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Abstract 
When strategies are vaguely described in steering documents and difficult to observe with 

students, the aim of the study is to investigate the ability of some teachers to fulfil the 

curriculum's requirements in terms of teaching and assessing strategies in oral communication 

in English and finally based on literature giving examples of how it can be made concrete in 

classroom. 

   Through qualitative methods in phenomenology, observations and interviews with three 

teachers have been carried out and analysed. The result shows that teachers agree on the 

obscurity of the steering documents. In addition, the strategy concept is vaguely described and 

lacks a common definition among researchers. 

   Teachers' methods for teaching strategies take place through direct and indirect teaching and 

both methods are supported in research. The material that will contribute more understanding 

to the syllabus is not used by teachers. This means that teachers do not become aware of 

which strategies students are recommended to use and that the assessment of the knowledge 

requirement becomes arbitrary. Teachers also believe that strategies are difficult to detect, as 

some strategies are not visible or that they occur in connection with pupils interacting in pairs 

or in full class. The problem of discovering which strategies are used by "good students" 

makes the progression of the knowledge requirement questionable. The results show a need 

for development of methods for teaching strategies in oral communication and that resource-

efficient methods of assessment need to be identified. 
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Sammanfattning 
Då strategier är vagt beskrivna i styrdokument och svåra att observera hos elever är studiens 

syfte att undersöka några lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav när det gäller 

undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation i engelska och slutligen 

utifrån litteratur ge exempel på hur det kan konkretiseras i klassrummet.  

   Genom kvalitativa metoder inom fenomenologin har observationer och intervjuer med tre 

lärare genomförts och analyserats. Resultatet visar att lärare är överens gällande 

styrdokumentens otydlighet. Dessutom är strategibegreppet vagt beskrivet och saknar 

gemensam definition bland forskare.  

   Lärares metoder för att undervisa strategier sker både genom direkt och indirekt 

undervisning och båda metoderna får stöd i forskning. Materialet som ska bidra med mer 

förståelse till kursplanen, kommentarmaterialet, används inte av lärare. Det leder till att lärare 

inte blir medvetna om vilka strategier elever rekommenderas att använda och att 

bedömningen av kunskapskravet blir godtyckligt. Lärare anser dessutom att strategier är svåra 

att upptäcka då vissa strategier inte sker synligt eller att de sker i samband med att elever 

interagerar i par eller helklass. Problemet med att upptäcka vilka strategier som används av 

”duktiga elever” gör att progressionen i kunskapskravet kan ifrågasättas. Resultatet visar på 

ett utvecklingsbehov av metoder för att undervisa strategier i muntlig kommunikation samt att 

resurseffektiva metoder för bedömning behöver identifieras.  

 

 

Nyckelord 

Strategier, muntlig kommunikation, interaktion, bedömning, muntlig kompetens, 

undervisningsmetoder, andraspråksinlärnin 
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1 Inledning  

Att tillägna sig ett nytt språk är något som kan göras på flera olika sätt. I likhet med många 

andra har jag lärt mig engelska i en kommunal svensk skola som gett mig en grundläggande 

språkkunskap att själv bygga vidare på. Den talade engelskan var något som många 

klasskompisar visade stark ovilja till. Min akilleshäl i skolan var matte snarare än engelska 

men lyckligtvis fick jag en chans att lära mig på nytt under matematikkurserna i 

lärarutbildningen. Vad var det jag fick lära mig där som jag inte lärt mig tidigare? Svaret är 

enkelt: strategier. Under lärarutbildningen presenterades dessa strategier inte bara i teorin utan 

även som praktiska metoder att använda i undervisningen. I matematik ska elever använda sig 

av olika strategier och uttrycksformer vid exempelvis problemlösning och uppgifter. Det kan 

vara till exempel att använda bilder, tabeller, använda laborativt material eller att lösa ett 

liknande problem. (Teledahl 2014) Visuellt stöd som till exempel bilder är något som används 

även i andra ämnen då undervisning av strateger lärs ut. I det svenska projektet En läsande 

klass, vars syfte är att öka elevers läsförståelse i svenska, finns material som bland annat 

innehåller tecknade bilder av figurer som representerar olika strategier. (Widemark 2014) I 

ämnet engelska däremot, har strategierna lyst med sin frånvaro, både i lärarutbildningen och i 

de engelska klassrum jag hittills varit i. 

   Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har jag stött på både elever och lärare som 

känner en stor osäkerhet inför att prata engelska. Att en del lärare känner osäkerhet kan bero 

på att ämnet engelska inte varit obligatoriskt i lärarutbildningen och därför medfört att många 

saknar utbildning i ämnet. (Estling Vannestål och Lundberg 2010, 31) Det har även funnits de 

elever som varit väldigt duktiga på att prata men som fått få tillfällen att visa det. En 

granskning som gjorts av Skolinspektionen visade stora skillnader i hur lärare engagerar 

elever i aktiviteter som utvecklar den muntliga förmågan. I några fall pratades ingen engelska 

alls under lektionen och på andra ställen fanns goda exempel där engelska användes i stor 

grad av både elever och lärare. Observationer visade också att lärare inte i tillräckligt stor grad 

uppmuntrade eleverna att använda engelska. När elever fick beskriva en bra engelsklektion 

visade sig många förslag handla om att vilja kunna göra sig förstådd och lära sig att 

obehindrat kunna tala och skriva på engelska. (Skolinspektionen, 2011) Enligt McKay är 

muntlig kommunikation en grundpelare för språkundervisningen och ett viktigt verktyg för 

lärare att använda i undervisning och bedömning. (McKay 2006, 176) 

   Hur planering, genomförande och utvärdering av undervisning går till är upp till varje lärare 

att bestämma. All undervisning ska utgå från kurs och ämnesplanerna i läroplanen och syftet 

är att elever får möjlighet att utveckla de kunskaper som anges i dessa styrdokument. 

(Skolverket, Betyg och betygssättning 2018) Ibland uppstår frågor och tolkningar gällande 

innehållet i läroplanen och hur detta ska omsättas i undervisning och bedömas. Till varje 

kursplan finns ett kommentarmaterial som syftar till att ge en bredare och djupare förståelse 

för innehållet i kursplanerna. (Skolverket, Kommentarmaterial 2017) Om det inte finns stöd i 

kommentarmaterialet kan nästa steg vara att titta på det bedömningsmaterial som hör till de 

nationella proven. De nationella proven används som stöd för lärare vid bedömning av elevers 

språkfärdigheter och ska verka som komplement till övrig bedömning som görs i 

undervisningen. Proven kan också användas i syfte att konkretisera läroplaner/kursplaner. 

(Skolverket, NAFS, a 2019) 

   Språkforskare (O’Malley och Chamot, 1990; Cook, 2008; Oxford, 2012) är eniga om att det 
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finns ett positivt samband mellan användning av strategier och inlärning av språk. Man har 

också sett att val av strategier och hur ofta de används är något som skiljer sig mellan en 

framgångsrik och mindre framgångsrik språkinlärare. Elever ska enligt läroplanen i engelska 

få möjligheten att utveckla sin kommunikativa förmåga i tal och skrift. Att kunna samspela 

med andra, anpassa sitt språk till olika situationer och lära sig att använda olika strategier för 

att ta sig över språkliga hinder är några viktiga delar som ska förmedlas genom 

undervisningen. (Skolverket 2018) I läroplanen finns inte mycket som beskriver vilka dessa 

strategier är men läser man kommentarmaterialet till den engelska kursplanen benämns ordet 

strategi i tolv olika sammanhang. Då användandet av strategier är ett av flera kunskapskrav 

som ska bedömas bör det finnas med som en del i undervisningen och synliggöras i elevers 

progression. Det kan dock vara svårt att upptäcka när och hur strategier används av elever. En 

del strategier går att observera medan andra sker i elevers tankar. (Cook 2008, 105)  

Problemformulering 

Då strategierna är vagt beskrivna i styrdokument och svåra att observera hos elever är det 

viktigt att undersöka hur lärare ser på kunskapskravet som handlar om strategier i muntlig 

kommunikation. Hur undervisar lärare sina elever att använda strategier och hur gör lärare för 

att bedöma detta kunskapskrav? En viktig del i denna studie är att undersöka hur lärare skapar 

tillfällen för elever att kommunicera muntligt på engelska, då övning och bedömning av 

strategier i muntlig kommunikation bör ske i samband med dessa tillfällen. 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka några lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav när det 

gäller undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation i engelska och att 

utifrån litteratur analysera de metoder och strategier som lärare då kan använda sig av. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vad är lärares uppfattning om styrdokumenten när det gäller undervisning och bedöm-

ning av strategier för muntlig kommunikation i engelska? 

 Vilka metoder använder lärare för att bedöma användningen av strategier i muntlig 

kommunikation? 

 Vilka metoder använder lärare för att undervisa strategier i muntlig kommunikation? 

 Vilka metoder för undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation 

rekommenderas utifrån forskning? 
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2 Bakgrund 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet 

Säljö, Lundgren och Liberg (2014) beskriver Vygotskijs syn på lärande i det sociokulturella 

perspektivet där språket är det viktigaste redskapet i lärandet. Genom att kommunicera med 

andra människor får vi uttrycka oss och hitta språkliga begrepp för att organisera vår omvärld. 

Det talade och skrivna språket ger oss möjligheten att skapa en gemensam förståelse för 

omvärlden och det är genom det som vi formas till tänkande varelser. Enligt Säljö, Lundgren 

och Liberg menar Vygotskij att språket fungerar på två plan, dels mellan människor som ett 

kommunikationsmedel och även som något som sker inom oss. När människor tänker, så 

tänker vi med språkliga redskap. Vygotskij skiljer på sådant som lärs tidigt i livet (i den 

primära socialisationen) och senare i livet (i den sekundära socialisationen). I den primära 

socialisationen lär sig barn vardagliga begrepp, sådant som sker i det dagliga samspelet med 

till exempel föräldrar, syskon etc. I den sekundära socialisationen lärs vetenskapliga begrepp 

vilka avser ett språk med mer abstrakta begrepp som kommer från vetenskapen. Dessa 

begrepp finns inte som ett naturligt inslag i det dagliga samspelet och är inte lätta att lära sig 

utan att få dem förklarade för sig. Vygotskij poängterar därför vikten av att få stöd och hjälp 

för lärandet, genom att en vuxen eller någon mer kompetent kan förklara nya begrepp som 

barnet/den lärande stöter på. Genom hans synsätt att lärande och utveckling är en ständigt 

pågående process utvecklades idén om den proximala utvecklingszonen (the zone of proximal 

developement, ZPD). När människor behärskar något är de också mycket nära att lära sig 

något nytt. Genom att den mer kompetente vägleder och stöttar den lärande framåt kan ny 

kunskap tillägnas. Scaffolding är ett uttryck som utvecklats ur detta synsätt och förklaras kort 

genom att det stöd som den mer kompetente bistår med kan liknas vid en byggställning som 

allteftersom plockas ned i takt med att den lärande byggt upp sin kunskap för att slutligen stå 

på egna ben. (297-306) 

Den proximala utvecklingszonen 

Enligt Askland och Satøen (2003) befinner sig, enligt Vygotskijs teori, den lärande på flera 

utvecklingsstadier; en aktuell utvecklingsnivå där den lärande redan har färdigheter och 

kunskaper samt den närmsta utvecklingszonen dit den lärande är på väg för att lära sig något 

nytt. Begreppet förklarar det avstånd som finns mellan de två nivåerna och hur den lärande 

kan klara att gå vidare till nästa nivå med hjälp av en mer kompetent person. Där finns den 

lärandes potential att lära. För att nå nästa nivå använder sig den lärande av imitation, 

identifikation och internalisering. Det innebär att den lärande tar efter beteenden eller 

handlingar från sin omgivning och utför dem sedan på egen hand. Utgångspunkten är att vi lär 

oss av varandra och att individen är en del av en gemensam aktivitet i en grupp. (249-250) 

Metakognitiv kompetens/självreglerat lärande  

Att ha god metakognitiv kompetens innebär att ha förmåga att reflektera över sitt eget 

tänkande och lärande för att sedan bli medveten om hur man lär sig bäst. Detta kallas också 

självreglerat lärande och kan beskrivas som en process i tre steg. Det första steget är innan det 
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som händer före lärandesituationen, alltså vad som triggar ens motivation, att sätta upp ett mål 

och en plan för att nå dit. Det andra steget i processen är under själva lärandet, vilket innebär 

att individen för ett inre samtal om hur lärandet ska gå till. Det kan vara att använda olika 

typer av strategier eller att justera sina handlingar för att lösa en uppgift. Det tredje steget är 

vad som händer efter själva lärandet då individen reflekterar och utvärderar processen. Den 

mer kompetente kan hjälpa den lärande i denna process, vilket är det som kallas scaffolding 

som förklarades ovan. (Askland och Satøen 2003, 251-252) 

2.3 Styrdokument 

Strategier i styrdokument 

Strategier finns beskrivet i flera dokument som lärare kan använda sig av för att planera, 

organisera och utvärdera sin undervisning i engelska. För att ge läsaren en inblick i den 

komplexitet det innebär för lärare att tolka strategibegreppet utifrån olika styrdokument ges 

här en sammanfattning var strategier i ämnet engelska förekommer. 

GERS 

Den europeiska referensramen för språk, GERS, är ett stöd för alla som undervisar i språk och 

bedömer språkinlärning. Referensramen har utvecklats av Europarådet och innehåller en 

gemensam grund för vilka kunskaper och färdigheter en individ bör tillägna sig för att 

framgångsrikt kunna kommunicera på ett visst språk. I materialet finns bland annat olika 

nivåer som möjliggör en jämförelse av språkfärdigheter oberoende av skolsystem och 

betygssystem. I GERS delar man in de språkliga aktiviteterna i fyra kategorier: reception, 

produktion, interaktion och mediering. Definitionen av strategier enligt GERS är ”varje 

organiserat, målinriktat och reglerat handlingssätt som en individ väljer för att utföra en 

uppgift som han/hon sätter upp som mål eller konfronteras med.” (GERS 2007, 10) Strategier 

som förekommer vid muntlig kommunikation återfinns i GERS under strategier för 

produktion och strategier för interaktion. (GERS 2007, 80-81) 

Strategier för produktion: 

Planera 

Handlar om att mentalt förbereda sig innan man pratar eller skriver. Det kan innebära att tänka 

medvetet på vad som ska uttryckas och hur det ska formuleras. Det kan också innebära att öva 

innan. 

Kompensera 

Är en strategi för att hålla igång samtalet när man inte kommer ihåg det korrekta uttrycket för 

det man vill säga. Det kan innebära att man: 

- gör paralingvistiska uttryck för att stödja språket 

- medvetet använder fel ord och rättfärdigar det 

- definierar det man inte kan 

- omformulerar 

Följa upp och reparera 

Handlar om att inse att man sagt fel eller skapat missförstånd och innebär att man löser det 

genom att byta taktik, se över vad som sagts och be om tillrättelse eller bekräftelse för att det 
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man vill uttrycka ska bli rätt. Det kan också innebära att göra självkorrigeringar av sina 

misstag, rekonstruera och omformulera det man vill uttrycka. 

Strategier vid interaktion: 

Innebär att två eller fler personer är involverade i ett samtal. Här ges exempel på både 

enskilda och gemensamma strategier som att turas om att prata, samarbeta och att fråga om 

förtydligande. 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) 

Innehållet för ämnet engelska har sin grund i GERS. Det finns ingen tydlig definition av 

begreppet strategier i kursplanen för engelska men det står bland annat att elever ska lära sig 

att använda strategier för att utveckla en språklig säkerhet. Just begreppet strategier är något 

som återkommer flera gånger när man läser kursplanen och tillhörande kommentarmaterial. I 

det centrala innehållet står det att eleverna ska lära sig: 

Språkliga strategier för att göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel 

omformuleringar. 

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande 

uttryck. (Skolverket 2018, 34-35) 

I syftet står det att elever ska: 

Kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när 

språkkunskaperna inte räcker till. (Skolverket 2018, 33) 

I de förmågor som eleverna ska utveckla står det att elever ska:  

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. (Skolverket 2018, 33) 

Strategianvändning är ett av de kunskapskrav som ska bedömas i engelska och progressionen 

i kunskapskravet är att eleven ska använda sig av fler strategier för att få ett högre betyg.  

 

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A 

I muntlig och skriftlig 

interaktion kan eleven uttrycka 

sig enkelt och begripligt med 

ord, fraser och meningar.  

Dessutom kan eleven välja och 

använda sig av någon strategi 

som löser problem i och 

förbättrar interaktionen. 

I muntlig och skriftlig 

interaktion kan eleven uttrycka 

sig enkelt och relativt tydligt 

med ord, fraser och meningar.  

Dessutom kan eleven välja och 

använda sig av några olika 

strategier som löser problem i 

och förbättrar interaktionen. 

I muntlig och skriftlig 

interaktion kan eleven uttrycka 

sig enkelt och tydligt med ord, 

fraser och meningar samt i 

någon mån anpassat till syfte, 

mottagare och situation.  

Dessutom kan eleven välja och 

använda sig av flera olika 

strategier som löser problem i 

och förbättrar interaktionen. 

 (Skolverket 2018, 36-38) 
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Kommentarmaterial 

Kommentarmaterial finns till alla ämnen och syftar till att förtydliga kursplanernas innehåll. 

Om begreppet strategier blir mer eller mindre tydligt utifrån kommentarmaterialets definition 

går att diskutera. 

Strategi är ett samlingsbegrepp för olika metoder eller handlingssätt vid kommunikation och i 

elevernas lärande. Strategier kan vara medvetna eller delvis omedvetna, de kan vara planerade eller 

spontana. De kan också vara mer eller mindre effektiva. Även att använda olika hjälpmedel som till 

exempel lexikon och digitala verktyg är en typ av strategi (Skolverket, Kommentarmaterial 2017) 

Enligt kommentarmaterialet använder nybörjare sig av kompenserande strategier när språket 

inte är tillräckligt men i takt med att språkkunskaperna utvecklas minskar behovet av dessa 

men man fortsätter att använda kommunikativa strategier. Under rubriken strategier för att 

stödja kommunikation förtydligas dessa kompensatoriska strategier något mer. Här beskrivs 

de som omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk. I kunskapsområden som rör 

produktion ska eleverna använda sig av strategier för att kunna förtydliga eller stärka 

budskapet i den egna kommunikationen. ”Språkliga strategier för att göra sig förstådd när 

språket inte räcker till” finns med som en del av det centrala innehållet i årskurs 4 - 6 och 

innebär att eleven kompenserar sina språkbrister på något sätt, exempelvis genom att använda 

ett enklare språk eller att beskriva delar av det man vill säga. I kunskapsområden som rör 

interaktion innebär det att elever ska använda receptiva strategier och produktiva strategier. 

Enligt det centrala innehållet ska elever undervisas i olika strategier som de kan använda för 

att delta i och bidra till samtal. Det kan vara tillexempel att ställa uppföljande frågor, be om 

förtydliganden eller bekräftande fraser som visar att man förstår. Vidare förklaras det genom 

kommentarmaterialet att elever behöver bli medvetna om vilka strategier som finns att 

använda och att elever behöver hjälp att hitta effektiva strategier för att kommunicera och 

utveckla språkkunskaperna. Elever ska genom undervisning få en ökad medvetenhet om 

verkningsfulla strategier som de kan anpassa och använda i olika syften och situationer. 

(Skolverket, Kommentarmaterial 2017)  

Nationella prov 

Nationella prov i engelska genomförs i årskurs 6 och innehåller olika delprov som prövar 

elevers läs- och hörförståelse samt skriftliga och muntliga förmågor. I de nationella proven i 

engelska förekommer uppgifter där användningen av strategier ska ingå och bedömas. Till 

exempeluppgifterna för delprov A som bedömer muntlig språkfärdighet (bilaga I) finns i 

bedömningsanvisningarna ett antal bedömningsfaktorer som lärare kan använda som stöd vid 

analysen av provresultaten och ”ska ses som olika aspekter av kvaliteter i talat språk.” 

(Skolverket, NAFS, b 2019). Under rubriken Bedömningsfaktorer finns en punkt som handlar 

om just kommunikativa strategier. Dessa specificeras enligt följande: 

- för att utveckla och föra samtal vidare  

- för att lösa språkliga problem genom till exempel omformuleringar, förklaringar och 

förtydliganden.  

Tittar man sedan på vilka kunskapskrav som bedöms i exemplet så markeras just 

kunskapskravet som handlar om språkliga strategier med en * efterföljt av förklaringen 

”Fokuseras inte specifikt, men delprovet ger möjlighet till bedömning av denna förmåga.” 
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(Skolverket, NAFS, b 2019). Med andra ord finns inget stöd för att bedöma de muntliga 

strategierna i detta material. 

2.4 Tidigare forskning 

Forskning om strategier för språkinlärning 

En förlegad syn på språkinlärning är uttrycket ”att ha ett språköra” vilket innebär att vissa 

personer ska ha en naturlig fallenhet för att lära sig språk. Under mitten på 1970-talet började 

språkforskare inse att framgångsrika språkinlärare kanske gör något speciellt som andra kan 

lära av. I den kognitiva psykologin kom man samtidigt fram till att skickliga individer är 

duktiga för att de kan processa information på ett speciellt sätt och att det inte är specifikt för 

just dessa individer, utan något som alla kan lära sig att göra. (O'Malley och Chamot 1990, 2-

3) Det har gjorts många studier på hur strategianvändningen ser ut hos språkinlärare av 

engelska som andraspråk. Målet för de flesta av studierna har varit att identifiera effektiva 

strategier som används av framgångsrika språkinlärare, för att sedan kunna överföra dem till 

mindre framgångsrika språkinlärare. Dock tycks det finnas en viss svårighet att definiera vad 

strategier är och hur de påverkar lärande. Strategier kan tolkas som teknik, taktik, 

handlingsplan, medvetna handlingar, inlärda kunskaper, medfödda kunskaper, funktionella 

kunskaper, kognitiva förmågor, olika sätt att processa språk, problemlösning och procedurer. 

Dessa begrepp kan blandas ihop med kunskaper som att skriva, läsa, tala, kognitiva processer 

och metoder. Ibland kan de ses som observerbara beteenden och ibland som kognitiva 

processer. (Nancera 2012, 223-232) Enligt O´Malley & Chamot (1990) är strategier speciella 

sätt att bearbeta information för att öka förståelse, lärande eller bibehållande av information: 

”Learning strategies are special ways of processing information that enhance comprehension, 

learning, or retention of the information” (1). Rebecca Oxford (2012) skiljer på strategier och 

förmågor i sin definition och menar att förmågor är automatiska och sker omedvetet medan 

strategier är genomtänkta och sker avsiktligt. (12) 

   Strategier är ett brett begrepp som används för att beskriva olika sätt att lära sig och 

benämns då av forskare som lärandestrategier eller inlärningsstrategier. Inom området av 

kommunikation används även benämningen kommunikationsstrategier. O’Malley och Chamot 

har delat in olika inlärningsstrategier i metakognitiva, kognitiva och socio-affektiva strategier 

och dessa har använts av flera forskare (Nancera, 2012; Oxford, 2012) inom 

språkforskningen. Metakognitiva strategier handlar om utförande processer där elever 

planerar sitt lärande, synliggör det de förstår och det de gör samt utvärderar hur väl de 

tillägnat sig den nya kunskapen. Kognitiva strategier innebär att elever lär sig genom att 

interagera med det material som de ska lära sig. Det kan till exempel ske mentalt genom att 

skapa inre minnesbilder eller att utveckla tidigare tillägnad kunskap. Det kan också ske fysiskt 

genom att gruppera saker i kategorier eller anteckna viktig information för att minnas. Att 

använda socio-affektiva strategier innebär interaktion med andra personer för att ta hjälp, 

samarbeta, fråga om förtydligande eller att använda någon typ av känsloagerande för att 

tillägna sig ny kunskap. (O'Malley och Chamot 1990, 196) I den här studien kommer endast 

strategier som är relevanta för muntlig kommunikation att presenteras, då arbetet skulle bli 

alldeles för omfattande om hela spektret av strategier skulle tas i beaktning. Av de strategier 

som O’Malley och Chamot har identifierat (se bilaga II) finns några som är aktuella för 

muntlig kommunikation vilka presenteras i Figur 1. 
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Figur 1 Urval av strategier ur CALLA, O’Malley och Chamot (1990) 

Metakognitiva strategier  

- Advance organization Titta på materialet innan det ska läras in 

- Advance preparation Öva på språket som behövs innan en muntlig 

uppgift 

- Organizational planning Planera vad (i stora drag) som ska uttryckas 

muntligt eller skriftligt innan man gör det 

- Selective attention Använda/leta efter nyckelord, fraser, meningar 

etc.  

- Self monitoring Försäkra sig om att man uppfattar det som sägs, 

skrivs rätt. 

- Self evaluation Göra en självbedömning hur väl en uppgift 

utförts 

- Self management Söka efter eller ordna tillfällen att lära sig språk, 

få öva, etc. 

Kognitiva strategier  

- Summarizing Summera det man hört, skrivit 

- Deduction Använda regler för att förstå och producera 

språk 

- Auditory representation Spela upp i huvudet hur ett ord/fras/mening låter 

för att öka förståelse. 

- Elaboration Relatera till tidigare kunskap, information, 

associera  

- Transfer Använda det man redan vet om språk för att 

hjälpa förståelsen/produktionen 

Social-affektiva strategier  

- Questioning for clarification Fråga om förklaring, omformulering, exempel 

eller bekräftelse 

- Cooperation Använda en kompis för att lösa ett problem, få 

information, få feedback på muntlig eller 

skriftlig prestation. 
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I muntlig kommunikation används speciellt kommunikationsstrategier vilket enligt Tarone 

(1980) kan vara att gemensamt försöka lösa problem som uppstår mellan två personer som 

pratar ett andraspråk. Det kan också enligt Faerch och Kasper (1984) vara individuella 

lösningar på problem som sker i den inre processen vid ett andraspråk. Det kan även handla 

om att fylla tomma luckor (av ord) med hjälp av förstaspråket. (Cook 2008, 106) Med det som 

utgångspunkt har Cook (2008) sammanfattat olika kommunikationsstrategier som presenteras 

i Figur 2. 

Figur 2 Kommunikationsstrategier Cook (2008) 

Socialt motiverade strategier  

(För att lösa missförstånd och nå ömsesidig förståelse) 

- Paraphrase 

- Falling back on L1 translation, language switch, appeal for assistance, mime 

- Avoidance 

Psykologiskt motiverade strategier 

(För att lösa individuella språkproblem) 

Achievement strategies: 

- cooperative strategies 

- non-cooperative strategies 

- codeswitching 

- foreignerization 

- interlanguge strategies (substitution, generalization, description, exemplification, word coining, 

restructuring.) 

Avoidance strategies 

- formal (phonological, morphological, grammatical) 

-functional (actional, propositional, modal) 

Kompensatoriska strategier 

(För att fylla tomma luckor med hjälp av förstaspråket) 

- Conceptual analytic (breaks down the meaning of words) 

- Conceptual holistic (tries for a word that is closest overall in meaning) 

- Linguistic morphological creativity (makes up a new word by adding an appropriate 

ending) 

- Linguistic transfer (use a word from the first language instead) 

Kritik mot strategianvändning 

Ernesto Macaro (2010) är kritisk till de metoder som använts för att undersöka 

strategianvändning inom språkinlärning. Han menar att forskare helt enkelt har använt två 
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mätpunkter samtidigt; strategiskt beteende och färdighet och sedan hävdat att förändringar i 

den första leder till förändringar i den andra. Det enda dessa studier har visat hittills är att 

språkanvändare med högre färdigheter använder andra kombinationer av strategier jämfört 

med språkanvändare med lägre färdigheter. Macaro nämner också det problem som forskare 

har med att hitta en gemensam definition av vad strategier faktiskt är. Det handlar speciellt om 

att forskare inte är överens om strategier sker genom inre påverkan eller yttre påverkan hos 

inläraren, om de är stora eller små, abstrakta eller konkreta, om de används en och en separat 

eller om de är ihopkopplade och oupplösliga. (278) 

   Precis som med strategibegreppet använder forskare olika termer för att beskriva 

”framgång” i språkinlärning, vilket Macaro tolkar som en förmåga eller en bedömning av en 

förmåga i ett visst ögonblick eller som produkten av lärandet och inte själva processen. 

(Macaro 2010, 282) En del forskare använder termen ”the good language learner” (O’Malley 

och Chamot 1990; Oxford 2012) som användare av strategier, vilket Macaro efterfrågar en 

definition på. Vad utmärker den goda språkinläraren? Definitioner finns men Cook (2008) 

menar att de bygger på beskrivningar som handlar om vad den goda språkinläraren själv anser 

sig göra, alltså på själviakttagelser. Vidare menar Cook att det kanske är vad som sker 

omedvetet som gör de ”magiska ingredienserna” hos den goda språkinläraren. Dessutom har 

studier enbart gjorts på goda språkinlärare som varit välutbildade, vilket innebär att strategier 

som används av outbildade språkinlärare (i naturliga miljöer) inte har identifierats. (Cook 

2008, 105-120) 

Undervisning av strategier 

I alla situationer som kräver kommunikation är generell kompetens alltid kombinerad med 

kommunikativ språklig kompetens och strategier för att genomföra en uppgift. Uppgifter 

kräver ofta ett samarbete med andra och därför finns behovet av språk. (GERS 2007) Studier 

har visat att undervisning generellt saknar instruktioner om hur man ska lära sig eller om hur 

man kan använda olika inlärningsstrategier. Undervisning handlar oftast om att förmedla 

information, ge anvisningar om uppgifter och läsa i böcker. Hattie (2012) menar att kärnan av 

lärande är att elever görs medvetna om varför de ska använda strategier, hur de ska använda 

dem och vad konsekvensen blir, samt att de ska veta när strategierna är effektiva att använda. 

(128) 

Direkt eller indirekt undervisning 

O’Malley och Chamot har identifierat vilka strategier som används av framgångsrika 

språkanvändare och har också undersökt hur övning och undervisning av strategier kan gå till. 

Få studier har dock gjorts på undervisning och övande av strategier i muntlig kommunikation 

och de flesta studier handlar om strategier för läsning, skrivande och förståelse. (O'Malley och 

Chamot 1990, 151-152) O’Malley och Chamot har tittat på olika sätt att undervisa strategier, 

om det ska ske som ett integrerat innehåll i undervisningen eller om det ska undervisas 

separat. Det som också diskuteras är huruvida undervisning av strategier ska ske genom direkt 

eller indirekt undervisning.  

In direct instruction, students are informed of the value and purpose of strategy training, whereas in 

embedded instruction, students are presented with activities and materials structured to elicit the use 

of strategies being taught but are not informed of the reasons why this approach to learning is being 

practised. (O'Malley och Chamot 1990, 153) 
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Det har visat sig att fördelarna med direkt undervisning av strategier är att det bidrar till att 

strategier används under längre tid och att förståelsen av att använda dem gör det lättare att 

överföra dem till nya uppgifter. (O'Malley och Chamot 1990, 153-154) Oxford hävdar att det 

finns fler sätt än direkt och indirekt undervisning av strategier och att hänsyn bör tas till 

elevers olika sätt att lära. Målet med att undervisa strategier enligt Oxford är att hjälpa elever 

att bli mer medvetna och ta kontroll över sitt eget lärande genom att använda så kallade 

”självreglerande” strategier. Förutom direkt undervisning i klassrummet kan detta ske genom 

läromedel som betonar strategianvändning och eget ansvar över lärandet. (Oxford 2012, 176)  

CALLA undervisningsmodell 

Det finns några olika modeller som utvecklats för undervisning av strategier och den modell 

som presenteras i den här studien är utvecklad av O’Malley och Chamot och har sin grund i 

kognitiv inlärningsteori. CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) är 

skapad för att utveckla språkkunskaperna hos elever med begränsad kunskap i engelska och 

riktar sig främst till de högre årskurserna i mellanstadiet och högstadiet, men går att anpassa 

till elever på nybörjarnivå. CALLA ska möta behoven hos tre olika typer av elever: elever som 

har utvecklat en social förmåga att kommunicera men som ännu inte utvecklat ett teoretiskt 

språk som matchar deras ”årskull”; elever som har teoretiska språkkunskaper på sitt 

modersmål och grundläggande kunskaper i engelska som behöver hjälp med att överföra 

kunskap och förmågor från modersmålet till engelska; elever som är tvåspråkiga men som inte 

har utvecklat ett teoretiskt språk i något av språken. (O'Malley och Chamot 1990, 191) Det 

som utmärker CALLA som undervisningsmodell är vikten av att identifiera och använda 

strategier för att effektivisera inlärningen av ett andraspråk. Elever som är mentalt aktiva, som 

kan organisera ny information och kan relatera till det de redan vet lär sig bättre än elever som 

löser uppgifter genom att memorera information för att kunna den utantill. Strategier kan läras 

ut och för elever som använder strategier är inlärning mer effektiv. Det lärare behöver göra är 

att först identifiera vilka strategier elever använder sig av. Det går att göra genom att be elever 

berätta vilka strategier de använder för att lösa olika situationer. Sen kan läraren välja vilka 

nya strategier som är lämpliga för eleven att lära sig. De nya strategierna går att ta direkt ur 

listan (bilaga II) som finns i CALLA och kan döpas om för att anpassas till den åldersgrupp 

man undervisar. Därefter bör lärare engagera elever i olika övningar där de får möjlighet att 

träna på att använda strategierna. I början kan läraren behöva påminna elever om att använda 

dem men målet är att de efter en tid ska använda dem självständigt. En viktig del är att 

eleverna utvärderar strategierna de använt vilket i sin tur kan leda till djupare insikt om hur de 

kan användas i andra situationer. (O'Malley och Chamot 1990, 199) 

Språk som stöd 

Chamot rekommenderar att strategiundervisning i engelska på nybörjarnivå ska ske på 

elevernas förstaspråk om hela klassen har det som gemensamt språk. Även elever 

rekommenderas använda förstaspråket för att förklara vilka strategier de använder. (Oxford 

2012, 151) 

Att språkinlärning sker på bästa sätt genom undervisning endast i målspråket har länge varit 

en praxis inom språkforskningen. (Üstünel 2016) Det som ligger till grund för detta 

förhållningssätt är antaganden att elever lär sig mer om de exponeras maximalt av målspråket. 
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Denna syn på språkinlärning delas dock inte av alla och vissa forskare menar att användandet 

av modersmålet kan bidra med kunskap till inlärningen av ett främmande språk. (Cameron 

2001, 200) Det som förespråkas är att användningen av förstaspråket ska ske begränsat och 

selektivt. När man undervisar yngre elever med låga kunskapsnivåer kan det verka omöjligt 

att inte använda förstaspråket men enligt Cameron finns det anledningar att ifrågasätta detta. 

Allmänna uppfattningar och värderingar i utbildningssystemet kan innebära att valet av språk 

inte ifrågasätts och att möjligheten för elever att använda mer engelska inte övervägs. Att 

vissa elever har problem med att skriva på engelska behöver inte betyda att de har problem 

med att prata på engelska. (Cameron 2001, 204)  

Visuellt stöd 

I klasser där elever med många olika modersmål finns representerade kan man använda både 

förstaspråket och engelska samt använda visuellt stöd i form av bilder, kroppsspråk, fysiskt 

material för att stötta eleverna. För elever i lågstadiet har exempelvis mjukisdjur använts för 

att symbolisera olika typer av strategier. (Oxford 2012, 183-184) Enligt Cameron finns det 

många olika sätt att stötta elevers lärande av nya ord och meningar. Mycket av språket kan 

förstås genom bilder, filmer, handlingar och gester. (Cameron 2001, 210) McKay framhåller 

bland annat färgglada, intressanta bilder och dockor för att motivera och engagera elever i 

muntliga övningar. (McKay 2006, 186) Visualisering av strategier är något som görs i 

exempelvis ämnet svenska. I projektet En läsande klass används figurer som representerar 

olika strategier i läsförståelse (bilaga III). Projektet har dock fått kritik för att inte vara 

förankrat i vetenskapliga studier och att metoderna kan leda till att elever blir för 

”instrumentella” när strategierna används och att de tappar texters helhetsperspektiv 

(Skolministeriet 2014).  

Socialt stöd 

Ett antagande i den sociokulturella teorin är att språk används som ett verktyg för att överföra 

kunskap och människor lär genom att interagera med varandra i sociala sammanhang. Vilken 

typ av interaktion människor involveras i är med andra ord viktigt för språkutvecklingen. Den 

mer kompetente (kompisen eller läraren) hjälper den andre att utvecklas. (Oxford 2012, 27-

28) 

   I traditionell undervisning är lärares uppgift att överföra kunskap och ett vanligt 

interaktionsmönster är att frågor ställs till eleverna för att kontrollera deras kunskap. Läraren 

ställer en fråga, som ofta har ett givet svar, eleven svarar med ett ord eller en kort mening som 

läraren sedan utvärderar. Detta interaktionsmönster brukar kallas IRF, Interaction Response 

Feedback. Samtal som bygger på den här typen av interaktion är inte en effektiv metod för att 

utveckla elevers lärande, då möjligheten till att producera ett längre svar inte ges. (Gibbons 

2002, 50-52) För att främja språkutvecklingen hos elever förespråkas grupparbeten som 

metod. (Gibbons 2002: Håkansson och Sundberg 2012) Där får elever möjlighet till ett större 

inflöde då språket talas av andra än läraren. Eleverna får också möjlighet att interagera mer, 

vilket leder till att utflödet också blir större. Språket används på ett meningsfullt sätt och 

elever kan ställa frågor, lösa problem och utbyta idéer med varandra. (Gibbons 2002, 50)  

Lärare kan använda sig av mer eller mindre dominanta uttryck i klassrumsinteraktioner. En 

lärare som använder dominanta uttryck använder oftare ett rituellt språk och särskilda rutiner 

för att kontrollera stora grupper. Lärare som använder mindre dominanta uttryck använder det 



 

16 

 

kollektiva samtalet som ett sätt att stödja elever och uppmuntra till positivt tänkande. Här 

skapas även fler möjligheter för elever att samarbeta i grupp och kommunicera med varandra. 

Den icke dominanta läraren är mer benägen att ge beröm och använda humor. (Håkansson och 

Sundberg 2012, 169) 

Scaffolding 

I andraspråkssammanhang har scaffolding använts på många olika sätt. För några räknas 

scaffolding som allt den lärande använder för att konsultera i en fråga. Det kan vara 

läromedel, lexikon, saker som sker i klassrummet eller lärarens undervisningsstil. För en del 

utgörs scaffolding av Vygotskys ZPD vilket innebär att det är något som sker i ett socialt 

sammanhang där lärande överförs från en mer kompetent person till en annan. Denna breda 

syn är ett exempel på varför det kan medföra vissa otydligheter med att applicera det 

sociokulturella perspektivet på språkundervisning. Cook menar att perspektivet är för vagt för 

att överföras till undervisning då stöd/hjälp från läraren skulle kunna innebära i stort sett vad 

som helst som sker i klassrummet som innehåller social interaktion. Cook påpekar att det 

snarare handlar om utvecklingsprocessen och inte slutprodukten. (Cook 2008, 229-230) 

Bedömning av språklig kompetens i muntlig kommunikation 

Att bedöma muntlig språklig kompetens kan vara en utmaning menar McKay (2006) då 

muntlig kommunikation ofta sker genom konversationer elever mellan, genom förberedda 

talsituationer eller genom rena talövningar. En konversation är beroende av att man turas om 

att prata, bekräftar genom kroppsspråk och ögonkontakt eller ställer följdfrågor. Hur väl en 

elev lyckas i den muntliga kommunikationen beror också på omgivningen runt omkring. En 

elevs möjlighet att delta i sammanhang då muntlig kommunikation sker, beror på hur väl 

lärare lyckas att skapa tillfällen i klassrummet som uppmanar till den typen av interaktion. 

Något som kan påverka en elevs deltagande är hur den uppfattar andra elever, lärares typ av 

frågor eller av kulturella orsaker. Det kan exempelvis handla om vem som ska prata, med vem 

och vilken typ av formalitet som är accepterad i klassrummet. (McKay 2006, 179-181)  

Formell bedömning 

Det går att genomföra övningar i klassrummet som möjliggör formella bedömningssituationer 

men oftast gör lärare bedömningen genom informella observationer av elever. (McKay 2006, 

188-189) En formell bedömningssituation innebär att det finns ett uttalat syfte och avsikt att 

bedöma elevernas kunskaper, exempelvis genom ett prov eller inlämningsuppgift. Formella 

bedömningssituationer förknippas ofta med exempelvis nationella prov och andra externa 

tester. En fördel med att använda externa tester är att det hjälper lärare att bedöma elevers 

kunskapsnivå utifrån välgrundade kriterier. (McKay 2006, 157) Det kan också bidra till att 

föräldrar får en ökad förståelse för vad elever ska lära sig och hur de ligger till i relation till 

andra. Det finns några negativa aspekter med att använda externa tester och en av dem är att 

undervisningen riskerar att bli resultatdriven när lärare känner pressen att ”leverera” elever 

med höga resultat. (McKay 2006, 301-302)  

En omdiskuterad fråga har varit hur stor vikt ett resultat från nationella prov ska ha vid 

betygsättning i ett ämne. Ett resultat på ett nationellt prov ska särskilt beaktas vid 

betygssättning. Dock ska inte resultatet på ett nationellt prov vara det enda underlaget för ett 



 

17 

 

betyg men ska ha en större betydelse än andra enskilda underlag som läraren gjort vid 

utvärderingar av elevers kunskaper. (Skolverket 2018, 37) 

Informell bedömning  

En informell bedömningssituation kan vara att läraren lyssnar på elevers resonemang eller ser 

eleverna utföra något. (Skolverket 2018, 19) Under tiden lärare observerar elever när de 

genomför övningar/uppgifter i klassrummet görs mentala eller skriftliga noteringar. (McKay 

2006, 153-154) Ibland sker dock inte den muntliga kommunikationen hos elever automatiskt 

vilket kan bero på rådande klassrumsklimat samt elevers relationer till varandra. I klassrum 

där andraspråk lärs av elever med ett gemensamt förstaspråk finns risken att de inte ges 

chansen att visa vad de kan (på andraspråket). Det kan med andra ord innebära att de bedöms 

som svagpresterande i muntlig kommunikation men i själva verket har de inte fått tillräckliga 

möjligheter för interaktion. (McKay 2006, 188-189) Att göra bedömningar genom informella 

observationer kan innebära att elever inte är medvetna om att bedömningen sker. Erickson 

(2018) anser att elever bör bli informerade när en bedömning ska göras för att undvika 

känslan av att ständigt vara iakttagen, vilket kan leda till negativa känslor inför att använda 

språket. Att lärare ska vara tydliga gällande bedömningssituationer är något som förespråkas 

även i läroplanen och GERS (Erickson 2018, 24)  

Integrerad bedömning 

Bedömning behöver inte vara en separat process från undervisning. Det är vanligt att lärare 

bedömer samtidigt som de undervisar, vilket McKay kallar ”on-the-run assessment”. I dessa 

situationer måste lärare vara medvetna om att elevers prestation påverkas av samarbete med 

övriga elever och lärarens hjälp/ingripande. Läraren kan exempelvis ingripa genom att på 

olika sätt stötta (scaffold) elevens prestation. Det kan ske genom öppna frågor, feedback, 

påminnelser, anpassning av uppgifter, instruktioner etcetera Stöttningen sker ofta i en cyklisk 

process som ständigt ger information om elevers olika kunskapsnivåer och behov av stöd. 

(McKay 2006, 157-158)  

Stöd vid bedömning 

Lärare bör inte lämnas ensamma i sitt bedömningsuppdrag utan att ta hjälp av elever, kollegor 

och olika bedömningsstöd kan vara ett bra sätt för att optimera processen. Elever kan bidra 

genom själv-och kamratbedömningar, förutsatt att de är vana vid detta arbetssätt. 

Bedömningsstöd finns att tillgå genom gamla nationella prov och europeiska språkportfolios 

som är framtagna genom GERS. Tillsammans med kollegor kan lärare utveckla en samsyn 

kring styrdokumentens innehåll och arbeta med sambedömning, medbedömning och diskutera 

resultat. (Erickson 2018, 25-26) Det påpekas även i Skolverkets allmänna råd för betyg och 

bedömning att kunskapskrav aldrig kan formuleras så precisa att de på egen hand kan 

garantera likvärdigheten och att lärares samsyn har stor betydelse för arbetet med rättvisande 

och likvärdiga betyg. (Skolverket 2018, 21)   

Bedömning av strategianvändning 

Forskning har visat att lärare ofta är omedvetna om sina elevers strategianvändning men 

bedömning av strategier kan bidra till att tydliggöra detta både för lärare och elever. 
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Bedömning av strategier kan användas som en utgångspunkt för elevers lärande, som ett 

diagnostiskt verktyg eller som måttstock för att utvärdera hur väl en strategi har bidragit till 

lärande. Bedömningen kan genomföras på olika sätt. Ett sätt är att eleven själv redogör för när 

strategier används, vilket kan ske under en pågående övning eller efteråt genom att se tillbaka 

på hur hen gjorde. Detta kan ske både genom en strukturerad enkät och en öppen diskussion. 

Bedömningen kan också ske genom att någon annan följer elevens lärande genom att 

observera. Observationen kan genomföras med eller utan videoinspelning. Fördelarna med att 

spela in en observation är att det är enkelt och effektivt, det behövs inte en fysisk person som 

observerar, det kan göras både informellt och formellt. Förutom detta kan inspelningar 

användas som underlag för diskussioner i helklass om språkliga problem som kan uppstå och 

hur de kan lösas. En annan fördel med att filma är att fler kan observera och därmed blir inte 

innehållet ensidigt tolkat. Det som kan påverka resultatet är att elevers beteenden kan ändras 

om de vet att de blir filmade samt att strategier som sker mentalt inte är synliga för 

observatören. (Oxford 2012, 139-170) 
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3 Metodologisk ansats och val av metod 

Syftet med studien har varit att undersöka lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav när 

det gäller undervisning och bedömning av strategier i muntlig kommunikation. Eftersom 

förmågan att tillgodose läroplanen handlar om att både kunna tyda det som står i 

styrdokument samt omsätta det i undervisning och bedömning har olika kvalitativa metoder 

använts. Semistrukturerade intervjuer har använts för att ta reda på hur lärare uppfattar 

styrdokumenten när det gäller undervisning och bedömning av strategier i muntlig 

kommunikation i engelska samt vilka metoder lärare säger sig använda i undervisning och 

bedömning. Observationer har använts för att se vilka metoder lärare använder för att skapa 

tillfällen för elever att uttrycka sig muntlig samt om och i så fall vilka strategier i muntlig 

kommunikation som förekommer i undervisningen. För en av respondenterna har 

intervjufrågor och svar skett via mail, då den ursprungliga intervjun inte spelades in korrekt.  

3.1 Intervju  

En kvalitativ intervju kan användas när syftet är att upptäcka egenskaper eller uppfattningar 

om något hos intervjupersonen. Här finns inga färdiga svarsalternativ och båda parter är 

deltagare i ett samtal. En kvalitativ intervju kan utformas med öppna frågor eller teman och 

det är upp till intervjuaren att hålla den röda tråden genom intervjun. Detta kan innebära att 

exempelvis ställa följdfrågor. Man kan välja att ha en semistrukturerad intervju där bestämda 

teman ska beröras under intervjun, men att intervjupersonen får friheten att forma sina egna 

svar. En annan form för en kvalitativ intervju är att hålla intervjun helt öppen (ostrukturerad) 

utan att ha formulerat några frågor innan. (Patel & Davidsson, 2011, ss. 81-84) En 

strukturerad intervju däremot bygger på frågor som ger specifika svar. Det är viktigt att tänka 

på att inte ställa ledande frågor som kan komma att styra intervjun i en speciell riktning. För 

att undvika detta ska man vara väl medveten om sin egen förförståelse och bortse från den. 

(Kihlström, 2007) 

   I den här studien skulle fördelarna med att använda en kvalitativ semistrukturerad intervju 

vara att få en bild över lärares uppfattning kring kunskapskravet som rör strategianvändning 

för muntlig kommunikation i ämnet engelska. Att fritt få redogöra för hur de ser på 

styrdokument, bedömning, undervisning och användandet av strategier skulle kunna bidra till 

att identifiera kategorier/variabler som sedan skulle kunna undersökas vidare i en 

observationsstudie. Enligt McKay kan intervjufrågor ge svar på lärares uppfattning om vad de 

gör men däremot inte ge svar på vad de faktiskt gör i exempelvis undervisningssituationer. 

Intervjufrågor kan också formuleras för att ta reda på mer om lärares åsikter och attityder 

gällande olika aspekter av språkinlärning. (S. L. McKay 2006, 51)  

3.2 Observation 

Observationer kan användas för olika syften. Ofta används observationer för att komplettera 

andra metoder med information. Med hjälp av en observation kan beteenden och händelser 

studeras, i realtid, i sitt naturliga sammanhang. Till skillnad från en enkät eller intervju, så ger 

en observation information som inte är beroende av någon annans förmåga att minnas eller 

återberätta något. Genomförandet kan ske på olika sätt. En strukturerad observation görs 

genom att i förväg bestämma vad som ska observeras och använda ett observationsschema att 
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fylla i. En ostrukturerad observation görs istället när syftet är att utforska något som i förväg 

inte går att bestämmas genom ett observationsschema. Båda typerna kräver mycket planering 

och förberedelser. (Patel & Davidsson, 2011, ss. 91-100) För den här studien har en 

ostrukturerad observation använts och den information som har registrerats har till största 

delen begränsats till situationer då muntlig kommunikation sker. 

   Oftast sker ett samspel i kommunikationen mellan lärare och elev vilket innebär två 

dimensioner att förhålla sig till under observationen. Dels vad lärarna gör samt vad eleverna 

gör. För den här studien har fokus varit att i första hand se hur lärare gör för att skapa tillfällen 

för elever att använda muntlig kommunikation, om och i så fall vilka språkliga strategier som 

förekommer i undervisningen. Observationer kan vara användbara när den information man 

vill samla in handlar om beteenden som exempelvis fysiska handlingar, relationer, 

känslouttryck och verbala uttryck. Metoden förekommer vanligtvis i explorativa 

undersökningar och används då som utgångspunkt för vidare studier och insamlingsmetoder. 

Observationer kan också användas i ett kompletterande syfte i de fall då information har 

samlats in med andra metoder. Fördelen med en observation är att informationen kan tas ur ett 

naturligt sammanhang som händer i realtid och är på så vis oberoende av studieobjektets 

minnesbild. (Patel och Davidsson 2011)  

 

3.3 Urval 

Urvalet av skolor baserades på geografisk placering i tre olika kommuner, som kunnat 

möjliggöra för författaren att genomföra intervjuer och observationer utan allt för långt 

reseavstånd. Lärarna som tillfrågades att delta i studien är behöriga lärare i ämnet engelska i 

årskurs 4, 5 och 6. Ett mail skickades ut till rektorer på olika skolor som ombads 

vidarebefordra informationen till berörda lärare på skolan. I mailet följde en kort presentation 

av studien samt vad som förväntades av eventuella studiedeltagare. Utav lärare på 28 

tillfrågade skolor svarade tre att de ville ställa upp i studien. Samtliga tre valdes ut till studien. 

Av dessa undervisar en lärare på en friskola med engelskspråkig inriktning. Ytterligare en 

lärare som tillfrågades personligen ställde upp i pilotstudien som var en testobservation. Totalt 

genomfördes fem observationer, varav tre av dessa användes i studien och tre intervjuer varav 

en fick göras om via mail. 

Informanter: 

Informanterna har fått fingerade namn i studien och presenteras här kort: 

 

Sam  

Är utbildad lärare i åk 4–6 med behörighet i bland annat engelska. Har jobbat två år som 

lärare samt några år som vikarie. Undervisar i årskurs 6 på en kommunal skola. Är allmänt 

intresserad av engelska språket och intresset för ämnet väcktes på högstadiet. 

  

Ylva 

Är utbildad lärare i åk 1–6 och behörig i bland annat engelska. Har jobbat sex år som lärare. 

Undervisar i årskurs 4–6 i engelska och svenska på en kommunal skola. Har jobbat 

utomlands, reser mycket och har många engelskspråkiga vänner.  
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Lance 

Är utbildad lärare i SO, har jobbat två år som lärare och undervisar årskurs 4 och 5 på en 

skola med engelskspråkig inriktning.  

3.4 Pilotstudie 

En pilotstudie är användbar i de fall en teknik för datainsamlingen behöver testas innan den 

riktiga undersökningen genomförs. Pilotstudien ska motsvara den egentliga undersökningen 

och göras på någon grupp som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. (Patel och 

Davidsson 2011, 60) För den här studien genomfördes en observation av en engelsklektion i 

årskurs 5 där syftet var att utforma och testa ett observationsschema. Efter observationen 

korrigerades schemat och fick en mer ostrukturerad karaktär med fler möjligheter för löpande 

beskrivningar. Under testobservationen användes ett observationsschema som innehöll 

flertalet kategorier (ex. kommunikationstillfälle, strategier, elevrespons) och koder som 

representerade olika strategier och språk (svenska eller engelska). Då väldigt få 

kommunikationstillfällen uppstod under lektionen upplevdes observationsschemat 

överflödigt. Några viktiga insikter under testobservationen som kom att påverka 

genomförandet av övriga observationer var: (1) endast vissa delar av lektionen behöver 

observeras; (2) det är meningslöst att spela in ljud, då det väldigt snabbt blir stimmigt när 

elever pratar under övningar; (3) det behövs ett löpande protokoll som sedan kategoriseras i 

analysen. Efter testobservationen utformades en mall med generella punkter för vad som 

skulle antecknas under observationen.  

 

3.5 Genomförande av intervju och observation 

De lärare som deltog i studien kontaktades via mail där dag och tid bestämdes för när 

intervjun och observationen skulle genomföras. Samtliga deltagare fick i förväg information 

om vilka ämnen intervjufrågorna skulle beröra samt hur observationen skulle gå till. De fick 

även godkänna att intervjun skulle spelas in och blev informerade om etiska riktlinjer för 

studien. Innan genomförandet utarbetades en mall (bilaga IV) för intervjufrågorna som 

innehåller allmänna frågor, frågor om undervisning och frågor om styrdokument. Gemensamt 

för samtliga undersökningstillfällen var att både observation och intervju genomfördes samma 

dag med undantag från en av intervjuerna som gjordes om via mail. Varje intervju spelades in 

efter samtycke från samtliga deltagare och varade mellan 40–50 minuter.  

 

3.6 Analysmetod 

För denna studie används metoder som har sin grund i fenomenografin. Syftet med en 

fenomenografisk studie är att finna variationen i och systematisera människors erfarenheter av 

olika fenomen. Det kan handla om tankar, erfarenheter, upplevelser eller uppfattningar om 

något i vår omvärld. (Dimenäs 2007, 157-158) 

 

Intervju 
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Genom analys av intervjuer kommer likheter och skillnader att identifieras genom att 

informationen samlas i olika kategorier och underrubriker, vilka utgör själva resultatet. 

(Kroksmark 2011) Det är viktigt att kategorierna är kvalitativt skilda och att skillnaderna 

mellan dem tydligt ska kunna urskiljas (Dimenäs, 2007). Kategorierna skapades utifrån 

frågeställningarna och delades upp i tre huvudkategorier: lärares uppfattning om 

styrdokument, lärares metoder i undervisningen, lärares metoder för bedömning. Först 

transkriberades de inspelade intervjuerna och sedan inleddes analysarbetet med att titta på en 

intervju och en kategori i taget och sortera ut relevanta citat. Att ta en kategori och en intervju 

åt gången gjorde att samband, likheter och skillnader blev tydliga mellan de olika 

informanterna och kunde sammanfattas i underkategorier. Underkategorierna används som 

underlag i diskussionen och ställs där i relation till tidigare forskning och bakgrund. 

Observation 

Observationerna har analyserat med hjälp av en matrisbaserad metod, Framework, som brukar 

användas i tematisk analys. Det går ut på att utforma en matris innehållande olika teman och 

delteman som skapas utifrån datamaterialet. Fältanteckningarna från observationer utgör den 

största delen av data. Vid skapandet av teman bör extra hänsyn tas till repetitioner 

(återkommande teman), metaforer, likheter och skillnader, saknade data (reflektion över vad 

som inte finns med) och teorirelaterat material (användning av begrepp som går att återfinna i 

teori/litteratur). (Bryman 2016, 703-705) Ibland kritiseras denna metod för att redogörelsen 

för olika teman ibland är för vaga. (Bryman 2016, 706) I undervisning ser händelseförloppet 

relativt lika ut i alla klassrum och distinktionerna mellan teman preciseras i bilaga VII del A.  

 

3.7 Metodkritik 

Innan genomförandet av observationerna hade jag några förutfattade meningar och hypoteser 

som kan ha påverkat mig som observatör. Det första var att jag trodde att det talades mycket 

svenska under engelsklektionen. Det andra var att jag trodde att det skulle vara enkelt att 

upptäcka när strategier sker i muntlig kommunikation. Jag trodde också att det skulle vara en 

markant skillnad mellan engelskundervisningen på skolan med engelsk inriktning jämfört 

med de andra skolorna speciellt gällande mängden talad engelska under lektionen. Efter 

genomförandet av observationerna visade det sig att mina hypoteser inte stämde alls. 

   Under arbetets gång har jag varit väl medveten om min förförståelse och hur den har 

ändrats. Då fokus i studien ändrade riktning från att först handla om generella språkliga 

strategier i ämnet engelska till att landa i ett enda kunskapskrav som specifikt rör muntlig 

kommunikation begränsades utbudet av både litteratur och artiklar från tidigare forskning 

inom området, vilket gjort att en stor del av studien vilar på en noggrann genomgång av 

styrdokument. 

   Då endast tre lärare har intervjuats är inte resultatet generaliserbart över hela Sverige. Trots 

att urvalet varit begränsat så är lärare representerade från tre olika skolor i två olika 

kommuner, vilket ger resultatet lite mer generaliserbarhet. För att göra resultatet mer 

generaliserbart skulle en undersökning behöva göras på fler lärare i fler kommuner. Detta 

skulle kunna göras genom en enkätundersökning. 

   Att observationer har genomförts under en lektion med varje lärare och att resultatet bygger 
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på observatörens tolkningar gör att exakt samma undersökning inte går att genomföra, vilket 

påverkar studiens reliabilitet. Reliabiliteten kunde blivit högre om ett strukturerat 

observationsschema använts, som någon annan hade kunnat använda för att undersöka samma 

sak. (Dimenäs 2007) En fördel hade varit att filma observationen för att få mer detaljrikedom. 

Nackdelen med att inte använda inspelning är att man inte hinner skriva ned vad som sägs 

vilket gör att det är svårt att ge läsaren en tydlig bild av hur kommunikationen ser ut i 

klassrummet, till exempel hur frågor utformas av läraren. Mycket ansvar vilar på 

observatörens förmåga att minnas och dennes tolkning, vilket kan påverka trovärdigheten i 

studien. 

   Beskrivningen av kategorierna i analysen spelar stor roll för validiteten. När någon annan 

kan förstå det som kategorierna visar, är validiteten hög. Om någon annan skulle genomföra 

samma intervju och använda samma kategorier och sedan få samma svar, innebär detta att 

reliabiliteten är hög och att resultaten anses tillförlitliga. (Dimenäs, 2007) Det som kan stärka 

trovärdigheten i studien är att samtliga citat redovisas vilket gör det möjligt för läsaren att 

själv göra en tolkning. 

   Under studien uppkom problem med en intervju som inte spelades in korrekt. Intervjun 

ersattes med intervjufrågor via mail. Samma frågor användes men svaren kan ha påverkats av 

att informanten anpassat eller ändrat sina svar från orginalintervjun. Det kan ha påverkat 

resultatet men utifrån författarens minnesbild är svaren i stort sett entydiga med 

orginalintervjun.   

 

3.8 Forskningsetiska principer 

Under arbetets gång har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

tagit fram inom området för humaniora och samhällsvetenskap. Med studien hoppas jag 

kunna bidra med ny information och infallsvinklar som kan leda frågor om undervisning 

framåt för vidare forskning. Individskyddet har tagits i beaktning under studiens gång och allt 

deltagande bygger helt och hållet på frivillighet. I enlighet med informationskravet har 

samtliga deltagare fått en förhandsinformation där jag berättat vem jag är, vart jag studerar 

och i vilket syfte studien ska genomföras. Samtyckeskravet har för studien varit särskilt 

aktuell vid en av metoderna, vars syfte var att hämta information från klassrumsobservationer. 

Läraren har blivit informerad i god tid innan observationen och har på så vis haft möjlighet att 

informera sina elever om observationens genomförande. Enligt vetenskapsrådets 

rekommendationer är det idealiskt att samtliga deltagare som berörs av forskningen ska vara 

informerade och ge sitt skriftliga samtycke. (Vetenskapsrådet 2002) Då inga personuppgifter, 

eller etiskt känslig information kommer att användas och observationen inte spelats in på 

något sätt, är samtycke från lärare/skolledning tillräcklig. Hade observationen exempelvis 

videofilmats hade även samtycke från elevernas vårdnadshavare varit nödvändig. 

(Vetenskapsrådet, God Forskningssed 2017) Alla uppgifter som framkommer i studien 

omfattas av konfidentialitetskravet vilket innebär att personuppgifter och uppgifter förvaras så 

att inte obehöriga kan ta del av dem. Denna studie avser inte att bearbeta information som är 

etiskt känslig eller information som är bunden till specifika individer. Dock kan deltagande 

vid klassrumsobservationer innebära att man tar del av känslig information och då gäller 

tystnadsplikt precis som vid ordinarie undervisning. I enlighet med nyttjandekravet kommer 
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uppgifter endast användas för denna studies ändamål. Vid enkäter och intervjuer är det lättare 

att skydda de medverkandes identitet då man kan anonymisera svaren och använda så kallade 

kodnycklar istället för namn. (Vetenskapsrådet, God Forskningssed 2017) De intervjuade 

lärarna kommer inte att presenteras vid namn i studien och samtliga ska få möjlighet att ta del 

av sina egna intervjusvar för att kontrollera så att inga feltolkningar eller missförstånd 

uppstått.   
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4 Resultat och analys 

Först redogörs det insamlade datamaterialet från intervjuer och observationer och presenteras 

under tre huvudrubriker som svarar på frågeställningarna. Under varje rubrik organiseras 

resultatet i underrubriker som ligger till grund för diskussionen. I diskussionen förklaras 

resultatet utifrån tidigare forskning och litteratur. Genomgående för studien har varit strategier 

i muntlig kommunikation och dessa återfinns i intervjuer med lärare, observationer från 

klassrum och presenteras utifrån styrdokument och forskning. För att identifiera vilka typer av 

strategier som förekommer används O’Malley & Chamot samt Cooks definitioner som 

utgångspunkt i analysen. 

4.1 Resultat intervju 

4.1.2 Lärares uppfattning om styrdokument 

 

Styrdokument är otydliga och tolkningsbara 

Att det finns rum för tolkning och att styrdokument är otydligt skrivna är samtliga lärare ense 

om. Ylva berättar att hon kan tolka något som en kollega tolkat på ett annat sätt och ännu en 

kollega på ett tredje sätt och Lance berättar att det ständigt finns ett behov av tolkning. Ingen 

av lärarna använder kommentarmaterialet till ämnet engelska. Sam ställer sig mycket kritisk 

till läroplanen och dess otydlighet och att använda sig av kommentarmaterialet till engelska är 

inget han förespråkar.  

Och vad gäller stöd i styrdokument så vet jag inte om jag har så mycket överhuvudtaget i de flesta 

ämnen. Jag tycker överlag att det är för slarvigt skrivet och det finns för mycket tolkningsutrymme 

och det gäller alla ämnen tycker jag. Man kan inte se någon sammanhängande röd tråd mellan 

ämnenas kunskapskrav heller (…) det blir för mycket om du ska ha koll på centralt innehåll, syfte och 

bedöma utifrån kunskapskraven och därtill läsa kommentarmaterialet. (Sam) 

The Syllabus is practically a blank page that the teacher is free to use however he/she wants (…) The 

definition of the goals is so vague that there is a constant need for interpretation, and often colleagues 

need to ask each other what a particular assignment should receive for a grade. (Lance)  

Söker samsyn i kollegiet 

Lärare har liknande sätt att gå till väga för att få klarhet i styrdokument då samtliga pratar om 

att de söker samsyn i kollegiet.  

I kollegiet samverkar vi väldigt mycket genom diskussioner för att hitta en likvärdighet i 

betygssättningen. Vi har framförallt diskuterat mycket kring bedömningen av de nationella proven för 

att hitta en gemensam linje för hur vi sätter betyg. Jag skulle själv vilja säga att vi har lyckats uppnå 

en så likvärdig bedömning som möjligt i ämnet engelska. (Sam) 

I kommunen där Ylva jobbar har ett nätverk bildats där förstelärare i engelska ansvarar för att 

kalla in lärare i låg, mellan och högstadiet samt gymnasiet. Syftet med nätverket är att 

gemensamt komma fram till hur undervisning ska läggas upp, vilket material som ska 

användas, vad som förväntas av eleverna vid stadieskiftena i årskurs 3, 7 och gymnasiet och 

använda gemensamma tester för att kartlägga elevers kunskapsnivåer för att ha ett jämförbart 

underlag att utgå från. 
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Bara i kommunen används jättemånga olika läromedel, vi använder helt olika prov och tester, vi lär ut 

saker helt olika. Något som jag lär ut i fyran med stort fokus kan vara stort fokus i femman hos någon 

eller i sexan hos någon annan. (Ylva) 

På skolan där Lance undervisar har de något som heter ”Red Thread” som alla jobbar utifrån. 

Den är till för att veta vad som ska undervisas i vilken årskurs, för att undvika onödig 

repetition och för att säkerställa att det finns en logisk progression i lärandet. Förutom ”Red 

Thread” har lärare och ledning jobbat under flera år för att ta fram och definiera de olika 

nivåerna eleverna ska nå i år 4 till 9, dels för att de sätter betyg redan i årskurs 4 men också 

för att målformuleringen är så otydligt beskriven i läroplanen.  

4.1.3 Lärares metoder för att bedöma strategier 

 

Ett svårbedömt kunskapskrav 

Samtliga lärare är överens om att det är svårt att bedöma kunskapskravet som handlar om 

strategier i muntlig kommunikation. Några anledningar varför lärare tycker att det är svårt är 

att strategier är svåra att upptäcka, duktiga elever använder färre synliga strategier och det är 

svårt att hitta bra bedömningstillfällen. 

Assessing the use of strategies is very difficult with a large amount of students, 150 in all. The 

strategies in question can often be hidden in the student's mind, and so I cannot know what is being 

done or not. Often, the assessment of strategies is coupled with assessment of skill. Some students are 

very quiet or shy, which makes it difficult to get a good grasp of what they can say or not. (Lance) 

Jag kan konstatera att jag tycker att det är svårt att bedöma just strategierna och det kanske inte är det 

jag trycker allra hårdast på när jag bedömer. Det är svårt att bilda sig en bild av alla, hur man använder 

strategier. Även om vi pratar mycket så hinner jag ju inte höra allt som sägs i par tillexempel. Också 

kanske de tycker att det blir mer nervöst att prata när jag står bredvid, så går jag därifrån så går det 

mycket bättre. (Sam) 

Vi bedömer det alltid under muntligt nationellt prov. Då sitter vi två lärare med och lyssnar på 

eleverna. Då är det ganska tydligt på det tillfället. För då står det att man har någon enstaka strategi, 

några strategier eller flera strategier (…) Sen kan det vara svårast tycker jag nog med de här riktigt 

bra. De som det känns skulle kunna ha gått i en brittisk skola. Att se deras strategier som om de pratar 

svenska fast på engelska. Där blir det ju inte så tydligt vilka strategier de har (…) Så det är nästan det 

svåraste, att bedöma strategianvändningen hos dem som har det nästan naturligt och som bara pratar 

på. (Ylva) 

I min värld så tänker jag att strategier använder du om du är på väg eller om du stöter på ett problem i 

språket. Men om du har ett väldigt rikt ordförråd och är allmänt bra på engelska så stöter du på relativt 

få problem tänker jag. (Sam) 

Jag bedömer mina elevers muntliga kommunikationsförmåga vid varje muntligt moment i 

undervisningen för att på så vis få en bild av elevernas förmåga och hur den utvecklas över tid (…) Ett 

sätt att bedöma som jag vill premiera är att bedöma genom observation. (Sam) 
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Formella och informella bedömningar 

Det framgår inte av intervjuerna hur Lance och Sam specifikt bedömer kunskapskravet som 

rör strategier. Det är endast Ylva som tydligt uppger att det bedöms vid nationellt prov. 

Däremot bedöms den generella muntliga kommunikationsförmågan. Lance nämner planerade 

presentationer och planerade konversationer med läraren. Sam bedömer elever vid alla 

muntliga moment i undervisningen men preciserar inte vilka dessa moment är. Observationer i 

klassrummet används av både Sam och Ylva. Ylva anser att det bästa sätter är att sitta ned en 

och en med elever för att höra dem prata men att det är svårt att realisera. För att det ska vara 

möjligt behövs hjälp från resurslärare eller att någon annan kollega kan ta hand om övriga 

elever. Om inte den typen av bedömningstillfällen går att få till berättar hon om mer 

informella metoder, då hon ”tjuvlyssnar” på elever i klassrummet (se bilaga VI citat 11). 

   Ingen av lärarna använder videoinspelningar som ett hjälpmedel eller komplement i 

bedömningssituationer. Både Sam och Lance anser att det skulle vara allt för tidskrävande och 

Lance ser begränsningar med nya dataskyddsförordningen, GDPR. (se bilaga VI citat 15, 16) 

Sam ser vissa möjligheter med att använda det men har ännu inte hittar någon bra metod för 

det.  

(..) Man skulle till exempel kunna göra bloggar, videobloggar eller poddar eller nåt sånt. Men det har 

vi inte gjort. Just dokumentera muntliga saker har vi inte gjort alls faktiskt. Jag tycker att där är man 

lite begränsad av de förutsättningar man har. Jag har två Ipads tillexempel, det skulle bli svårt att styra 

upp så att alla får spela in och samtidigt få flow i lektionen (…) (Sam ur citat 16)  

 

4.1.4 Lärares metoder för att undervisa strategier 

Lärares benämning av strategier 

Det första som framkommer genom intervjuerna är att två av tre lärare inte pratar om 

strategier i den benämningen. Både Ylva och Sam är medvetna om vilka strategier som 

används men förenklar språket när de pratar om strategier med sina elever. Sam upplever att 

språkliga strategier ”kan vara ganska komplext om man börjar rota i det” och Ylva lyfter flera 

exempel från situationer då strategier används men inte omnämns som strategier. 

När vi pratar strategier, så är det ju inte det här en strategi, det här är en annan strategi. Däremot säger 

man ju istället välj något annat sätt. Vi diskuterar ju mycket inför nationella proven och att det krävs 

när man pratar att man ska hjälpa varandra, det är ett krav för att nå de högsta betygen, att du även 

som kompis vill förstå och stöttar med ord och förklaringar för att hjälpa din kompis vidare i dialogen 

(…) Att man kan prata fram och tillbaka genom att ställa frågor till varandra och att vi använder andra 

ord för att förklara vad vi menar om vi inte kommer på vad mormor heter, så ger man konkreta 

exempel my mothers mother att du kan förklara och förstärka med kroppsspråket och rita någon bild 

eller ta hjälp av någon annan kompis som var med och upplevde det (…) Att man kan göra på många 

olika sätt för att göra sig förstådd och det viktigaste är att du på nåt sätt klarar att förmedla. Så pratar 

vi ju och ger exempel men vi benämner det inte som strategier.” (Ylva) 

Lärare har olika metoder för att undervisa strategier 

Lance är den enda av de tre informanterna som uppger att strategier benämns som strategier. 

De undervisas genom ett samlat dokument som delas ut till alla elever som börjar i årskurs 4. 

Det samlade dokumentet innehåller olika strategier de kan använda sig av för att få en ökad 

förståelse av engelska språket. 
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We have a document with strategies on what to do if they don't understand, and I taught them how to 

ask for help or for a word on the very first lesson of the year (…) and repeat them constantly to the 

students that struggle more. (Lance) 

Figur 3 Dokument med strategier 

surgery = läxhjälp 

Eleverna uppmanas att använda strategierna och när de når årskurs 5 och 6 säger Lance att de 

inte längre har behov av att använda strategierna. För Ylva och Sam förekommer 

undervisning av strategier i muntlig kommunikation mer indirekt. Till skillnad från Lance 

förmedlas strategierna inte lika direkt som via ett visuellt dokument utan man pratar om dem 

på andra sätt i undervisningen. Undervisningen innehåller moment då elever får möjligheten 

att uttrycka sig muntligt (och därmed också öva på strategier i muntlig kommunikation) via 

muntliga övningar och sociala samspel som sker i par eller helklass. Att skapa grupper där 

elever ska lära av varandra är också något som förespråkas. 

Och jag gör grupperna, jag vet ju vilka som är kompisar. Så jag försöker absolut då att para ihop 

kompisar. Jag vet ju vad de kan och vad de inte kan och jag tror inte på grupper med; Här är det tre 

som inte kan, så de sitter tillsammans. Hur ska det utvecklas då? Man kan inte heller sätta en som inte 

är alls trygg med en som kan babbla på hur mycket som helst, för då blir det en som är tyst och en som 

berättar saker. Så grupper där man dras upp, du har någon som är lite starkare än dig. (Ylva, ur citat 

13) 

Specifik undervisning av strategier genomförs endast av Lance och mest förekommande är att 

generella metoder används för att utveckla elevers muntliga kommunikation. Förutom de 

strategier som ingår i Lance dokument redovisas i figur 4 och 5 de metoder och strategier som 

enligt lärare används i undervisningen. 
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Figur 4 Lärares metoder för att undervisa strategier 

Metoder för att undervisa strategier Exempel (citat finns i sin helhet i bilaga VI) 

Dokument med förslag på strategier Se bilaga V 

Muntliga övningar som sker i par/helklass ”så kör vi att de pratar ca 10 minuter två och två 

eller tre och tre” 

Muntlig kommunikation varje lektion ”Jag försöker få dem att prata engelska på en 

daglig basis de dagar i har engelska” 

Uppmuntra elever att byta till engelska när 

svenska används 

“The students speak English most of the time 

and I encourage them to switch if they started in 

Swedish” 

Visa och modellera hur man kan göra ”Jag försöker visa om det är några svårigheter 

som jag själv stöter på och kanske hur jag 

använder strategier för att lösa problem” 

 

Figur 5 Strategier som förekommer i undervisning 

Strategier som enligt lärare förekommer i 

undervisning 

Exempel (citat finns i sin helhet i bilaga VI) 

Förtydliga genom svenska “Jag använder i första hand alltid engelska men i 

andra hand ber jag en elev att förklara på 

svenska” 

Omformuleringar “Vi har jobbat jätte mycket med att säga saker 

med andra ord och jobba med de orden vi har” 

Använd de ord du kan Samma som ovan 

Använda lexikon (se Lance dokument, Bilaga V) 

Använda kroppspråk (se Lance dokument, Bilaga V) 

Speak swenglish (se Lance dokument, Bilaga V) 

Kolla runt omkring i klassrummet efter ord (se Lance dokument, Bilaga V) 

Räck upp handen (se Lance dokument, Bilaga V) 

Titta i textboken (se Lance dokument, Bilaga V) 

Använd Google translate (se Lance dokument, Bilaga V) 
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Försök med de ord du har “I encourage them to try even if some words are 

missing” 

Ta hjälp av någon “Sometimes they ask a classmate to translate for 

them”  

Planera och träna på det som ska sägas ”Det här har de förarbetat en text om och tränat 

på att skriva stödord. Och tränat på muntligt 

hemma och sen gör de det i halvklass ” 

” All the documentation is available to the 

students beforehand, so they can practise if 

needed.” 

 

För att kunna se ur väl lärare uppfyller läroplanens krav på att undervisa elever att använda 

strategier i muntlig kommunikation, kommer de strategier som identifierats via intervjuer och 

observationer att analyseras med utgångspunkt i O’Malley och Chamots samt Cooks 

forskning för att sedan jämföra vilka strategier som återfinns i styrdokument.  

 

Strategierna är erkända i forskning 

Utifrån O’Malley och Chamots samt Cooks definitioner framgår det att de strategier som 

förekommer i undervisning enligt lärare går att sammanlänka med forskning (se Figur 6). 

Flera av de strategier som ingår dokumentet som Lance har som underlag i undervisningen 

går till exempel under O’Malley och Chamots definition som ”Self management”-strategier 

och under ”Linguistic transfer” hos Cook. De vanligaste strategierna handlar om att ta hjälp 

av omgivningen genom frågor och omformuleringar.  

Figur 6 Lärares strategier kopplat till forskning 

Strategier  

O’Malley och Chamot (1990) 

 Strategier  

Cook (2008) 

Self management  Linguistic transfer 

Lexikon Swenglish 

Kolla runt omkring i klassrummet efter ord Google translate 

Titta i textboken Paraphrase 

Google translate Omformuleringar 
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Questioning for clarification / 

Cooperation 

Cooperative strategies 

Omformuleringar  Fråga en kompis/lärare/familjemedlem 

Fråga en kompis/lärare/familjemedlem Falling back on L1 (first language) 

Räck upp handen Förtydligande genom svenska 

Advance preparation / Organizational 

planning 

Interlanguage strategies 

Planera och träna på det som ska sägas Använd de ord du kan 

Elaboration/Transfer  

Använd de ord du kan 

 

Strategierna återfinns i styrdokument 

Av de strategier som förekommer i undervisning enligt lärare återfinns fyra av dem i 

styrdokument. Dessa är: omformuleringar och frågor (som nämns i centralt innehåll) samt 

kroppsspråk och synonymer (som nämns i kommentarmaterialet). Utöver dessa nämns flera 

andra strategier i kommentarmaterialet, om än något mer abstrakt. Receptiva och produktiva 

strategier går att härleda till GERS men strategier för att stödja kommunikation, för att förstå, 

för att göra sig förstådd samt effektiva och verkningsfulla strategier är svårare att koppla till 

konkreta förslag/handlingar som forskare och lärare uppger. Detta diskuteras vidare i avsnitt 

5.  
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4.2 Resultat observation 

4.2.1 Lärares metoder för att undervisa strategier 

Anteckningar från observationerna har sammanställts under olika kategorier i en tabell (se 

Bilaga VII B). Uppställningen i en tabell gjorde det möjligt att jämföra de tre lärarna i syfte 

att hitta likheter och skillnader inom de olika kategorierna. Likheter och skillnader kunde 

sedan föras in i en sammanfattande kategori som utgör resultatet. 

Ingen undervisning av strategier 

Ingen uttalad undervisning av strategier kunde identifieras under observationerna men det är 

intressant att visa hur lärare skapar tillfällen för elever att uttrycka sig muntligt då detta 

indirekt kan leda till att elever använder strategier.  

Lärare använder strategier för att göra sig förstådd 

Lärarna är medvetna om att de själva använder strategier och ger exempel på kroppsspråk och 

omformuleringar som exempel på hur de kan förtydliga det de vill säga. Ibland används 

svenska för att säkerställa att alla elever ska förstå. Sam nämner bland annat att han försöker 

visa hur man kan gå runt ett ord, säga det på något annat sätt och visa att man kan ta hjälp av 

varandra. 

Jag upplever att barn är väldigt bra på at härma och ta efter. De gör mycket som du gör. Jag försöker 

göra så som jag vill lära barnen att de ska bete sig. Man kan ju exempelvis stöta på ord som man inte 

kan, jag tycker inte det gör något att erkänna det som lärare, att okej där räcker inte mitt ordförråd till. 

Då kan det vara en elev som kan det ordet. (Sam, ur citat 12) 

Uppmuntrar till engelska 

Samtliga lärare försöker upprätthålla det engelska språket i klassrummet genom att uppmuntra 

och påminna sina elever om att prata engelska i de fall de pratar svenska. Lärarna själva 

använder i stort sett endast engelska med undantag från några enstaka formuleringar och ord 

som ges på svenska. Den som använder flest översättningar till svenska är Lance. (Bilaga VII 

B) 

Metoder som främjar den muntliga kommunikationen 

Resultatet av observationerna visar att det finns tre framgångsrika metoder som skapar fler 

tillfällen för elever att uttrycka sig muntligt. 

Figur 7 Framgångsrika metoder som främjar muntlig interaktion 

Metoder Exempel 

Att ställa relationsbyggande frågor (Bilaga VII B) 

Muntliga övningar där elever interagerar i par 

och helklass 

(Bilaga VII B) 

Öppna frågor (Bilaga VII B) 
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Relationsbyggande frågor och öppna frågor 

De relationsbyggande frågorna sker framförallt i inledningen av lektionen och innebär att fler 

elever får möjligheten att svara med ett längre svar. Relationsbyggande frågor handlar om 

elevers mående eller vad de gjort tidigare under dagen till skillnad från frågor som är 

kopplade till innehållet i uppgiften. Sam och Ylva ställer flera relationsbyggande frågor vid 

inledningen av lektionen. Lance ställer inga frågor av den typen. De frågor som han ställer är 

kopplade till innehållet i uppgiften och kräver inga längre svar av eleverna. Sam och Ylva 

använder öppna frågor i anslutning till uppgifter, som gör att eleverna får möjligheter att 

utveckla sina svar. Att ställa öppna frågor som kräver utförligare svar av eleverna kan vara 

tidskrävande och med tanke på antalet elever Lance har i klassen så kan läraren ha undvikit 

dessa typer av frågor medvetet.  

Muntliga övningar där elever interagerar i par/helklass 

Samtliga lärare använder speciella talövningar där elever samtalar i par. Lance använder en 

övning ur läroboken där eleverna ska beskriva likheter och skillnader i en bild. Sam använder 

talkort från ett gammalt nationellt prov med olika påståenden som eleverna diskuterar. 

Eleverna får möjligheten att först prata med varandra och sen i helklass när Sam repeterar 

påståendena högt. Ylva använder elevnära teman som innehåll i en övning där eleverna ska 

diskutera i par. Ylva och Sam ger eleverna fler möjligheter att samarbeta med uppgifter i par 

än Lance. Endast talövningen i läroboken ger tillfälle till samarbete, resterande uppgifter sker 

individuellt. Elever får få möjligheter att interagera utanför uppgiften. Lärarens fokus är på 

uppgiften och elevernas produktion kopplat till den. Sam är väldigt aktiv under lektionen då 

han rör sig runt till alla par i klassrummet under övningen med talkorten. Han ställer öppna 

följdfrågor till påståendena vilket kräver längre svar av eleverna och ger fler tillfällen för dem 

att uttrycka sig muntligt. När han ber dem redovisa sina svar i helklass ges ytterligare tillfällen 

till muntlig kommunikation. Detta typ av samspel möjliggör för läraren att se varje elevs 

kunskapsnivå, utvecklingsmöjligheter och behov av stöd. Det möjliggör inte bara för eleven 

att få prata en och en med läraren, utan också att lyssna och lära av sina klasskompisar. När en 

elev säger ordet ”bjorn” istället för ”bear” bemöter läraren detta genom en lättsam korrigering 

och berömmer eleven för att ha gjort en bra gissning. Att eleverna får ta del av varandras 

framgångar och fall skapar en stark vi-känsla och en atmosfär där det är tillåtet att både lyckas 

bra och mindre bra. 
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Diskussion 

Lärare söker samsyn 

Studien visar att lärare vänder sig till kollegiet för att få klarhet i vilka krav som styrdokument 

ställer på undervisning och bedömning i ämnet engelska. Tre av tre lärare vänder sig till 

kollegiet för att söka samsyn kring styrdokuments innehåll vilket enligt Erickson (2018) är 

något som lärare bör göra för att uppnå likvärdighet i undervisningen. Att samtliga lärare 

anser att styrdokument är otydliga var inte helt överraskande då det uttryckligen står i 

Skolverkets allmänna råd för betyg och bedömning att ”kunskapskrav aldrig kan formuleras 

så precisa att de på egen hand kan garantera likvärdigheten” (Skolverket, Betyg och 

betygssättning 2018, 21). Där påpekas också att lärares samsyn är av stor vikt för rättvisa och 

likvärdiga betyg.  

Kommentarmaterial används ej 

Kommentarmaterialet syftar till att tydliggöra läroplanens innehåll (Skolverket, 

Kommentarmaterial 2017) men studien visar att ingen av lärarna använder sig av materialet 

för att söka stöd. Materialet verkar snarare vara en börda. När Sam uttrycker att ”det blir för 

mycket” att utöver läroplanen läsa andra dokument är en möjlig tolkning att han syftar på 

arbetsbörda och tidsåtgång. Då ingen av lärarna var insatta i kommentarmaterialet kunde inga 

djupgående frågor ställas kring dess innehåll, vilket hade varit ett intressant perspektiv i 

studien.   

Behov och efterfrågan på ett tydligare innehåll 

Att lärare undervisar olika innehåll vid olika årskurser, använder olika prov och tester verkar 

vara ett problem enligt både Ylva och Lance. Det är tydligt att det finns ett behov av att få en 

gemensam bild över hur styrdokument ska tolkas, vad som ska ingå i undervisning och 

bedömning. På skolan där Lance undervisar har man ”Red Thread” för att säkerställa den 

progression elever bör få genom undervisningen. I kommunen där Ylva jobbar har man vidgat 

det gemensamma arbetet genom att lärare från olika skolor träffas för att diskutera och 

komma fram till gemensamma underlag att utgå från i undervisning och bedömning. Då Ylva 

och Lance undervisar i två skilda kommuner, signalerar detta ett generellt behov och en 

efterfrågan på ett tydligare innehåll i styrdokument. Att lärare söker stöd hos andra lärare visar 

också att de har en positiv tilltro till varandras kompetens (och kanske en negativ tilltro till 

styrdokument). 
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Strategier är svårbenämnda  

Det första som framkommer av resultatet är att strategier tycks vara svåra att benämna, inte 

bara för de tillfrågade lärarna i studien, utan även bland forskare. 

There is a lack of consensus as to the definition of a strategy in the literature, particularly as to 

whether strategies are learner-internal or learner-external, small or large, abstract or concrete, 

individual or inextricably linked. (Macaro 2010, 278) 

Att definitionen är otydlig kan vara en anledning varför inte Sam eller Ylva pratar med sina 

elever om strategier. Däremot används strategier då de hänvisar eleverna till en konkret 

lösning eller handling, ”förklara på ett annat sätt” eller ”använd andra ord”. Sam uttrycker att 

det kan bli ”komplext om man börjar rota i det” vilket kan tolkas som att han bedömer att det 

är för avancerat att prata om språkliga strategier så att eleverna ska förstå.  

Direkt eller indirekt undervisning av strategier 

Studien har visat att lärare undervisar strategier på olika sätt. Enligt O’Malley och Chamot 

(1990) kan undervisning av strategier ske direkt eller indirekt. Den direkta undervisningen 

innebär att elever informeras om strategierna till skillnad från den indirekta undervisningen 

där strategierna används i övningar och material men förklaras inte för elever. Direkt 

undervisning av strategier bidrar enligt O’Malley och Chamot (1990) till att strategier 

används längre och att förståelsen av att använda dem gör det lättare att överföra dem till nya 

uppgifter. Ett exempel på direkt undervisning är när Lance undervisar elever att använda 

strategier utifrån ett dokument med flera olika exempel. Dokumentet ger exempel på 

strategier som är ganska generella, till exempel ”Använd Google translate” och är inte 

specifika just för muntlig kommunikation. Enligt O’Malley och Chamots definition är flera av 

strategierna så kallade ”self management”-strategier och inte strategier man använder för att 

förbättra interaktionen eller lösa problem i interaktionen. Själva presentationen av strategierna 

i dokumentet skulle kunna förbättras rent visuellt. Flera forskare (Cameron; McKay; Oxford) 

är ense om att visuella hjälpmedel som färgglada bilder, fysiskt material och dockor kan stötta 

elevers språkutveckling. 

   De metoder som Ylva och Sam använder, passar in i beskrivningen av den indirekta 

undervisningen. (O'Malley och Chamot 1990) Det är tydligt att de är medvetna om vad som är 

strategier men att dessa ingår i en mer generell undervisning i muntlig kommunikation. 

Framförallt Sam och Ylva förespråkar att den muntliga kommunikationen ska ske i par eller 

helklass, vilket i sin tur kan innebära flera tillfällen för elever att träna på att använda 

strategier samt lära av varandra. När elever får interagera mer blir både inflöde och utflöde 

större menar Gibbons (2002) vilket stämmer överens med resultatet från observationen. 

Resultatet från observationen visar att det finns mer eller mindre framgångsrika metoder för 

att skapa tillfällen för elever att uttrycka sig muntligt. När Sam och Ylva ställde 

relationsbyggande frågor i inledningen av lektionen skapades flera tillfällen för eleverna att 

uttrycka sig. I anslutning till uppgifter ställdes öppna frågor som gjorde att eleverna kunde 

svara utifrån egna tankar och erfarenheter samt vidareutveckla sina svar med hjälp av lärarens 

följdfrågor. Lance däremot följer ett annat interaktionsmönster som går att jämföra med det 

som kallas IRF-mönstret, som baseras på frågor för att kontrollera vad elever kan. Eleverna 

får inte möjligheten till ett längre utflöde då frågornas karaktär endast kräver korta svar. Både 
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McKay (2006) och Gibbons (2002) hävdar att frågor av detta slag begränsar elevers möjlighet 

till att interagera. 

Potentiell undervisning av strategier 

Lärarna uppmuntrar sina elever att byta till engelska när de använder svenska, vilket indirekt 

kan ses som en uppmaning till att använda strategier. Samtliga lärare använder sig av 

strategier för att göra sig förstådda, vilket innebär att det finns stor potential till att kunna 

överföra detta till elever. Det förutsätter att lärarna är medvetna om vilka strategier de 

använder. En av lärarna nämner att han brukar visa och modellera hur han gör när han stöter 

på problem vilket, ur ett sociokulturellt perspektiv kan ses som att den mer kompetente leder 

den andre. Läraren som den mer kompetente strategianvändaren skulle kunna hjälpa elever 

vidare i sin strategianvändning genom scaffolding. (Säljö, P. Lundgren och Liberg 2014) 

O’Malley och Chamots modell för undervisning av strategier, CALLA, skulle kunna användas 

som en plattform i undervisningen, då den bygger på att lärare hjälper elever att 

medvetandegöra vilka strategier som används och sedan hjälpa eleven vidare genom att 

rekommendera nya strategier som kan användas. (O'Malley och Chamot 1990)  

Kommentarmaterialet är svårtolkat 

Då kunskapskravet som rör användningen av strategier i muntlig kommunikation ska 

bedömas utifrån antal strategier elever använder sig av bör det finnas flera att välja mellan. Då 

endast två strategier nämns i det centrala innehållet (omformuleringar och frågor) är det med 

andra ord upp till varje lärare att tolka vilka andra strategier som är legitima att använda. För 

betyget A ska eleven använda flera olika strategier som löser problem i och förbättrar 

interaktionen. (Skolverket 2018) Vilka kan då dessa flera olika strategier vara? För en lärare 

som inte finner stöd i kursplanen och kanske heller inte bland kollegor kan det bli aktuellt att 

vända sig till kommentarmaterialet. Det som blir intressant här är att nämna alla de strategier 

som finns i kommentarmaterialet men som där varken förklaras eller exemplifieras. Varför ges 

inga konkreta exempel på vad strategier för att stödja kommunikation och lösa problem är 

eller vad strategier för att förstå och göra sig förstådd innebär? Vad är strategier för att förstå? 

Vad är en effektiv strategi? Vad är en verkningsfull strategi? När det huvudsakliga syftet med 

kommentarmaterialet är att förtydliga innehållet till kursplanen, är sättet att beskriva eller 

rättare sagt inte beskriva dessa strategier mycket anmärkningsvärt. I GERS (2007) förklaras 

de produktiva strategierna tydligt, att det innebär att planera (mental förberedelse), 

kompensera (kroppsspråk, omformuleringar etc.), följa upp och reparera (rätta till fel, 

rekonstruera, be om bekräftelse) men den allmänna avsaknaden av tydliga förklaringar och 

exempel på övriga strategier i kommentarmaterialet gör att det medför fler frågetecken än vad 

det reder ut.  

Osynliga strategier medför konsekvenser för bedömning 

Då språket enligt Vygotskij finns både inom oss och mellan människor som ett 

kommunikationsmedel och strategier kan vara kognitiva eller social-affektiva, kan det vara 

svårt att upptäcka elevers fulla repertoar när det gäller strategisk kompetens. Att upptäcka när, 

hur och vilka strategier som används i muntlig kommunikation kan vara en utmaning enligt 

Cook (2008) och av studiens resultat går detta att konstatera. Elevers användning av strategier 

i muntlig kommunikation är ett kunskapskrav som ska bedömas. Lärare ska inte bara kunna se 
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att elever använder en eller några strategier utan flera. Det framkommer dock att lärare tycker 

att det är svårt att bedöma elevers strategianvändning. En av anledningarna varför lärare 

tycker att det är svårt att bedöma kunskapskravet är att det är problematiskt att upptäcka när 

elever använder strategier. Lance uppger att en del elever kan vara blyga eller att strategierna 

inte är synliga utan sker i sinnet vilket också nämns av Cook (2008). Ylva påpekar speciellt 

problemet med att upptäcka vilka strategier som riktigt duktiga elever använder sig av. Hon 

menar att duktiga elever använder färre synliga strategier än andra elever. Även Sam indikerar 

att elever med rikt ordförråd sällan stöter på problem i kommunikationen och därför inte 

behöver använda sig av strategier. Lance nämner också att behovet av att använda strategier 

avtar när eleverna går i årskurs 5 och 6. Det här kan innebära stora konsekvenser för 

bedömningen av kunskapskravet vars syfte är att se hur många olika strategier elever 

använder sig av. För att få betyget A krävs att eleven använder sig av flera olika strategier. Om 

strategier blir mindre synliga i takt med att elever utvecklar sina språkkunskaper är det 

mycket märkligt att kunskapskravet formuleras som det gör och progressionen i 

kunskapskravet går helt klart att ifrågasätta. Kanske bör det inte finnas med som ett 

kunskapskrav alls då strategier inte bara är svåra att definiera och svåra att upptäcka utan även 

bedömningsbara på godtycklig grund.  

Strategier bedöms vid nationellt prov   

En av tre lärare bedömer specifikt strategianvändningen vid nationellt prov och hur de andra 

gör framkommer inte genom studien. McKay menar att en fördel med att bedöma elever via 

externa prov är att det ger lärare välgrundade kriterier att utgå från. (P. McKay 2006) 

Bedömning av strategianvändning genom nationellt prov kan dock ifrågasättas. I ett av 

provexemplen som finns att tillgå står det i bedömningsanvisningarna att kunskapskravet som 

rör språkliga strategier inte ”fokuseras specifikt” och anvisningar hur detta kunskapskrav ska 

bedömas saknas (se bilaga I). Om detta är generellt för samtliga nationella prov i muntlig 

kommunikation kan inte avgöras i denna studie men skulle vara intressant att titta närmare på. 

Det kan alltså innebära att det inte alls finns välgrundade kriterier att förlita sig på vid 

bedömningen av elevers muntliga strategier. Dessutom är icke att förglömma att resultat från 

ett nationellt prov inte enbart kan ligga till grund för ett betyg, vilket innebär att elever bör bli 

bedömda vid andra tillfällen också. (Skolverket 2018) Förutom att bedöma vid nationellt prov, 

som är ett typexempel på hur formell bedömning kan gå till (McKay 2006) så bedöms elevers 

generella muntliga förmåga via planerade presentationer, samtal med läraren eller andra 

muntliga aktiviteter som är planerade. Vid dessa tillfällen är elever medvetna om att 

bedömning sker och de har möjlighet att träna på materialet innan. Att göra bedömningar 

genom informella observationer kan innebära att elever inte är medvetna om att bedömningen 

sker.  

Lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav på att bedöma strategier 

Lärare tycker att det är svårt att bedöma kunskapskravet som handlar om strategier i muntlig 

kommunikation och anger olika anledningar till detta. Det första är att det kan vara svårt att 

upptäcka och bedöma elevers användning av strategier speciellt i en konversation elever 

mellan. En konversation innebär inte bara rent meningsutbyte utan även kroppsspråk, 

ögonkontakt och följdfrågor är en viktig del i kommunikationen. Dessutom spelar elevers 

omgivning och relation till varandra roll för hur väl de lyckas i den muntliga 
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kommunikationen. (P. McKay 2006) Det betyder att det kan vara viktigt att tänka på hur man 

sätter samman elever vid samtal i par eller grupper. En av lärarna beskriver hur hon brukar 

sätta samman grupper utifrån kunskapsnivå, så att de kan ”dra upp varandra”. Detta för 

tankarna till Vygotskijs proximala utvecklingszon, som betyder att det finns en potential hos 

elever att lära genom att ta efter beteenden och handlingar av varandra som de sedan kan 

använda sig av själva. Det sociala övergår till det individuella. (Askland och Satøen 2003) 

Med andra ord kan omgivningen både hjälpa och stjälpa elever under ett bedömningstillfälle. 

   Enligt kunskapskravet ska elever använda strategier som förbättrar interaktionen, vilket 

innebär att hjälpa eller ta hjälp från den/de man interagerar med. O’Malley och Chamot 

använder benämningen ”social-affektiva strategier” vilket innebär att ta hjälp från 

omgivningen för att lösa problemet. När lärare ska bedöma elevers muntliga förmåga bör de 

vara medvetna om att elevers prestation påverkas av andras hjälp/ingripande (scaffolding). (P. 

McKay 2006) En elev kanske får mer hjälp än någon annan men får ändå ett bättre omdöme. 

Det kan alltså bli problematiskt för lärare om de både ska bedöma den generella muntliga 

förmågan samtidigt som de ska bedöma elevers användning av strategier, då elever ska 

bedömas språkligt efter individuell förmåga och samtidigt bedömas hur väl de tillämpar 

strategier som förbättrar interaktionen.  

   Lärare nämner brist på resurser som tid, hjälp från kollegor och lokaler som en anledning 

varför det är svårt att hitta bra tillfällen för bedömning. Detta leder till att de flesta 

bedömningstillfällen sker informellt, där lärare observerar elever i klassrummet. Sam säger att 

han bedömer vid alla muntliga tillfällen, Ylva vill kunna sitta ned en och en men finner sällan 

tid till det och att ”tjuvlyssna” på eleverna blir ibland ett alternativ. Lance bedömer vid 

planerade presentationer och en till en samtal med läraren. Enligt Erickson (2018) bör elever 

bli informerade om när en bedömning ska göras men enligt lärare blir elever nervösa och 

slutar prata när de vet att läraren observerar dem. Observationer kan göras genom 

inspelningar, vilket skulle kunna lösa lärares resursproblem och elevers prestationsångest. 

Fördelarna med detta är enligt Oxford (2012) att det är enkelt, effektivt, flera kan granska vid 

bedömning och det går att göra både informellt och formellt. Att använda inspelningarna som 

underlag för diskussioner i helklass anger hon som en annan fördel, då man kan diskutera hur 

språkliga problem kan lösas. Ingen av lärarna använder inspelningar av elevers muntliga 

kommunikation och en viktig aspekt är det som Lance nämner med de begränsningar som 

GDPR (Dataskyddsförordningen) innebär. Lagen omfattar bland annat lagring av foto och 

ljudinspelningar.  
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 Slutsatser  

Studiens syfte var att undersöka lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav på att undervisa 

och bedöma elevers muntliga strategier i engelska. En utgångspunkt för studien har varit att 

visa den varierade beskrivning som styrdokument i ämnet engelska ger av begreppet strategier 

samt utifrån forskning försöka visa och ge förslag på hur det kan tydliggöras och 

konkretiseras för lärare.  

   Lärarnas uppfattning om styrdokument är att de är otydligt formulerade och resurskrävande 

att använda. Av studien konstateras att definitionen av strategier är diffus, både i 

styrdokument och i forskning. Kanske är det just därför lärare undervisar strategier på olika 

sätt men att inget sätt anses bättre eller sämre. Lärares metoder för att undervisa strategier 

sker både genom direkt och indirekt undervisning och båda metoderna får stöd i forskning. 

Studien visar att lärarna undervisar fler typer av strategier än vad som finns exemplifierat i 

kursplanen och att de strategier som undervisas återfinns i forskning.  

   Det som gör det svårt för lärare att undervisa utifrån läroplanens krav är att det material som 

ska bidra med mer förståelse, kommentarmaterialet, är så bristfälligt formulerat och förklarat 

att lärare väljer att inte använda det. När lärare väljer att inte använda det blir de således 

omedvetna om de strategier som exemplifieras i materialet. När lärare är omedvetna om vilka 

olika typer av strategier elever kan använda dras slutsatsen att de heller inte har förmågan att 

upptäcka elevers fulla repertoar av strategier vid bedömningstillfällen. Det innebär att 

bedömningen kan bli godtycklig och upp till lärares egen tolkning av vad som anses vara en 

strategi eller inte. Att vara medveten om vilka olika typer av strategier som elever kan 

använda sig av är relevant utifrån kunskapskravet, som för högsta betyg kräver att elever ska 

använda sig av flera olika typer av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

Progressionen i kunskapskravet går att ifrågasätta då det bygger på att elever ska använda fler 

strategier för att nå ett högre betyg. Lärarna i studien hävdar att strategianvändningen minskar 

i takt med att eleverna förbättrar sina språkkunskaper och att upptäcka när ”duktiga” elever 

använder strategier är svårt. Det medför konsekvenser för bedömningen, då de duktiga 

eleverna inte uppfyller kravet för betyg A enligt kunskapskravet men i själva verket kanske 

presterar på en högre nivå.  

   Slutligen visar denna studie att strategier definieras olika, undervisas på olika sätt, bedöms 

på olika sätt och omskrivs i styrdokument på en mängd olika sätt. Dessutom går det att 

konstatera att progressionen i kunskapskravet är tveksam vilket gör att Skolverkets kunskap 

inom detta område går att ifrågasätta. Det behövs därför mer forskning, en gemensam 

definition och en klar bild över vad strategier är och hur det påverkar lärande. Det behövs fler 

exempel på olika strategier elever kan använda vid muntlig interaktion för att kunskapskravet 

ska kunna bedömas enligt den progression som råder. Fler strategier behöver beskrivas direkt 

i kursplanen och i det centrala innehållet, så tydligt att lärare inte ska behöva vända sig till 

kommentarmaterialet eller rådgöra med kollegor. Elever behöver interagera med andra, för att 

lära av varandra. Lärare behöver ställa öppna, relationsbyggande frågor som skapar fler och 

rikare möjligheter för elever att uttrycka sig. Strategier skulle kunna visualiseras för att bli 

tydligare att undervisa och enklare för elever att ta till sig. Metoder för bedömning, som inte 

är resurskrävande eller hotar lagen om GDPR behöver utvecklas för att elever ska ges 

möjligheten att visa sin fulla strategiska kompetens.  
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Vidare forskning 

Då det förvånade att lärarna inte använder sig av kommentarmaterialet i ämnet engelska 

skulle det vara bra att undersöka lärares uppfattning om och användning av 

kommentarmaterialet i ämnet engelska ur ett större perspektiv. Detta skulle med fördel kunna 

göras genom en enkätundersökning och ett större urval för att göra resultatet mer 

generaliserbart. Det skulle kunna bidra med insikter om hur kommentarmaterialet kan 

förtydligas och förbättras.  

   Då denna studie haft ett relativt smalt fokus riktat på ett kunskapskrav, skulle man genom att 

vidga perspektivet något kunna undersöka hur lärares förmåga att uppfylla läroplanens krav 

på att undervisa och bedöma andra områden i ämnet engelska ser ut.  

   Ett intressant område för vidare forskning skulle vara att se hur lärares arbetsmetoder med 

muntlig kommunikation i ämnet engelska kan utvecklas. Ett förslag är att ta fram ett 

undervisningsmaterial, likt En läsande klass som enbart fokuserar på olika typer av strategier 

som utvecklar de receptiva (hörförståelse) och produktiva (muntliga) delarna av engelska 

språket. Detta skulle i sin tur kunna testas genom en aktionsstudie i syfte att förbättra och 

utveckla lärares arbetsmetoder med strategier i engelskundervisningen.  

   Även metoder för bedömning skulle vara intressant att undersöka vidare genom att göra en 

storskalig inventering av hur lärare gör och vad de använder för bedömningsmetoder, såväl 

formella som informella.   
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Bilagor 

I) Exempeluppgift NA-prov

 



 

44 

 

II) Strategier i CALLA 

Metakognitiva strategier  

Advance organization Titta på materialet innan det ska läras in 

Advance preparation Öva på språket som behövs innan en muntlig 

uppgift 

Organizational planning Planera vad (i stora drag) som ska uttryckas 

muntligt eller skriftligt innan man gör det 

Selective attention Använda/leta efter nyckelord, fraser, meningar 

etc.  

Self monitoring Försäkra sig om att man uppfattar det som sägs, 

skrivs rätt. 

Self evaluation Göra en själv bedömning hur väl en uppgift 

utförts 

Self management Söka efter eller ordna tillfällen att lära sig språk, 

få öva, etc. 

 

Kognitiva strategier  

Resourcing Använda referensmaterial (lexikon, textböcker, 

etc.) 

Grouping Gruppera ord, termer, etc. efter egenskap 

Note taking Skriva ned stödord 

Summarizing Summera det man hört, skrivit 

Deduction Använda regler för att förstå och producera 

språk 

Imagery Använda bilder (visuellt eller mentalt) för att 

komma ihåg. 

Auditory representation Spela upp i huvudet hur ett ord/fras/mening låter 

för att öka förståelse. 

Elaboration Relatera till tidigare kunskap, information, 

associera  
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Transfer Använda det man redan vet om språk för att 

hjälpa förståelsen/produktionen 

Inferencing Använda information i text för att gissa 

betydelsen av något nytt, förutse eller fylla i 

luckor. 

Social and affective strategies  

Questioning for clarification Fråga om förklaring, omformulering, exempel 

eller bekräftelse 

Cooperation Använda en kompis för att lösa ett problem, få 

information, få feedback på muntlig eller 

skriftlig prestation. 

Self-talk Minska ångest av att använda mentala tekniker 

som gör att man känner sig kompetent inför 

uppgiften. 
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III) Läsfixarna strategier 
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IV) Intervjumall 

Bakgrundsfrågor 

1. Namn 

2. Undervisar i (årskurs och ämnen) 

3. Antal år som lärare 

4. Utbildning 

5. Vad har du för erfarenhet av engelska språket? (utbildning, jobb, utlandsvistelse etc.) 

Vad är en språklig förebild för dig? 

Hur är du en språklig förebild i klassrummet? 

Om du skulle beskriva en bra engelsklektion, vad krävs av dig och vad krävs av eleverna för 

att det ska bli så? 

Känner du att du har rätt förutsättningar för att lyckas? 

När använder ni muntlig kommunikation under engelsklektionen? 

Har du lektioner där du fokuserar särskilt på muntlig kommunikation? 

Vad har du för inställning till språkpolicys? 

Hur ser du på elever om de inte förstår dig? 

När använder du svenska respektive engelska under lektionen? 

Vilka språkliga strategier använder ni i undervisningen? 

Hur lär du elever att använda strategier? 

Det ska finnas en progression i lärandet, hur följer du upp elevers utveckling när det gäller 

den muntliga förmågan, hur synliggör du det för eleven? 

Hur ser dokumentationen ut?  

Vad tycker du om bedömningen av elevers muntliga förmåga och då speciellt 

strategianvändningen?  

Tar du stöd från styrdokument? 

Har du läst kommentarmaterialet till ämnet engelska? 

Använder du något annat stöd utöver läroplanen? 

Är eleverna medvetna om att de använder strategier? 

Hur får du elever att prata? 

När ser du aktivt till att eleverna får möjlighet att uttrycka sig muntligt?  
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V) Dokument med strategier 
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VI) Citat hämtade ur intervjuer 

Citat 1  

Jag lägger in små övningar under 

lektionen. Jag har små lappar med 

påståenden eller frågor, så kör vi att de 

pratar ca 10 minuter två och två och eller 

tre och tre. Det behöver inte ha något 

med lektionen att göra utan vi bryter och 

gör något annat, en pratövning. (Ylva) 

Citat 2 

Ibland har vi rena, muntliga övningar. 

Exempelvis igår då vi hade en kort 

engelsklektion på 25 minuter, då 

diskuterade vi hela (lektionen), de fick 

prata i par och sedan lyfte vi det i 

helklass och diskuterade. (Sam) 

Citat 3 

Vi lägger in pratet i varje lektion där vi 

pratar engelska och inte bara lyssnar. Vi 

kör också i helklass, alla pratar samtidigt 

och säger efter mig, så får alla höra hur 

det uttalas. (Ylva) 

Citat 4 

Jag försöker få dem att prata engelska på 

en daglig basis, de lektioner vi har 

engelska. (Sam) 

Citat 5 

The students speak English most of the 

time and I encourage them to switch if 

they started in Swedish. (Lance) 

Citat 6 

(…) jag använder i första hand alltid 

engelska men i andra hand ber jag en 

elev att förklara på svenska så jag är 

säker på att alla har fått chansen att höra 

vad vi ska göra. (…) Varför jag väljer att 

inte översätta direkt till svenska är för att 

om jag lär elever att det alltid kommer ett 

facit direkt efter, då får ju inte eleverna 

någon anledning till att anstränga sig för 

att förstå, för man vill ju förstå. Det är ju 

människans natur, man vill förstå och 

man vill göra sig förstådd och då gör vi 

det först, sen backar man upp med det 

som man inte förstått. (Ylva) 

Citat 7 

Vi har jobbat jätte mycket med att säga 

saker med andra ord och jobba med de 

orden vi har. Sen behöver inte allt vara 

sant som man säger. Vet du inte vad din 

pappa jobbar med, vad det heter på 

engelska, hitta på något, säg något som 

du kan. Det behöver inte vara sant, bara 

för att ge dom modet för att våga och 

leka med språket. (Ylva) 

Citat 8  

They often start a sentence in English, 

drop a word or two of Swedish, and 

sometimes go back to English. I 

encourage them to try even if some 

words are missing. Sometimes they ask a 

classmate to translate for them. (Lance) 

Citat 9 

I 6an börjar vi med en grej som heter 

Show and tell. Första terminen i 6an 

varje vecka har vi halvklass och har med 

sig någonting som man vill berätta om, 

det kan vara vad som helst, bilder och 

grejer. De här har de förarbetat en text 

om den här grejen och tränat på att skriva 

stödord. Och tränat på muntligt hemma, 

och sen gör de det i halvklass. (Ylva) 

Citat 10 

We have several presentations planned 

throughout the year, as well as one on 

one conversations with the teacher that 

are assessed. All the documentation is 

available to the students beforehand, so 

that they can practice if needed. (Lance) 
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Citat 11 

Det beror lite på. I en klass har jag en elev som har en resurslärare med sig. Då kan vi planera ibland 

att vi startar upp ett område eller tema, eller film och att hon (resursläraren) är kvar i klassrummet och 

hjälper till och jag plockar ut elever i grupprummet en efter en och lyssnar av. Då kan jag verkligen 

höra en och en och då skriver jag små anteckningar. Sen har jag en annan klass där jag inte har resurs, 

där är jag ensam. Då kollar jag antingen med en kollega som har samma intresse av att få hjälp 

tillbaka, att man tar en eller två lektioner åt varandra för att frigöra tid. Annars kan man fråga 

resursteamet om man kan få en tillfällig resurs. Då kanske man får det en eller två pass, så får man 

göra det bästa av situationen. Funkar inte det, då får jag gå runt och lyssna i klassrummet. Och då 

väljer jag ut en period där jag aktivt ska fokusera på att lyssna. Och så skriver jag upp eleverna, och 

väljer kanske fyra elever, max fem elever som jag ska lyssna på under lektionen, utan att de vet om det 

då, för annars blir de ju så stressade så de pratar de inte. Sen står jag i närheten av dem och lyssnar när 

vi har talövningar, också antecknar jag snabbt. Så jag går och tjuvlyssnar. Så det beror på precis vilken 

situation man har. Men man måste bestämma sig för när man ska observera dem. Men sen får jag med 

mig mycket, bara av att finnas där så har jag stenkoll på vilka som har svårast och vilka som har 

lättast. Jag kan kategorisera dem. För man är ju med dem hela tiden och hör. Det bästa är att få till så 

man kan sitta en och en men det ä jättesvårt att få tid till det. (Ylva) 

Citat 12  

I min värld så tänker jag att strategier använder du om du är på väg eller om du stöter på ett problem i 

språket. Men om du har ett väldigt rikt ordförråd och är allmänt bra på engelska så stöter du på relativt 

få problem tänker jag (Sam) 

Citat 13 

Jag försöker visa om det är några svårigheter som jag själv stöter på och kanske visa hur jag använder 

strategier för att lösa problem som jag stöter på om det skulle vara några, istället för att låtsas som att 

det regnar och försöker visa sig bra utan istället modellerar och visar, här stöter jag på ett problem, så 

här löser jag det. Jag upplever att barn är väldigt bra på at härma och ta efter. De gör mycket som du 

gör. Jag försöker göra så som jag vill lära barnen att de ska bete sig. Man kan ju exempelvis stöta på 

ord som man inte kan, jag tycker inte det gör något att erkänna det som lärare, att okej där räcker inte 

mitt ordförråd till. Då kan det vara en elev som kan det ordet.  

Vad gör du om du fastnar på ett ord? Jag använder egna strategier, sen erkänner jag att det är ett ord 

som jag inte kan, är det ingen som kan det försöker jag förklara det så att de ska förstå, i värsta fall 

slår jag upp ordet om jag har tid och känner att det är viktigt. Vi har ju en viss tidspress när vi 

undervisar så ibland måste jag välja att gå vidare ändå. (Sam) 

Citat 14 

Och jag gör grupperna, jag vet ju vilka som är kompisar. Så jag försöker absolut då att para ihop 

kompisar. Jag vet ju vad de kan och vad de inte kan och jag tror inte på grupper med; Här är det tre 

som inte kan, så de sitter tillsammans. Hur ska det utvecklas då? Man kan inte heller sätta en som inte 

är alls trygg med en som kan babbla på hur mycket som helst, för då blir det en som är tyst och en som 

berättar saker. Så grupper där man dras upp, du har någon som är lite starkare än dig. Men då kommer 

det tillslut någon som är starkast, men den kan ju ändå ha en dialog med nån som är lite svagare och 

hjälpa den upp, så kan den hjälpa den som är snäppet under. Att man bygger grupper som drar upp 

varandra. (Ylva) 

Citat 15 

Vi hade möjlighet att göra det på exempelvis nationella prov, att spela in. Men vi gjorde inte det för 

både vår och elevernas skull. För att dels sitta och bedöma under tiden och sen lyssna på det i 

efterhand, det blir mycket tid som går åt, som vi inte riktigt hade då. Där skulle man säkert kunna hitta 
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någon bra modell för. Man skulle till exempel kunna göra bloggar, videobloggar eller poddar eller nåt 

sånt. Men det har vi inte gjort. Just dokumentera muntliga saker har vi inte gjort alls faktiskt. Jag 

tycker att där är man lite begränsad av de förutsättningar man har. Jag har två Ipads tillexempel, det 

skulle bli svårt att styra upp så att alla får spela in och samtidigt få flow i lektionen. (Sam) 

Citat 16 

I use no recordings, and the new GDPR law would make it difficult for me to justify having or 

keeping them. Moreover, the sheer amount of time and resources that would be invested in this makes 

it difficult to deal with. (Lance) 
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VII)  Anteckningar från observation 

A. Beskrivning av teman 

Inledning: Från att elever kommer in i klassrummet tills instruktioner om en specifik uppgift 

tar vid. 

Instruktioner: Läraren förklarar hur en uppgift ska genomföras. 

Arbetssätt: Hur elever jobbar (individuellt, par, grupp, helklass) 

Stöd: Hur läraren tydliggör lektionsinnehållet, stödmaterial till uppgifter, feedback. 

Avslutning: Hur lektionen avslutas och elever lämnar klassrummet 

Strategier: Undervisas strategier, övrig förekomst av strategier 

Upprätthållande av engelska: Hur gör läraren för att elever ska prata engelska 

Läraren skapar tillfälle för muntlig kommunikation genom: Alla metoder som får elever att 

uttrycka sig muntligt 

 

B. Anteckningar från observationen 

Tema Ylva 

Åk 6. 20 elever 

Sam 

Åk 6. 16 elever 

Lance 

Åk 5. 28 elever 

Inledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever kommer in och 

sätter sig. 

Hälsar välkommen, 

småpratar, ställer öppna 

frågor. 

Relationsbyggande prat, 

frågar om elevers 

mående mm. 

 

Berättar vad de ska göra 

under lektionen, skriver 

på tavlan 

Elever kommer in, sätter 

sig. 

Lärare pratar om 

föregående lektion. 

Ställer öppna frågor till 

elever. 

Relationsbyggande prat, 

frågar om elevers dag 

mm. 

Berättar om lektionens 

upplägg. 

Elever ställer upp på led 

utanför och blir 

insläppta av läraren. 

Eleverna hälsar 

välkomna i kör och 

tilltalar läraren ”Mr.” 

 

Förklarar upplägget på 

dagens lektion. 

 

 

 

 

Instruktioner Ges på engelska. 

Skriver agendan på 

tavlan. 

Delar ut uppgiftspapper. 

Ges på engelska.  

Visar konkret material. 

Ger exempel på hur 

eleverna ska göra. 

Ges på engelska. 

Presenterar flera 

uppgifter de kan jobba 

med. 
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Till hörövning finns 

texten utskriven som ett 

”script” 

 

Ber elev upprepa 

instruktioner på svenska 

Går igenom några svåra 

ord.  

 

Ber elever svara med 

långa meningar och att 

de ska utveckla svaren. 

 

Visar uppgifterna på 

projektor. 

 

Innan de börjar ska de 

göra en talövning och 

ger instruktioner till 

denna. De ska utgå från 

läroboken. 

Arbetssätt I par I par 

I helklass 

I par 

Individuellt 

Uppgift Lyssna på News Reed 

som handlar om 

Klimatprotester och 

kinesiska nyåret. 

Hörförståelse – svara på 

frågor. 

10 minuter diskussion 

om vad de kan göra åt 

klimathotet. I par. 

Elever är till viss del 

medskapare i innehållet. 

Samtal rör uppgiften. 

 

Talkort med påståenden, 

eleverna pratar i par 

(taget från NA-prov)  

Text om Sydafrika. 

Lyssna på den, läsa den 

högt för varandra i par, 

sen översätta till 

svenska. 

Elever är medskapare i 

innehållet 

 

Relationen i fokus 

Elever styr samtalet, 

läraren återkopplar 

-Talövning där eleverna 

ska beskriva en bild för 

varandra och lista ut vad 

som saknas på bilden.  

-Göra klart en 

skrivuppgift.  

-Läsa klart boken 

Matilda och göra 

essäfrågor som är som 

hör till den.  

 

Eleverna är där som 

mottagare och är inte 

medskapare i innehållet. 

 

Uppgiftscentrerat 

Individen i fokus 

 

Tema Ylva Sam Lance 

Stöd ”Dagordning” på tavlan.  

Stödmaterial erbjuds. 

(Visar förståelse för att 

en del elever kan ha svårt 

att bara lyssna) 

Ser till så att alla förstår 

genom upprepning, ber 

elev om översättning. 

 

Tydliga instruktioner 

Håller ordning 

Split vision – ser vilka 

som är klara tidigt. 

 

Ser till att alla förstår. 

 

Ger feedback och beröm 

när elev använder ordet 

Tydliga instruktioner 

Ser till så att alla förstår.  

Ger formativ feedback 

till elever. 
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Använder elevnära 

ämnen ex Skolstrejk – 

Greta Thunberg. 

 

 

 

because som 

sammanlänkande ord 

mellan två meningar 

 

Korrigerar felsägningar 

med utan att döma. Elev 

säger ”bjorn” istället för 

”bear”. 

 

Läser igenom ord, ber 

elever att upprepa i kör. 

Avslutning Avrundar lektionen, ber 

elever att sätta in papper 

etc. Säger hejdå. Sker på 

engelska. 

Avrundar lektionen och 

ber elever lägga tillbaka 

datorer etc. Säger hejdå. 

Sker på engelska. 

Ber elever lägga tillbaka 

datorer, lämna in den 

skriftliga uppgiften och 

ber alla vara tysta. 

Släpper ut eleverna rad 

för rad. 

 

Strategier Ber elev använda lexikon 

 

Uppmuntrar till att 

använda de ord de kan. 

 

 Elever hämtar självmant 

lexikon eller använder 

digitalt lexikon på 

datorn.  

Upprätthållande 

av engelska 

Använder engelska i 

stort sett hela tiden. 

 

Elever frågar på svenska, 

läraren ger svar på 

engelska.  

 

Uppmuntrar och 

påminner elever att 

använda engelska. 

 

Ber elev upprepa på 

engelska, det hon sagt på 

svenska. 

 

Använder engelska hela 

tiden själv. 

 

Ber elever använda 

English only 

 

Elever pratar engelska 

med varandra och med 

läraren i stort sett hela 

tiden. 

Engelska sker i stort sett 

hela tiden mellan lärare-

elev med undantag för 

att läraren säger några 

ord på svenska ibland.  

 

Eleverna småpratar både 

på svenska och engelska 

med varandra.  
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Tema Ylva Sam Lance 

Läraren skapar 

tillfälle för 

muntlig 

kommunikation 

genom 

Genom 

relationsbyggande frågor 

i början.  

 

Genom pratövningar i 

par kopplade till 

uppgiften. 

  

Genom hjälp och 

stöttning som utvecklar 

elevers svar. 

 

Kommunikationen är till 

största delen kopplad till 

uppgiften. 

 

 

Genom 

relationsbyggande 

frågor i början. 

  

Genom ”pratövning” 

både i par och helklass. 

Genom interaktion med 

elever under övningar, 

frågor som rör ämnet 

och frågor som elever 

kan svara fritt på. 

 

Repetition från 

talövningen där elever 

svarar i helklass. 

 

Informellt småprat på 

engelska mellan elever. 

Genom en kort 

pratövning från 

läroboken där elever 

jobbar i par. 

 

Läraren ställer frågor 

som är 

uppgiftsrelaterade och 

som kräver korta svar. 

Elever ställer frågor om 

uppgiften, läraren 

svarar. 

Elever småpratar 

informellt på engelska 

med varandra. 
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VIII) Missivbrev 


