
 
 

 

 

Examensarbete i Lärarprogrammet 

vid 

Institutionen för pedagogik – 2010  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA 
GENOM SPRÅKBAD 
 

Hur ett antal lärare i ämnet engelska för 
årskurs 4 - 6 resonerar om kommunikativ 
förmåga 
 

Helen Salomonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot engelska 270 högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Kommunikativ förmåga genom språkbad. Hur ett antal lärare i äm-

net engelska för årskurs 4 - 6 resonerar om kommunikativ förmåga. 

 

Engelsk titel: Communicative ability through language immersion. How some 

teachers in the subject English for year 4 - 6 reason about commu-

nicative ability 

 

Nyckelord: Språkundervisning, kommunikativ förmåga 

 

Författare: Helen Salomonsson 

 

Handledare: Agneta Welin Mod 

 

Examinator: Mary Larner 

 

 

Bakgrund 
I bakgrunden förklaras begreppet kommunikativ förmåga och de kompetenser som ingår 

samt hur synen på den kommunikativ förmågan har förändrats i kursplaner. Hur språkunder-

visning bör vara upplagd beskrivs kort. De olika kompetenserna lingvistisk, diskurs, socio-

lingvistisk, strategisk, sociokulturell och social förklaras samt vad som bör ingå för att ut-

veckla den kommunikativa förmågan beskrivs. Vikten av både utbildning och träning för 

läraren för att det ska bli ett kommunikativt klassrum tas upp och den teoretiska ramen be-

skrivs. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ett antal engelsklärare i grundskolans år 4-6 resone-

rar om kommunikativ förmåga samt hur de anser att språkundervisningen kan läggas upp för 

att utveckla denna. 

 

Metod 
Metoden som använts är den kvalitativa metoden med redskapet intervju. Intervjuer har 

gjorts med 5 lärare på olika skolor i två kommuner i Västra Götalands län. Lärarna arbetar 

alla med årskurserna 4 till 6 och har erfarenhet av undervisning i engelska. 

 

Resultat 
Av intervjuerna framgår det tydligt att det som lärarna anser vara allra viktigast för den 

kommunikativa förmågan är att eleverna får så många tillfällen som möjligt att både komma 

i kontakt med och använda språket. Även då lärarna inte namnger de olika kompetenserna i 

kommunikativ förmåga visar resultatet att de ändå berör de flesta i sin språkundervisning. 
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INLEDNING 

Att kunna göra sin röst hörd handlar om demokrati. För att göra sin röst hörd behövs ett 

språk där budskap kan uttryckas genom tal och skrift. Det går inte bara säga eller skriva vad 

som helst för att ett budskap skall gå fram utan det finns regler om hur ett språk ska använ-

das. Det finns grammatiska regler, regler om vad som skiljer en fråga från ett påstående, 

samtalsregler och det finns de regler om uttal och betoning. Genom att känna till detta men 

även att veta hur språket behöver anpassas till situation och mottagare och mycket annat har 

vi möjlighet att göra oss förstådda. Allt som nämnts ovan ingår i kommunikativ förmåga 

som denna studie handlar om. Kommunikativ förmåga är viktig i alla språk inte bara i mo-

dersmålet. Ett språk som blir allt viktigare i dagens samhälle är engelska. Studien inriktar sig 

på kommunikativ förmåga i undervisningen i engelska. 

Med hjälp av kommunikativ förmåga kan vi förstå det som sägs när vi ser på film, när vi 

tittar på TV och lyssnar på radio. Vi kan också läsa och förstå vad som står i brev, tidningar, 

böcker, informationsblad och i reklam. När vi träffar andra människor kan vi genom den 

kommunikativa förmågan göra oss förstådda och förstå vad som menas. Detta förutsätter 

förstås att vi talar samma språk. Till skillnad från för 100 år sedan är engelskan ett språk 

som vi nu möter dagligen i Sverige. Produkter i affären får engelska benämningar, mycket 

reklam är på engelska och vi stöter på en mängd engelska på TV, i film och i musiktexter. 

Engelskan blir allt viktigare i arbetslivet då många företag är internationella och engelskan 

har blivit ett språk som många människor väljer för att förstå varandra i kontakter över grän-

serna. Även privat har många människor kontakt med andra länder genom semesterresor 

utomlands och via internet. Crystal (2005, s. 114) tar upp internet som en av de faktorer som 

har gjort att engelskan har fått en väldig spridning i världen. Han räknar grovt med att av all 

den e-post som skickas i världen är tre fjärdedelar på engelska. 

De nationella proven i engelska för årskurs 5 är uppdelade i muntlig och skriftlig produktion 

samt hör- och läsförståelse (Erickson 2004). Dessa delar knyter an till olika mål i kurspla-

nen. Målen i kursplanen är inriktade på att skapa en kommunikativ förmåga, alltså att eleven 

kan använda språket. Nihlén (2004) påpekar att i årskurs 5 är till exempel minsta kravet för 

att nå målen för muntlig kommunikation att kunna vara med i enkla samtal där eleven kan 

berätta om sig själv eller andra bekanta områden. Resultat från de nationella proven visar att 

det finns elever som inte klarar målen. Då det gäller att tala var det cirka 8 procent som inte 

klarade nå målen, att skriva cirka 7 procent samt i hör- och läsförståelse cirka 12 procent 

respektive cirka 8 procent. Resultatet gäller vårterminen 2009 och för hela landet (Skolver-

ket 2010a). Detta visar att även om man eftersträvar att alla ska nå målen så finns det elever 

som inte når målen. Intressant är då att undersöka hur lärare resonerar om kommunikativ 

förmåga och hur de beskriver att de undervisar utifrån detta. 

Det var i utbildningen till lärare i engelska som jag första gången kom i kontakt med be-

greppet kommunikativ förmåga och då främst genom kursplanen. Det är som blivande lärare 

i engelska av betydelse att fördjupa sig i ett begrepp som genomsyrar hela kursplanen för att 

förbättra elevernas kommunikativa förmåga. Med god kännedom om de kompetenser, som 

Europarådet delar in den kommunikativa förmågan i (Malmberg 2001), ökar förutsättning-

arna att skapa en kommunikativ språkundervisning. I denna studie har de olika kompeten-

serna som ingår i den kommunikativa förmågan lyfts fram. Resultatet av de genomförda 

intervjuerna handlar om hur lärarna beskriver hur de ser på kommunikativ förmåga i helhet 

och hur deras språkundervisningen är upplagd. Resultatet har sedan knutits ihop med littera-

turen och de olika kompetenserna har återigen lyfts fram.  
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Då jag själv funderar över begreppet kommunikativ förmåga tänker jag i första hand på att 

ha förmåga att kommunicera så att andra förstår mig och jag dem. Främst tänker jag på att 

kunna tala och skriva men så kommer jag att tänka på alla de jag mött som inte kan tala. I 

möte med små barn som inte börjat prata samt i arbete med handikappade barn och vuxna 

som av olika anledning inte kan tala har ändå kommunikation uppstått. Genom miner, gester 

och blickar har vi ändå kunnat förstå varandra. Slutsatsen av detta korta resonemang blir då 

att det måste finnas mer bakom kommunikativ förmåga än att ha ett språk som kan uttryckas 

i tal och skrift. Det är då även av personligt intresse att undersöka innebörden av kommuni-

kativ förmåga. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal engelsklärare i grundskolans år 4-6 resone-

rar om kommunikativ förmåga samt hur de anser att språkundervisningen kan läggas upp för 

att utveckla denna. 
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BAKGRUND 

Detta kapitel börjar med en kort begreppsförklaring av vad kommunikativ förmåga innebär. 

Det fortsätter sedan med hur den kommunikativa förmågans roll har förstärkts i kursplaner-

na. Den kommunikativa förmågan delas upp i olika kompetenser för att belysa de många 

delar som kommunikativ förmåga innefattar. De olika styckena beskriver kort vad forskning 

kommit fram till behövs och innebär för den kommunikativa förmågan. Därefter beskrivs 

kortfattat en studie om hur kunskap om kommunikativ förmåga och övning påverkar en lära-

res upplägg av uppgifter för att skapa ett kommunikativt klassrum. Kapitlet avslutas med 

beskrivning av den teoretiska ramen i denna studie. 

 

Begreppsförklaring 

Hedge (2000, s. 56) sammanfattar kommunikativ förmåga som ett begrepp som innehåller 

inte bara språkliga faktorer som grammatik, uttal, betoning, ett rikt ordförråd, skrift och 

stavningsregler. Det handlar också om att känna till när och hur anpassning av språket är 

nödvändigt för att få fram det som var tänkt och för samspel med mottagare. Ytterligare in-

nebär det att kunna använda språket i både olika sorters skrift och samtal där det är bra att 

känna till hur inledning och avslut går till. I den framtagna antologin om språkundervisning 

och språkinlärning på initiativ av Skolverket beskriver Malmberg (2001, s. 18) Europarådets 

uppdelning av kommunikativ förmåga i olika kompetenser. Kompetenserna är lingvistisk, 

diskurs, sociolingvistisk, strategisk, sociokulturell och social som alla påverkar den kommu-

nikativa förmågan. Lingvistisk kompetens innefattar ordförråd, grammatik, meningsbygg-

nad, uttal, betoningar vilket är språkets form. De andra kompetenserna handlar om språkets 

funktion som hur ett språk används, att anpassa språket till situation och mottagare, att göra 

sig förstådd även då ordförrådet tryter, att ha kunskap om ett lands samhälle och kultur samt 

att utveckla vilja att använda språket (Malmberg 2001). 

 

Kommunikativ förmåga i kursplaner 

Synen på undervisning i språk i kursplanerna har förändrats. Malmberg (2001) beskriver, 

från att ha varit en undervisning där språkets form med bland annat grammatik och ordför-

råd varit den centrala punkten har under 1990-talet den kommunikativa förmågan blivit en 

central del. Även om det redan i Lgr 62 talades om språk som kontaktskapare började för-

ändringsarbete på 1970-talet mot en syn där fokus var att kunna använda språket för att 

kommunicera, det vill säga språkets funktion,. Malmberg (2001) visar att på 1980-talet an-

sågs språkkunskaper innehålla mycket mer än att kunna grammatik, ha ordförråd och kunna 

använda dessa i fraser för olika situationer. Kursplanen i Lgr 80 inriktas mer på språkets 

funktion och begreppet kommunikativ förmåga börjar användas. Innebörden av språkkun-

skaper kompletterades med att vilja och våga kommunicera på engelska som förstärks på 

1990-talet med att också våga använda sig av strategier för att ta sig förbi språkliga hinder. 

Syftet med att läsa språk för att öka förståelsen med andra kulturer beskrivs redan på 1980-

talet och blir tillsammans med kommunikativ förmåga de centrala delarna i den nuvarande 

kursplanen (Malmberg 2001). 

 

I kursplanen i engelska ses tydligt att förmågan att kommunicera på engelska är en viktig del 

att sträva mot. I beskrivningen av ämnets syfte och roll tar Skolverket (2002) upp att elever-

na skall kunna använda engelska i många olika sammanhang och att den kommunikativa 

förmågan bör vara allsidig. Elever bör också ha kunskap om engelskans utbredning och oli-

ka kulturer som använder detta språk. Det beskrivs också hur viktigt det är med engelska i 

arbetsliv och privat då detta språk är det som dominerar då det gäller internationella kontak-

ter. Även i kommande kursplan spelar kommunikativ förmåga och förståelse av andra kultu-
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rer en central roll och eleverna skall också lära sig varför språkkunskaper är viktiga (Skol-

verket 2010b). 

 

Kommunikativ förmåga 

Med utgångspunkt från språk- och litteraturvetenskapliga forskningsrön anser Lundahl 

(2009) att det inte finns någon metod för språkundervisning som kan ses som den ultimata 

men påpekar att dialog där alla elever får använda språket är vad som gör undervisningen 

kommunikativ. Tornberg (2005) har genom forskning kommit fram till att det är lätt att dela 

in språkutvecklingen i olika delar, men alla delar påverkar varandra. Tal och skrift påverkas 

av ordförråd och grammatik medan felkorrigering påverkar helheten av språkutvecklingen. 

Lundahl (2009, s. 123) påpekar också att språk skall läras i en helhet och inte delas upp i 

delar som lärs in en och en utan alla bitar hänger ihop. Därför skall inte heller kommunikativ 

förmåga delas upp och övas kompetens för kompetens men för att förstå vad den innebär 

kan den kommunikativa förmågan delas in i olika kompetenser. Malmberg (2001, s. 18) 

beskriver Europarådets uppdelning av kommunikativ förmåga som också kommer att an-

vändas i denna uppsats 

 

Lingvistisk kompetens 

Malmberg (2001) beskriver lingvistisk kompetens som den bas vilket gör kommunikation 

möjlig. Det handlar om ordförråd, grammatik, meningsbyggnad, uttal, betoningar och annat 

som har med språkets form att göra. 

 

Lundahl (2009) påpekar att ett ordförråd är viktigt för att kunna kommunicera både muntligt 

och skriftligt. Elever behöver i första hand lära sig ord som förekommer ofta i språket. Lun-

dahl (2009, s. 272) förklarar att de 2000 mest förekommande orden i engelskan utgör 80-

90% av orden i skrift och tal. Ordförråd kan ökas både genom att arbeta med glosor samt via 

användning av språket och båda delarna behöver användas i klassrummet. Börjesson (1995, 

s. 86) påpekar i sin forskningsartikel att ord som bearbetas enbart genom att memorera ord 

från en gloslista ofta glöms bort efter att glosprovet har genomförts. För att ett ord skall 

stanna i minnet kan ett sätt vara att associera det med någonting som man själv väljer. Ett 

annat sätt som Lundahl (2009, s. 276) tar upp är att använda ordet i en fras eller mening för 

att placera ordet i ett sammanhang. Han menar att ordinlärning handlar om att både kunna 

använda och förstå vad ord betyder. Både Lundahl (2009) och Börjesson (1995) anser att det 

är viktigt att eleverna får kännedom om olika sätt att lära in ord och att de sedan själva får 

välja den som passar dem bäst. 

 

Eriksson och Tholin (1997) anser att skrivande är ett sätt att utveckla och förankra språket 

vilket innebär att ord och uttryck fastnar i minnet. De har i studier funnit att många elever 

tycker att det är viktigare att kunna prata engelska än att skriva. Därför, som också Eriksson 

och Tholin (1997) menar, bör diskussioner förekomma i klassrummet om syftet med att 

skriva. Genom att skriva olika slags texter anser de att eleverna kan tillägna sig en variation i 

språket och skriften kompletterar samt stödjer det som övas muntligt. Skriftlig kommunika-

tion innebär att kunna skriva men också att kunna läsa det skrivna. Jönsson (1995, s. 63) 

menar i sin forskningsartikel att texter kan användas som ett sätt att lära sig språkets former 

men att det finns texter där grammatik och exakt stavning inte är tyngdpunkten utan kom-

munikation sätts främst. Jönsson(1995) anser att många gånger är de texter som eleverna 

läser lösryckta från sina sammanhang. Det leder till att eleven inte tar till sig språket i lika 

stor grad som då texten är intressant och i ett sammanhang där eleven kan identifiera sig. 

Dessutom anser Jönsson (1995) att diskussioner bör förekomma om syftet med läsning av 

texter och hur de påverkar socialt. 
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Om grammatik ses som en produkt handlar det om språkets byggstenar och ses grammatik 

som process handlar det om hur byggstenarna skall användas för att få till språket. Om man 

endast har byggstenar utan att veta hur och var de ska sättas in blir det inget bygge. Detta är 

ett sätt att förklara det som Tornberg (2005) beskriver om produkt och process som också 

anser att båda behövs i språkundervisningen. Hur mycket grammatik någon behöver beror 

på vem man pratar med förklarar Tornberg (2005, s. 102). Om det är en person som man 

känner väl behövs inte lika mycket grammatik som då det gäller en okänd person. Då det 

handlar om en väl känd person kan ofullständiga meningar användas och innebörden eller 

sammanhanget förstås ändå av båda eftersom de pratar om sådant båda känner till. Ju mer 

okänd en person eller ett samtalsämne är desto mer grammatik behövs som beskriver och 

förklarar. 

 

Hedge (2000, s. 158) har genom forskning och litteraturgranskaning kommit fram till att 

elever behöver tid till att processa grammatik. Nya strukturer och moment kan inte läras in 

innan eleven är redo och mottaglig för det. I denna process kan det uppstå fel, onödiga kan 

man tycka, av det som övats mycket. Detta beror på enligt Hedge (2000) att eleven är mitt 

inne i den process där det redan inlärda sätts i sammanhang med det nya. Då denna process 

tar olika tid hos olika personer bör strukturer och moment återkomma lite då och då för att 

alla elever skall hänga med. Det kan också hjälpa eleven att förstå grammatiken genom att 

jämföra med elevens modersmål för att hitta likheter eller skillnader. 

 

Diskurskompetens 

Malmberg (2001) förklarar diskurskompetens som hur ett språk används, som till exempel 

vid ett samtal att kunskap finns om hur inledning och avslut går till. Trudgill (2000), forska-

re och professor i sociolingvistik, anser att barn inte bara skall lära sig grammatik, ord och 

uttal utan också få lära sig hur språket används för att kunna medverka i den tvåvägskom-

munikation som ett samtal innebär. Det innebär att lära sig hur samtal är strukturerade och 

att det inte går föra ett samtal hur som helst. ”All societies, everywhere in the world, have 

rules about the way in which language should be used in social interaction” (Trudgill, 2000, 

s 113). Det finns, som han förklarar, regler som behöver följas för att ett samtal ska bli be-

gripligt och ett fungerande samspel i kommunikationen skall uppstå. Exempel på sådana 

regler som han tar upp är hur länge det går bra att vara tyst innan det blir pinsamt, när och 

hur det går bra att avbryta och hur svar på frågor ges. 

 

När det gäller att avbryta ett ämne i samtal behövs kännedom om hur detta uttrycks enligt 

Hedge (2000, s. 52). Det rör sig om uttryck för att byta riktning, ta upp något nytt, gå tillba-

ka till något tidigare sagt eller för att utmana till argument. Sådana uttryck behövs också 

läras för skrift vilka kan se något annorlunda ut än de i samtal. Dessutom behöver den som 

lär ett nytt språk, som Hedge (2000) tar upp, vara medveten om innebörden av ord som i 

svenskans det och de. Sådana ord syftar på substantiv som på något sätt har kommit fram i 

samtalet tidigare och som inte är lätta att förstå om man bara hoppar in i ett samtal. 

 

I sin forskningsartikel pekar Bergström (1995) på att inte enbart språkliga faktorer skall övas 

utan också samspel i kommunikation. Bergström anser att i klassrummet bör talet finnas 

som en grund från vilken andra förmågor och språkliga färdigheter skapas. Bergström menar 

också att undervisningen i klassrummet kan för eleven kännas konstlad och utan förankring i 

verkligheten vilket gör att eleven inte blir medveten ”om de personliga uttrycksmöjligheter 

språket erbjuder” ( Bergström, 1995, s. 30). Detta går enligt författaren att undvika och sam-

spel övas genom att använda det språk man lär som ”arbetsspråk” om eleven får veta varför. 

Varför visar Bergström (1995) genom följande citat. ”Förutsättningen för att elever ska ut-

veckla sina muntliga färdigheter är att de redan från början får så många tillfällen som möj-

ligt att träna sig att tala och utifrån talet utveckla en språklig kompetens”(s. 42). Eriksson 
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och Tholin (1997, s. 47) är av samma uppfattning att språket används inte bara i övningar 

utan också i samtal med både lärare och andra elever. Bergström (1995) förklarar att kom-

munikationen inledningsvis inte kommer vara flytande eller på någon högre nivå men ele-

vens motivation för att förstå och bli förstådd ökar om det som sägs känns viktigt för eleven. 

 

För att kunna vara mottagare i ett samtal är det viktigt att förstå det som sägs och det är vad 

Eriksson och Tholin (1997, s. 33) anser vara ”den färdighet som lägger grunden för elever-

nas språkutveckling”. Av samma uppfattning är Lundahl (2009) och menar också att elever 

behöver öva sig i att lyssna. För ett väl fungerande samtal behövs en lyssnare som kan sam-

spela genom att följa upp, be om förklaringar, kommenterar och spinna vidare på det som 

sagts. Hedge (2000) anser också att lyssnande är något som behöver läras men att det har fått 

en undanskymd plats då det tas för givet att alla kan lyssna. Läraren behöver ge eleverna så 

mycket övning i att lyssna som möjligt. 

 

Sociolingvisktisk kompetens 

Den sociolingvistiska kompetensen innebär att ha kunskap om hur språket behöver anpassas 

för både situation och mottagare (Malmberg 2001). Tornberg (2000, s 91) förklarar begrep-

pet kommunikation som ett sätt att överföra budskap från en person till en annan så att den 

som överför budskapet och den som tar emot det förstår varandra. Kommunikationen behö-

ver vara sådan att den passar det man vill åstadkomma med den. Hedge (2000, s. 49) förkla-

rar att i situationer som att påpeka, fråga om, klaga på eller bara påstå något är det bra att 

veta hur detta uttrycks. Uttrycken varierar också beroende på vem man pratar med vilket 

bestämmer graden av artighet. Trudgill (2000) beskriver att artighetsgraden varierar beroen-

de på skillnader i bland annat ålder, status och klass. Som ett exempel på detta tas relationen 

mellan lärare och elev i många engelsktalande länder. En elev kan inte säga du eller tilltala 

sin lärare med förnamn utan skall använda Mr, Mrs eller Miss samt efternamn. Däremot har 

läraren rätt att tilltala eleven med förnamn. Detta beror på att läraren är äldre än eleven och 

dessutom anses ha högre rang. 

 

Strategisk kompetens 

Den strategiska kompetensen förklarar Malmberg (2001) som att göra sig förstådd även då 

ordförrådet tryter genom att använda sig av sätt att komma förbi detta. Malmberg uttrycker 

det som ”verbala och icke-verbala kommunikationsstrategier” (s.18). Hedge (2000) pekar på 

att strategier behövs läras tidigt i undervisningen och menar att det är en fördel att kunna 

använda sig av dem för att det kommer att hålla uppe samtal. Eventuellt uppmuntras sam-

talspartnern till samspel genom att hjälpa till med att få fram rätt ord eller mening. Hedge 

anser också att elever behöver lära sig sådana frågor där svaren kan hjälpa till att komma 

förbi det språkliga hindret. Ett exempel på en sådan fråga är att be någon förklara vad hon 

eller han menar. En strategi som Hedge (2000, s 53) har noterat är att eleven säger ordet på 

modersmålet och sedan med gester visar vad han eller hon menar, vilket kan vara ett sätt att 

göra sig förstådd.  

 

Det ovan nämnda exemplet där eleven flikar in ett ord på modersmålet kallar Tornberg 

(2005, s.44) för ”code switch”. Andra exempel på strategier är att beskriva ett ord, förklara 

ords innebörd, direktöversätta eller bilda ord med de ord man kan. Exempel på de två sista 

kan vara översättningen damfågel istället för nyckelpiga(ladybird) och nya ordet, för att ta 

Tornbergs (2005) exempel, ”Air ball istället för baloon” (s 44). Det krävs både vilja och 

mod för att använda strategier förklarar Tornberg och lärare behöver uppmuntra elever att 

våga experimentera med språket och att inte vara rädda för att göra fel. 
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Sociokulturell kompetens 

I den sociokulturella kompetensen förklarar Malmberg (2001) att kunskap om ett lands sam-

hälle och kultur ingår. Många gånger finns det en underliggande innebörd i ord som här-

stammar från landets historia eller litteratur. Som exempel har Malmberg (2001) följande 

fras: ”He met his Waterloo when he boxed for the title” (s.18). För att förstå detta behövs 

kunskap om vad som hände vid Waterloo.  

 

Genom att språkundervisningen tar upp andra länders kulturer menar Bodin (1995, s. 138) i 

sin forskningsartikel att förståelse skapas för kulturers olikheter och där med känns inte mö-

tet med en annan kultur så främmande och krävande då någon vistas i ett annat land. Lära-

rens uppgift enligt Tornberg (2005) är att visa eleverna de skillnader som finns för att vidga 

deras perspektiv. Det behöver göras utan värderingar från lärarens håll så att eleverna kan 

skapa sina egna uppfattningar. 

 

Social kompetens 

Malmberg (2001) förklarar att vilja, attityd, motivation och empati är egenskaper som ingår i 

social kompetens. Finns inte viljan att samtala blir det inte någon vidare kommunikation. 

Hur kommunikationen ser ut i klassrummet kan ha en avgörande roll enligt Lundahl (2009, 

s. 125) som menar att eleverna genom detta socialiseras in i olika synsätt. Dels påverkar det 

hur de ser på sig själva och dels hur de ser på språket. Oskrivna regler som finns om vem får 

tala och när, styr hur kommunikationen sker i klassrummet och det kan både ge positiva och 

negativa effekter. Lundahl (2009) menar att kommunikationen i klassrummet bör vara sådan 

att alla elever får möjlighet att känna sig delaktiga och trygga. Genom en undervisning som 

innehåller mycket par- och gruppsamtal kan alla känna sig delaktiga och lära av varandra. 

Samtalen behöver ha ett syfte och ett mål som eleverna känner till. Tryggheten skapas ge-

nom att det inte finns något rätt eller fel i resultaten från samtalen. Läraren har enligt Lun-

dahl (2009) en betydande roll som intresseväckare och ledare. Hur undervisningen är orga-

niserad betyder mycket för hur eleverna kommer att se på språket och hur motiverade de är 

att använda det. Genom att låta läroböckerna styra skapas enligt Lundahl (2009) inte det 

klassrum som utvecklar den sociala kompetensen då läroböckerna skapar mycket individu-

ellt arbete. 

 

Trudgill (2000) påpekar att språk inte bara är ett medel för att överföra budskap. Det är ock-

så ett sätt att etablera och bibehålla relationer till andra människor. Bergström förklarar 

(1995, s. 31) att genom kunskap om de möjligheter som ett språk har att skapa kontakt for-

mas personer som vågar och vill använda ett nytt språk. Detta även om kunskaperna inte är 

särskilt utvecklade . Eriksson och Tholin (1997, s. 57) beskriver att lärare, för att öka moti-

vationen hos eleverna att använda engelska så mycket som möjligt, skriver kontrakt om det-

ta. För att motivera skrivandet är brevskrivning något Eriksson och Tholin (1997) tar upp 

vilket innebär att det man skriver läses av någon annan än läraren. 

 

Anthony- Beckman (2008) fokuserar på hur viktigt det är för läraren att använda språket på 

rätt sätt för att elevers språk skall utvecklas. Det vill säga att genom att lyfta språket en nivå, 

ovanför den som eleven ligger på, utmanas eleven till utveckling. När eleven sagt något som 

inte är korrekt kan läraren svara med att upprepa det på ett korrekt sätt. På så sätt får också 

eleven respons utan att behöva känna att det var helt fel. Anthony- Beckman (2008) menar 

också att detta förutsätter att språket som ska läras in används hela tiden. Vad läraren ska 

rätta hos eleverna är något som Hedge (2000) anser är en viktig fråga att ställa sig. Det finns 

fel som stör men ger ändå ett begripligt språk som att använda is istället för are och fel som 

förstör så att det som sägs eller skrivs inte förstås alls, till exempel att använda and istället 

för are. Felen kommer av att den kunskap som finns av språket antingen är ofullständig eller 

felaktig. I motsats till de felen finns det misstag som kommer från faktorer som trötthet eller 
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slarv. Att korrigera kan ha både upplyftande och nedslående effekter hos eleverna. Det är 

inte bra att utelämna korrigering heller. Hedge (2000) menar att det krävs skicklighet och 

omdömesförmåga av läraren för att veta när och vad som ska korrigeras så att eleverna inte 

hämmas i språkutvecklingen. Tornberg (2005, s. 118) anser att fel ingår i språkutveckling 

och kommer att självrättas ju längre en elev kommer i sin utveckling. Tornberg anser ändå 

inte att korrigering skall utelämnas helt då det finns risk att en elev börjar använda det felak-

tiga vilket kan påverka de andra eleverna att göra det samma. Det är fel som förstör och an-

vändning av fel ord som skall korrigeras enligt Tornberg (2005). 

 

Forskning om planering av kommunikativ undervisning 

Wyatt (2009) har tittat på hur utbildning om att praktiskt lägga upp kommunikativ undervis-

ning påverkat en lärare för att skapa ett kommunikativt klassrum. Läraren studerades under 

tiden hon både undervisade elever och undervisades själv. Resultatet visar att det till en bör-

jan tog mycket tid att planera undervisningen men att eleverna tyckte om de kommunikativa 

uppgifterna. Genom den kurs läraren deltog i fick hon mer kunskap om vad kommunikativ 

undervisning innebar. Hennes synsätt förändrades från att se undervisningen som överföring 

av kunskap till att se den som ett samspel där kunskap uppstod. Ju mer övning i att planera 

kommunikativa uppgifter hon fick desto säkrare blev hon. Detta tyder på att både undervis-

ning och övning behövs för att lärare ska kunna planera uppgifter som främjar ett kommuni-

kativt klassrum. 

 

Teoretisk ram 

Den teoretiska utgångspunkten i denna undersökning handlar om språkinlärning ur vilken 

kommunikativ förmåga bildas. Krashen (1981) kallar sin teori för ”Monitor theory” och 

handlar om inlärning av ett annat språk än modersmålet. Inlärning av ett nytt språk sker  

genom undermedvetet förvärvande och medvetet lärande. Förvärvandet ses som den mest 

viktiga faktorn när det gäller att lära sig ett språk. Förvärvandet jämförs med det sätt som 

små barn lär sig sitt modersmål. Det vill säga att språket finns omkring dem hela tiden och 

så småningom kommer mönster bildas vilka barnet provar.  

 

Det medvetna lärandet och det omedvetna förvärvandet kallar Krashen (1981) också för 

formell och informell inlärning. Den formella inlärningen beskrivs som det sätt elever lär sig 

ett nytt språk i skolan. I skolan presenteras språkets regler, det vill säga grammatik och me-

ningsbyggnad, en i taget och respons till eleverna består mycket av korrigering av fel för 

varje regel. Den informella inlärningen består inte av denna uppräkning av regler eller fel-

korrigering. Den består istället av en ständig exponering av språket som ger möjlighet att 

skönja språkregler som kan provas. Responsen är också här korrigering men inte vid varje 

regel. 

 

Krashen (1981) menar att det informella lärandet, som till exempel sker när någon vistas i 

ett annat land, har visat sig ge lika goda resultat om inte bättre än det formella. Teorin går 

därför ut på att ett nytt språk skall läras genom att personen utsätts för språket så mycket 

som möjligt. 

 

Krashen (1982, s. 58) har funnit att undervisningen kan påverka positivt om det förekommer 

”comprehensible input” vilket översatt kan kallas begripligt inflöde. Med begripligt inflöde 

menas att språket som eleven utsätts för inte får vara på så hög nivå att det eleven hör inte 

förstås alls och uppfattas endast som ljud. För att eleven ska utvecklas språkligt behövs in-

flöde som ligger strax ovanför den språkliga nivå som eleven befinner sig på. Detta är vad 

Krashen (1982) kallar för ”i + 1” (input + 1). Krashen menar att det skulle vara teoretiskt 

sett möjligt att lära sig ett språk utan att tala det. Genom att lyssna till och läsa texter på 

språket skulle det vara möjligt om nivån på språket var begripligt. Men att använda språket 
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(output) i samtal är ändå viktigt då det påverkar mängden inflöde. Krashen (1982) uttrycker 

det som ”Simply, the more you talk, the more people will talk to you” (s. 60). 

 

När det gäller kommunikativ förmåga menar Krashen (1982, s.79) att det är något som både 

undermedvetet förvärvas och som medvetet lärs in. Det förvärvas genom stor mängd begrip-

ligt inflöde vilket innebär att det som sägs inte är helt främmande utan det förekommer ord 

som känns igen. Det som kan läras in är olika samtalsregler som inledning och avslut samt 

frågeformuleringar för att få hjälp i olika situationer. Krashen (1982) poängterar att kommu-

nikativ förmåga är ett verktyg som behövs för att kunna föra samtal och att det verktyget 

kommer att hjälpa elever i den fortsatta språkutvecklingen utanför skolan. 

 

Det är alltså genom ett stort språkligt inflöde både muntligt och skriftligt samt inlärning av 

olika regler som den kommunikativa förmågan kan utvecklas. Det är därför intressant att ta 

reda på hur verksamma lärare resonerar om kommunikativ förmåga och språkundervisning. 
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METOD 

I detta kapitel tas studiens kvalitativa metod upp och hur den kan betraktas som hermeneu-

tisk. Dessutom beskrivs urval och genomförandet av studien samt vilka de etiska principerna 

är och hur de har följts. Därefter följer en beskrivning om hur analys av resultatet har gjorts 

och kapitlet avslutas med att ta upp studiens tillförlitlighet och giltighet. 

Kvalitativ metod 

Metoden som valdes var kvalitativ med redskapet intervju. Denna studie är kvalitativ i den 

bemärkelsen att syftet är att ta reda på olika lärares tolkning av begreppet kommunikativ 

förmåga och hur de beskriver att de lägger upp språkundervisning. Resultatet blir olika tran-

skriberade texter som sedan tolkas vilket gör att undersökningen betraktas som enbart kvali-

tativ. Kvale (1997, s.69) beskriver att intervjutexter kan analyseras både kvalitativt och 

kvantitativ beroende på undersökningens syfte. Om resultatet av undersökningen behöver 

vägas upp med statistik för att visa påverkan på något så är den både kvalitativ och kvantita-

tiv. I denna studie kommer inte statistik blandas in då syftet inte är att ta reda på hur många 

elever som påverkas av det lärarna beskriver om språkundervisning. 

 

Då syftet med undersökningen är att ta reda på lärares uppfattningar och åsikter passar red-

skapet intervju. En halvstrukturerad intervjuplan (Bilaga 1) har använts som både Lantz 

(2007, s. 58) och Kvale (1997, s.121) beskriver som en plan som består av frågor som hand-

lar om olika områden och begrepp som intervjuaren i förväg har valt att lyfta fram med be-

stämda följdfrågor. Detta kan jämföras med den öppna intervjun där frågorna är vida och 

följdfrågor bestäms efter vad respondenten svarat Lantz (2007, s.53). Lantz menar också att 

det är, för en intervjuare som inte är speciellt erfaren, bättre att välja någon annan form på 

intervju än den öppna. De begrepp som valdes att lyftas fram i denna undersökning var 

språkundervisning, kommunikativ förmåga och strategisk kompetens. Enligt kursplanen, 

som är ett av de styrdokument som lärare skall följa, är syftet med språkundervisning att 

utveckla elevers kommunikativa förmågan (Skolverket 2002). Där av kommer intresset av 

att undersöka begreppen språkundervisning och kommunikativ förmåga för att som blivande 

språklärare kunna utföra ett gott arbete. Anledningen till valet av frågor om strategisk kom-

petens kommer av personlig övertygelse om att denna kompetens är mycket viktig då det 

gäller att kompensera brister i de andra kompetenserna. 

 

Hermeneutik 

Kvale (1997, s.49) beskriver att hermeneutik från början var att förstå och hitta en mening 

med en text genom tolkning av den. Kvale menar att en studie gjord med redskapet intervju 

är hermeneutisk då resultatet av intervjuerna, då de är transkriberade, bildar en tolkningsbar 

text. Därför kan denna studie betraktas som hermeneutisk. Kihlström (2007) förklara herme-

neutik som ett sätt ”att förstå någon del av verkligheten” (s 228). I denna studie handlar den-

na del om hur ett antal lärare ser på kommunikativ förmåga. 

 

Lantz (2007, s. 43) menar att den kvalitativa ansatsen är ”anti-positivistisk” där verkligheten 

betraktas som subjektiv. I denna undersökning har slutsatser inte generaliserats för att gälla 

allmänt, utan betraktats som en sanning som kan förändras beroende på person och sam-

manhang. Genom intervjuer kommer lärarnas syn på begreppet kommunikativ förmåga 

fram. Dessa har sedan tolkats med hjälp av egen förståelse och syn på begreppet samt 

granskning av litteratur. 

 

Urval 

För studiens intervjuer har fem lärare med erfarenhet av undervisning i engelska i årskurs 4-

6 intervjuats. Av dessa arbetar tre lärare just nu med undervisning i engelska för årskurs 4–6 
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samt två lärare som har undervisat engelska i dessa årskurser men för tillfället undervisar 

andra ämnen. De har varit verksamma från tre till trettiofem år och arbetar på skolor i två 

olika kommuner i Västra Götaland. 

 

Lärarna som intervjuats har jag antingen tidigare träffat under mina verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder på olika skolor eller som jag via andra bekantskaper fått kontakt med. 

Som huvudinriktning i utbildningen har jag haft engelska och enligt de regler som fanns vid 

genomförandet av detta examensarbete skall något inom inriktningen undersökas. Därför har 

lärare med erfarenhet av undervisning i engelska kontaktats. 

 

Genomförande 

En intervjuplan (Bilaga 1) gjordes där begreppen språkundervisning, kommunikativ och 

strategisk förmåga var områden som frågorna gällde. Planen innehöll även bakgrundsfrågor 

såsom om utbildning, vilken årskurs/årskurser läraren undervisade i samt behörighet vilka 

skulle tjäna som uppvärmningsfrågor. För att ta reda på om frågorna fungerade i praktiken 

gjordes en provintervju. Resultatet från denna provintervju visade att frågorna inte misstol-

kades och svaren gav ett tillfredställande resultat. Därför gjordes inga ytterligare ändringar i 

intervjuplanen. 

 

Frågorna skickades till alla respondenterna, även respondenten till provintervjun, innan in-

tervjuerna genomfördes för att de skulle ha en chans att bekanta sig med dem. Det gjordes i 

syfte att minska den psykiska påfrestningen det kan innebära att komma med ett svar just för 

tillfället utan reflektion. Lantz (2007. s. 91) beskriver att psykiska faktorer som att vara ner-

vös eller orolig kan inverka negativt i intervjusammanhang 

 

Alla intervjuer genomfördes på platser i skolorna där ingen annan räknades med att befinna 

sig under tiden och vi kunde sitta ostörda. Placering i lokalen fick respondenten själv välja 

varefter jag placerade mig vid sidan av respondenten istället för rakt framför för att minska 

känslan av förhör. Tanken med både bakgrundsfrågor, lärarnas möjlighet att bekanta sig 

med frågorna i förväg och placering var att försöka skapa en så stressfri och avslappnad in-

tervjusituation som möjligt. 

 

Intervjuerna spelades in eftersom det som ensam intervjuare är svårt att få med allt som sägs 

och också kunna koncentrera sig på intervjun. Inspelningarna transkriberades med vad som 

hade sagts dock togs småord som eh och hm bort. Som Kvale (1997, s.152) beskriver är det 

beroende på undersökningens syfte hur en transkribering ser ut. Då det gäller språklig eller 

psykologisk analys bör inte pauser och småord tas bort då det syftar till att analysera känslor 

och attityd. I denna studie är det ämnet i sig som är relevant. 

 

Etik 

I denna undersökning har Vetenskapsrådets (2002) etiska principer beaktats. Detta innebär 

att de krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som ställs har följts. I 

nedanstående stycken beskrivs hur detta har gjorts. 

 

Information om undersökningens syfte, hur data behandlas och hur intervjun ska gå till har 

delgivits respondenten innan intervjun startat. Dessutom har respondenten ännu en gång 

enligt samtyckeskravet informerats om att det är frivilligt att delta och att hon eller han själv 

har rätt att avbryta intervjun när personen själv vill. 

 

För att kravet på konfidentialitet ska följas skall allt material som insamlats behandlas på ett 

sådant sätt att ingen skall kunna identifiera personer (Vetenskapsrådet 2002). I denna upp-

sats finns inga namn på personer, skolor eller orter. Det material som samlats in har enbart 
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används för undersökningens syfte i enlighet med nyttjandekravet och kommer att förstöras 

samt raderas vid avslutat arbete. 

 

Analysbearbetning 

Det som i denna studie har analyserats är vad lärarna anser kommunikativ förmåga är och 

hur de beskriver sin språkundervisning. Kommunikativ förmåga och språkundervisning har 

först tittats på i helhet för att sedan analyseras mer i detalj. Jämförelser mellan likheter och 

skillnader av det de olika lärarna har berättat och sammanställning i olika kategorier har 

gjorts. Hur många av lärarna som uttrycker liknande åsikter har också tittats på och redovi-

sas i resultatet. Kategorierna redovisas i resultatet med den kategori som lärarna ansåg vikti-

gast först. Detta kan liknas vid det som Kvale (1997, s. 184) beskriver som ad hoc där olika 

sätt används, växlas mellan och kopplas samman för att skapa mening. Jämförelser, sam-

manställningar, kategorisering och beräkningar beskrivs som sätt som kan användas då ana-

lyser görs genom ad hoc. 

 

De kategorier som användes var ”Tala och lyssna” vilken räknas till den kategori som lärar-

na ansåg vara viktigast för att träna den kommunikativa förmågan. Därefter följer ”Skriva 

och läsa” och ”Förstå och bli förstådd” vilka båda är viktiga men som i intervjumaterialet 

inte framträdde som det allra viktigast. 

 

I resultatet kommer lärarna kallas L1 till L5. Det innebär inte att L1 är den första intervju 

och L5 är den sista. Med datorns hjälp har intervjuerna slumpmässigt valts ut att kallas L1 

till L5 utan inbördes ordning. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet förklarar Kihlström (2007, s 231) innebär hur trovärdigt resultatet av under-

sökningen är och det finns olika sätt att försäkra sig om detta. Kihlström nämner att det be-

hövs träning i att intervjua vilket ökar tillförlitligheten. Jag har under utbildningen haft två 

tillfällen då intervju har övats. För att öka tillförlitligheten har intervjuerna spelats in så att 

endast det som sagts har analyserats vilket Kihlstöm också nämner. När analys görs kommer 

tillförlitligheten också att prövas. Jonsson (2006, s.164) pekar på att när slutsatser dras kan 

dessa endast betraktas tillförlitliga om det slutsatsen handlar om också är det som har under-

sökts, det vill säga att det finns empirisk grund för slutsatsen. För att öka tillförlitligheten 

bör tidigare forskning och teorier på området användas som kan ställas i jämförelse med den 

gjorda undersökningens resultat. Både i analys och i slutsats har hänsyn till detta tagits. 

Björkdahl Ordell förklarar (2006, s.72) att tillförlitlighet även kommer genom att (förutom 

bakgrundsfrågor) endast frågor som har med problemområdet att göra ställs vilket också 

varit avsikten med de frågor som konstruerats. 

 

I avseende att kunna säga att det som undersökts gäller allmänt för alla lärare som undervi-

sar i språk är inte studien giltig då det enbart handlar om ett fåtal respondenter vilket också 

Lantz (2007, s. 14) påpekar. Dock ökar giltigheten som Björkdahl Ordell (2006, s.72) för-

klarar genom att frågorna är ställda på ett sådant sätt att de inte skall gå att misstolkas. Re-

sultatet från intervjuerna visar på att respondenterna beskriver samma områden vilket tyder 

på att frågorna är svåra att misstolkas. Kihlström (2007, s 231) beskriver att ett sätt att öka 

giltigheten är att en provintervju har genomförts vilket också har gjorts i denna studie. 
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RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av analysen av de gjorda intervjuerna i tre kategorier. Den 

första är tala och lyssna som tar upp vad de intervjuade lärarna berättar om dessa när det 

gäller kommunikativ förmåga. Nästa kategori är skriva och läsa där resultatet redogörs av 

vad lärarna berättar om hur de arbetar med dessa i språkundervisningen och vad som är bra 

att kunna för att öka den kommunikativa förmågan. I den sista kategorin om att förstå och 

bli förstådd beskrivs vad lärarna berättar att de gör för att eleverna skall förstå det som sägs. 

Dessutom redovisas hur lärarna själva gör för att ta sig förbi språkliga hinder och hur de 

anser att eleverna gör och hur de kan arbeta med för att själva bli förstådda. 

För att inte någon skall kunna identifiera någon lärare kallas de för L1 till L5 där L står för 

lärare. Siffrorna beskriver inte någon speciell ordning på intervjuer utan har med hjälp av ett 

datorprogram slumpmässigt valts ut. 

Tala och lyssna 

I samtliga intervjuer märks en tydlig rangordning av vad lärarna anser vara det viktigaste för 

eleverna att lära sig för att förbättra den kommunikativa förmågan. Det som beskrivs vara 

det främsta eleverna behöver lära sig är att tala engelska. Lärarna anser att det eleverna i 

första hand kommer att använda språket till är muntlig kommunikation. 

Om man tänker i förlängningen på eleverna vad de ska använda det till så är det 

framförallt att göra sig förstådd och förstå. Muntligt. (L2) 

För elever som har stora problem med engelskan fokuserar jag främst på den 

muntliga kommunikationen, att de kan tala engelska och förstå talad engelska. För 

de övriga barnen tycker jag också att detta är det allra viktigaste. (L4) 

Lärarna beskriver att i undervisningen gäller det att prata och att höra så mycket engelska 

som möjligt. En av lärarna som undervisar elever i årskurs 5 och 6 berättar att för att elever-

na skall använda engelskan så mycket de kan har det skrivits in i elevernas individuella ut-

vecklingsplan IUP. Även L3 som också undervisar i årskurs 6 beskriver att eleverna behöver 

prata mycket och det görs genom diskussioner om de texter de läser i läroboken. Ju intres-

santare texterna är för eleverna ju mer anser L3 att de pratar. L5, som undervisar i årskurs 3 

och 4 där eleverna just börjat lära sig engelska, anser att eleverna också behöver prata 

mycket för att våga använda det nya språket. 

[…]man måste prata mycket engelska så att man inte har problem med att ta eng-

elska i sin mun utan att det är pinsamt eller så. Då tror jag det är viktigt att man 

har fått prata minst 5 min per lektion och att var och en får säga någonting och 

repetera. (L5) 

Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de på olika sätt tar upp fria samtal som ett sätt 

att öva den kommunikativa förmågan. För L1, L3 och L4, som alla beskriver undervisning i 

engelska för årskurs 5 och 6, innebär de fria samtalen både att samtala om sådant som ligger 

nära eleverna och mer organiserade övningar. Följande utdrag visar exempel på både fritt 

samtal och mer organiserat samtal. 

Ett sätt kan ju vara att ställa frågor till varandra och så svara eller att man hittar 

ett ämne som man är intresserad av eller att man har olika intressen som man del-

ger varandra.[…] Lite färdigskrivna dialoger att lära in och spela upp. (L1) 
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För L2 och L5, som båda har erfarenhet av undervisning i engelska för årskurs 4, är det svårt 

att få eleverna att samtala fritt på engelska. Anledningen är anser de båda att eleverna ännu 

inte har det ordförråd som krävs. L2 anser att innan eleverna kan samtala fritt behöver de få 

lära sig fraser och öva givna dialoger. Även L5 anser att eleverna behöver öva dialoger. 

Dessutom menar L5 att det är bra för eleverna att känna till hur frågor och svar är konstrue-

rade och att det blir enklare att göra egna när en del ord är lika i både svar och fråga. 

 

L1 tar upp att det inte blir någon kommunikation om den man pratar med inte lyssnar. Ett 

sätt att träna på att lyssna som L1, L2 och L4 beskriver är att antingen en bild eller ett ord 

beskrivs av en elev eller av läraren. De andra eleverna får sedan antingen rita eller gissa vad 

det är som beskrivs. Detta är även enligt lärarna ett sätt att öva den strategiska förmågan som 

innebär att ta sig förbi ett språkligt hinder. Alla de intervjuade lärarna berättar att de vill ge 

eleverna chans att höra på engelska så mycket som möjligt. Genom att använda engelskan i 

klassrummet så mycket som det går, lyssna på texterna i läroboken och se på film får elever-

na möjlighet att höra olika varianter av språket enligt lärarna. L2 påpekar också då eleverna 

har läxor som innebär att öva uttal borde de få med sig en skiva där de kan lyssna på texten. 

Vi kan inte begära att de ska ha uttal om de inte får möjlighet att lyssna på engels-

ka uttal. Sådana saker som läxor. Att ha en text att läsa utan att ha skiva med sig 

hem att lyssna på det är ju kanske inte så smart egentligen. (L2) 

 

Skriva och läsa 

Även om det muntliga anses av de intervjuade lärarna vara det viktigaste beskriver de ändå 

många situationer där eleverna skriver. Både L1 och L4 berättar om att de använder brev-

skrivning för att höja motivationen till att skriva. L1 har med årskurs 6 börjat brevväxla med 

en klass som inte heller har engelska som modersmål. Då det finns en annan mottagare än 

läraren ger skrivandet en mening och en annan innebörd anser L1. Även L4 har i sina klasser 

haft brevkompisar men har också brevväxlat själv med den egna klassen. Både L1 och L4 

beskriver skriften som ett komplement till det muntliga vilket övar båda färdigheterna sam-

tidigt. 

Skriva tycker jag är intressant också. För jag tycker det kompletterar det muntliga 

bra. Att man skriver ner det man kan säga och ser det talade skriftligt. (L1) 

Barnen har tränat på att skriva frågor med hjälp av olika mallar som jag har 

gjort, och sedan intervjuat varandra. […] Barnen får efter intervjun sammanställa 

sina svar och sen berätta om personen de intervjuat för resten av gruppen. Det blir 

träning både av muntliga och skriftliga färdigheter. (L4) 

För att kunna kommunicera tar de intervjuade lärarna upp inlärning av ordförråd som två av 

lärarna berättar innehåller aktiviteter där eleverna skriver. För eleverna som L1 har blir det 

oftast skriftliga glosförhör då läraren anser det vara det lättaste sättet att förhöra. L5 låter 

eleverna arbeta skriftligt med glosor genom att de själva väljer 10 glosor ur en text varav 2 

ord ska skrivas som frågor och 2 ord sättas i en mening. För att alla elever ska få del av olika 

sätt att använda ord i meningar diskuteras de i klassen. 

Och då för att alla ska få ta del av olika meningar och olika upplägg, olika sätt att 

skriva så sitter vi i en ring tillsammans där alla läser upp de meningar som de har 

skrivit hemma och frågor. Så då får de både skriva det några gånger och så får de 

höra orden i andra typ av sammanhang, istället för att bara träna stavningen. (L5) 
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Även L1 uppmanar sina elever att öva på de meningar som finns som exempel i gloslistan. 

L5 berättar också att ju mer eleverna arbetar med att skriva meningar desto mer vågar de 

prova att skapa korta och enkla meningar själva, istället för att använda sig av de exempel 

som de får från läraren. 

 

Alla de intervjuade lärarna använder läroböcker i undervisningen av engelska i vilka elever-

na arbetar med texterna genom att läsa och översätta dem. Endast L4 beskriver att eleverna 

läser annat än de texter som finns i läroböckerna. Det handlar då om elever i årskurs 5 och 6 

som läser böcker där språket är anpassat till olika nivåer. Dock tar L3 upp att det är viktigt 

att läsa om de kulturer där engelskan används och anser att det är något som texterna i läro-

böckerna täcker bra. 

Sen står det ju i läroplanen med att vi ska prata om olika länder eller kulturer där 

engelska är. Och det är ju USA, Australien, Sydafrika, Storbritannien så att man 

försöker läsa berättelser från de här delarna av världen där man har engelska som 

sitt språk. Och det tar ju böckerna upp bra tycker jag. (L3) 

 

Förstå och bli förstådd 

Enligt L5 behöver det som sägs på engelska översättas till svenska för att alla ska förstå. L5 

inser själv att det blir väldigt mycket översättande och att instruktioner som förekommer 

varje lektion kanske inte är nödvändiga att översätta varje gång. 

[…]fortfarande upptäcker jag själv att jag översätter ganska mycket. Och det kan 

ju vara ganska hackigt kanske att lyssna på det också men några kanske sitter där 

som ett frågetecken annars och undrar vad jag menar och så. Så att så småningom 

ska jag nog släppa lite grann på det känner jag […]de här formuleringarna som 

jag använt väldigt, väldigt mycket att jag struntar i att säga den svenska översätt-

ningen precis efter utan ser om de hänger med ändå. (L5) 

Även L4 som arbetar med årskurs 5 och 6 anser att det som sägs på engelska behöver över-

sättas så att alla skall förstå. 

 

De flesta av de intervjuade lärarna tar upp att de arbetar med lite grammatik. L3 och L5 an-

ser båda två att eleverna skall uppmuntras till att använda språket och att inte de får hämmas 

av att det skall vara helt grammatiskt korrekt det de säger eller skriver. L3 jämför med hur 

det är att själv träffa någon som inte talar helt korrekt svenska. 

[…]vi förstår ju folk från andra länder om de använder fel böjning på verb och 

använder fel pluraländelse så förstår vi. Vi förstår ju dem och det tycker jag är 

viktigt med de yngre barnen när de lär engelska då att man inte får knäcka dem för 

mycket med nu sa du inte does utan du sa do istället och det ska vara does. (L3) 

L5 tycker att grammatik är viktigt för att det ska ”låta vettigt när man pratar”. Istället för att 

korrigera allt eleverna gör menar L5 att det går att väva in grammatiken genom att svara 

dem med det korrekta sättet. Men en del momentövningar i grammatik ingår i undervisning-

en eftersom L5 anser det vara befogat rätta fel som ändå uppstår efter att de arbetat med nå-

got en tid. De andra lärarna beskriver också arbete med grammatik i språkundervisningen. 

 

Ett sätt att göra sig förstådd när orden tryter är att använda olika strategier. Lärarna själva 

beskriver hur de själva gör i sådana situationer och menar att det är enklare med ett stort 

ordförråd att kunna använda andra ord eller att beskriva vad man menar. Andra strategier var 

att slå upp ord i lexikon, använda gester och kroppsspråk och en lärare berättade om att rita 
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en bild vilket kunde underlätta förståelse. Vid frågan om vilka strategier eleverna själva an-

vänder svarade alla lärarna att de säger ordet på svenska. 

De pratar svenska. Det kan jag ju säga till 95 % i alla fall. (L1) 

L1 berättar att om eleverna använder svenska istället för engelska blir de för det mesta om-

bedda att använda engelska. Eleverna brukar då ofta slå upp ordet de söker i lexikon berättar 

L1. L4 menar att det är de duktiga eleverna som kan beskriva med andra ord och att de ele-

ver som har svårt med engelska ger upp. Även L3 upplever att eleverna ger upp i sina försök 

att göra sig förstådda och tar till svenska istället. L5 menar att det krävs mod och elever be-

höver en viss grundläggande kunskap i engelska för att komma förbi ett hinder som då ele-

ven inte hittar eller kan ett ord. Även L2 menar att det är svårt för elever som just börjat lära 

sig engelska att ta sig förbi hinder men anser att det är lättare då eleverna skriver. 

Då är det nog framför allt i skriften lättare för dem att gå runt om. För då har de 

tiden på sig. Men att stå och prata så blir det en annan press. (L2) 

Ett sätt att öva strategier som de flesta av de intervjuade lärarna tar upp är att eleverna får 

beskriva en bild eller ord. Både L2 och L4 anser att genom att undanhålla möjligheten att 

använda svenska kan eleverna upptäcka att de både behöver och kan ta sig förbi språkliga 

hinder. L3 menar att eleverna behöver få mallar på sätt att ta sig förbi hinder. Genom att 

delge resten av klassen hur någon elev har lyckats med att hitta en lösning får de exempel 

som de sedan själva kan använda. 
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DISKUSSION 

Detta kapitel börjar med en kort diskussion om metoden. Därefter jämförs resultatet av in-

tervjuerna med den litteratur om tidigare forskning som tagits upp i kapitlet ”Bakgrund”. 

Det börjar med den kommunikativa förmågan och fortsätter sedan med indelning i de olika 

kompetenserna som ingår. Kapitlet avslutas med didaktiska konsekvenser, förslag till ytter-

ligare forskning och tack till lärare och handledare.  

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden med redskapet intervju som valdes till denna studie var lämplig då 

syftet var att ta reda på hur lärarna resonerar om kommunikativ förmåga. Om syftet istället 

varit att ta reda på hur lärarna arbetar i klassrummet för att utveckla den kommunikativa 

förmågan skulle observation varit lämpligare. Naturligtvis skulle det varit intressant att ha 

gjort båda men det var inte möjligt på grund av tidsbrist. 

 

För att minska påfrestningarna med att komma på ett svar med en gång och eventuellt få 

utförligare svar skickades frågorna ut till respondenterna i förväg. Alla respondenter hade 

innan intervjuerna genomfördes tittat igenom frågorna men endast två hade haft tid att re-

flektera över dem. De lärare som reflekterat över frågorna svarade lite mer utförligt än de 

andra men inget tydde på att lärarna läst på om ämnet eftersom alla lärare; även de på andra 

skolor; svarade likvärdigt på frågorna. Att svaren inte blev mycket mer utförligare efter re-

flektion kan bero på att frågorna handlade om sådant som intresserar och engagerar lärarna 

vilket också några av dem påpekade. 

 

Då intervjuerna genomfördes upplevde jag det själv som att stämningen var avslappnad och 

jag upplevde inte att lärarna var stressade av situationen. Jag uppfattade inte att begreppen 

var svåra att förstå men frågan om synen och upplägg av språkundervisning skulle varit 

uppdelad i två frågor. Svaren på denna fråga skulle eventuellt blivit utförligare om upplägg 

av språkundervisningen varit en separat följdfråga. Med frågan konstruerad som den var 

blev det svårt för respondenterna att koncentrera sig på både syn och upplägg av språkun-

dervisningen. 

 

Studiens giltighet skulle ha ökat om fler lärare intervjuats men det var svårt att få tag på lära-

re som ville ställa upp på intervju. De lärare som först tillfrågades var upptagna av utveck-

lingssamtal och dessutom inföll höstlovet vid den tidpunkt då intervjuerna var planerade att 

genomföras. 

 

Resultatdiskussion 

Det som de intervjuade lärarna anser vara viktigast i språkundervisningen och för att förbätt-

ra den kommunikativa förmågan är att elever kommer i kontakt med språket så mycket som 

möjligt. Det innebär att de får lyssna och läsa mycket, så kallat språkbad, samt att de bör 

använda språket själva så mycket de förmår. Krashen (1982) menar också att den kommuni-

kativa förmågan övas bäst genom att eleverna ständigt utsätts för språket. Även Eriksson 

och Tholin (1997) och Bergström (1995) anser att engelskan skall finnas i klassrummet som 

ett arbetsspråk där instruktioner och samtal förs på engelska. 

 

Lärarna vill att eleverna skall höra engelska så mycket som möjligt men två av dem berättar 

att de översätter det de sagt på engelska till svenska. Anledningen till att de översätter är att 

lärarna vill underlätta så att alla elever ska förstå det som sagts vilket kan ses som att lärarna 

inte tror på elevernas egna förmåga att klara sig i situationer då de inte förstår. En instruk-

tion som att ta fram boken behöver inte översättas varje gång utan det som sägs kan förtyd-

ligas genom att hålla upp boken. Det är ett sätt att göra sig förstådd genom att använda den 
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strategiska förmågan som ingår i den kommunikativa förmågan. Om översättningen blir till 

en vana kan det hända att eleverna endast sitter och väntar tills de hör svenskan och hela 

idén med språkbad försvinner. Det kan bli som Krashen (1982) menar att engelskan endast 

uppfattas som ljud och det blir inget som de tar till sig vilket Krashen menar med begripligt 

inflöde. Om nivån på engelskan är för hög blir det inte heller något begripligt inflöde. 

 

Om eleverna skall lära sig något av dessa språkbad och inflöden förutsätter det att eleverna 

lyssnar vilket några av lärarna menar att eleverna inte gör innan det som sagts på engelska 

upprepas på svenska. Hedge (2000) och Lundahl (2009) påpekar att det behövs träning i att 

lyssna. De menar att det inte går att ta för givet att någon kan lyssna utan träning. Några av 

lärarna beskriver att eleverna lär sig att lyssna genom att lyssna på vad någon annan elev 

eller läraren beskriver. Detta är också en övning i att förbättra den strategiska kompetensen 

för att ta sig förbi ett språkligt hinder. 

 

Lingvistisk kompetens 

I den lingvistiska kompetensen ingår sådant som grammatik, ordförråd och uttal. Även dessa 

områden övas genom att använda språket. Lundahl (2009) menar att språk inte ska läras in i 

delar eftersom allt hänger ihop men anser ändå att sådant som ordförråd kan ökas genom att 

öva på glosor. När det gäller övning av glosor beskriver de intervjuade lärarna det som ett 

moment i språkinlärningen. Att bara memorera ord från en gloslista anser både Bergström 

(1995) och Lundahl (2009) inte är någon bra metod. För att ord skall stanna i minnet behö-

ver eleverna antingen associera till något de väljer själva eller öva orden i fraser och me-

ningar. Två av lärarna beskriver just att de vill att eleverna använder de ord de ska lära sig i 

meningar. Det är naturligtvis bra att känna till många ord men vad finns det för mening om 

man inte kan använda dem. Värt att tänka på är vilka ord som skall övas så att eleverna 

kommer i kontakt med de ord som används mest. De 2000 mest använda orden utgör 80-

90% av skrift och tal i engelskan (Lundahl 2009). 

 

Grammatik anser lärarna vara viktigt till den grad att det går att förstå vad eleverna vill ha 

sagt utan att det behöver vara helt korrekt. Genom att läraren svarar genom att upprepa den 

mening som blev fel med den korrekta får eleven en fingervisning om hur hon eller han kan 

ändra den till nästa gång. Det kan ses som det som Tornberg (2005) kallar för process där 

det handlar om att använda delar i grammatiken. Tornberg (2005) påpekar att grammatik 

som produkt, det vill säga att arbeta med de regler som finns, behöver också ingå i språkun-

dervisningen. Både grammatik som process och produkt ingår i de intervjuade lärarnas un-

dervisning eftersom de berättar om både användande av grammatik och grammatikövningar. 

Trots att de inte håller så väldigt hårt på att grammatiken skall vara helt korrekt i användan-

det påpekar en lärare att om eleverna gör fel på någon del i grammatiken som de arbetat 

mycket med behövs det korrigeras. Hedge (2000) är dock av den uppfattningen att sådana 

fel uppkommer då elever är inne i den process när nya grammatiska regler sätts ihop med 

redan inlärd grammatik. Frågan är om dessa fel skall korrigeras eller om eleverna skall låtas 

komma fram till mönstren själva? Risken finns att eleverna inte vågar experimentera och 

skapa egna regler vid korrigering av sådant de arbetat mycket med. Om eleven istället tillåts 

att använda det felaktiga kan det påverka klassen så att även andra elever börjar använda det 

felaktiga som Tornberg (2005) påpekar. 

 

Eriksson och Tholin (1997) anser att skrift är lika viktigt som tal eftersom det är ett sätt att 

utveckla och förankra språket vilket också två av de intervjuade lärarna anser. Båda menar 

att skrift och tal kompletterar varandra och att genom att skriva ner det muntliga övas båda 

färdigheterna samtidigt. I en tidsålder där internationella kontakter via internet är vardag 

både privat och i arbete är det viktigt att man kan uttrycka sig även skriftligt. 
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Lärarna beskriver att de vill att eleverna skall få komma i kontakt med engelskan så mycket 

som möjligt. En av lärarna anser att om eleverna skall lära sig uttal så behöver de lyssna på 

språket mycket och tar upp idén om att elever då de har en text att lära behöver ha möjlighet 

att även lyssna på texten hemma. 

 

Diskurskompetens 

En av lärarna tar upp att eleverna får lära sig hur frågor och svar är konstruerade vilket ingår 

i diskurskompetensen. Trudgill (2000) anser att det är viktigt att elever får lära sig mer än 

språkets form som grammatik, ordförråd och uttal. Språkets funktion är av stor betydelse 

också för att kunna använda språket på rätt sätt för att passa både situation och mottagare. 

De fria samtal och dialoger som lärarna beskriver kan till viss del ge övning i språkets funk-

tion men som både Hedge (2000) och Trudgill (2000) påpekar är det mycket som påverkar 

ett samtal. För att ett samtal ska fungera är det inte enbart regler om hur och när det går bra 

att avbryta eller byta ämne. Det handlar också om hur man uttrycker sig och kännedom om 

kroppsspråk, gester och miner som visar att den som lyssnar fortfarande är med i samtalet. 

Dialogerna som lärarna berättar om kan som Bergström (1995) påpekar kännas konstlade 

och utan verklighetsförankring. Därför är det viktigt att eleverna får veta varför de ska öva 

dialogerna. 

 

Sociolingvistisk kompetens 

En del av sociolingvistisk kompetens som Hedge (2000) beskriver handlar om hur frågor, 

klagomål eller påpekningar uttrycks beskrivs. Det närmaste som beskrivs på detta område är 

en av lärarna som anser att det är för de yngre eleverna viktigt att de lär sig hur frågor och 

svar är konstruerade. Dessutom underlättar det för eleverna då de upptäcker att en del ord 

kan användas i både svar och frågor. Att veta vilka ord som ingår i en fråga handlar förstås 

om lingvistik, hur en fråga är konstruerad handlar om diskurs och när och hur den kan ställas 

handlar om sociolingvistik. 

 

Ingen av lärarna nämner den del av den sociolingvistiska kompetensen som både Hedge 

(2000) och Trudgill (2000) beskriver som att anpassa artighetsgraden beroende på vem som 

är mottagare. Två av lärarna berättar om att eleverna skriver brev vilket kan vara en övning i 

att anpassa budskap till mottagare. Samtliga lärare övar den kommunikativa förmågan ge-

nom fria samtal och genom färdiga dialoger. De färdiga dialogerna kan i den mån de är an-

passade till mottagaren tjäna som övning av den sociolingvistiska förmågan.  

 

Strategisk kompetens 

För att kunna använda ett språk behövs ett ordförråd som både de intervjuade lärarna och 

Lundahl (2009) påpekar. Tornberg (2000) förklarar begreppet kommunikation som ett sätt 

att överföra budskap från en person till en annan. Om budskapet inte är allt för komplicerat 

går det att komma ganska långt med enbart gester och miner. Även att rita en bild kan hjälpa 

till att få fram ett budskap vilket en av lärarna själv använder sig av. Däremot är det som två 

av lärarna påpekar att det är svårt att kunna samtala fritt. 

 

Lärarna beskriver att eleverna får öva strategier för att ta sig förbi språkliga hinder genom att 

de har övningar där eleverna får beskriva ord eller bilder. Eleverna får också använda strate-

gier som att slå upp i lexikon eller visa vad de menar med gester och kroppsspråk. Trots 

detta berättar lärarna att då elever inte hittar ett ord på engelska så säger de det på svenska 

istället. Detta är något Tornberg (2005) beskriver som ”code switch” och som Hedge (2000) 

också har erfarit. Om ordet som sägs på svenska också åtföljs av gester och kroppsspråk kan 

säkert någon som inte talar svenska ändå förstå. Två av lärarna menar att om möjligheten till 

att använda svenska undanhålls så kan elever upptäcka behovet av strategier och upptäckten 

att de faktiskt kan ta sig förbi hindret på annat sätt kan tjäna som belöning. Lärarna anser att 
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de är det är svårt för de som är nybörjare och de som har svårt med språk att använda strate-

gier där det gäller att beskriva eller använda annat ord men det finns ju andra sätt än de. 

Hedge (2000) anser att det är en fördel att lära sig strategier tidigt i språkundervisningen 

eftersom de gör att samtals kan hållas uppe trots knappt ordförråd. 

 

Sociokulturell kompetens 

Sociokulturell kompetens innebär att förstå innebörden av uttryck som refererar till något 

historiskt eller till litteratur. Malmberg (2001) ger exemplet ”He met his Waterloo when he 

boxed for the title”. Det får den som känner till slaget vid Waterloo och Napoleons stora 

nederlag att förstå att personen förlorade titeln. Att ge ett sådant exempel till eleverna att 

diskutera betydelsen av kan höja motivationen att vilja lära sig om ett annat lands kultur och 

historia. Både Bodin (1995) och Tornberg (2005) anser att det skapar förståelse och under-

lättar mötet med andra kulturer om undervisning om olika kulturer finns i språkundervis-

ningen. Endast en av lärarna tog upp detta eftersom det är något som läroböckerna behandlar 

bra samt att det ska undervisas enligt kursplanen. 

 

Social kompetens 

Lärarna vill på olika sätt få eleverna att våga och vilja tala engelska vilket handlar om social 

kompetens. Precis som Eriksson och Tholin (1997) tar upp om att skriva kontrakt för att 

motivera språkanvändandet beskriver en av lärarna att det skrivs i elevernas IUP att de ska 

tala så mycket engelska som möjligt. Det kan vara bra för att eleverna skall veta att det är ett 

mål som de ska sträva mot men för att öka motivationen behövs kontraktskrivandet kombi-

neras med andra sätt. En annan av de intervjuade lärarna beskriver att genom att använda 

texter som kan intressera eleverna ökar viljan att diskutera. Att väcka intresse till diskussion 

hos eleverna är vad Lundahl (2009) anser är lärarens roll men hur sedan diskussionerna är 

organiserade är viktigt för motivera eleverna till att våga tala. Diskussioner som endast förs i 

helklass kan kännas hämmande för de elever som känner sig lite osäkra på sina språkkun-

skaper. Lundahl (2009) menar att för att alla elever skall känna sig trygga och delaktiga bör 

par- och gruppdiskussioner förekomma och eleverna behöver ha ett mål med diskussionen. 

 

Lärarna anser att det är viktigt att eleverna använder språket så mycket som möjligt för att 

bli säkrare och att våga tala. En av lärarna anser att alla elever bör prata engelska minst fem 

minuter varje lektion för att det skall kännas bekvämt att använda. Anthony - Beckman 

(2008) och Hedge (2000) anser också att språket som lärs in behöver användas hela tiden 

och påpekar att det är viktigt att läraren vilka fel som skall korrigeras. För att eleverna skall 

våga använda språket bör inte eleverna hämmas av att alla fel korrigeras. Av samma upp-

fattning är de intervjuade lärarna som menar att så länge det eleven säger kan någorlunda 

förstås är det inte det allra viktigaste att grammatik och uttal är helt korrekt. 

 

Egna slutsatser 

Resultatet visar att det som de intervjuade lärarna förknippar mest med kommunikativ för-

måga är att kunna förstå och bli förstådd genom tal och skrift vilket även jag gjorde innan 

undersökningen. Det är ingen av dem som med namn beskriver de olika kompetenserna men 

då de beskriver språkundervisningens upplägg kommer de ändå in på dem. Framför allt be-

skrivs undervisning av de lingvistiska och sociala kompetenserna samt strategisk kompetens 

eftersom den togs upp i intervjufrågorna. Sociolingvistisk, sociokulturell och diskurskompe-

tens beskrivs mycket lite. 

 

Diskurskompetens som innebär samspel i kommunikation och samtalsregler glöms bort i de 

intervjuade lärarnas språkundervisning och det kan eventuellt bero på att lärarna anser att 

eleverna kan detta eftersom de kan samtala på modersmålet. Det kan förhålla sig som Hedge 

(2000) menar att då det handlar om att lyssna så tas det för givet att elever kan lyssna. Resul-
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tat från de nationella proven för årskurs 5 i hörförståelse visar att det är en större mängd ele-

ver som inte klarar denna del i jämförelse med att tala, skriva och förstå skrift (Skolverket 

2010a). 

 

Den sociolingvistiska kompetensen där anpassning av artighetsgrad ingår som Trudgill 

(2000) beskriver är också något som kommer i skymundan i de intervjuade lärarnas beskriv-

ning av språkundervisningen. I Sverige finns inte denna utpräglade skillnad i tilltal som i 

andra kulturer till exempel att elever inte kan säga du till sin lärare och det kan vara lätt att 

glömma bort. För att rusta eleverna för möte med andra kulturer är ju olikheter som denna 

bra att känna till för att inte behöva bli betraktad som oförskämd. Kännedom om olika kultu-

rer ingår i den sociokulturella kompetensen och en av de intervjuade lärarna anser att läro-

böckerna tar upp detta på ett bra sätt. Alla lärarna använder läroböcker i undervisningen och 

de tar antagligen upp olika engelsktalande kulturer också, även om böckerna inte är de 

samma. Den del av den sociokulturella kompetensen att känna till så mycket av kultur, litte-

ratur och historia att man förstår uttryck som syftar på dessa är förstås svårt att lära på några 

år. Även att känna till vilka uttryck som används är svårt om man inte vistas i det andra lan-

det. 

 

Orsaken till att olika kompetenser i den kommunikativa förmågan kommer lite i skymundan 

kan vara att då begreppet förklaras med att kunna göra sig förstådd och förstå språket munt-

ligt och skriftligt så är det i första hand den lingvistiska kompetensen som får företräde. 

 

Didaktiska konsekvenser 

För att skapa en undervisning där den kommunikativa förmågan står i fokus kommer det att 

krävas omfattande planering för att alla de olika kompetenserna skall beröras på något sätt. 

Undervisningen behöver vara motiverande och intresseväckande samt att tjäna till att alla 

elever utvecklas. Den strategiska kompetensen är viktig att tänka på då den kan kompensera 

det som saknas i den lingvistiska. Naturligtvis är alla kompetenserna som ingår i den kom-

munikativa förmågan viktiga och påverkar alla varandra (Tornberg 2005). Lundahl (2009) 

påpekar att språk skall läras in i en helhet och inte delas upp i delar. Dock för att öka förstå-

else av varför och hur delar som till exempel strategier, samspel och grammatik påverkar 

den kommunikativa förmågan behövs övning i delar som sedan integreras till en helhet. Till-

fällen bör därför förekomma då helheten tränas. 

 

Denna undersökning har gett mig en ny syn av vad kommunikativ förmåga innebär. Tanken 

är den samma att det inte skulle bli någon språkundervisning om den inte handlade om ord-

förråd, grammatik och meningsbyggnad det vill säga språkets form. Eleverna behöver lära 

sig ord och de ord som de lär sig skall de också kunna använda. Att känna till grammatik är 

också bra för att kunna bilda meningar men att det är helt korrekt är inte det viktigaste. Det 

viktigaste är att eleverna kan göra sig förstådda och att de vågar prova de grammatiska 

mönster de upptäcker. Det är jag som lärare som ska använda korrekt språk för att vägleda 

eleverna men naturligtvis måste jag kunna visa när jag gör fel så att eleverna kan upptäcka 

att alla kan vi göra fel. 

 

När det gäller språkets funktion vilket innebär att kunna använda språket har min syn för-

ändrats. Från att ha ansett att kommunikation sker genom ett gott ordförråd som används på 

rätt sätt har jag nu kommit till insikt att det handlar om så mycket mer. I min undervisning 

vill jag ge eleverna verktyg för att kunna samspela i samtal. Jag vill att de ska känna till hur 

man visar att man förstår vad den andre säger till exempel genom att nicka, göra miner och 

lägga in småord som ja, nej och jaså. Dessutom vill jag hjälpa eleverna i att lyssna både som 

hörförståelse och i samtal genom att ge dem kännedom hur man kan lyssna och vad de kan 

lyssna efter. Strategier för att klara sig då orden tryter anser jag är viktig och något som ele-
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verna bör få lära sig redan från början. Även då ordförrådet är mycket begränsat kan man 

genom miner, gester och att visa tala om vad man vill. Strategier är något som även jag som 

lärare kan använda för att få eleverna att förstå istället för att översätta allt då min övertygel-

se är att genom språkbad lär man sig mycket. 

 

När det gäller den sociokulturella kompetensen inser jag att det är ett mycket stort område 

speciellt då jag tänker på förmågan att förstå uttryck som syftar på kultur, historia och litte-

ratur. Jag vill lära mig vilka uttryck som används mycket för att använda i undervisningen 

för att väcka intresse för engelskspråkiga länders kultur, historia och litteratur samt för dis-

kussion om vad som kan menas med dem i årskurser som kommit lite längre i sin språkut-

veckling än nybörjare. Metoder för att öva den sociolingvistiska kompetensen har jag också 

funderat på. Att sätta upp samtalsregler som när det går bra att avbryta eller byta ämne är 

något klassen kan komma överens om och använda. Anpassning av artighetsgraden beroen-

de på mottagare är något som eleverna behöver känna till eftersom det är ovanligt i Sverige 

men något som andra kulturer håller hårt på. Genom att ha lekar och spel i hur man tilltalar 

olika personer kan eleverna komma i kontakt med detta på ett lustfyllt sätt som förhopp-

ningsvis stannar kvar i minnet. Min förhoppning är att eleverna ska tycka att ämnet engelska 

är roligt och intressant. 

 

Ytterligare forskning 

Denna studie har inriktat sig på vad lärarna anser kommunikativ förmåga innebär och hur 

den kan tränas. Det skulle vara intressant att genom observationer se hur det tar sig uttryck i 

undervisningen samt hur och vilka kompetenser som tränas. 

 

Tack 

Ett hjärtligt och varmt tack vill jag framföra till de lärare som tog sig tid och ställde upp på 

intervjuerna. Jag vill också tacka min handledare som givit mig värdefulla tips som har ökat 

min förståelse för den kommunikativa förmågan. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du varit lärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. I vilken årskurs undervisar du just nu? 

4. Vilka årskurser och ämnen är du behörig för? 

5. Kan du beskriva hur du ser på språkundervisning och hur du lägger upp din under-

visning? 

6. Vad anser du att kommunikativ förmåga innebär? 

7. Kan du ge exempel på hur elevernas kommunikativa förmåga kan tränas? 

8. Hur känner du själv inför att tala engelska? 

9. Om språket tryter, om du inte hittar ord, hur gör du då? 

10. Vad gör eleverna i samma situation? 

11. Att ta sig förbi språkliga hinder kallas för strategisk kompetens eller förmåga. Kan 

du ge exempel på hur eleverna kan träna upp sin strategiska förmåga? 

 


