick turen vidare till nästa lag. Efter ett visst antal ord räknades poängen ihop och 
en vinnare utsågs. Här var det inte tävlingen i sig som var det viktigaste utan diskussionerna i 
grupperna samt övningen i att tala inför hela klassen 
 
Vecka 6 
Övning: ”Storyline” (bilaga 2:4-6) 
Med hjälp av ”räknemetoden” delade vi in klassen i grupper om cirka fem personer. En kort 
presentation av övningen ”storyline” följde, där det betonades att vi ämnade försöka 
genomföra en miniversion av densamma. Eleverna tilldelades material som papper, 
tuschpennor, saxar etc., och under diskussion påbörjades tillverkning av pappersfigurer. 
Eleverna fick själva bestämma historien och figurernas inbördes relationer. Den enda 
förutbestämda begränsningen bestod i det gemensamma temat ”resa”. Eleverna uppmanades 
också att enbart tala engelska under arbetets gång. 
 
Vecka 7 
Övning: ”Storyline”  
Arbetet med ”storyline” fortsatte och avslutades med att varje grupp redovisade sitt arbete för 
klassen. Efteråt gjordes en utvärdering av övningen. 
 
Vecka 8 
Elevenkät (identisk med enkäten som delades ut vid första tillfället) delades ut och fylldes i. 
Vi sammanställde dessa i syfte att tydliggöra resultatet av utvecklingsarbetet. 




