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Sammanfattning 
Elevernas ängsla inför att tala är förekommande i engelskundervisningen där olika faktorer 

påverkar elevernas vilja att tala. Bland annat kan eleverna uppleva nervositet eller att de inte 

har de kunskaperna som krävs för att kunna vara muntligt aktiva. Dock framgår det att elever 

som har viljan att vara muntligt aktiva, vågar tala på grund av deras motivation och intresse. 

För att stödja eleverna som inte har viljan att vara muntligt delaktiga och minska den negativa 

känslan hos eleverna krävs det av läraren att finna och skapa flera undervisningsmetoder som 

kan öka elevernas muntliga aktivitet. Således ska undervisningsmetoder innehålla 

meningsfulla och tydligt strukturerade metoder som ska få eleverna att känna sig trygga och 

säkra i engelskundervisningen.  

 

Denna kunskapsöversikt syftar till att finna orsaken bakom elevernas vilja/motvilja till att tala 

engelska. Vidare syftar översikten till att undersöka vilka undervisningsmetoder som anses 

vara relevanta för att främja elevernas kommunikativa förmåga och deras delaktighet i 

klassrummet. Elva vetenskapliga artiklar valdes som besvarade syftet och de togs fram ur 

databaserna Primo, Eric och Google Scholar. Dessa artiklar hittades med hjälp av engelska 

sökord och med avgränsningar som var kopplat till vår kunskapsöversikt. Artiklarnas studier 

undersöktes i olika länder som kunde kopplas till svenska elever i grundskolan.  

 

Under arbetes gång har artiklarna jämförts utifrån likheter och skillnader samt en kartläggning 

har genomförts. Artiklarnas kvalitet, styrkor och svagheter har analyserats. Artiklarna visar ett 

tydligt mönster på att de kommer fram till liknande slutsatser och vilka effektiva 

undervisningsmetoder som de finner väsentliga för elevernas utveckling. Artiklarna visar även 

att läraren ska ständigt arbeta med att motverka elevernas talängsla genom att låta eleverna 

interagera med varandra för att skapa en positiv självkänsla och våga använda engelska 

språket. 
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Förord 
Upplägget av kunskapsöversikten har skett under all tid tillsammans där vi har träffats och 

arbetet med kunskapsöversikten fysiskt. Anledningen till detta var att vi fann det mer givande 

då det underlättade skrivandet. Vi båda sökte artiklar där vi diskuterade titel och abstract 

under sökandet. Vi delade upp läsningen av artiklarna mellan varandra och sedan bytte 

artiklar med varandra för att diskutera och analysera artiklarna noggrant tillsammans. Vi 

konstruerade alla rubriker såsom sammanfattning, inledning, syfte, bakgrund, metod, 

kartläggning av artiklarna, analys och diskussion tillsammans på dator. Under skrivandets 

gång har vi turats om med att skriva, till exempel har Maria skrivit första dagen och Akadia 

andra dagen och så fortsatte vi med arbetet för att det skulle vara rättvist och enkelt. Vi har 

varit positivt inställda och stöttat samt hjälpt varandra oavsett vem som har skrivit eller inte. 

Slutligen vill vi lägga till att vägen har upplevts som en berg- och dalbana där vissa dagar har 

gått väldigt bra medan andra dagar har känts tuffare. Trots motvägar har kunskapsöversikten 

fått sin helhet och därmed vill vi tacka Per Ahlström för en givande och positiv inställd 

handledning som har gynnat oss i arbetet.  
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1. INLEDNING  
Engelska är idag ett världsspråk och de flesta av världens länder använder språket på ett eller 

annat sätt, antingen som modersmål eller andraspråk. I ett globaliserat kunskapssamhälle är 

det engelska språket väsentligt för individen. För att kunna delta i samhället och ta del av 

kulturen krävs goda kunskaper i engelska och för att skapa de kompetenser som behövs 

(Skolinspektionen 2010, s. 8). Avsikten med den här kunskapsöversikten är att ta reda på och 

lyfta fram på vilket sätt muntlig aktivitet i engelska är väsentlig för elever i grundskolan. 

Fokuset ligger inte bara på att eleverna ska klara av engelska i samhället utan även klara av 

det engelska språket i högre studier. Följden av detta är att eleverna ska befinna sig i en trygg 

miljö för att både känna sig bekväma och ha en vilja att använda sin kommunikativa förmåga.  

Idag uppstår oftast i skolans värld där elever inte alltid använder sin kommunikativa förmåga i 

engelskundervisningen och därmed uppnår inte de det krav som ställs samt utvecklas inte i 

ämnet. Därför behövs denna kunskapsöversikt för att hitta de orsaker till varför elever inte vill 

tala engelska. Den behövs även för att finna undervisningsmetoder som kan öka elevernas 

kommunikativa förmåga och trygghet i klassrummet. 

 

Enligt Skolverket (2011) är det viktigt att undervisningen bygger på områden som är en del av 

elevernas vardagliga liv som kan skapa ett intresse för att lära. Detta är viktigt för att eleverna 

ska få goda förutsättningar och kunna nå upp till målen i årskurs 6. Läraren bör anpassa 

engelskundervisningen för varje individs behov och se till att de får den kunskap de behöver. 

För att kunna öka elevernas intresse, motivation och självförtroende bör 

undervisningsmetoderna vara väl genomplanerade för kunna tillgodose elevernas kunskap 

(Skolinspektionen 2010, s. 10). Det som också kan konstateras som viktigt är att låta eleverna 

få använda språket praktiskt i olika situationer som skapar betydelse för syftet med 

användningen av språket samtidigt som eleverna ska känna sig trygga (Skolinspektionen 

2010, s. 12).  

 

Under vår tid på den verksamhetsförlagda utbildningen har vi mött elever som både har viljan 

att kommunicera och elever som inte vill/vågar tala det engelska språket. Vi har observerat att 

många elever inte vågar tala det engelska språket i klassrummet. Läraren försöker motivera 

dessa elever genom att ge dem en enkel fråga som de ska besvara på engelska. Om läraren ser 

att eleverna inte kan eller vill svara så tillåter läraren eleverna att få svara på svenska. Följden 

av detta är att läraren verkar låta dessa elever vara tysta medan de som har viljan och vågar 

vara muntligt aktiva hörs mer i klassrummet. Detta är ett problem då de tysta eleverna hamnar 

efter och når inte kraven i engelskan. Vi finner att här ämnet är intressant och vill därför 

fördjupa oss kring området och få kunskap om vilka undervisningsmetoder som är relevanta 

att använda för att få eleverna att tala, då det är ett mål inom den engelska kursplanen.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här kunskapsöversikten är att analysera forskningen kring hur lärare kan skapa 

goda undervisningsmetoder för att få elever att bli muntligt aktiva i engelskundervisningen i 

grundskolan. Forskningen ses närmare från 2005-2018.  

 

För att genomföra syftet skapades följande forskningsfrågor:  

 

 Hur ser forskningen om muntlig kommunikation i ämnet engelska ut? 

 Vilka faktorer får elever att vilja/inte vilja vara muntligt aktiva i 

engelskundervisningen?  
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 Vilka undervisningsmetoder kan lärare använda i engelskundervisningen för att öka 

elevers muntliga aktivitet?  

 

2. BAKGRUND 
Det är viktigt att elever får möjlighet till att träna på sin muntliga kommunikation på ett 

effektivt sätt som gör dem muntligt aktiva i engelskundervisningen. Utifrån styrdokument och 

tidigare forskning beskrivs vad det innebär att elever möter engelska språket och är muntligt 

aktiva i klassrummet. 

2.1 Styrdokument 

I den svenska kursplanen i engelska (Skolverket 2011) framgår det att elever ska utveckla sin 

muntliga förmåga och få möjlighet att använda språket med olika strategier för att både lära 

sig och göra sig förstådda. Detta för att bland annat skapa en språklig säkerhet hos eleverna 

som kan stödja kommunikationen och öka deras kunskap kring det sociala sammanhang där 

engelskan används (Skolverket 2011, s. 1).  

 

I det centrala innehållet i kursplanen för årskurs 1-6 beskrivs det som har nämnts tidigare i 

den här kunskapsöversikten mer tydligt. Det är lärarens roll att bidra till att undervisningen 

utvecklar elevers muntliga kommunikativa förmåga. För att stärka elevers muntliga förmåga 

krävs det att undervisningen stöds av olika tillvägagångssätt såsom presentationer och 

dialoger. Genom dessa tillvägagångssätt, utvecklas elevernas intonation, uttal och språkliga 

uttryck som berikar deras muntliga kommunikation (Skolverket 2011, s. 4).  

 

Kommunikativa förmågan delas oftast in i två kategorier som kallas reception och produktion. 

Reception handlar om att lyssna, betydelsen av detta är att eleverna ska kunna förstå och tolka 

det de läser och lyssnar till. Produktion handlar om att tala och samtala, innebörden av detta är 

att eleverna ska kunna interagera och producera något på egen hand. Reception förekommer 

mer än produktion i undervisningen. För att eleverna ska kunna producera något själva är det 

nödvändigt att kunna förstå det de lyssnar på. Därför ställer läroplanen en högre 

svårighetsgrad på reception än produktion (Skolverket 2017, s. 10).  

2.2 Muntlig interaktion 

Användningen av det engelska språket i klassrummet har en viktig inverkan på elevernas 

språkliga kommunikation. Genom interaktion utvecklar eleverna sin kommunikativa förmåga 

och på det här viset stöds och uppmuntras elevernas språkkunskaper (Puasa, Asrifan & Chen 

2017, s.106-107). Innebörden av interaktion är även att det ger eleverna möjligheten att lära 

sig att kommunicera. Därmed behöver interaktions aktiviteter vara meningsfulla för att 

stimulera språkförmågan (Puasa, Asrifan & Chen 2017, s. 110).  

 

En klassrumsmiljö där trygghet och uppmuntran förekommer är ett sätt att få eleverna att 

utveckla sina språkliga kompetenser och skapa en förståelse för användningen av det engelska 

språket. Då engelska är ett främmande språk är det viktigt att eleverna får träna på att vara 

muntligt aktiva i engelskundervisningen. Läraren ska stötta och uppmuntra eleverna att tala 

och kommunicera vilket leder till att eleverna motiveras till att fortsätta utvecklas och våga 

använda språket (Brunello & Borsan 2013, s. 123-124).  

 

Enligt Puasa, Asrifan och Chen (2017) samt Brunello och Borsan (2013) är interaktion ett sätt 

för eleverna att lyckas med det engelska språket på ett effektivt sätt. Brunello och Borsan 
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(2013) menar att genom olika meningsfulla aktiviteter där eleverna får möjlighet att interagera 

med varandra motiveras eleverna till att utforska det engelska språket och hitta nya intressen 

(Brunello & Borsan 2013, s. 125). Att lära sig ett främmande språk kan var komplext och är 

en lång process av inlärning och därmed är det av stor betydelse att eleverna får möjligheten 

att utveckla sin språkförmåga och utmana sig själva. 

3. METOD 
I den här delen kommer val av metod att redovisas genom urval, sökstrategier, datainsamling 

och tillvägagångssätt för analys. Vid en kunskapsöversikt utförs sökning, kritisk granskning 

och sammanställning av artiklar på ett systematiskt sätt (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 31). Syftet med en kunskapsöversikt är att artiklar bör inhämtas, 

organiseras och bearbetas för att få fram vetenskaplig kunskap (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 43). Det handlar även om att skapa en sammanställning av data från 

tidigare studier som är trovärdiga och kan representera det aktuella kunskapsläget. 

Kunskapsöversikten fokuserar på aktuell forskning kring det valda området för att syfta till att 

finna underlag för översikten (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 31). Något 

som Nilholm (2017) lyfter upp är att kraven har ökat kring kunskapsöversikter. Kraven är att 

professionella grupper ska vara tydliga och detaljerade i sitt arbete samt att bygga översikten 

på vetenskapliga rön (erfarenheter, upptäckter) (Nilholm 2017, s. 16).  

 

Kunskapsöversikten i det här arbetet bygger på aktuell forskning för att stärka kunskapen om 

det valda ämnet. Artiklarna som valdes för att utföra kunskapsöversikten, har granskats enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) checklista för systematiska 

litteraturstudier (se bilaga 2). Anledningen till att kvalitets granska artiklarna är för att 

bedöma deras innehåll. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på checklistan för att inte 

bara utgå från checklistans frågor och poäng för att avgöra kvaliten på artiklarna. Artiklarna 

har hittats i databaser som är rekommenderade från Högskolan i Borås samt att artiklarna är 

peer-reviewed vilket gör att artiklarna är relevanta för kunskapsöversikten och att checklistan 

inte behöver vara avgörande. Därför har även en innehållsanalys använts för att identifiera 

och granska artiklarnas innehåll för att se om de motsvarar kunskapsöversiktens syfte. 

3.1 Urval  

Det var viktigt för kunskapsöversikten att få fram god kvalitet på de vetenskapliga artiklarna. 

För att få bra kvalitet på de vetenskapliga artiklarna krävs det att de är relevanta för 

kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar. Genom att avgränsa sökningarna underlättar 

det att få relevanta artiklar. Detta gjordes genom att använda peer-reviewed och att artiklarna 

ska vara tillgängliga i fulltext. Innebörden av peer-reviewed är att en artikels innehåll har 

kritiskt granskats före publicering (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 61). En 

annan avgränsning gjordes genom att använda engelska sökord för att få fram fler engelska 

artiklar. Anledningen till det var att få fram relevant aktuell forskning som berör 

kunskapsöversiktens ämne. Vid första sökningen blev träffarna ohållbara att gå igenom på 

grund av att vissa artiklar var irrelevanta och gav otroligt många träffar. För att bortse från 

detta avgränsades sökningarna ytterligare för att få fram väsentliga artiklar som är hållbara för 

kunskapsöversikten. Artiklarnas årtal är väldigt viktiga för att få fram vad den aktuella 

forskningen säger. Därmed begränsades artiklarna inom åren 2005 - 2018.  

 

Ett krav för att inkludera artiklarna i kunskapsöversikten var att deltagarna som forskarna 

undersökte i artiklarna skulle vara elever i grundskolan i åldrarna 7-13 år då denna 

kunskapsöversikt utgår från elever i grundskolan. Artiklarnas abstract lästes noggrant för att 

veta vilken ålder eleverna som deltog i studierna hade, för att behandla åldersgruppen som 
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kunskapsöversikten hade som utgångspunkt. Detta ansågs vara viktigt för att utesluta dem 

som var irrelevanta för kunskapsöversikten.  

 

För att få fram relevanta studier söktes artiklarna via databaserna Primo, Eric och Google 

Scholar. Dessa databaser användes för att de var starkt rekommenderade av bibliotekarien på 

Högskolan i Borås. Primo användes eftersom den är tillgänglig på Högskolan i Borås 

bibliotek och för att man får flera sökträffar. Eric användes för att kunna avgränsa sökningen 

med olika booleska sökoperatorer. Syftet med det är att få fram artiklar på engelska då 

databasen innehåller en stor mängd artiklar som berör ämnet pedagogik. Google Scholar var 

ett komplement för att söka och hitta vetenskapliga artiklar som var relevanta.  

3.2 Datainsamling och sökstrategier 

Som nämnts tidigare så användes databaserna Primo, Eric och Google Scholar för att få fram 

vetenskapliga artiklar via engelska sökord. De sökord som valdes berörde 

kunskapsöversiktens syfte och forskningsfrågor. Det engelska sökorden var bland annat: Oral 

motivation, Anxiety in English classroom, Children’s oral communication och Oral language 

skills (se bilaga 1). Engelska sökord gav fler träffar som var relevanta för kunskapsöversikten. 

Vissa sökord söktes med den booleska operatorn AND för att få färre och mer specifika 

träffar. Tidigare sökord gav väldigt många träffar där vissa artiklar inte var relaterade till 

ämnet. Trunkering användes i en sökning i databasen Eric för att få olika böjningsformer på 

ett ord. Trunkering användes endast i en sökning på grund av att tidigare sökningar med 

trunkering inte gav många träffar eller så var det artiklar som inte berörde ämnet. För att få 

relevanta artiklar avgränsades vissa sökningar med kriterierna “elementary school” och 

“second language” för att förminska sökningen och få fram artiklar som berör 

kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar. Dessa kriterier användes inte i alla sökningar 

eftersom det oftast var irrelevanta artiklar eller inga träffar alls.  

 

Efter sökningarna lästes titel och abstract av 20 vetenskapliga artiklar som ansågs vara 

relevanta för ämnesområdet. Vidare lästes artiklarna i fulltext för att avgöra om de var 

väsentliga för kunskapsöversikten. Därefter granskades och analyserades dessa artiklar och 

utav dessa 20 artiklar valdes 11 möjliga artiklar för en djupare granskning enligt checklistan 

för systematiska litteraturstudier (se bilaga 2). Den här checklistan har använts för att granska 

artiklarnas kvalitet och bedöma ifall de svarar mot kunskapsöversiktens syfte och 

forskningsfrågor (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 2013, s. 176), vilket dessa 11 

vetenskapliga artiklar gör. Utöver checklistan har en innehållsanalys genomförts av de 

vetenskapliga artiklarna. Detta innebär att data har på ett systematiskt sätt klassificerats för att 

hitta mönster och teman samt likheter och skillnader i artiklarna. Innebörden av detta var att 

granska artiklarna för att se ifall de motsvarar kunskapsöversiktens syfte och forskningsfrågor 

samt hitta mönster och teman (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 147).  

 

Checklistan för systematiska litteraturstudier är som ett stöd för att kunna avgöra och framföra 

om artiklarna uppfyller kraven för en god kunskapsöversikt. Utifrån Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengströms (2013) checklista formuleras olika frågor. Till den här 

kunskapsöversikten har 10 frågor valts ut som består av JA och NEJ svar. För att bedöma 

artiklarnas kvalitet krävs det att de når upp till ett visst poäng vilket i sin tur gör att varje fråga 

motsvarar en poäng. Det är väsentligt för en vetenskaplig artikel att ha hög/medelhög kvalitet 

för att det ger ett starkt underlag till denna studie. För att kunna bedömas som hög kvalitet bör 

artikeln uppnå 8-10 poäng. För en medelhög kvalitet krävs 5-7 poäng och en låg kvalitet 

ligger på 0-4 poäng.  
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De artiklar som inte uppfyllde kriterierna enligt checklistan och innehållsanalysen valdes bort. 

Dessa artiklar valdes bort eftersom vissa inte svarade på kunskapsöversiktens syfte och 

forskningsfrågor. Några artiklar hade inte den målgruppen som studien fokuserade på och de 

resterande artiklarna handlade främst om elever som talade engelska som förstaspråk. De 11 

artiklar som valdes och ansågs vara relevanta för kunskapsöversikten innehöll och hade både 

hög och medelhög kvalitet (se bilaga 2). Detta innebär att de inkluderades i studien och 

bedömdes som en väsentlig grund för kunskapsöversikten.  

3.3 Tillvägagångssätt för analys 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är det med stor avsikt att noggrant 

undersöka de vetenskapliga artiklarnas likheter och skillnader för att kunna sammanställa och 

skapa nya övergripande teman som leder till ett nytt resultat. Syftet med att analysera de 

vetenskapliga artiklarna är att dela upp teman i mindre delar och undersöka dem enskilt för att 

sedan sätta ihop dem och forma en helhet (Eriksson Barajas & Forsberg & Wengström 2013, 

s. 163). I början av analysen lästes artiklarna noggrant för att få en fördjupad förståelse och en 

helhet av vad artiklarna handlade om. Relevant information togs sedan ut från artiklarnas 

syfte, frågeställningar, metod och resultat. I sin tur har informationen skalats ner till olika 

teman som svarar på kunskapsöversiktens syfte. De relevanta aspekter som 

kunskapsöversikten fokuserar på var: elevers motvilja till muntlig kommunikation, 

undervisningsmetoder som motiverar elevers muntliga aktivitet, trygg miljö i klassrummet 

och lärarens stöd i elevernas inlärning. Dessa konstruerades som rubriker eftersom de 

besvarar kunskapsöversiktens syfte. Det som ytterligare togs ut i artiklarna var likheter och 

skillnader som i sin tur färgkodades och noterades. Detta gjordes för att sammanställa 

resultatdelarna och bestämma de olika teman. Utifrån likheterna och skillnaderna har olika 

rubriker framställts som både ligger till grund för resultatet och som svarar på 

kunskapsöversiktens syfte. 

4. KARTLÄGGNING AV ARTIKLARNA  
I denna del kommer kartläggningen av de valda artiklarna att presenteras i en löpande text. 

Tabellen är indelad i syfte, frågeställningar, metod och resultat (se bilaga 3). Kartläggningen 

kommer att delas in i teman utifrån artiklarnas gemensamma  ämne. Dessa teman kommer 

även att användas och presenteras i analysen.  

4.1 Artiklar som behandlar elevers motvilja att tala 

De fyra studierna som beskriver elevers motvilja till muntlig kommunikation är Ahlquists 

(2014), Skinnaris (2014), Lius och Chens (2014) och Qians (2012). Forskarna utgår från olika 

metoder som till exempel kvalitativ och kvantitativ för att få fram sitt resultat men däremot 

har de elever som är i samma åldersgrupp mellan 11-13 år.  

 

Ahlquists (2014) studie genomfördes i Sverige med elever som har engelska som andraspråk 

och var mellan 11-13 år. Studien grundade sig på att elever skulle arbeta med rollspel i grupp 

där de hade som roll att spela en familj som hade flyttat in på en ny gata i England. De skulle 

utgå från att det fanns skräp på gatorna och att deras grannar var antisociala. Eleverna skulle 

även få arbeta med detta både praktiskt och teoretiskt. De fick rita familjens hus och skapa 

sina karaktärer för att kunna utföra rollspelet. Därefter fick de även skriva ett brev till 

kommunfullmäktige angående nedskräpningen. Genom denna uppgift skulle eleverna få träna 

på sin muntliga aktivitet och skriva en text för att öva på deras uttal, grammatik och öka deras 

ordförråd. Ahlquist (2014) genomförde en kvalitativ studie där data samlades in genom 

observationsanteckningar, elevernas dagboksanteckningar, intervjuer med elever och lärare, 
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samlat elevernas texter och utfört videoinspelningar. Detta för att undersöka om storyline är 

en effektiv undervisningsmetod som gör eleverna delaktiga. Resultatet visade att eleverna fick 

en starkare självkänsla som uppmuntrade dem att vara kreativa vilket innebar i sin tur att det 

ökade elevernas vilja att vara aktiva. Eleverna upplevde att uppgiften var väldigt lärorik vilket 

minskade deras talängsla kring muntlig aktivitet.  

  

Skinnari (2014) utförde sin studie i Finland bland elever som gick i årskurs 5-6. Syftet med 

detta var att observera hur eleverna medverkade i engelskundervisningen med fokus på deras 

motvilja att tala. Skinnari (2014) valde en teckningsuppgift där eleverna fick rita ett eget 

självporträtt och sedan använde Skinnari (2014) elevernas svar utifrån frågeformuläret. 

Meningen med det var att det skulle ge Skinnari (2014) bakgrund om elevernas intresse för 

engelska och deras sociala inverkan i engelskundervisningen. I sin studie har Skinnari (2014) 

använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod genom användningen av frågeformulär, 

klassrumsobservationer, elevintervjuer, gruppsamtal med antingen ljud eller 

videoinspelningar, autentiska dokument och teckningsuppgift (elevernas självporträtt). 

Genom intervjuerna kom Skinnari (2014) fram till olika faktorer som orsakar elevernas 

motvilja att tala. Skinnari (2014) redovisade tre elevers intervjusvar för att förklara hur de 

påverkas av att tala engelska. En elev kände sig blyg när det berörde att tala engelska men att 

det handlade om elevens personlighet. En annan elev kände sig nervös när eleven skulle tala 

och en annan elev var inte särskild intresserad av engelska. Skinnari (2014) anser att det är av 

stor betydelse att fortsätta forska kring elevers tystnad och motvilja i engelska språket. Detta 

för att kunna öka elevers delaktighet och prestation i engelskundervisningen.  

 

Liu och Chen (2014) genomförde sin studie i Taiwan i en årskurs 5-6. Syftet med denna 

forskning var att undersöka elevernas användning av inlärningsstrategier och om de var 

kopplad till ängsla inför att tala. För att få fram ett relevant resultat använde forskarna en 

kvantitativ studie genom att använda två frågeformulär. Ena frågeformuläret bestod av frågor 

som handlade om talängsla i klassrummet. Varje fråga innehöll en skala på nivå 1-6 som 

eleverna fick kryssa i. Nivå 1 var starkt oenig och nivå 6 innebar att det stämde mycket bra. 

Det andra frågeformuläret handlade om frågor kring elevernas inlärningsstrategier. Även detta 

frågeformulär innehöll frågor på en skala 1-5 som eleverna fick kryssa i. Nivå 1 var aldrig, 2 

var sällan, 3 var ibland, 4 var ofta och 5 var alltid. Utifrån elevernas svar konstruerade 

forskarna en tabell som förklarar ett tydligt resultat kring de två frågeformulären. Resultatet 

visade att elever som har bra inlärningsstrategier hade mindre talängsla kring engelska språket 

och behärskade det på ett lättare sätt. De elever som hade bra inlärningsstrategier använde sig 

av metakognitiv, social och kognitiv strategi. Majoriteten av de elever som hade talängsla 

kände sig oroliga på grund av att de hade en rädsla för att klasskamraterna skulle reagera på 

ett negativt sätt. De upplevde även en oro kring deras prestation och därmed hade de brist på 

inlärningsstrategier. Denna undersökning syftar till att öka elevers förståelse kring sambandet 

mellan inlärningsstrategier och talängsla för att kunna vara delaktig och känna mindre oro.  

 

Qians (2012) studie är utförd i Kina och är en argumenterande text som lyfter upp faktorer 

som påverkar elevers muntliga kommunikation i engelska. Qian (2012) beskriver även vilka 

undervisningsmetoder som kan främja elevernas muntliga aktivitet i engelska samtidigt som 

det minskar deras talängsla. På grund av att studien är en argumenterande text, alltså en text 

som beskriver hur elever använder sin muntliga kommunikation i engelska samt vad det är 

som påverkar deras muntliga aktivitet,  finns det ingen tydlig metod utan endast en diskussion 

om ämnet. Studien innehåller även inget resultat utan beskriver en väsentlig sammanfattning 

utifrån studiens argumentationer. Qian (2012) kommer fram till att det är viktigt att utveckla 

den muntliga förmågan för att kunna och våga tala engelska i olika sammanhang.  
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4.2 Artiklar som behandlar motiverande undervisningsmetoder  

Monsalves och Correals (2006), Alshareefs (2016), Boyces, Alber-Morgans och Rileys 

(2007), Pinters (2007), Grivas och Semoglous (2012), Hwangs och Chens (2011) samt 

Ahlquist (2014) lyfter upp undervisningsmetoder som motiverar elevers muntliga aktivitet. 

Artiklarna utgår från olika metoder som till exempel kvalitativa och kvantitativa men däremot 

finns det tre studier som har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Åldersgruppen bland artiklarna varierade mellan årskurs 2-5.  

 

Hwang och Chen (2011), Griva och Semoglou (2012) och Alshareef (2016) har använt både 

kvalitativa och kvantitativa metoder i sina studier. Syftet med Hwangs och Chens (2011) 

genomförande var att analysera ifall de elever som använde sig av digitala verktyg fick en 

ökad prestation och inlärning i engelskundervisningen. Forskarna använde sig av för- och 

eftertester, frågeformulär och intervjuer i en årskurs 5. De hade en experimentell grupp och en 

kontrollgrupp, där den experimentella gruppen fick använda digitala verktyg (PDA = Personal 

Digital Assistant) för att kunna lyssna och tala engelska i olika situationer som var välbekanta 

för eleverna. De elever som var i kontrollgruppen fick använda sig av den traditionella 

undervisningen. Resultatet för den experimentella gruppen som arbetade med PDA visade en 

högre motivation hos eleverna samt att det var väldigt positivt att använda det digitala 

verktyget eftersom det utvecklade elevernas ordförråd och intresset för engelskan. Detta 

medförde att eleverna tog med språket hem och använde det. För kontrollgruppen var det inte 

lika intressant att lära sig på grund av att de fick arbeta med samma frågor och 

lektionsplanering ett antal upprepade gånger. Det gjorde att eleverna inte fick möjligheten att 

utmana sig själva och inte heller fick de använda sitt språk muntligt för att lära sig uttal och 

bli trygga med engelska språket.  

 

Grivas och Semoglous (2012) studie utfördes i Grekland och syftet med studien var att 

utveckla elevernas språkkunskaper i interaktiva estetiska aktiviteter. Det var aktiviteter som 

till exempel rollspel, memory och rita. Studien baserades på för- och eftertester och 

dagboksanteckningar med tillhörande reflektionsfrågor. Deltagarna i studien var elever i 

årskurs 2 där hälften var i en experimentell grupp och resterande i en kontrollgrupp. Projektet 

resulterade en positiv inverkan på att utveckla elevernas språkkunskaper och öka deras 

delaktighet och motivation för en mer utvecklande inlärning. Den experimentella gruppen 

som utförde de estetiska aktiviteterna fick bättre resultat i det interaktiva samarbetet i de olika 

sammanhangen som de gjorde under för- och eftertesterna.  

 

Syftet med Alshareefs (2016) studie var att analysera hur olika språkaktiviteter kan främja 

elevernas prestation och ge en effektiv inverkan på deras kommunikativa förmåga. De 

aktiviteter som utfördes i undersökningen var språkspel, dialoger och debatter. Alshareef 

(2016) har använt sig av observationer, enkäter och för- och eftertester i en årskurs 3 i Mecka. 

Eleverna fick vara med i en för- och eftertest där de fick träna på att tala engelska och uttalet. 

De fick även träna på olika ord i olika sammanhang för att öka ordförrådet. Resultatet av för- 

och eftertesten visade att eftertestet gav bättre resultat kring elevernas muntliga aktivitet 

samtidigt som aktiviteterna som eleverna utförde gav en stimulerande språkpåverkan. 

Aktiviteter som innehåller en effektiv interaktion leder till att eleverna presterar i en högre 

grad.  

 

Pinter (2007) och Monsalve och Correal (2007) använder sig av en kvalitativ metod i deras 

undersökningar. Pinters (2007) syfte var att utföra en uppgift som upprepades tre gånger för 

att ta reda på ifall det gynnar elevernas språkkunskaper och om de lär sig bättre efter ett antal 

upprepningar. Datainsamling genomfördes med en uppgift som två elever i 10-årsåldern i 
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Ungern fick utföra och upprepa tre gånger samtidigt som de blev inspelade. Under tiden har 

forskaren observerat och därefter utfört en intervju tillsammans med eleverna där de har 

reflekterat och diskuterat över videoinspelningarna. Resultatet visade att eleverna hade svårt 

med uttalet i början men efter den tredje inspelningen upplevde de att det gick bättre och de 

kände sig mer säkra med att tala och hjälpa varandra. Pinter (2007) kom fram till att 

interaktion bland elever stärker deras muntliga aktivitet och förmågan att våga tala mer i 

klassrummet. Det som Pinter (2007) även kom fram till var att upprepning av samma uppgift 

ger en positiv inverkan hos eleverna genom att deras självkänsla stärks och att de får 

möjligheten att både öva på att tala och uttalet.  

 

Monsalves och Correals (2006) syfte med undersökningen var att utforska vilka 

undervisningsmetoder som ökar elevernas möjlighet till lärande samtidigt som deras muntliga 

kommunikation i engelska utvecklas successivt. Monsalve och Correal (2006) har i sin studie 

genomfört fältanteckningar, ljud- och videoinspelningar och två intervjuer med en lärare och 

detta var i en årskurs 4-5 i Colombia. Forskarna observerade hur lärarna organiserade olika 

aktiviteter som skulle få eleverna muntligt aktiva. Vidare kom forskarna fram till att 

aktiviteter bör innehålla relevanta aspekter som är kopplade till elevernas vardagliga liv. 

Dessa aktiviteter gjordes av forskarna där eleverna fick beskriva till exempel deras 

fritidsintressen, maträtter och var de bor. Resultatet visade att eleverna utvecklade sina 

språkkunskaper på ett aktivt och kreativt sätt då undervisningen innehöll vardagliga 

situationer som i sin tur ledde till att de blev motiverade till att använda engelska språket.  

 

Boyces, Alber-Morgans och Rileys (2007) studie är en argumenterande text som bara 

fokuserar på vilka undervisningsmetoder som får elever att känna sig trygga och våga tala 

inför en grupp/i klassrummet. Forskarna har varit med i en årskurs 4-6 i USA och bedrivit 

olika metoder under en period. De har inte använt sig av någon specifik metod utan har varit 

med i de olika klasserna samt undersökt hur olika metoder kan få elever att bli aktiva i 

undervisningen. Studien innehåller bara en sammanfattning kring forskarnas undersökning. 

Forskarna började med undervisning på grundnivå för att öva att tala och sedan bygga upp till 

en utmanande undervisning vilket ska leda till att elever ska våga tala inför en stor grupp.  

4.3 Artiklar som behandlar trygg miljö och lärarens stöd 

Szpotowiczs (2012) syfte med studien var att observera elever i en årskurs 4 i Polen och hur 

deras delaktighet utvecklas genom en muntlig uppgift där de fick ställa frågor och svara på 

frågor. Studien grundar sig på en kvalitativ och kvantitativ metod där observationer, tester, 

intervjuer, ljudinspelning och smiley questionnaire (frågeformulär) har förekommit. 

Uppgiften bestod av tre olika delar där den första delen bestod av uppvärmningsfrågor som 

till exempel ‘’Vad heter du?’’. Nästa steg var att eleverna skulle gissa information från en 

bild. Eleverna skulle beskriva människorna, ge platsinformation och fråga frågor om 

människors utseende och platser. De kunde antingen svara med ord, korta fraser eller korta 

meningar beroende på deras språkfärdigheter. Sista delen var att eleverna skulle få ställa sina 

egna frågor för att slutföra uppgiften. Under tiden blev deras prestation ljudinspelat. 

Resultatet visade att eleverna upplevde att det var enklare att svara på frågor än att konstruera 

sina egna frågor och det berodde på deras språkfärdigheter. De upplevde även att aktiviteten 

var positiv då de kände att de befann sig i en trygg situation.  

 

Samtliga studier som behandlar trygg miljö och lärarens stöd, vilka är Boyce, Alber-Morgan 

och Riley (2007), Qian (2012) och Griva och Semoglou (2012) belyser att det är viktigt med 

en trygg miljö i klassrummet för att öka elevernas muntliga aktiviteter samtidigt som de ska 
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nå de mål som ställs i engelskundervisningen. En trygg miljö leder till att elevernas 

självkänsla stärks vilket ger en positiv inverkan för att de ska våga delta i olika sammanhang.  

Monsalve och Correal (2006) och Szpotowiczs (2012) beskriver i sina studier att vikten av 

lärarens stöd i undervisningen är viktig för att kunna stödja och utveckla elevernas 

självförtroende för att de ska kunna klara sig i sina kommande skolår. Läraren bör även 

anpassa uppgifterna utifrån elevernas behov som ska både utveckla och motivera dem.  

5. DJUPARE ANALYS 
I denna del kommer resultatet att presenteras utifrån fyra rubriker som har skapats utifrån de 

vetenskapliga artiklarna. Nedanför redogörs och presenteras rubrikerna i en tabell. 

 
Rubriker 

 Elevers motvilja till muntlig kommunikation  
 
 

 Undervisningsmetoder som motiverar elevers 
muntliga aktivitet  
 
 

 Trygg miljö i klassrummet  
 
 

 Lärarens stöd i elevers inlärning 

5.1 Elevers motvilja till muntlig kommunikation  

Flera artiklar bland annat Ahlquist (2014), Liu och Chen (2014) och Skinnari (2014) 

diskuterar elevernas rädsla inför att genomföra en  muntlig prestation. Eleverna känner en 

rädsla inför att göra misstag, att andra har bättre språkförmåga i engelska och är rädda att 

hamna efter i undervisningen samt att få en reaktion av andra som visar att kunskapen inte 

räcker till. Detta leder till att eleverna underpresterar och därmed minskar motivationen vilket 

är en annan faktor till elevernas motvilja för muntlig kommunikation.  

 

Det finns ett antal faktorer som Skinnari (2014) nämner i sin och studie som påverkar elevers 

muntliga prestation i engelskundervisningen. Många elever i grundskolan känner sig oroliga, 

rädda och nervösa för att tala inför en grupp och vissa elever kan även känna ängsla inför att 

tala. Det här fenomenet tas upp i Skinnaris (2014) studie. Detta kan vara en faktor där 

eleverna upplever talängsla och känner sig rädda för att prestera i det sociala sammanhanget. 

En anledning till detta kan vara elevernas personlighet och deras intresse för engelskämnet. 

Till exempel har Skinnari (2014) i sin studie nämnt att eleverna kan känna oro över att tala 

inför en grupp, att bli kritiserade av andra elever och hur läraren reagerar på det eleverna gör 

och säger (Skinnari 2014, s. 56). Även Qian (2012) påpekar att elever kan känna talängsla 

inför att kommunicera som kan påverka elevernas kognitiva förmåga genom att de ofta känner 

sig nervösa när de ska muntligt prestera i engelskundervisningen. Qian (2012) påstår att 

talängslan leder till att elevers inlärning och utveckling blir påverkad på ett negativt sätt. Om 

eleverna kan motstå sin ängsla för att tala finns det en möjlighet för dem att lära sig tala 

engelska på ett bättre sätt. Trots detta blir talängslan en stor påverkan för eleverna att 

övervinna (Qian 2012, s. 2205).  

 

Talängslan påverkar inte bara elevernas kommunikativa förmåga, enligt Liu och Chen (2014) 

kan talängslan även påverka andra aspekter. Självuppfattning och självförtroende är några 

faktorer som kan bli påverkade av talängslan vilket kan leda till svårigheter för inlärning. Det 
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kan uppstå frustration och oro kring muntlig kommunikation eftersom eleverna inte 

har förmågan att förstå eller uttrycka sig själva i ett främmande språk. Rädslan inför att tala 

inför andra kan få eleverna att tänka negativt kring deras prestation i ett främmande språk (Liu 

& Chen 2014, s. 2).  

 

Enligt Ahlquist (2014) kan motivationen minska när eleverna går de två sista åren i 

mellanstadiet (10-11 år). Detta sker främst när eleverna hamnar i puberteten då de blir 

självmedvetna om sin prestation i engelskundervisningen. Vissa elever kan börja uppleva en 

känsla av att det är pinsamt att utföra aktiviteter, såsom att sjunga eller genomföra rollspel. I 

detta stadiet blir klasskamraternas åsikter viktiga för elevernas prestation då de vill ha en 

positiv självbild (Ahlquist 2014, s. 42-43).  

5.2 Undervisningsmetoder som motiverar elevers muntliga aktivitet  

Monsalves och Correals (2006) studie visar att engelskundervisningen bör vara metodisk för 

att stärka och stimulera elevers muntliga aktivitet. Undervisningsmetoderna bör även vara 

betydelsefulla samtidigt som de skapar motivation och intresse för ämnet. Monsalve och 

Correal (2006) hävdar att läraren ska ge eleverna möjligheten att få komma i kontakt med det 

engelska språket för att kunna bli bekanta med språket i olika situationer. För att kunna 

utveckla och få en ökad kommunikativ förmåga är det av stor betydelse att 

engelskundervisningen kopplas till elevernas vardagliga liv och tidigare erfarenheter. Detta 

ger eleverna en möjlighet att uppnå de krav som krävs för att nå målen i engelskämnet 

(Monsalve & Correal 2006, s. 137). Enligt Alshareef (2016)  bör engelskundervisningen 

innehålla olika aktiviteter som ska utveckla elevernas kunskaper inom olika områden i 

engelskan. Som lärare kan man forma engelskundervisningen till ett litet samhälle som ger 

eleverna möjlighet att öva på språket för att kunna ta del av samhället (Alshareef 2016, s. 

208).  

 

För att kunna främja elevernas muntliga delaktighet nämner Monsalve och Correal (2006), 

Boyce, Alber-Morgan och Riley (2007) samt Pinter (2007) att det är väldigt viktigt att 

eleverna är i interaktion med varandra. Pinter (2007) nämner i sin forskning en aktivitet som 

kan genomföras med eleverna, nämligen att arbeta med olika samarbetsövningar. Dessa 

samarbetsövningar är bra att repetera eftersom det kan stärka elevernas språkförmåga, vilket 

leder till att eleverna blir positivt inställda och vill vara med i aktiviteterna (Pinter 2007, s. 

201). Det som är viktigt med att samarbeta är att eleverna kan på så sätt stötta varandra och 

hjälpas åt. På så sätt kan det bli roligare och mer motiverande för eleverna att delta i 

engelskundervisningen samtidigt som de elever som är tysta kan känna en delaktighet i 

undervisningen (Boyce & Alber-Morgan & Riley 2007, s. 144).  

 

Griva och Semoglou (2012) beskriver en metod som handlar om estetiska aktiviteter som till 

exempel memory, rollspel, rita och olika ordspel. Detta syftar till att förbättra elevernas 

kommunikativa förmåga och kreativitet. Dessa aktiviteter har visat sig ha en positiv inverkan 

på elevernas utveckling och att det även ökar deras motivation i att delta i estetiska aktiviteter. 

När läraren låter eleverna få utforska sin fantasi, nyfikenhet och få utmaningar genom sådana 

aktiviteter är det ett sätt som skapar emotionell inlärning. Estetiska aktiviteter är motiverande 

och underhållande och ger blyga elever möjligheten att få tala (Griva & Semoglou 2012, s. 

33-34).   

 

Andra metoder som Ahlquist (2014) och Hwang och Chen (2011) beskriver och som kan 

kopplas till elevernas vardagliga liv är storyline och digitala verktyg. Ahlquist (2014) nämner 

genom att arbeta med storyline får eleverna arbeta inom olika områden såsom att använda sin 
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fantasi, göra rollspel och arbeta med aspekter som berör elevernas vardagliga liv. Detta kan 

användas parallellt med det de vanligtvis arbetar med i engelskundervisningen. Det går att 

arbeta med detta både individuellt och i grupp vilket gör att eleverna känner att uppgiften är 

meningsfull för deras lärande. När eleverna får arbeta på det här sättet så skapas det ett 

positivt samband mellan varandra och med sig själv som individ för att öka elevernas 

motivation och våga kommunicera med varandra (Ahlquist 2014, s. 51). Genom att arbeta 

med digitala verktyg beskriver Hwang och Chen (2011) en metod där eleverna får använda 

PDAs (Personal Digital Assistant). Genom PDAs kan eleverna utföra olika aktiviteter som 

sker i interaktion. Ett exempel kan vara att eleverna ska spela in sig själva och konstruera en 

egen mening som kan handla om vilken maträtt de åt till lunch och vad elevernas favorit mat 

är. Detta för att kunna öva på uttalet samt lyssna på hur andra talar. Sedan har eleverna 

gruppdiskussioner om meningarna. De aktiviteter som utförs med PDAs är inte bara gjorda 

för att hjälpa eleverna att kommunicera på engelska utan även för att öka deras möjligheter till 

att lyssna och tala i det främmande språket (Hwang & Chen 2011, s. 106). Detta är ett sätt för 

eleverna att uppleva att det är kopplat till deras vardagliga liv vilket gör att det blir roligare att 

använda språket på ett annat sätt (Hwang & Chen 2011, s. 111). 

5.3 Trygg miljö i klassrummet  

På elevernas inlärning har klassrumsmiljön en viktig påverkan. Vad trygg miljö innebär 

förklarar Boyce, Alber-Morgan och Riley (2007) är att skapa och forma 

engelskundervisningen till en säker och avslappnad miljö. I en sådan positiv miljö kan 

eleverna känna sig mer uppmuntrade och är medvetna om att de inte riskerar att bli 

förlöjligade av andra klasskamrater. Enligt Boyce, Alber-Morgan och Riley (2007) lyfter de 

upp viktiga aspekter som är viktiga för att behålla den trygga miljön i engelskundervisningen. 

Bland annat belyses det att läraren ska samtala tillsammans med eleverna kring kärnan i att 

skapa den trygga miljön i klassrummet. Eleverna ska ta hänsyn och förstå innebörden av att 

uppmuntra, respektera och ta hand om varandra. Läraren ska även diskutera dessa regler som 

tidigare har nämnts för att eleverna ska kunna uppnå en omtänksam miljö. I sin tur kan 

eleverna ta upp sina idéer och förslag för att nå målet, därefter kan läraren sätta upp reglerna i 

klassrummet. Detta leder till att eleverna skapar den positiva miljön för sin inlärning samtidigt 

som de känner sig trygga (Boyce, Alber-Morgan & Riley 2007, s. 143). 

 

Qian (2012) nämner i sin studie ett sätt att skapa den trygga miljön i engelskundervisningen 

som är genom att eleverna bör interagera med varandra och komma i kontakt med språket. 

Detta för att eleverna ska känna sig trygga och våga använda språket i olika sammanhang. Ett 

sätt är att kunna både använda den traditionella metoden: fråga-svar och olika 

samarbetsaktiviteter (Qian 2012, s. 2206). Griva och Semoglou (2012), Szpotowicz (2012), 

Qian (2012) och Boyce, Alber-Morgan och Riley (2007) anser att genom interaktion och olika 

aktiviteter skapas den trygga miljön i klassrummet. Följden av detta blir att elevernas 

delaktighet ökar och de blir intresserade samt vågar använda sin kommunikativa förmåga. 

Vikten av att eleverna interagerar är att de känner sig bekväma och trygga i gruppen (Boyce, 

Alber-Morgan & Riley 2007, s. 144) samt att de elever som har ängsla inför att tala och är 

blyga, känner sig mer trygga med att använda språket och talängslan inför att tala minskar 

(Griva & Semoglou 2012, s. 41).  

 

En annan fördel med en trygg miljö i engelskundervisningen är att elevernas motivation ökar 

då de känner sig säkra och blir medvetna om att de kan göra misstag. För att öka elevernas 

motivation och språkutveckling påstår Szpotowicz (2012) att det är viktigt att utmana 

eleverna genom aktiviteter som innehåller olika nivåer. Detta för att eleverna ska bli säkrare i 

användningen av språket samtidigt som de kan utveckla sin kommunikativa förmåga 
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(Szpotowicz 2012, s. 163). De interaktiva samarbetsövningarna kan motivera eleverna genom 

att de kan prestera individuellt och våga ta utmaningar (Szpotowicz 2012, s. 162). Vad som 

kan konstateras är att inverkan av en trygg miljö i engelskundervisningen ger effektiv 

inlärning. Eleverna får även möjligheten att utveckla sin kommunikativa förmåga och våga 

vara mer delaktiga i engelskundervisningen. Dessa faktorer som har tagits upp är en grund för 

elevers vilja att prestera och våga vara en del av engelskundervisningen.  

5.4 Lärarens stöd i elevers inlärning 

Det förekommer i Monsalves och Correals (2006) studie att det kommunikativa språket i 

engelska är en av de viktiga aspekterna för att lära sig att skapa kunskaper om språket och 

använda språket muntligt. För att utveckla elevernas muntliga språkkunskaper bör läraren 

göra mer än att bara tala om för eleverna vad läraren förväntar sig från dem. Innebörden av 

detta är att läraren har ett större ansvar i elevernas språkutveckling för att kunna främja deras 

förmåga att lyssna och tala i meningsfulla sammanhang. Monsalve och Correal (2006) hävdar 

att genom aktiviteter som är kopplade till ämnen som eleverna känner till och finner 

intressanta kan stödja och stimulera deras språkinlärning och motivation. Aktiviteter ska även 

byggas på att vara intressanta, meningsfulla, utmanande och innehålla ett relevant syfte. Detta 

är av stor betydelse att läraren tar det ansvaret för att stödja elevernas kommunikativa 

förmåga och viljan att kommunicera. I sin tur kan det leda till att eleverna känner mindre oro 

kring muntliga aktiviteter (Monsalve & Correal 2006, s. 140). Ett annat perspektiv som 

Szpotowicz (2012) och Monslave och Correal (206) tar upp är att aktiviteternas upplägg ska 

vara väl strukturerade och anpassade efter elevernas behov. Att ha ett sådant upplägg på 

uppgifterna leder till att eleverna interagerar mer och får möjligheten att använda språket för 

att klara av olika uppgifter i olika sammanhang (Szpotowicz 2012, s. 144).  

6. DISKUSSION 
Syftet med denna kunskapsöversikt var att besvara frågeställningarna som handlade om 

faktorer som påverkar elevers vilja/motvilja att tala i engelskundervisningen samt vilka 

undervisningsmetoder som kan göra elever muntligt aktiva. Att undersöka/kartlägga hur 

forskningsområdet ser ut mer allmänt var ytterligare ett syfte för denna kunskapsöversikt. 

Detta genomfördes genom utvalda artiklar som behandlar ämnet och som var väldigt 

relevanta för kunskapsöversikten. Det visade sig att de flesta artiklarna hade gemensamma 

teman och resultat oberoende av land vilket gav ett tydligt underlag för kunskapsöversiktens 

resultat. Artiklarna gav även en tydlig bild av forskningen och kunskapsläget. Alla artiklar 

förutom två, utförde sin undersökning med en kvalitativ eller kvantitativ metod men även 

kombinerade metoder förekom i vissa artiklar. I vissa artiklar förekom en del experimentella 

studier med kontrollgrupper där resultaten jämfördes för att se vilken grupp som fick högre 

resultat. Däremot fanns det två artiklar som varken hade någon metod eller resultat utan var 

argumenterande texter. Trots detta framstod dessa artiklar relevanta för denna studie då de 

motsvarade kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar samt var granskade. 

 

Utifrån denna kunskapsöversikt är det av stor betydelse att man som pedagog börjar med att 

kartlägga orsaken till elevernas motvilja att kommunicera i engelskundervisningen. Detta för 

att kunna hitta och forma olika undervisningsmetoder som främjar samt motiverar elevernas 

lärande och muntliga aktivitet. Elever som har talängsla bör tas hänsyn till för att de ska 

kunna utvecklas och klara av målen i engelskan så att de inte hamnar efter i ämnet och får 

ytterligare svårigheter. Under kartläggningen visade studierna vilka faktorer som påverkar 

elevernas vilja/motvilja att tala samt vilka undervisningsmetoder som gynnar och stimulerar 

deras kommunikativa förmåga, interaktion samt att våga tala i olika situationer.  
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6.1 Styrkor och svagheter med artiklarnas forskning 

Under kunskapsöversiktens arbete har styrkor och svagheter analyserats i artiklarna. De elva 

artiklarna har formulerat ett tydligt syfte. Det som artiklarna även har gemensamt är att de 

innehåller en vetenskaplig bakgrund där tidigare forskning beskrivs om ämnet. När det gäller 

teori så är det ingen artikel som beskriver vilken teori de utgår ifrån utan håller sig till vad 

tidigare forskning säger. Utifrån dessa elva artiklar är det bara sju artiklar som har 

frågeställningar där forskarna senare i sin text återkopplar till frågeställningarna (Ahlquist 

2014, Monsalve & Correal 2006, Hwang & Chen 2011, Liu & Chen 2014, Szpotowicz 2012, 

Griva & Semoglou 2012, Alshareef 2016). Nio artiklar av elva har antingen kvalitativ eller 

kvantitativ metod men en kombination av båda metoderna förekommer i vissa artiklar. De två 

resterande artiklarna har inte använt sig av en specifik metod utan deras tillvägagångssätt har  

varit att forskarna har utgått från sina egna observationer och erfarenheter samt tidigare 

forskning. Anledningen till att de inte har specifika metoder beror främst på att de är 

argumenterande texter som inte innehåller forsknings rubriker utan är mer beskrivande texter 

(Qian 2012 & Boyce, Alber-Morgan & Riley 2007). De elva artiklarna har framställt sitt 

resultat på olika sätt. Fem artiklar har sammanställt sitt resultat genom tabeller (Griva & 

Semoglou 2012, Hwang & Chen 2011, Liu & Chen 2014, Alshareef 2016 & Ahlquist 2014). 

Två artiklar har redovisat sitt resultat genom de svar forskarna fick på intervjun (Monsalve & 

Correal 2006 & Skinnari 2014). Två artiklar har använt sig av en kombination av både 

tabeller och svar från intervjuer för att presentera sina resultat (Szpotowicz 2012 & Pinter 

2007). De resterande två artiklarna har inte redovisat något resultat utan har bara argumenterat 

och sammanfattat det område som de har undersökt (Qian 2012 & Boyce, Alber-Morgan & 

Riley 2007).  

 

Vilka styrkor vi har hittat som artiklarna har gemensamt är att de har liknande resultat och 

slutsats oavsett vilka metoder forskarna har använt. Artiklarna innehåller en tydlig bakgrund 

som beskriver deras fenomen som sedan kopplas tillbaka till artiklarnas syfte. Vi anser att det 

är en styrka för att det stärker artiklarnas innehåll om ämnet och trovärdighet. En artikel 

nämner en svaghet med genomförandet men diskuterar inte det vidare. Det anses som en 

styrka eftersom genomförandet i artikeln nämns men att det blir en svaghet då det inte 

fördjupas (Ahlquist 2014). En annan artikel lyfter sin svaghet och redogör för andra 

tillvägagångssätt (Griva & Semoglou 2012). De fyra artiklarna som inte har några 

frågeställningar anses som en svaghet då det forskarna vill ta reda på framgår inte men 

eftersom artiklarna svarar på deras syfte och vår kunskapsöversikt blir de användbara i vår 

studie och anses som en styrka (Pinter 2007, Skinnari 2014, Boyce, Alber-Morgan & Riley 

2007 & Qian 2012). 

 

Svagheten med de resterande artiklarna är att det inte finns någon tydlig diskussion varken om 

utförandet och vilka förbättringar som kunde ha genomförts annorlunda. Något som 

uppmärksammades i artiklarna var att det bara var en artikel Boyce, Alber-Morgan & Riley 

(2007) som lyfte upp hur man som pedagog kan gå tillväga med elever som inte känner/vågar 

vara muntligt aktiva trots undervisningsmetoder som ska motivera och stimulera elevernas 

muntliga förmåga. Svagheter med Qian (2012) och Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007) är 

att de är korta studier som är argumenterande och beskrivande artiklar men som även anses 

som styrkor då deras innehåll är relevant för kunskapsöversikten.  

6.2 Implikationer för läraryrket 

Genom denna kunskapsöversikt har vi kommit fram till att det finns en rad faktorer som 

påverkar elevernas vilja/ovilja att kommunicera i engelskundervisningen. Elever som 

upplever en nervositet eller motvilja till att tala kan leda till att de underpresterar. Vi har 
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kommit att fram till att orsaken för elevernas nervositet kan bero på att de har en brist på 

självförtroende eller att eleverna känner att de inte har tillräckligt med språkkompetens för att 

vara muntligt aktiva. Artiklarna belyser några undervisningsmetoder som är både viktiga och 

betydelsefulla att implementera i engelskundervisningen, som till exempel aktiviteter som 

innehåller mycket interaktion som är kopplad till elevernas vardagliga liv. Dessa 

undervisningsmetoder verkar ha en positiv effekt på eleverna då de motiveras till att utveckla 

sin muntliga kommunikation samt stärker deras självkänsla, vilket gör att eleverna vågar tala 

engelska. Undervisningsmetoderna kan fungera som ett stöd för läraren att skapa den trygga 

miljön i klassrummet som i sin tur får eleverna att känna sig säkra till att tala och vara 

delaktiga. Det är viktigt att ha i åtanke att undervisningsmetoderna är anpassade utifrån 

elevernas behov för att deras muntliga aktivitet och språkliga kompetens stimuleras på ett 

effektivt sätt.  

 

6.3 Metoddiskussion  

Viktigt med denna kunskapsöversikt var att finna väsentliga artiklar som motsvarade syftet 

och frågeställningarna. Dessa artiklar hittades i trovärdiga databaser som innehöll studier som 

innefattar elevers vilja/motvilja att kommunicera och undervisningsmetoder som gör eleverna 

muntligt aktiva. Till en början avgränsades inte sökningarna särskilt mycket på grund av att vi 

inte hade den kunskapen, vilket gav oss otroligt många artiklar som var kopplade till vårt 

ämne men som inte var riktigt relevanta då de inte uppfyllde kunskapsöversiktens kriterier. 

Under arbetets gång fick vi en kännedom kring databasernas funktion vilket gav oss kunskap 

om hur vi kunde avgränsa sökningarna (se bilaga 1). Härmed gav det oss färre träffar vilket 

var relevanta till vår kunskapsöversikt. Sökningarna bestod av bara engelska sökord som gav 

oss artiklar på engelska från olika länder. Dessa studier kan även kopplas till svenska elever 

då engelsk språkinlärning i Sverige är en stor del av skolans undervisning. Förekomsten av 

oviljan att tala på engelska uppstår bland svenska elever och dessa studiers faktorer kan därför 

kopplas till svenska elevers vilja/ovilja att tala engelska.  

 

Artiklarna analyserades utifrån en checklista (se bilaga 2) som bedömde artiklarnas kvalitet, 

dock var vi kritiska kring checklistan och undantag förekom för att artiklarna ligger redan i 

trovärdiga databaser. Även en innehållsanalys genomfördes för att granska artiklarna för att se 

om deras innehåll uppfyllde kriterierna som var fastställda för kunskapsöversikten. Efter detta 

konstruerades en tabell (se bilaga 3) där artiklarna framställs och som blev ett underlag för 

den kartläggning vi gjort. Genom kartläggningens struktur har vi kunnat identifiera varje del i 

artiklarna för att sammanställa en noggrann beskrivning kring kartläggningen. Utifrån 

kartläggningen framställs olika kategorier och teman som förtydligar kunskapsöversiktens 

innehåll. Kartläggningen är väsentlig för en kunskapsöversikt då olika resultat framställs 

utifrån olika forskares studier och att vi kan bygga vidare på forskningen och hitta nya resultat 

som kan vara betydelsefulla för framtida yrket. 

 

6.4 Slutsats 

Forskning bevisar i en stor utsträckning att det finns ett antal faktorer som berör elevernas 

vilja/ovilja att kommunicera samt vilka undervisningsmetoder som kan användas för att göra 

eleverna muntligt aktiva. Det förekommer i flera studier att elever känner en viss osäkerhet 

och oro kring sin kommunikativa förmåga. För att eleverna ska kunna klara av att vara 

muntligt aktiva i engelskundervisningen och utveckla dels deras språkliga kompetens, och 

dels deras säkerhet krävs det undervisningsmetoder som är motiverande och meningsfulla. 

Det som även kan vara väsentligt är att skapa en trygg miljö som kan leda till att eleverna 

känner sig säkra i att tala och bli uppmuntrade till att prestera bättre. Denna kunskapsöversikt 

är väsentlig i praktiken för att få den goda kompetensen om de faktorer som påverkar 
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elevernas kommunikation och sträva efter att hitta de undervisningsmetoder som anpassas 

utifrån elevernas behov för de ska nå de krav som ställs i skolan. 
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BILAGOR 1 

 

Resultat av sökhistorik  
Databas 
och  
datum 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Valda 
artiklar 

Primo 
2018-11-
14 

Children’s oral 

communication 

Peer-reviewed 

från 2005-2018 

fulltext 

123 210 210 50 1 

Primo 
2018-11-
14 

Peer-peer interaction 

English 

Peer-reviewed 

från 2005-2018 

fulltext 

11 803 170 42 1 

Primo 
2018-11-
14 

Storyline learning Peer-reviewed 

från 2005-2018 
fulltext 

11 692 185 40 1 

Primo 
2018-11-
15 

Familiar context and peer 

interaction 

Peer-reviewed 

från 2005-2018 

fulltext 

43 180 193 48 1 

Eric 
2018-11-
15 

Anxiety in English 

classroom 

Peer-reviewed 

från 2005-2018 

fulltext 

elementary 

school 

26 26 26 1 

Eric 
2018-11-
26 

Oral language skills Peer-reviewed 

från 2005-2018 

fulltext 

elementary 
school 

73 73 45 1 

Eric 
2018-11-
26 

Oral motivation and oral 
language skills 

Peer-reviewed  
från 2005-2018 

fulltext 

elementary 

school 

2 2 2 1 

Google 
Scholar 
2018-11-
26 

Silence and elementary 

school 

2005-2018 5 5 5 1 

Primo 
2018-11-
26 

Oral skills English 

elementary school 

Peer-reviewed 

från  

2005-2018 

fulltext 
second language 

learning 

64 64 40 1 

Eric 
2018-11-
26 

Fearless* AND speaking* Peer-reviewed 

från  

2005-2018 

fulltext 

 

3 3 3 1 



 

 

 

Primo 
2018-12-
05 

Children’s interaction and 

English lessons 

Peer-reviewed 

från 2005-2018 

fulltext 

elementary 

school students 

second language 

learning 

3080 213 85 1 

Eric 
2018-12-
05 

Communication* AND 

interaction* AND English 

classroom 

Peer-reviewed 

från 2005-2018 

fulltext 
elementary 

school students 

36 36 36 1 

 

BILAGA 2 
Resultat av analyserade artiklar 

Some benefits of peer-peer interaction: 10-year-old children practising with a 

communication task 

- Pinter (2007) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  X 

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?   X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X  

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och syftet? X 
Stämmer med syftet 

 

  Totalt:  

8 Ja 

 

 

The Storyline approach: promoting learning through cooperation in the second 

language classroom 

- Ahlquist (2014) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?   X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X  

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och syftet? X  

  Totalt:  

9 Ja 

 



 

 

 

Children’s Oral Communication in English Class Activities: An Exploratory Study 

- Monsalve & Correal (2006) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?  X  

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X  

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och syftet? X  

  Totalt: 10 Ja  

 

 

User’s familiar situational contexts facilitate the practice of EFL in elementary schools 

with mobile devices 

- Hwang & Chen (2011) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?   X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X  

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och syftet? X  

  Totalt: 9 Ja  

 

Silence and Resistance as Experiences and Presentation of Pupil Agency in Finnish 

Elementary School English Lessons 

- Skinnari (2014) 

 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  X 

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?  X  

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X  

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och syftet? X 

Stämmer med syftet 

 

  Totalt: 9 Ja  

 



 

 

 

Learner Differences among Children Learning a Foreign Language: Language Anxiety, 

Strategy Use, and Multiple Intelligences  

- Liu & Chen (2014) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?   X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X  

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och 

syftet? 

X  

  Totalt: 9 Ja  

 

Fearless Public Speaking - Oral Presentation Activities for the Elementary Classroom 

- Boyce, Alber-Morgan & Riley (2007) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  X 

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?   X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling?  X 

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  X 

Endast sammanfattning 

finns med 

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan och syftet? 

X 

Stämmer med 

syfte 

 

  Totalt: 5 Ja  

 

A Study on the Teaching Methods of Improving Students’ Oral English 

- Qian (2012) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  X 

4 Är undersökningsgruppen representativ?  X 

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?   X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling?  X 

8 Är resultatet trovärdiga? X   

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  X 

Endast sammanfattning 

finns med 

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga 

forskningsfrågan och syftet? 

X 

Stämmer med 

syfte 

 

  Totalt: 5 Ja  



 

 

 

Researching Oral Production Skills of Young Learners  

- Szpotowicz (2012) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?   X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X  

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och 

syftet? 

X  

  Totalt: 9 Ja  

 

Estimating the Effectiveness and Feasibility of a Game-based Project for Early Foreign 

Language Learning 

- Griva & Semoglou (2012) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?   X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? X  

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och 

syftet? 

X  

  Totalt: 9 Ja  

 

The Effectiveness of Using Linguistic Classroom Activities in Teaching English 

Language in Developing the Skills of Oral Linguistic Performance and Decision Making 

Skill among Third Grade Intermediate Students in Makah 

- Alshareef (2016) 
 Fråga Ja Nej 

1 Beskrivs syftet? X  

2 Har artikeln en lätt struktur att följa som läsare? X  

3 Är frågeställningarna tydligt beskrivna? X  

4 Är undersökningsgruppen representativ? X  

5 Beskrivs var undersökningen genomfördes? X  

6 Beskrivs när undersökningen genomfördes?  X 

7 Beskrivs metoden för datainsamling? X  

8 Är resultatet trovärdiga? X  

9 Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  X 

10 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan och 

syftet? 

X  

  Totalt: 8 Ja  

 

 



 

 

 

BILAGA 3 
 

Översikt över analyserade artiklar 

  

Titel 

Författare 

Årtal 

Syfte Frågeställningar Metod Resultat 

Titel: 

Some 

benefits of 

peer-peer 

interaction: 

10-year-old 

children 

practising 

with a 

communica

tion task 

Författare

: 

Pinter, A. 

Årtal: 

2007 

Syftet med 

studien är att 

utforska elevers 

peer and peer 

interaction med 

hjälp av en 

uppgift som 

eleverna skulle 

repetera ett antal 

gånger samt om 

upprepning 

gynnar eleverna. 

Inga tydliga 

frågeställningar. 

En kvalitativ 

metod. Studien 

genomfördes 

genom att eleverna 

fick göra en uppgift 

ett antal gånger. 

Eleverna blev 

inspelade tre 

gånger under en tre 

veckors period, 

forskaren har även 

observerat eleverna 

under tiden. 

Deltagarna var två 

killar i 10-

årsåldern. 

Efter att de hade 

spelat in hade 

forskaren en 

intervju med 

eleverna för att 

reflektera kring 

uppgiften. 

Eleverna upplevde 

till en början att 

det var jobbigt 

med uttalandet. 

Efter tredje 

inspelningen 

känner eleverna 

sig mer självsäkra 

med att tala 

engelska. Denna 

typ av upprepning 

av uppgift gynnar 

eleverna och de 

känner sig mer 

säkra när de talar 

samt att de får 

bättre uttal. 



 

 

 

Titel: 

The 

storyline 

approach: 

promoting 

learning 

through 

cooperatio

n in the 

second 

language 

classroom 

Författare

: 
Ahlquist, 

S. 

Årtal: 

2014 

Syftet med 

studien var att 

använda en 

undervisningsme

toden storyline 

genom att arbeta 

i grupp och 

utföra olika 

uppgifter som 

både är praktiska 

och teoretiska. 

1. Vilka 

kategorier i 

storyline-ämnet 

svara eleverna 

positivt på? 

2. Vilka 

kategorier i 

storyline-ämnet 

svarar eleverna 

mindre positivt 

på? 

3. Vilka 

språkförändringar 

kan observeras i 

storyline? 

4. Hur förmedlar 

eleverna 

uppgiftskraven 

för varandra och i 

vilken 

utsträckning 

använder de 

verktyg för att 

förmedla 

uppgifterna? 

5. Vad och hur 

tror eleverna att 

de lär sig av 

storyline? 

En kvalitativ studie 

och data samlades 

in genom 

observationsanteck

ningar, elevernas 

dagboksanteckning

ar, intervjuer med 

elever och lärare, 

kopior av elevernas 

texter och 

videoinspelningar. 

Deltagarna var en 

klass med 32 elever 

i åldrarna 11-13 

samt två lärare. 

Studien pågick i 

fem veckor, de 

jobbade med 

storyline fyra dagar 

i veckan i två 

timmar. 

Att arbeta med 

storyline 

kooperativt 

grupparbete visade 

att det stärkte 

elevernas 

självkänsla, 

uppmuntrade dem 

att vara kreativa, 

stärkte deras 

kommunikativa 

förmåga samt 

viljan att vara 

muntligt aktiva. 

Detta ledde att 

elevernas oro inför 

att tala minskade.   

Titel: 

Children’s 

oral 

communica

tion in 

English 

class 

activities: 

an 

exploratory 

study 

Författare

: 

Monsalve, 

S. & 

Correal, A. 

Årtal: 

2006 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

utvecklingen av 

elevernas 

muntliga 

kommunikation i 

engelska och 

vilka 

undervisningsme

toder skapades 

för att utöka 

elevernas 

möjligheter till 

lärande. 

1. Vad händer 

med elevers 

muntliga 

kommunikation i 

engelska när de 

deltar i 

klassaktiviteter? 

2. Vad är syftet 

med 

klassaktiviteterna 

och vad är 

lärarens roll i 

elevernas 

utveckling i 

sådana 

aktiviteter? 

En kvalitativ 

studie. 

Datainsamlingen 

gjordes med hjälp 

av 

fältanteckningar, 

ljud- och 

videoinspelningar 

och två intervjuer 

till läraren. 

Deltagarna var 

totalt 16. En lärare 

40 år gammal och 

en grupp av 15 

elever 8-10 år 

gamla (årskurs 4-

5). Projektet pågick 

varje lördag från 9-

12 på dagen i två 

år. 

Resultatet visar att 

undervisningsmeto

der som är 

meningsfulla, 

motiverande och 

innehåller ett syfte 

ger eleverna en 

möjlighet att 

kunna 

kommunicera med 

varandra. 

Undervisningsmet

oderna ska även 

vara kopplade till 

elevernas 

vardagliga liv så 

att de ska kunna 

bygga upp 

kunskap i ett 

aktivt och kreativt 



 

 

 

sätt. 

Titel: 
User’s 

familiar 

situational 

contexts 

facilitate 

the practice 

of EFL in 

elementary 

schools 

with 

mobile 

devices 

Författare

: 

Hwang, W. 

& Chen, H. 

Årtal: 
2011 

Syftet var att 

eleverna ska 

använda digitala 

verktyg (PDA- 

Personal Digital 

Assistant) för att 

lyssna och tala 

engelska med 

varandra i 

situationer som 

är bekanta för 

eleverna. Syftet 

var även att 

reflektera över 

aktiviteter och 

digitala verktyg 

som kan öka 

elevernas 

lärande och 

prestation i 

engelska. 

1. a) Hur enkelt 

och användbart 

upplever eleverna 

att det föreslagna 

systemet (digitala 

verktyg) är? 

b) Hur lekfull och 

användbar 

uppfattas 

aktiviteterna av 

eleverna? 

2. Finns det några 

skillnader som 

uppstår i lärande 

prestationen 

mellan lärandet i 

välbekanta 

situationer med 

PDA och i 

tradionellt 

pappersbaserad 

instruktion? 

Studien är både 

kvalitativ och 

kvantitativ. 

Samlade in data 

genom ett förtest 

innan aktiviteten 

utfördes och ett test 

efteråt. Forskarna 

använde också ett 

frågeformulär och 

intervjuer. 

Deltagarna var två 

klasser, 60 i elever 

i årskurs 5 (11-12 

år). Ena klassen 

fick arbeta med 

PDA och den andra 

klassen det 

traditionella 

pappersbaserade 

metoden. Eleverna 

gjorde detta fyra 

dagar i veckan i en 

timme, under två 

månader. 

Resultatet visade 

sig vara positivt 

för den gruppen 

som använde PDA 

och de fick mer 

kunskap samt 

utvecklade 

eleverna sitt 

ordförråd. Det 

visade sig också 

att elevernas 

intresse för 

lärande ökade. 

Eleverna tog med 

språkkunskaperna 

hem och använde 

det i vardagen. 

Detta leder till att 

de vågar använda 

språket i olika 

situationer. 

Titel: 
Silence and 

resistance 

as 

experience

s and 

presentatio

ns of pupil 

agency in 

Finnish 

elementary 

school 

English 

lessons 

Författare

: 

Skinnari, 

K. 

Årtal: 
2014 

Syftet med 

denna studie var 

att betrakta 

elevernas 

medverkan för 

inlärning i 

engelskan med 

särskild 

inriktning på 

elevernas 

tystnad och 

motstånd. 

Inga tydliga 

frågeställningar. 

Studien är både 

kvalitativ och 

kvantitativ. 

Datainsamlingen 

bestod av 

frågeformulär, 

klassrumsobservati

oner, 

elevintervjuer, 

gruppsamtal med 

antingen ljud- eller 

videoinspelningar, 

autentiska 

dokument och 

självporträtt 

teckningsuppgift. 

Deltagarna var 

elever i årskurs 5-

6. Detta pågick i ett 

och ett halvt år. 

Resultatet visar att 

elevernas 

erfarenheter och 

prestationer av 

medverkan kan 

vara 

motsägelsefull. 

Det tyder även på 

att tystnad och 

uppvisande 

motstånd i 

klassrummet kan 

vara ett tecken på 

att vissa elever har 

svårt att medverka 

på något sätt. 

Forskaren anser att 

detta måste 

forskas vidare för 

att förstå hur man 

kan främja 

elevernas 



 

 

 

deltagande. 

Titel: 

Learner 

differences 

among 

children 

learning a 

foreign 

language: 

language 

anxiety. 

strategy 

use and 

multiple 

intelligence

s 

Författar: 

Liu, H. & 

Chen, T. 

Årtal: 

2014 

Syftet var att öka 

elevernas 

förståelse i 

förhållande 

mellan 

användandet av 

inlärningsstrateg

ier och talängsla 

för det 

främmande 

språket.   

1. Vad är den 

breda 

utsträckningen för 

främmande 

talängsla för 

grundskoleelever

? 

2. Vilka är det 

vanligaste 

användbara 

typerna och 

frekvenserna för 

elevers LLSU 

(language 

learning strategy 

use) av elever 

med varierande 

språknivå inför 

att tala? 

3. Finns det några 

specifika 

relationer mellan 

talängsla, MI och 

LLSU när det 

kommer till att ha 

extra 

engelsklektioner 

utanför den 

riktiga 

engelskundervisni

ngen? 

Multiple 

intelligences 

4. Är det möjligt 

att använda MI 

eller talängsla för 

att förutsäga 

LLSU? 

En kvantitativ 

studie. Fick farm 

data genom 

frågeformulär. 

Deltagarna var 212 

elever i årskurs 5-

6. 119 killar och 93 

tjejer. 

Resultatet visade 

att de flesta 

eleverna kände sig 

oroliga på grund 

av deras prestation 

och rädsla för att 

klasskamrater ska 

reagera negativt. 

Det fanns även ett 

negativt samband 

mellan talängsla 

och strategi 

användning bland 

eleverna. Några 

elever hade 

mindre talängsla  

för att de hade 

större strategisk 

användning.   



 

 

 

Titel: 

Fearless 

public 

speaking - 

Oral 

presentatio

n activities 

for 

elementary 

classroom 

Författare

: 
Boyce, J., 

Alber-

Morgan, S. 

& Riley, J. 

Årtal: 

2007 

Syftet med den 

här studien var 

att ge eleverna 

motiverande 

aktiviteter som 

gör det möjligt 

för dem att våga 

tala inför en 

grupp. 

Inga tydliga 

frågeställningar. 

Framgår ingen 

specifik metod. 

Forskarna har gjort 

en undersökning 

genom att använda 

olika 

undervisningsmeto

der med olika 

klasser. Inget 

resultat har vistas 

utan forskarna har 

skrivit en 

argumenterande 

text utifrån 

undersökningen. 

Forskarna har varit 

med elever i 

årskurs 4-6 under 

ett års tid. 

  

  

Framgår inget 

resultat utan 

forskarna har 

sammanfattat och 

argumenterat 

kring ämnet. Det 

forskarna har 

kommit fram till 

är att eleverna bör 

öva på att tala från 

grundnivå och 

sedan bygger upp 

det så det blir mer 

utmanande och 

detta ska leda till 

att eleverna ska 

våga tala inför en 

stor grupp. 

Titel: 

A study on 

the 

teaching 

methods of 

improving 

students’ 

oral 

English 

Författare

: Qian, X. 

Årtal: 

2012 

Syftet var att 

belysa faktorer 

som påverkar 

muntlig 

kommunikation i 

engelska. Syftet 

handlar även om 

vilka 

undervisningsme

toder läraren ska 

använda för att 

stärka eleverna i 

engelskan och 

minska 

talängslan. 

Inga tydliga 

frågeställningar. 

Framgår ingen 

specifik metod utan 

forskaren använder 

egen erfarenhet, 

observation och 

tidigare forskning. 

Det finns ingen 

undersökning då 

forskaren har 

skrivit en 

argumenterande 

text om ämnet. 

Framgår inget 

resultat utan 

forskaren har 

sammanfattat och 

argumenterat om 

sitt ämne. Det som 

forskaren har 

kommit fram till 

är att det är viktigt 

att kunna tala 

engelska och att 

det är viktigt att 

eleverna får 

möjlighet att vara 

muntligt aktiva i 

ett tryggt klassrum 

för att kunna och 

våga 

kommunicera i 

olika 

sammanhang. 



 

 

 

Titel: 

Researchin

g oral 

production 

skills of 

young 

learners 

Författar: 
Szpotowicz

, M. 

Årtal: 

2012 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

elevernas 

prestation i 

främmande 

språk genom en 

muntlig fråga 

och svar uppgift. 

Huvudfråga: 

1. Kan 10-åriga 

elever successivt 

slutföra en 

halvstrukturerad 

uppgift som 

kräver att fråga 

och svara på 

frågor? 

Specifika frågor 

till studien: 

1. Hur många ord 

kommer varje 

enskild elev att 

producera i 

uppgiften? 

2. Vad är nivån 

på uppgiftens 

prestation för del 

1 när eleverna 

svarar på frågor 

och del 2 i 

uppgiften när 

eleverna ställer 

frågor? 

3. Hur många 

frågor ställs under 

uppgiften och vad 

är fördelningen 

av de mest 

utarbetade 

frågorna bland 

eleverna? 

4. Finns det ett 

samband mellan 

antalet ord som 

produceras i 

uppgiften och 

elevernas 

motivation till att 

tala engelska? 

Studien är 

kvalitativ och 

kvantitativ. Data 

samlades in genom 

observationer, 

tester, intervjuer, 

ljudinspelning och 

smiley 

questionnaire 

(frågeformulär). 

Deltagarna var 180 

elever i årskurs 4. 

Resultatet visade 

att det var lättare 

för eleverna att 

svara på frågorna 

de fick än att ställa 

frågor själva. 

Detta för att 

aktiviteten var väl 

planerad. 

När eleverna 

utvecklar sin 

interaktiva 

förmåga gynnas 

eleverna av 

klassrumsaktivitet

er som fokuserar 

på interaktion. 

Eleverna tyckte 

om dem muntliga 

aktiviteterna och 

kände sig trygga i 

en sådan miljö och 

på så sätt får de 

mer 

språkkunskaper. 



 

 

 

Titel: 

Estimating 

the 

effectivene

ss and 

feasibility 

of a game-

based 

project for 

early 

foreign 

language 

learning 

Författar: 

Griva, E. & 

Semoglou, 

K. 

Årtal: 

2012 

Syftet var att 

genomföra ett 

projekt som 

syftade till att få 

eleverna att 

utveckla sina 

språkkunskaper 

genom deras 

engagemang i 

interaktiva 

estetiska 

aktiviteter. 

1. Kan elevernas 

förmåga i att tala 

och lyssna 

utvecklas i en 

spelbaserad 

stödjande 

klassrumsmiljö? 

2. Vad var 

undervisnings 

sammanhanget 

och vad var 

elevernas 

deltagande i 

fysiska aktiviteter 

och rollspel? 

Studien är både 

kvalitativ och 

kvantitativ. 

Datainsamlingen 

genomfördes med 

hjälp av för- och 

efter tester och 

läraren genomförde 

dagboksanteckning

ar med tillhörande 

reflektionsfrågor. 

Deltagarna var 44 

elever i årskurs 2, 

22 elever var med i 

en experimentell 

grupp och de 

resterande 22 

eleverna var med i 

en kontrollgrupp. 

Resultatet visade 

att projektet hade 

en positiv effekt 

på att utveckla 

elevernas 

språkkunskaper 

och öka deras 

motivation för att 

delta i estetiska 

aktiviteter. I 

estetiska 

aktiviteter känner 

eleverna sig mer 

avslappnade och 

vågar vara 

delaktiga. 

Eleverna som 

ingick i 

experimentell 

gruppen fick en 

högre effekt i för- 

och efter testerna. 

De här 

aktiviteterna 

bevisade att vara 

en positiv 

undervisningsmeto

d vilket främjar 

elevernas 

samarbete och 

språkutveckling 

både emotionellt 

och socialt. 



 

 

 

Titel: 

The 

effectivene

ss of using 

linguistic 

classroom 

activities in 

teaching 

English 

language in 

developing 

the skills of 

oral 

linguistic 

performanc

e and 

decision 

making 

skill among 

third grade 

intermediat

e students 

in Makah 

Författare

: 

Alshareef, 

F. 

Titel: 
2016 

Syftet med 

studien var att 

analysera 

effektiviteten av 

användningen av 

vissa 

språkaktiviteter i 

klassrummet för 

att främja 

elevernas 

muntliga 

prestation 

1. Vad är 

effektiviteten av 

användningen av 

vissa aktiviteter i 

klassrumsspråket 

vid 

engelskundervisni

ng i syfte av att 

utveckla 

elevernas 

muntliga 

språkkunskaper 

och färdigheter 

för att fatta beslut 

bland elever i 

årskurs 3 i 

Makkah? 

En kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Data samlades in 

genom 

observationer, 

enkäter och för- 

och eftertester. 

Deltagarna var tre 

klasser i årskurs 3 

(90 elever), 30 

elever i varje klass. 

Resultatet visade 

att efter testerna 

gav bättre resultat 

än vad förtesterna 

gjorde och att 

aktiviteter gav mer 

kompetens kring 

engelska ord. 

 Aktiviteterna bör 

innehålla ett 

tydligt syfte och 

mål för att 

utveckla elevernas 

språkfärdigheter. 
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