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1. Inledning 

När jag varit ute på praktik när jag läst engelska vid lärarprogrammet har jag under ett par 

tillfällen mött elever som valt att inte tala i klassrummet. Flera elever jag mött uppfattas som 

nervösa och undviker helst att säga något i klassrummet, och när de väl säger något är det 

med någon enkel mening eller rent av bara med något ord. I ett par elever har jag mött 

personer som vägrar att säga ett enda ord, varken om de får tala fritt, eller om allt som krävs 

är något enstaka ord från dem. De väljer att sitta och titta blygt och skaka på huvudet. 

 

Utifrån dessa erfarenheter föddes tanken hos mig att jag ville undersöka vilka strategier man 

kan använda sig av när det kommer till att få elever att tala i klassrummet. Dels ville jag 

studera ämnet eftersom det är intressant att se hur exempelvis ängslan och andra faktorer i 

klassrummet kan påverka människor, dels ser jag arbetet som en förberedelse för att bättre 

kunna ta hand om tysta elever i framtiden när jag kommer ut som lärare.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att se vad tidigare forskning säger om hur man kan uppmuntra 

elever till att tala i främmandespråksklassrummet. De punkter som framkommer ska 

förhoppningsvis kunna förse lärare med tankar på hur man kan gå till väga för att få elever att 

våga tala i klassrummet. Ur detta syfte reser sig frågeställningarna: 

 Vilka faktorer påverkar viljan att tala i språkklassrummet? 

 Hur skapar man de bästa förutsättningarna för muntlig interaktion i 

språkklassrummet? 

 Vilka typer av interaktiva strategier och aktiviteter kan användas för att uppmuntra till 

interaktion i främmandespråksklassrummet? 

 

1.2 Avgränsningar och urval 

Till arbetet har ett visst urval av litteratur gjorts. Ett flertal av artiklarna som använts i detta 

arbete kommer från boken Second and Foreign Language Learning through Classroom 

Interaction (Joan Kelly Hall och Lorrie Stoops Verplaetse, 2000), vilken är en samling 

artiklar av olika författare. Anledningen att boken använts är att den tillhandahåller en bra 
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samling av relativt modern forskning om språkundervisning i främmandespråksklassrummet 

där alla artiklar utgår från förstahandsforskning.  

 

En något äldre bok som använts är Karen E. Johnsons Understanding Communication in 

Second Language Classrooms (1995). Denna bok har använts då den ger en bra inblick i hur 

forskning om språkinlärning ser ut och går till. Trots att den har några år på nacken ger den en 

bra förkunskap och förståelse till forskningen.  

 

En äldre artikel som står ut är skriven av Elaine K. Horwitz, Michael B. Horwitz och Joann 

Cope (1986). Trots att denna artikel skrevs för (i skrivande stund) 26 år sedan har jag valt att 

använda den då den används som standard i sammanhanget om 

främmandespråksundervisning. Gång på gång dyker denna artikel upp i andra artiklar jag läst, 

och jag ansåg det därför skäligt att ha med artikeln i min undersökning. 

 

För att väga upp den något äldre litteraturen som nämnts ovan har många av de resterande 

artiklarna som använts eftersökts i senare nummer av olika typer av akademiska 

språkinriktade tidsskrifter som identifierats i Linköping Universitets biblioteks 

tidsskriftssamling online. 

 

När det kommer till avgränsningarna av arbetet är grundtanken att se på hur lärare kan 

uppmuntra elever att tala i klassrummet. I samband med detta blir avgränsningarna därmed att 

se vad för faktorer som spelar in i om eleven talar i klassrummet, exempelvis ängslan, och hur 

läraren kan arbeta för att motverka sådana faktorer. Vidare blir det även en avgränsning att se 

vilka strategier som kan användas för att utveckla interaktionen i klassrummet.  

 

1.3 Några ord om skillnader mellan främmande och andraspråksinlärning 

I detta arbete har jag arbetat med engelska som främmande språk i ett klassrum inom ramen 

för det svenska skolväsendet. När jag samlat in information till arbetet har jag dock använt 

mig av artiklar och texter som behandlar både främmandespråksinlärning och 

andraspråksinlärning. De båda ämnena är i stort lika varandra, men det finns vissa faktorer 

som skapar en skillnad mellan de båda ämnena som kan vara värt att nämna. Wen-Chi Vivian 

Wu, Ling Ling Yen och Michael Marek (2011: 118) poängterar att i många länder används 

engelska mestadels bara på konstgjord väg framförallt i klassrummet och sällan utanför 
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klassrummet. Här blir det en skillnad genom att andraspråksinlärare lär sig ett språk för att 

leva och bo i ett område där målspråket används. Just att de bor i ett område där språket 

används kan bland annat föra med sig att de kan förstå vissa saker som exempelvis en kursbok 

behandlar, medans elever som lär sig språket som ett främmande språk kan ha svårt att förstå 

vissa kulturella poänger och liknande (Johnson 1995: 138). Likaså påpekar Hall och  

Verplaetse (2000: 12) att de båda ämnena också skiljer sig genom graden av hur mycket man 

utsätts för språket. En annan faktor kan vara elevens motivation till att lära sig språket. I båda 

fallen menar de båda författarna att de som lär sig språket som ett andraspråk gynnas eftersom 

de lever med språket och eftersträvar att kunna vara delaktiga i det sociala samspelet 

runtomkring dem. 

 

Min poäng blir därmed att även om olikheter finns är de båda ämnena i stort lika. Inte minst 

engelskans centrala roll i det svenska samhället gör att just undervisning i engelska som 

främmande språk har mycket gemensamt med undervisning i andraspråk. Därav har jag 

använt mig av en del litteratur som berör andraspråksinlärning även om det är framförallt 

främmandespråksundervisning jag varit intresserad av. Det jag gjort är att jag behållit de bitar 

från andraspråksklassrummet som kan användas i främmandespråksklassrummet och sorterat 

bort det som troligtvis inte skulle fungera lika bra. Exempel på sådant som inte blir relevant i 

ett "vanligt" svenskt engelskklassrum är när olika elever ska berätta om sin egen speciella 

nationella bakgrund, varför man flyttat till ett visst land och så vidare. En sådan övning 

lämpar sig troligtvis bättre i exempelvis ett amerikanskt klassrum bestående av enbart 

immigranter som är där för att lära sig engelska som sitt andra språk. Utöver sådana tillfällen 

har jag ansett mig kunna använda delar av litteratur som framförallt är riktad mot 

andraspråksklassrummet.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund som beskriver vikten av att kommunicera i 

språkklassrummet. Här presenteras också skolans styrdokument och en viss mån lärteorier. 

Resultatdelen av uppsatsen börjar med att presentera faktorer som ligger bakom elevers vilja 

att kommunicera. Detta följs upp med en presentation av hur klassrummet och läraren bör 

vara för att främja interaktion. Efter detta rör sig uppsatsen vidare mot vanliga interaktiva 

modeller som används i skolan och presenterar sedan olika tillvägagångssätt och exempel på 
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hur lärare kan få  igång elevers vilja att tala. Efter resultatdelen följer en diskussion där 

viktiga aspekter som framkommit i resultatet diskuteras närmare. 

2. Bakgrund 

2.1 Vikten av att kommunicera - uppfylla styrdokument 

I Gy11 (Skolverket 2011) presenteras bland annat syften och betygskriterier för vad eleverna 

ska uppnå för att klara av den specifika kursen i fråga. Detta gäller inte minst engelska 

(Skolverket 2011: 53-57) där olika förväntade kunskapskrav från elevens sida presenteras. 

Vid en genomläsning av syftet med engelskämnet och likaså de olika betygskraven för ämnet 

står det snart klart att tala i klassrummet är av stor vikt för att nå syfte och klara 

betygskriterier. Under rubriken Ämnets Syfte står det att läsa att eleven ska:  

 

        ... utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels [...] produktion och 

        interaktion, som innebär att formulera sig i samspel med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt 

        språk till olika situationer, syften och mottagare. [...] Dessutom ska eleverna ges möjlighet att  

        utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa  

        problem när språkkunskaperna inte räcker till.  

     (Skolverket 2011: 53) 

 

Redan här går det att se vikten av att använda tal i klassrummet så som engelskklassrummet är 

uppbyggt idag. Som syftet deklarerar ska eleven inte bara klara av att samspela med andra 

människor genom tal, eleven ska även anpassa språket han eller hon använder till olika 

situationer och mottagare. Detta sätter genast ett högre krav på att eleven får möjlighet att öva 

interaktion i olika situationer och scenarier. Utöver att eleven ska kunna anpassa språket till 

olika mottagare menar Gy11 även att eleven ska kunna lösa kommunikation när man inte 

klarar av att använda vanligt språk för att lösa en situation. För att spekulera kring det här kan 

man tänka sig att om eleven är osäker på språket den försöker kommunicera med i första hand 

får den ännu svårare att hitta alternativa vägar till förståelse med samtalspartnern. 
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Gy11 (Skolverket 2011) beskriver även hur läraren ska ha gett eleverna möjlighet att 

utveckla: 

 

        1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. 

        2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift. 

        3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

        4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 

        5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i 

            olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

     (Skolverket 2011: 54) 

 

När man betraktar dessa fem punkter kan man dra kopplingen att elevens interaktion spelar in 

i alla punkterna, även om interaktion får en extra roll i tre av de fem punkterna (punkterna 2-

4). Eftersom undervisningen ska förse eleverna med en möjlighet att utveckla alla dessa 

punkter blir det också viktigt att läraren arbetar aktivt för att faktiskt mana även de ängsliga 

eleverna i klassrummet till att tala. Därav blir det viktigt att läraren besitter kunskap om hur 

man kan uppmuntra till interaktion i klassrummet. 

 

För att slutligen se på betygskraven vänder jag mig mot kraven för betyget E (godkändnivå) 

för Engelska 5, vilket är den nya förstaårskursen för alla gymnasieelever i den nya läroplanen 

för gymnasieskolan (Gy11). Med andra ord utgör följande betygskrav de lägsta kraven för att 

klara av den första kursen av engelska på gymnasienivån. Bland de kunskapskrav som märks 

angående interaktion kan ses: 

 

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

        relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i  

        någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar  

        av, egna framställningar. 

        I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka  

        sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.  

        Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser  

        problem i och förbättrar interaktionen.   

     (Skolverket 2011: 56) 
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Med andra ord krävs det redan för att bli godkänd i det första steget i gymnasiets engelska att 

eleven pratar i klassrummet. Formuleringarna visar också att det inte är acceptabelt att eleven 

endast yttrar någon enstaka ord utan att eleverna exempelvis ska ha ett visst flyt och så vidare. 

För att få ett högre betyg i Engelska 5 krävs det bland annat högre krav för de ovanstående 

punkterna. Går man sedan vidare till högre nivåer av engelskkurser höjs ribban och kraven 

ytterligare. I ljuset av detta blir det uppenbart att det är viktigt att eleverna pratar, och därmed 

också viktigt för läraren att känna till hur man bäst kan uppmuntra till tal i klassrummet. 

 

2.2 Vikten av att kommunicera - Enligt lärteori 

En av de stora teorierna om hur människor lär är det sociokulturella perspektivet. Perspektivet 

har tagit mark från exempelvis behaviorismen och kognitivismen (Roger Säljö 2000: 48-49), 

och allt mer relativt modern forskning rör sig mot det sociokulturella perspektivet (Hall och 

Verplaetse 2000: 1-6). Något förenklat kan man säga att det sociokulturella perspektivet 

beskriver att människor lär genom den miljö man befinner sig i, och inte minst genom 

interaktion med andra människor i denna miljö. Enligt Etsuko Takahashi, Theresa Austin och 

Yoko Morimoto (2000: 141-142) innebär lärandet två steg, "the interpsychological" och "the 

intrapsychological stage". Det första av de två stegen pågår när lärande tar plats mellan en 

okunnig och en kunnig. När den okunniga sedan lärt sig övergår den upphämtade kunskapen 

till intrapsychological, men andra ord kan individen själv stå för kunskapen. 

 

För att se på det som legat till grund för ovanstående presenterar Johnson (1995: 74) 

Vygotskys teori om det sociokulturella perspektivet. Hon beskriver hur Vygotsky menade att 

det finns två steg av utveckling. Enligt texten menar Vygotsky att det finns två 

utvecklingsstadier där det ena är den egentliga utvecklingsnivån och den andra är ZPD (Zone 

of Proxymal Development). Den egentliga utvecklingsnivån är den nivå där en människa kan 

något, det är en kunskap personen redan besitter och kan använda sig av (jämför Johnson 

1995: 74). ZPD å andra sidan innebär den nivå av kunskap en person för stunden kan nå 

tillsammans med hjälp från en mer kunnig person (Takahashi, Austin och Morimoto 2000: 

150). Efter att ha fått ordentlig vägledning kan ZPD utvecklas och det som var inom räckhåll 

omvandlas till den egentliga utvecklingsnivån och gränserna för ZPD flyttas fram ytterligare.  

 

 Om vi nu tänker oss denna teori i klassrummet innebär det att en mer avancerad talare 

(exempelvis läraren eller mer avancerade elever) kan hjälpa de svagare talarna (eleverna) att 
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utvecklas genom att få dem att tala om saker som den avancerade talaren ser som relevant för 

att den svagare talaren ska utvecklas. (Patricia N. Sullivan: 2000: 135). Denna uppfattning 

delas av Takahashi, Austin och Morimoto (2000: 140) som menar att fokus inom 

språkinlärning har flyttats från grammatik och detaljinlärning till ett mer holistiskt perspektiv. 

Detta betyder att i dagens klassrum läggs en större vikt vid att kunna kommunicera och förstå 

på ett effektivt sätt snarare än att enbart fokusera på grammatiska regler. För att lyckas med 

detta måste läraren lyckas få eleverna att känna att undervisningen är meningsfull så att de 

väljer att interagera i klassrummet. I detta scenario kan läraren agera som den avancerade 

parten och utveckla elevernas ZPD. Att tänka på är dock att olika elever i samma klassrum 

ligger på olika nivåer. Enligt Takahashi, Austin och Morimoto (2000: 140) måste därför 

läraren försöka skapa övningar som passar många individer och som kan anpassas till olika 

nivåer. 

 

Ett annat sätt att arbeta som hör ihop med tankegångarna om ZPD är scaffolding. Scaffolding 

är benämningen på när en person som är väl insatt i ett område hjälper någon som är mindre 

insatt framåt när denna person annars inte hade klarat att slutföra en uppgift (Dawn E. 

McCormick och Richard Donato 2000: 185). På så sätt bygger den mer kompetenta 

interaktionspartnern "kommunikativa stöttor", som enligt liknelsen fungerar som en slags 

byggnadsställning (eng. scaffold) som kan tas bort när den inte längre behövs (Säljö 2000). 

McCormick och Donato (2000: 196-197) beskriver scaffolding som ett värdefullt verktyg för 

att hjälpa elever framåt i undervisningen. Scaffolding behöver inte bara förekomma på lägre 

nivåer när läraren försöker hjälpa eleven att förstå mer basala uppgifter. Verplaetse (2000: 

229) menar att läraren kan använda scaffolding även när eleven gör rätt, och då genom att 

ställa frågor som utmanar eleven till att ta hand om och processera ännu svårare information 

och därmed ytterligare öka elevens kunskaper. Även Johnson (1995: 155) pekar på vikten av 

att använda scaffolding. Hon menar att användandet av verbala och andra typer av 

undervisningsstöttor  kan tillse att eleven får relevant information vid en lämplig tid och vid 

ett lämpligt läge i undervisningen. Med detta extra stöd menar hon också att eleverna kan 

utveckla ett bättre mönster för deltagande i klassrummet. 
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2.3 Vikten av att kommunicera - tidigare forskning  

Styrdokumenten och lärteorin ovan lägger båda en stor vikt vid interaktion mellan människor. 

Även om att vara aktiv när det kommer till interaktion i klassrummet inte anses liktydligt med 

att lära sig saker enligt alla forskare, utan snarare ses som ett redskap för att skapa en miljö för 

potentiell inlärning (Xu Fang 2010: 16), anser många forskare att det är viktigt att eleven 

deltar kommunikativt för att få ut så mycket som möjligt i klassrummet.  

 

Exempelvis menar Yiqian Cao (2011: 468) att deltagande spelar en stor roll för inlärning, och 

Johnson (1995: 5-6) går ännu längre genom att säga att elever i praktiken måste delta och 

interagera i klassrummet för att de ska kunna lära sig på ett ordentligt sätt. Med att lära sig 

ordentligt menas här att kunna ta upp och utveckla språket som ska läras för att så småningom 

uppnå en mer avancerad språklig nivå. Just när det kommer till att utveckla språket menar 

Hall och Verplaetse (2000: 8-9) att ett engagemang i vår lärsituation är viktigt för vårt 

lärande. Vidare visar Peter D. MacIntyre, Kimberly A. Noels och Richard Clément (1997: 

279) att elever som inte pratar i klassrummet inte heller utvecklas i lika snabb takt som de 

som är delaktiga och interagerar i klassrummet. 

 

Om man ser till vilka positiva sidor ett engagemang i lärmiljön ger finns det ett flertal faktorer 

som står ut. Verplaetse (2000: 222) påpekar fyra sådana, enligt henne, viktiga följder av att 

interagera i klassrummet. För det första menar hon att genom att kommunicera utvecklas 

eleven både socialt, kommunikativt och akademiskt. För det andra bättrar det på elevens 

möjlighet att inhämta ny kunskap. För det tredje påverkar graden av delaktighet i klassrummet 

även hur eleven uppfattas av andra i klassrummet. Därav kan en elev bli mer säker socialt 

vilket i sin tur kan göra att den känner sig allt mer säker när det kommer till att prata i 

klassrummet. För det fjärde menar hon att interaktion i klassrummet förser eleven med en 

upprepad träning som behövs för att man ska utveckla en kommunikativ kompetens för högre 

akademiska nivåer. Med andra ord knyter det samman med att interagerande elever kan 

utvecklas på ett snabbare och bättre sätt än de som sitter tysta i klassrummet.  

 

Efter dessa poänger bör man kunna se vikten av att få alla elever i klassrummet att delta i det 

talade sammanhanget. Även om detta är ett ideal finns det ett problem när det kommer till att 

lära sig ett nytt språk. Detta problem poängteras av både lärare och elever, nämligen en 

ängslighet för att delta i språkundervisningen (Horwitz, Horwitz och Cope 1986: 125). 
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3. Resultat 

I resultatet kommer det att först presenteras bakomliggande faktorer som påverkar elevers 

vilja att tala i klassrummet. Texten kommer sedan att röra sig mot hur klassrummet och 

läraren bör vara för att uppmuntra till en säker miljö och därmed också interaktion. Efter detta 

presenteras olika strategier läraren kan tillämpa för att uppmuntra till tal, och resultatdelen 

avslutas sedan med några konkreta arbetssätt läraren kan använda sig av för att främja 

kommunikation. 

 

3.1 Faktorer som påverkar viljan att tala i klassrummet 

Ett begrepp som förekommer när man arbetar med tal i klassrummet är elevernas WTC. Detta 

begrepp står för Willingness To Communicate (Minoo Alemi, Parisa Daftarifard, Roya 

Rashmforoosh 2011: 151). Begreppet innebär helt enkelt en benämning på hur benägen 

eleven är att prata eller inte i klassrummet.  

 

Cao (2011: 469) påpekar att WTC kan bero på ett flertal olika faktorer och dessa kan komma 

både inifrån eleven och utifrån. Exempel på saker som kan påverka elevens WTC är blyghet, 

temperament, kunskap om området man arbetar med och liknande. Enligt Alemi, Daftarifard 

och Rashmforoosh (2011: 154) är det också troligt att en elevs WTC också kan påverkas 

beroende på hur svår uppgiften eleven försöker lösa är. Ju svårare uppgift, desto högre 

ängslan och därmed också möjligen även en lägre WTC. Viktigt att notera här är då 

följaktligen att om läraren arbetar för att ta bort en eller flera av dessa problem som kan 

orsaka en låg WTC hos eleven borde också elevens WTC öka. Forskning visar att miljön i 

klassrummet kan spela in för att påverka WTC hos eleverna (Jian-E Peng och Lindy 

Woodrow 2010: 837). 

 

Ett annat begrepp som bör nämnas är det engelska begreppet "face" som jag valt att översätta 

till självkänsla i denna text. Enligt George Yule (2010) innebär begreppet face: "your public 

self-image" (Yule, 2010: 135). Detta innebär självkänslan som man känner. Exempelvis kan 

ett fel svar i klassrummet, eller ett påhopp från någon annan skada ens självkänsla. För läraren 

blir det därför viktigt att tänka på att man inte utför handlingar som kan påverka elevens 

självkänsla. 
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En av de problem lärare måste bearbeta i klassrummet för att främja interaktion är språk-

ängslighet, (eng. language anxiety). Detta är ett problem för de elever som lider av det, och 

det kan ta sig uttryck på flera olika sätt. En del av de problem elever kan märka av kommer att 

presenteras här. 

 

Enligt Philip Bailey, Anthony J. Onwuegbuzie och Christine E. Daley (2000: 474-475) kan 

ängslan hos eleverna dyka upp i tre olika stadier, nämligen vid input, processing och output. 

När ängslan gör sig påmind vid input kan det föra med sig att eleven exempelvis får svårt att 

ta till sig nytt material utifrån, exempelvis nya ord eller något läraren sagt. En sådan elev kan 

be läraren att upprepa något han/hon sagt betydligt oftare än vad en annan elev skulle göra. 

Ängslan vid processing gör sig påmind när eleven ska försöka behandla något i huvudet. 

Problemet kan exempelvis göra att eleven får svårt att tänka på och lösa vissa problem. Även 

här kan en hög grad av ängslan göra att eleven får svårt att tolka och ta till sig ord och fraser.  

 

Den typ av ängslan som ligger närmast fokus för det här arbetet har att göra med ängslan vid 

output. Det här problemet visar sig när eleven på något sätt ska demonstrera att han eller hon 

kan använda tidigare inlärt material. Hög ängslan i det här stadiet kan föra med sig att elever 

får svårt att uttrycka sig i målspråket, något som kan göra sig påmint både om eleven ska 

skriva eller tala i klassrummet.  

 

Barley Mak (2011: 206) pekar ut fem faktorer som kan framkalla ängslan hos eleverna. Först 

ut är talängslan med koppling till negativ utvärdering, där eleven helt enkelt är nervös för att 

få rättelser från läraren om man sagt något fel. För det andra kan elever känna ett obehag när 

man tvingas prata med någon som har målspråket som sitt förstaspråk. För det tredje menar 

hon att vissa elever har en överlag negativ inställning när det kommer till engelskklassrummet 

i sig. Med andra ord ser de inget positivt överhuvud taget med undervisningen, och hade helst 

sluppit hela ämnet. För det fjärde kan eleven enligt Maks synsätt ha en negativ självvärdering, 

vilket gör att man tror att man är sämre än vad man är. Sist ut kan det finnas en  rädsla hos 

eleven att misslyckas med kursen eller en rädsla för andra konsekvenser av personligt 

misslyckande. Detta kan göra att eleven är rädd att gå till klassrummet eller alternativt väljer 

att inte säga något i ren rädsla att misslyckas.  

 

Horwitz, Horwitz och Cope (1986: 127-130) förklarar även en del av de faktorer de kommit 

fram till som gör att vissa elever blir nervösa och framförallt får svårt att tala i klassrummet. 
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De påpekar att en grupp som kan få det extra svårt i främmandespråksklassrummet är de 

elever som även utanför klassrummet brukar ha svårt att få sina röster hörda. När dessa elever 

sätts i ett främmandespråksklassrum får de en ännu svårare situation då de oftast endast har en 

liten möjlighet att påverka den kommunikativa situationen i klassrummet. Detta blandas 

dessutom med pressen de kan känna av att det mesta man gör i klassrummet blir bedömt. Just 

rädslan att bli bedömd som vissa känner menar författarna gör att eleverna blir rädda att göra 

misstag, och enligt undersökningen verkar det vara många elever som på något sätt blir 

nervösa av att ha denna situation i klassrummet. Nervositeten kan också föra med sig att 

många känner att alla andra är bättre än en själv. Detta gör i förlängningen också att vissa 

elever blir stressade när de inte förstår allt som sägs i klassrummet, och de tror även att det 

inte är okej att yttra sig i klassrummet förrän man kan prestera allt perfekt. Detta gör att de 

väljer att exempelvis inte gissa vad ord betyder och de väljer att sitta tysta i klassrummet. 

 

De faktorer som nämnts ovan kan ge en elev en ängslan inför att använda språket i 

klassrummet. Om eleven lider för stort av detta kan det ta sig uttryck på ett flertal sätt. I en 

bland forskare väl använd artikel av Horwitz, Horwitz och Cope (1986: 126) ger de exempel 

på hur ängslan i klassrummet kan göra sig påmind: 

 Ängsliga elever skapar enklare typer av meningar än de som känner sig lugna i 

klassrummet. 

 De kan ha svårt att koncentrera sig, glömma saker, svettas och få hjärtklappning. 

 De kan lägga sig till med undvikande metoder såsom att hoppa över lektioner, skjuta 

upp läxor osv. 

 På grund av att de inte kan lugna ned sig i klassrummet kan ängsligheten leda till att 

de får fel på prov. 

 De kan ha svårt för vissa elementära moment i klassrummet, exempelvis kan de ha 

svårt att uppfatta vad läraren säger. 

 

Alla dessa punkter är nog så allvarliga och kan ge stora problem för de som upplever dem i 

klassrummet. I en senare studie utförd av Tammy S. Gregersen (2003: 27-30) poängterar hon 

ännu fler mer konkreta problem som är typiska hos ängsliga studenter: 
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 Nervösa gör fler misstag än de icke-nervösa. 

 Nervösa avbryter sitt tal för att rätta sig själva och förlorar därmed flyt i en 

konversation. 

 Nervösa är mer benägna att undvika att prata om invecklade saker. 

 Nervösa går oftare tillbaka till modersmålet. 

 Nervösa är oroliga för hur de uppfattas av andra, inte bara hur de talar, utan också hur 

folk tycker att de ser ut och liknande. 

 Nervösa har en tendens att underskatta sin egen förmåga. 

Ytterligare något som Gregersen lyfter fram är att de fenomen som nämnts ovan kan göra att  

vissa nervösa elever uppfattas som enkelsinniga. Hon menar dock att i själva verket klarar 

dessa elevers kognitiva förmåga inte av att både ha fokus på språklig korrekthet och avancerat 

tal i en stressad situation.  

 

Alla dessa faktorer från båda listorna kan ställa till stora problem för en elev. Om man utsätts 

för en sådan psykisk påfrestning som ängsliga elever gör, kan det föra med sig en sänkt 

motivationsnivå, en sänkt prestation i klassrummet och även en motvilja till att studera hela 

ämnet (Salim Abu-Rabia 2004: 712). 

 

I ett försök att kategorisera motivationskategorier presenterad av Marie J. Guilloteaux och 

Zoltan Dörnyei (2008: 58), presenteras fyra kategorier med medel för att öka elevers 

motivation. I den första kategorin finner vi saker som ska försöka skapa grundläggande 

motivationsfaktorer. Detta föreslår de ska uppnås genom ett bra samförstånd mellan läraren 

och eleverna, vilket i förlängningen kan skapa en behaglig och stöttande miljö i klassrummet. 

Deras förhoppningar blir här också att den positiva miljön i slutändan ska skapa en 

sammansluten och förstående grupp. I deras andra kategori går de vidare från att skapa en bra 

miljö till att försöka tända elevernas motivation till språkklassrummet. Det här vill de uppnå 

genom metoder som är tänkta att dels öka elevernas förväntan på att faktiskt klara av att lösa 

uppgifter i klassrummet, och dels genom att utveckla och förbättra elevernas generella attityd 

till språkinlärning överlag. I den tredje kategorin lyfts faktorer fram som kan ta vid när man 

väl tänt elevernas motivation. Detta innebär att kategorin rör frågor kring hur man ska kunna 

bibehålla elevernas intresse. Detta ska uppnås genom att låta eleverna, åtminstone en del av 

tiden,  arbeta med saker som de tycker är spännande och givande. Förhoppningsvis kan 

läraren här också se till att eleverna får fortsätta att lösa uppgifter som de kan klara av. Detta 
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skulle ge eleverna en positiv självbild och en känsla av att klara av saker. Dessa båda känslor 

kan förhoppningsvis väga upp att riskera att förlora en del av sin självkänsla när man tvingas 

in i situationer där man måste tala med andra, även om man har problem med att uttrycka sig i 

målspråket. Den fjärde, och sista, kategorin har att göra med att få eleven att utvärdera 

tidigare resultat med en positiv snarare än en negativ inställning. Detta menar författarna att 

läraren ska arbeta mot genom att arbeta med effektiva och uppmuntrande kommentarer på 

elevernas arbete. På detta sätt kan man förhoppningsvis öka elevens självkänsla ytterligare. 

Fördelen med detta är att motiverade elever söker interaktion i betydligt högre grad än 

omotiverade elever (Todd A. Hernández 2010: 657-658). 

 

För att återkoppla till bakgrunden i uppsatsen, såg vi där att forskningen som bekant pekar på 

att för att man ska kunna utvecklas effektivt i klassrummet måste man delta aktivt i den 

kommunikativa delen av undervisningen. Så frågan blir då, hur ska läraren arbeta och vara för 

att skapa en säker miljö och uppmuntra de nervösa och tysta eleverna att faktiskt ta till orda 

och bli en del av det kommunikativa klassrummet? Det är det som ska försöka presenteras i 

kommande avsnitt. 

 

3.2 Klassrummet och lärarens roll 

Maureen Boyd och Valerie Miller Maloof (2000: 165) menar att elever måste hållas aktiva för 

att vara så kommunikativa som möjligt. De menar också att läraren har möjlighet att fostra till 

ett antingen aktivt eller restriktivt deltagande i klassrummet. Så hur kan läraren agera för att 

skapa en trivsam miljö och uppmuntra eleverna till att tala? 

 

Det första området som behandlas kommer här att vara några ord om hur miljön bör vara i 

klassrummet och hur den påverkar elevers WTC. En undersökning utförd av Peng och 

Woodrow (2010: 850) visar att en bra klassrumsmiljö ökar elevernas motivation och samtidigt 

minskar deras ängslan. Som en vidareutveckling av det här kommer de även fram till att en 

engagerande klassrumsmiljö har förutsättningarna för att också få eleven att utveckla en 

starkare WTC, samt att elever som har positiva erfarenheter från klassrummet är mer benägna 

att utveckla ett mer kommunikationsinriktat förhållningssätt till klassrummet överlag (Peng 

och Woodrow: 856-857). En annan fördel med ha en bra studiemiljö och bra stämning i 

klassen är att elever får en större möjlighet att ta risker med språket de försöker lära sig utan 

att behöva vara lika rädda för att förlora sin självkänsla (Alemi, Daftarifard och 
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Rashmforoosh (2011: 154). 

 

Så hur ska man då skapa en miljö som är inbjudande för interaktion? Ultimat är läraren den 

person i klassrummet som är central genom att det är läraren som i de flesta fall skapar 

situationer för samtal och inlärning (Hall och Verplaetse: 9-10). I och med detta blir det också 

läraren som får dra det största lasset för att skapa en miljö där eleverna vågar prata. Enligt 

Mak (2011: 211) borde läraren arbeta aktivt med att lindra ängslan i klassrummet. Detta ska 

läraren, enligt Mak, uppnå genom att arbeta mot en säker och behaglig miljö där eleverna 

slipper känna en rädsla för att prata.  

 

Verplaetse (2000: 238) presenterar en modell som hon kallar Wonder out Loud. Denna 

strategi kommer att presenteras mer ingående senare, men kan sammanfattas med att läraren 

ställer frågor till eleverna som gör att de tvingas förklara sina tankar allt tydligare. Verplaetse 

menar att denna metod kan fungera för att skapa en bra miljö för elever som är svagare i 

målspråket. Enligt henne kan den öppna icke dömande miljön blandat med mycket interaktion 

i klassrummet göra att även de elever som är svaga i målspråket i många fall väljer att delta. 

Dessa elever kan också känna en säkerhet i att läraren upprepar det andra har sagt på ett 

korrekt sätt så att man är säker på att man har förstått saken rätt. Studien visade också att när 

de svagpresterande eleverna hade fått svara tillräckligt många gånger byggde de på egen hand 

upp ett självförtroende till att prata i helklass. Slutligen poängterar Verplaetse (2000: 236) att 

läraren kan hjälpa till att bygga upp elevernas självförtroende genom att alltid försöka ge de 

osäkra eleverna ordet när de räcker upp handen. Ibland valde läraren även att ge dessa elever 

ordet när de inte räckte upp handen, men detta skedde bara när läraren tidigare hade kollat upp 

och var säker på att den osäkre eleven skulle svara rätt.  

 

Något annat Sullivan (2000: 88-89) lägger vikt vid är att klassrummet bör vara en lättsam 

miljö med lekfulla inslag. Hon menar att någon form av lekfullhet är vanligt i vardagen och 

att denna borde, åtminstone i en viss mån, följa med in i klassrummet. Exempel på lekfullhet 

kan vara Storytelling och Wordplay. Sullivans (2000: 74-75) definitioner av dessa är att 

elever, eventuellt tillsammans med läraren, börjar använda språket på ett lättsamt eller rent av 

skämtsamt sätt. Man kan exempelvis skämta genom att använda eller spela på speciella ord 

och uttryck. Detta menar hon kan leda till att eleverna kommer på nya ord, man får chanser att 

höra uttryck i andra kontexter osv. För att knyta tillbaka till Verplaetse kan en sådan 

skämtsam jargong i klassrummet troligen leda till en mer öppen och avslappnad stämning i 
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klassrummet vilket kan föra med sig att fler personer vågar delta i de interaktiva aktiviteterna 

i klassrummet. 

 

MacIntyre, Noels och Clément (1997: 276-278) poängterar problemet med att en eller flera 

elever hamnat i en situation där de har för vana att inte tala. Ängsliga elever har en tendens att 

underskatta sin förmåga i klassrummet, detta gör samtidigt att de oftast inte kommunicerar 

lika mycket som mer avkopplade elever. De ängsliga blir istället mer självkritiska. Problemet 

här i ligger i att om elevens goda erfarenheter hade ökat hade också elevens självförtroende 

ökat. Istället för att detta händer väljer eleven att inte tala, vilket leder till att eleven kan känna 

sig inkompetent med en risk för att bli ännu mer ängslig i klassrummet vilket återigen leder 

till att de blir än mer motsträviga till att prata. Eleven har helt enkelt fastnat i en nedåtgående 

spiral.   

 

MacIntyre, Noels och Clément (1997: 180) menar att det blir viktigt att läraren är medveten 

om att ängsliga elever ofta underskattar sin egen förmåga. Det blir viktigt att läraren 

uppmuntrar eleverna för att så småningom få dem att börja se sig själva i ett mer positivt ljus 

vilket kan leda till en höjd motivationsnivå. Det vill säga, istället för att ha en nedåtgående 

spiral måste läraren försöka ändra utvecklingen för att få en uppåtgående spiral igen.  

 

Så hur ska då läraren vara? Enligt en sammanslagning av annan litteratur menar Abu-Rabia 

(2004: 713-714; tyvärr är originaltexten Abu-Rabia utgår från på hebreiska) att en lärare kan 

uppnå framgångsrikt lärande genom ett engagemang i lärmaterialet, men framförallt också i 

eleven. Enligt honom är några saker som kännetecknar en bra lärare bland annat att läraren 

ska vara förhållandevis avslappnad. En avslappnad lärare avspeglar denna sinnestämning till 

inlärningsmiljön i klassrummet. Läraren ska även vara öppen. Öppenheten gör att man kan 

känna sig själv och därmed uppträda som en stabil person i klassrummet. Det kan också 

hjälpa en att kommunicera med eleverna och hitta mål och information som kan vara relevant 

för lärmiljön man befinner sig i. Läraren ska slutligen försöka vara originell och spontan. 

Dessa tillvägagångssätt kan indikera en bra kommunikation mellan sig själv och andra 

personer. Abu-Rabia (2004: 719) påpekar också att en viktig sak att tänka på är att vara en 

stöttande lärare. Enligt Abu-Rabias egen undersökning visar det sig att en stöttande lärare 

generellt sett även skapar en miljö med mindre ängslan bland eleverna. 

 

En annan fördel med ett stöttande beteende från lärarens sida är att det kan föra med sig att 
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elevens ängslighet i klassrummet minskar (Peng och Woodrows 2010: 843-844, Salim Abu-

Rabia 2004: 716). Guilluteaux och Dörnyei (2008: 72-73) menar att om läraren beter sig 

stöttande och går in för att motivera eleverna kan det påverka elevernas motivation avsevärt. I 

sin studie ser de en så stark koppling mellan att läraren arbetar för att motivera och att 

eleverna är motiverade att de föreslår att kurser i motivation inom lärarutbildningen skulle 

kunna vara ett första steg mot en mer effektiv språkundervisning. Guilluteaux och Dörnyei 

(2008:69) menar vidare att fördelarna med motiverade elever innebär bland annat att man till 

största delen får betydligt mer uppmärksamma elever. I deras studie fokuserade eleverna mer 

på läraren än i andra klasser, de svarade på ett bra sätt och arbetade fokuserat med tilldelade 

uppgifter. Peng och Woodrow (2010: 855) slår fast att motivation spelar en stor roll när det 

kommer till språkinlärning. 

 

Enligt Horwitz, Horwitz och Cope (1986: 131) finns det två övergripande alternativ en lärare 

kan ta till för att minska en elevs ängslan. Det första alternativet innebär att hjälpa eleverna 

med konkreta råd över hur man kan minska sin ångest. Detta kan t.ex. vara genom att tipsa 

om avkopplingsövningar, ge exempel på bra inlärningsstrategier, att föra en journal över hur 

saker känns och går i klassrummet och så vidare. Dock finns ett problem, och det är att läraren 

ofta inte har tillräckligt mycket tid att lägga ned på enskilda elever på det här sättet. Om fallet 

är att läraren inte har tid eller möjlighet att ta på sig projektet rekommenderar de att det är 

bättre att använda sig av en specialist (exempelvis skolpsykolog). Det andra alternativet 

författarna lägger fram innebär att läraren istället ska försöka göra hela sammanhanget mindre 

stressande. De poängterar att detta förhållningssätt är viktigt, men att det också är svårt 

eftersom man behöver reflektera över situationen i klassrummet konstant. För att arbeta på 

detta sätt rekommenderar de att man ser över klassrummet med målet att försöka se saker eller 

situationer som kan ställa till problem. Tillsammans med det här menar de även att man bör 

försöka se över hur man rättar då detta kan innebära en risk för ängslan hos eleverna. 

 

3.3 Interaktiva strategier 

I detta delkapitel presenteras en rad olika interaktiva strategier läraren kan använda sig av för 

att få till stånd interaktion i klassrummet. 
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3.3.1 IRE 
 
En metod som lärare ofta använder sig av i klassrummet är IRE. Denna metod är en av de 

vanligaste när det kommer till interaktion mellan lärare och elever och beskrivs av bland 

annat Johnson (1995: 9). Förkortningen IRE står för Initiation Response Evaluation. 

Innebörden av detta tillvägagångssätt innebär att läraren först ställer en fråga eller liknande till 

en elev (Initiation act), denna fråga följs sedan upp av att eleven svarar på lärarens fråga 

(Response act) och avslutningsvis ger läraren någon form av kommentar på det eleven sagt 

(Evaluation act). Användandet av IRE kan anses begränsande då eleven ofta får svara med 

någon form av kortare svar. Exempelvis menar Boyd och Miller Maloof (2000: 164) att IRF 

(författarna använder sig av Follow-up istället för Evaluation) mestadels leder till att elever 

svarar på vissa mindre saker i mindre, förutsägbara utrymmen. Enligt författarna gör ett sånt 

här samtalsmönster att eleverna vänjs vid korta uttalanden där de säger mer eller mindre 

tidigare känd information. Resi Damhuis (2000: 247-248) poängterar dock att IRE kan 

uppträda i olika former. Allt från att läraren ställer en ja/nej fråga till att läraren ber eleven att 

tala öppet om en fråga.  

 

3.3.2 Inquiry phase & rapid fire review 
 
Verplaetse (2000: 227-228) ger exempel på hur man kan påbörja en process med att få 

personer att säga något i klassen. Dels menar hon att läraren kan använda sig av "Inquiry 

phase" vilket innebär att läraren försöker engagera eleverna genom att ställa frågor. Detta är 

en process som läraren bör använda så ofta som möjligt för att det ska bli naturligt för 

eleverna att tala. En annan metod kallar hon "rapid-fire review". Denna metod går ut på att 

läraren går igenom exempelvis en läxa. Antingen får eleverna be om ordet eller om eleverna 

inte tar för sig är det upp till läraren att ge ordet till någon i klassen. Personen får sedan svara 

på en, i det här fallet, fråga de haft i läxa. När eleven svarar följer läraren upp med en snabb 

indikation på om svaret är rätt eller fel. Om svaret är fel går ordet snabbt vidare till en annan 

elev. Om eleven däremot svarar rätt får en ny elev svara på en ny fråga. Detta 

tillvägagångssätt ger kanske inte någon möjlighet till djupare samtal. Däremot kan det jobba 

upp ett tempo och en grad av delaktighet i klassen som, om det används tillräckligt ofta, kan 

göra att elever vänjer sig vid att åtminstone yttra några ord. Någon man förhoppningsvis kan 

bygga på i framtiden för att utveckla elevernas talan i klassrummet. 
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Om man ska tolka Johnson (1995: 145-146) menar hon att man bör  hålla sig till de mer 

öppna frågorna då hon menar att ett aktivt deltagande i klassrummet är viktigt. Hon menar att 

lärare bör tillåta och sträva mot att ge eleverna flera typer av möjligheter att uttrycka sig i 

klassrummet. Detta ska föra med sig att eleverna förbättrar sina kompetenser inom språket. 

Johnson fortsätter med att poängtera att sättet som den kommunikativa stilen bedrivs på i 

klassrummet kommer att påverka hur eleverna använder språket i klassrummet och hur de tar 

till sig språket. Mak (2011: 212) påpekar även hon att en stor andel lärarprat med en låg andel 

elevprat inte gynnar elevernas vilja att tala. Istället är det viktigt att försöka få eleverna att stå 

för så mycket som möjligt av samtalen i klassrummet. 

 

3.3.3 Tid för eftertanke och låta eleven använda sitt eget språk 
 
I motsats till rapid fire som går ut på att få elever att kommentera med mindre snabba 

kommentarer för att få upp en vana att tala i klassrummet kan det vara värt att poängtera att 

tala snabbt inte alltid fungerar bäst för eleverna. Mak (2011: 208-212) påpekar att vissa elever 

ibland kan behöva  extra tid på sig att samla tankar innan de vill börja tala. Att låta eleverna få 

mer tid på sig är dock en balansgång då Mak även skriver att en för lång väntan istället kan få 

en motsatt effekt och förvärra elevens ängslan. I anknytning till det här kan nämnas att 

Johnson (1995: 155-156) påpekar att läraren bör försöka göra klassrummet så förutsägbart 

som möjligt. På detta sätt ger man de ängsliga eleverna en bättre chans att förbereda sig 

mentalt på vad som kommer att hända. På sätt och vis kan man säga att detta hör ihop med att 

ge eleven mer tid till att förbereda sig i och med att eleven ges en chans att förbereda sig på 

vad den vill säga när den kan förutse att det snart är den som förväntas prata. 

 

En annan tillfällig lösning kan enligt Mak (2011: 208) också vara att låta eleverna byta över 

till sitt modersmål ibland. Detta utvecklar inte elevens tal i det främmande språket, men det 

kan förhoppningsvis få eleverna mer bekväma att tala i klassrummet för att i framtiden få dem 

att våga kommunicera även i det främmande språket. Även om vissa lärare kan vara kritiska 

till att låta eleverna använda sitt modersmål i språkklassrummet menar Mak (2011: 212) att 

det finns en tendens där lärare börjar bli mer tillåtande till att eleverna ibland använder 

modersmålet. Hon poängterar dock att användandet av elevernas förstaspråk bör minska när 

eleverna blir mer säkra och avancerade på språket de håller på att lära sig. 
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3.3.4 Öppna frågor 
 
I en undersökning av Lorrie Stoops Verplaetse (2000) demonstrerar hon ett klassrum där den 

kommunikativa nivån är hög och de flesta verkar vara beredda att prata. Utifrån denna 

observation gör hon ett par kopplingar kring vad som är en bra pedagogisk stil för att få elever 

att prata. För att kunna ta till sig situationen i hennes observation och de slutsatser hon gör 

kommer en mer ingående genomgång av henens artikel att följa här.  

 

Som exempel på ett av de mer framträdande exemplen Verplaetse (2000: 230-231) använder i 

sin artikel beskriver hon en lärare som väljer att använda öppna frågor till en hög grad i 

klassrummet (jämför Johnsons tankar om öppna frågor ovan). Med öppna frågor menas att 

eleven kan svara med ett mer utvecklat svar i jämförelse med slutna frågor där eleven kanske 

begränsas till att svara med ett "ja", "nej" eller liknande. Enligt artikeln uppmuntrar 

användandet av öppna frågor eleverna till att prata betydligt mer än om läraren hade använt 

slutna frågor. Samtidigt som läraren använder sig av öppna frågor försöker han också att 

lyssna så noga som möjligt på elevens svar utan att komma med rättande kommentarer. 

Istället försöker han få eleverna att utveckla sina svar genom att ställa passande frågor till det 

eleven just sagt.  

 

Något som är anmärkningsvärt med exemplet ovan är att läraren väljer att fortsätta ställa 

frågor för att fortsätta att få eleven till att dra egna slutsatser trots att elevens utgångspunkt 

visat sig fel. Istället för att rätta fortsätter läraren istället att upprepa det eleven sagt med vissa 

modifikationer och fortsätter att ställa frågor eller spela intresserad men oförstående. När 

läraren gör på det här sättet fortsätter eleven att förklara och elevens analys blir djupare och 

djupare (Verplaetse 2000: 234-235). 

 
3.3.5 Wonder out Loud 
 
Med utgångspunkt från öppna frågor som diskuterades ovan formulerar Verplaetse (2000: 

235) två beskrivningar av tillvägagångssätt läraren i fråga använde sig av. Dessa två 

tillvägagångssätt väljer hon att kalla "the wondering out loud questioning and the act of 

nonjudgmental accepting paraphrasing" (Verplaetse 2000: 235). Nedan följer en mer ingående 

beskrivning av framförallt Wonder out Loud. 
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Wonder out loud är som ovan nämnts en teknik där läraren ställer frågor eller bara upprepar 

vad en elev sagt för att mana på eleven att utvidga sitt svar. Enligt Verplaetse (2000: 238) 

finns det fyra utmärkande positiva egenskaper av att använda sig av metoden. För det första 

menar hon att metoden är utmärkande i och med att läraren inte rättar eleverna. Detta kan föra 

med att eleverna känner sig mer motiverade att ta till orda och presentera sina egna idéer när 

de inte riskerar att bli tillrättavisade för de idéer de lägger fram. För det andra menar 

Verplaetse att lärarens omformulering/upprepning är bra i och med att alla i klassrummet är 

garanterade att höra vad det var eleven yttrade. Detta poängterar författaren är extra viktigt för 

en person som presterar i en lägre nivå av språket då den får en extra möjlighet att hänga med 

i vad som sägs i klassrummet. Det som utmärker vikten av att alla hör det som sagts är att alla 

elever då kan tänka på det uttalande som gjorts. Den tredje fördelen med tillvägagångssättet 

innebär att läraren får en chans att återge det eleverna sagt på ett korrekt sätt som eleverna då 

också kan ta till sig. Den fjärde fördelen menar Verplaetse är att lärarens röst blir elevernas 

röst. Med detta menas att elevernas tanke får en röst som slängs ut i klassrummet. Denna 

tanke är sedan öppen för antingen samma elev att fortsätta bearbeta eller alternativt kan någon 

annan elev snappa upp på tanken och vidareutveckla den. Verplaetse menar att denna typ av 

klassrumsmiljö är passande för att få elever att prata. Detta genom att tankarna som åker runt i 

klassrummet tillhör eleverna och inte läraren. Trots detta har läraren fortfarande en möjlighet 

att styra delar av vad som händer i klassrummet genom att exempelvis visa vem som får ordet 

eller liknande. 

 

Just tekniken att bete sig som att läraren inte har alla svar uppmärksammas som något positivt 

även av andra forskare, bland annat av Damhuis (2000: 261). Damhuis poängterar också att 

läraren dock måste arbeta aktivt för att försöka få konversationen att fortsätta.  

 

3.3.6 Upprepningar 
 

Lärarens upprepningar av det eleven sagt kan också användas på andra sätt. Patricia A. Duff 

(2000: 113-114) menar att läraren kan upprepa allt eller delar av det eleven sagt för att påpeka 

något speciellt. Det kan exempelvis vara något som behöver rättas eller något som varit bra 

sagt. Den här processen kallar hon revoicing. Om läraren väljer att rätta något är det viktigt att 

han/hon ser till att eleven faktiskt förstår skillnaden mellan det eleven och läraren sagt. Amy 

Snyder Ohta (2000: 49) bygger också på vikten av att läraren ser till att eleven förstår 
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tillrättavisanden. Hon menar att när läraren gett ett recast, det vill säga ett svar till eleven som 

innehåller utbyggande eller rättande delar, är det vanligt att eleven inte tar till sig kritiken 

speciellt bra. Därför blir det viktigt att eleven faktiskt får svara på responsen. Duff (2000: 

109-110) betonar också att repetition är något som har möjlighet att ge eleverna större tillgång 

till språket, både genom att läraren kan presentera nya versioner av uttryck och att eleverna 

får en chans att repetera former. Det som dock är viktigt är att eleverna måste kunna se en 

relevans med att använda upprepningar. Upprepandet får helt enkelt inte enbart bli likt en 

papegoja som rent mekaniskt sitter och upprepar det den hör. Istället behövs det en förståelse 

och en aktivitet från elevernas sida.  

 

Även Patricia N. Sullivan (2000: 77-78) lägger en stor vikt vid upprepning, men hon 

poängterar också att man ska försöka få eleverna att på ett lättsamt sätt upprepa det korrekta 

läraren precis sagt. Enligt henne kan läraren också göra små ändringar i det som sägs för att 

försöka pränta in olika versioner av i grund samma uttalande till eleverna. Dessa små 

ändringar kan också hjälpa till att sätta in fraserna i ett större sammanhang genom att 

exempelvis ändra kontexten de blivit yttrade i. 

 
3.3.7 Strategier för rättning av muntlig produktion 
 

Något som flera forskare påpekar är att man bör försöka att tänka på hur man rättar elever 

som är nervösa eller lider av ängslan i klassrummet. Enligt Rod Ellis, Shawn Loewen och 

Rosemary Erlam (2009: 303) kan man rätta på tre sätt. Läraren kan ge en indikation på att 

något är fel, förse den rätta formen av språket och slutligen använda språket för att analysera 

felet. Det kan hända att en lärare drar sig för att rätta en elev som äntligen vågar säga något i 

klassrummet. En del forskning tyder på att rädslan lärare kan ha att rätta personer som sällan 

säger något i klassrummet kan vara berättigad om eleven är nervös eller ängslig av sig. 

Gregersen (2003: 25) menar att nervösa inlärare inte ser misstag som ett naturligt steg för att 

bli bättre på språk. De är istället obekväma med rättning och känner sig alltid testade och har 

en inre önskan att allt ska vara perfekt.  Andra, som exempelvis Celeste Kingsinger (2000: 29) 

påpekar att barn rättas konstant av sina föräldrar. Likheten här ligger i att bli rättad är något 

naturligt som också behövs för att man ska kunna utvecklas och lära sig nya saker. Som Mak 

(2011: 204) påpekar verkar de flesta elever anse att det är normalt att bli rättad av läraren och 

lägger ingen större vikt vid det om det är utfört på ett "normalt" sätt. Däremot kan eleverna 
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enligt Mak tycka att en ängslighet utvecklas i större grad om man blir rättad av antingen 

elever, eller alternativt rättas av läraren medans man fortfarande pratar. Därför blir det enligt 

Gregersen (2003: 31) viktigt att tänka på hur man rättar en språknervös elev. Hon poängterar 

också att man borde försöka visa eleven att det är ok att göra misstag och att man istället för 

att fokusera på små obetydliga detaljer borde fokusera på flyt och kommunikation när eleven 

talar. Johnson (1995: 25) ger exempel på hur läraren istället för att just fokusera på små 

misstag väljer att upprepa eller omformulera det eleven just sagt på ett grammatiskt korrekt 

sätt. Som tidigare nämnts poängterar dock Ohta (2000: 49) att man måste tänka på att 

eleverna ibland har svårt att ta till sig vad läraren menar och påpekar att läraren i största 

möjliga mån borde få eleven att upprepa den korrekta frasen för att få den att ytterligare 

sjunka in.  

 

3.3.8 Ytterligare reflektioner kring muntlig interaktion i klassrummet 
 

Douglas Altamiro Consolo (2000: 92-93) menar att det finns ett problem när det kommer till 

att få språket att fungera på ett bra sätt i klassrummet. Han menar att det finns spänningar 

mellan hur man använder språket för olika ändamål i klassrummet. Språket kan användas på 

ett teoretiskt sätt för att lära ut kunskap samtidigt som det kan användas för att sköta 

vardagliga sociala interaktioner. Det kan användas på ett vetenskapligt sätt och det kan 

användas på ett vardagligt avspänt sätt i klassrummet. Samtidigt menar han att eleverna kan 

bli förvirrade över när och hur man ska prata i  klassrummet i och med att språkbruket kan 

skifta från att prata på ett vardagligt vänskapligt sätt personer emellan samtidigt som det kan 

användas på ett ganska strikt sätt där läraren har kontrollen över vad som sägs i klassrummet. 

Denna inställning till språket i klassrummet delas delvis av Takahashi, Austin och Morimoto 

(2000: 144). De menar att konversationer i klassrummet blir annorlunda då det finns specifika 

mål i klassrummet som måste mötas upp. Samtidigt menar de dock att dessa konversationer 

fortfarande kan anses naturliga på ett sätt då de verkar naturliga och spontana.  

 

En annan punkt som forskare lägger fram är att elever gynnas av att tänka i en blandning av 

sitt eget språk och språket de försöker lära sig. I en undersökning utförd av Hung-Chun Wang 

och Su-Chin Shih (2011: 409-411) på kinesiska elever som höll på att lära sig engelska visade 

de att de elever som presterade sämst när de talade var de som uppgett att de mestadels tänkte 

på kinesiska under språklektionen. Intressant nog var det inte heller när eleverna uppgav att de 
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endast tänkte på engelska som gav bäst resultat. Även om att tänka på målspråket kan ge flera 

fördelar saktas dock elevernas tankeprocess ned (Wang och Shih 2011: 403). Istället visade 

studien att de elever som uppgav sig använda en blandning av språken när de tänkte var de 

som presterade bäst muntligt i klassen. Författarna anger att det bästa sättet att få eleverna att 

komma till insikt med att använda den här metoden är att använda "meta cognitive processes" 

vilket innebär att man ska tänka om att tänka. Det vill säga eleven ska börja reflektera över 

hur och om vad de faktiskt tänker (Wang och Shih 2011: 409-411). Undersökningen finner 

stöd hos Boyd och Maloof (2000: 166) som menar att när eleverna artikulerar sitt eget 

tänkande blir de mer motiverade att använda de resurser de besitter för att kommunicera och 

få fram sitt budskap.  

 

3.4 Några exempel på aktiviteter för muntlig interaktion 

Här under kommer det att lite kort presenteras förslag på aktiviteter i klassrummet som kan 

främja interaktion snarare än att bara fokusera på hur läraren kommunicerar med eleverna. 

Avsikten är att uppmuntra eleverna till att tala och få en känsla av att det man lär sig är 

användbart. 

 

Boyd och Maloof (2000: 177-179) menar att litteratur är en bra grund att stå på när man ska få 

igång ett samtal med elever. Gemensam litteratur förser alla i klassen med något gemensamt 

att tala om och elever som är rädda att tala får något att utgå från utan att behöva ge ifrån sig 

för mycket av sig själva, vilket i längden skulle kunna skada deras självkänsla. Om eleverna 

ändå vill berätta om egna erfarenheter menar Boyd och Maloof vidare att just anekdoter kan 

få elever att gå in i ett berättarläge där de gör kopplingar mellan litteraturen man diskuterar 

och deras egna personliga erfarenheter. Denna blandning av erfarenheter för med sig att 

många personer känner att det blir lättare att tala inför andra. 

 

Att främja elevernas vilja att kommunicera när de vant sig vid ett kommunikationsinriktat 

klassrum menar Johnson (1995: 85) är viktigt. Enligt henne behöver eleverna känna att det 

finns en anledning och en önskan att kommunicera i målspråket. Johnson menar att man till 

en viss mån kan uppmuntra denna vilja genom att se till att det finns ett intresse för det man 

pratar om, och många möjligheter att dels påverka vad det talas om i klassen, men också gott 

om möjligheter att ta ordet i klassen. Damhuis (2000: 244-245) instämmer i att eleven blir 

mer benägen att använda ett ordentligt språk i klassrummet om han eller hon själv får vara 
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med och välja ämnet man pratar om.  

 

Tidigare i denna uppsats har jag visat på vikten av att kommunicera för att utveckla språket på 

ett mer effektivt sätt. Enligt en undersökning av Hernández (2010: 655-657) använder 

utbytesstudenter målspråket i betydligt högre grad än de som studerar språket på hemmaplan. 

Detta förefaller ganska naturligt då de som väljer att studera språket som utbytesstudenter 

omges med språket på ett helt annat sätt än de som studerar det i sitt hemland. Det Hernández 

undersökning bekräftade var att de som hade använt språket mer när de studerade utomlands 

faktiskt hade utvecklat sitt språk i en betydligt högre grad än de som studerade det i sin 

vanliga skola. Enligt Hernández (2010: 661) bör läraren arbeta för att omge de elever som 

studerar språket på hemmaplan med så mycket autentiskt språk som möjligt, och på sätt och 

vis helt enkelt försöka efterlikna att eleverna var utbytesstudenter. Förslag på hur läraren kan 

eftersträva detta är att skapa ett interaktivt klassrum som uppmuntrar till autentiskt språk. Han 

menar också att eleverna redan från början ska få veta att en hög nivå förväntas och att 

eleverna förväntas arbeta hårt för att nå tydligt utsatta mål. Vidare vill han motivera elever att 

använda målspråket genom att bland annat använda autentisk media, gästtalare, intervjuer etc. 

En annan lösning som Hernández liksom flera andra forskare lyfter fram är socialt 

nätverkande och videokonferenser med personer som har målspråket som sitt första språk. 

 

Några av de som förespråkar videokonferenser är Wu, Yen och Marek (2011: 120, 127). De 

menar att framgångsrik interaktion med någon som talar målspråket som sitt första språk kan 

minska elevens tveksamhet till att uttrycka sig och öka deras självsäkerhet i att använda 

språket. På detta sätt menar de att online-inlärning (som exempelvis videokonferenser) kan 

vara användbart för att få passiva elever att bli aktiva. De poängterar också att användandet av 

online-kontakter borde vara något återkommande och meningsgivande snarare än bara någon 

engångsföreteelse. Som exempel ger de en klass som fick hålla kontakt via online-konferenser 

med en amerikansk lärare. Majoriteten av eleverna i klassen kände att deras kapacitet ökade 

snabbt när de fick hålla kontakt med läraren (Wy, Yen och Marek 2011: 126). Celeste 

Kingsinger (2000: 39-41) menar att videokonferenser får människor att komma närmare 

varandra. På detta sätt får eleverna en konkret anledning att utnyttja sina språkkunskaper och 

de kan bli mer motiverade att använda språket samtidigt som det förser eleven med ett bra 

tillfälle för att lära sig idiomatiskt korrekta former av språket.  
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4. Diskussion 

I diskussionen kommer jag dels att återvända till frågeställningarna, och presentera mer 

allmänna tankar som uppkommit i och med detta arbete. 

 

I relation till den första frågeställningen "Vilka faktorer påverkar viljan att tala i 

språkklassrummet?", har det framkommit några mer utmärkande sådana faktorer. De första 

faktorerna som togs upp var WTC och face eller självkänsla. Dessa båda kan anses viktiga att 

läraren alltid håller i åtanke. I bakgrunden presenterades vikten av att kommunicera ur olika 

perspektiv, däribland Skolverkets syn på det svenska engelskklassrummet. Det blir därför 

viktigt att läraren strävar mot att öka elevernas WTC, och reflekterar över hur benägna sina 

elever är att kommunicera. Elevernas självkänsla spelar här även en relativt stor roll då elever 

med bättre självkänsla har visat sig mer benägna att samtala i klassrummet.  

 

En annan viktig faktor som presenterats är ängslan hos eleverna. I motsats till en bra 

självkänsla som gjorde eleverna mer benägna att samtala har ängslan som bekant visat sig 

vara ett stort hinder för vissa elever. I samband med att ängslan kan föra med sig så mycket 

negativt för eleverna blir det viktigt att läraren känner till vanliga saker som kan framkalla 

ängslan (exempelvis de fem faktorer som gavs av Mak 2011: 206) och hur man bäst verkar 

för att minska den. Jag tror att detta förhoppningsvis skulle kunna föra med sig att elever 

känner sig betydligt lugnare i klassrummet, och därmed även vågar föra sin talan.  

 

I samband med den andra frågeställningen "Hur skapar man de bästa förutsättningarna för 

muntlig interaktion i språkklassrummet?", vill jag vända mig till det som skrivits om 

klassrummets miljö och hur läraren ska vara. Något som framkommit i litteraturen är att 

klassrummet bör uppfattas som en öppen och trevlig miljö där man inte behöver vara rädd för 

att säga fel om man pratar. Exempelvis menar som bekant Peng och Woodrow (2010: 850) att 

en säker miljö ökar elevernas motivation och minskar deras ängslan. Detta kan ses som klara 

fördelar när man vill få elever att våga tala. Genom den säkra miljön blir med andra ord 

eleverna förhoppningsvis mer motiverade och känner sig så pass säkra att de faktiskt vågar ta 

steget att tala. I anknytning till det här blir det enligt Mak (2011: 211) lärarens ansvar att 

arbeta med de här frågorna aktivt och Guilluteaux och Dörnyei (2008: 72-73) menar att 

kopplingarna mellan elevernas säkerhet i klassrummet och lärarens arbete med miljön var så 

stor att de förslog kurser på lärarprogrammet till hur man motiverar elever. Detta tror jag kan 



26 

 

vara ett bra tillvägagångssätt då man, enligt egna erfarenheter, ofta har fått ordentligt med 

ämneskunskaper genom sin lärarutbildning men kanske inte alltid tillräckligt med konkreta 

tips på hur man kan skapa en motivation för eleverna att vilja försöka och engagera sig mer. 

 

Vidare har även beskrivits hur läraren ska vara för att skapa en trygg stämning i klassen. 

Forskningen som presenterats i denna uppsats har som bekant bland annat pekat på att läraren 

ska vara förhållandevis avslappnad, öppen, stöttande och så vidare. Dessa faktorer kan låta 

självklara, men jag tror att det nog ändå kan finnas lägen där läraren kan göra rätt i att stanna 

upp och ifrågasätta om man faktiskt beter sig på det mest optimala sättet gentemot sina elever.  

 

För att vända sig mot den tredje och sista frågeställningen, "Vilka typer av interaktiva 

strategier och aktiviteter kan användas för att uppmuntra till interaktion i 

främmandespråksklassrummet?", vill jag presentera några återkommande drag i de olika 

metoderna.  

 

Ett av dessa drag är att försöka ställa frågor så ofta som möjligt för att på det sättet ha någon 

form av interaktion i klassrummet. Exempelvis har som tidigare visats Johnson (1995) och 

Damhuis (2000)  beskrivit IRE, och dessutom har exempel på Verplaetses (2000) Inquiry 

phase och rapid fire review demonstrerats. Det gemensamma för dessa är att de utgör kortare 

frågor som eleven (oftast) kan besvara relativt enkelt. En fördel jag ser med dessa typer av 

frågor är att läraren på ett relativt enkelt sätt kan använda sig av dessa tekniker ofta. Detta för 

med sig att eleverna vänjs vid en interaktiv miljö i klassrummet där att prata, om så än med 

bara några ord, blir normen. I och med att det rör sig om relativt enkla och snabba frågor 

behöver läraren inte heller lägga ned mycket tid på att komma på intelligenta frågor, utan kan 

snarare ställa en snabb fråga om situationen dyker upp i klassrummet. 

 

När eleverna väl vant sig vid en mindre mån av kommunikation kan läraren försöka att 

ytterligare pressa elevernas kunskaper. Som ett exempel på en mer avancerad teknik kan 

nämnas Verplaetses (2000: 238) Wonder out Loud där läraren spelar oförstående och 

fortsätter att ställa icke dömande frågor till eleverna. Enligt min uppfattning kan ett sådant 

tillvägagångssätt fungera bra då det ger möjligheter för eleven att både visa vad den kan och 

fördjupa sina kunskaper i ett ämne genom att resonera kring det, och även genom att eleven 

får tränas i att börja tala i mer oförutsedda och oförberedda sammanhang som kan dyka upp 

när läraren ställer allt mer avancerade frågor. Detta relaterar även till  Skolverkets punkter 
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rörande att eleven ska kunna anpassa sitt tal till olika mottagare och situationer. 

 

Också rättningen av elevernas muntliga prestationer har i undersökningen visat sig spela en 

stor roll. Flera av författarna till olika artiklar som presenterats i denna text har belyst rättning. 

Om det så gäller att rätta försiktigt för nervösa elever, ändra smått i ett upprepande svar eller 

att rätt ut tala om vad som är fel menar jag att man kan komma till slutsatsen att det är viktigt 

att läraren tar hänsyn till elevens förutsättningar när den rättar. Det vore en katastrof om 

läraren arbetat hårt för att få en elev att börja prata i klassrummet och läraren sedan snabbt 

släcker den gnistan med en ogenomtänkt och hård rättning av det eleven sagt.  

 

Något som även presenterats i uppsatsen är mer konkreta angreppssätt för hur läraren ska låta 

eleverna arbeta. Det som presenterats i kapitel 3.4 visar att läraren bör försöka hålla uppe en 

hög relevans i ämnesundervisningen och även få eleverna att känna att de faktiskt har nytta av 

att lära sig ett främmande språk. Detta är något som jag också anser kan hjälpa till att öka 

motivationen hos eleverna. 

 

I uppsatsen har det presenterats fler strategier och metoder än det jag behandlat här i 

diskussionen, men de exempel som jag valt ut för att diskutera här får ses som representativa 

för resultaten i stort. Det vill säga, för det första bör läraren  försöka att få igång elever med 

frågor och sedan göra frågorna mer avancerade ju säkrare eleverna blir på att svara. För det 

andra bör läraren försöka att hålla uppe kommunikationen i klassrummet. För det tredje kan 

läraren tänka på hur han/hon rättar eleverna för att inte knäcka deras självkänsla och för det 

fjärde försöka att göra undervisningen relevant för eleverna. 

 

Härefter vill jag presentera några mer allmänna tankar om arbetet utöver det som presenterats 

i samband med frågeställningarna.  

 

Något jag uppmärksammat som viktigt att komma ihåg som lärare är att man inte bara hjälper 

eleven att tala för stunden. Om man ser till nivåer bortom skolmiljön påpekar Verplaetse 

(2000) att elever utvecklas både socialt och kommunikativt när de talar. Detta är inte 

kunskaper som endast är nyttiga i klassrummet utan de ligger eleven till gagn i stora delar av 

livet. Om Verplaetse har rätt med sin forskning innebär det i längden att interaktion i 

klassrummet kan hjälpa eleven att i sitt framtida liv skapa nya kontakter och träffa nya 

vänner. Det skulle kunna hjälpa eleverna att föra sin talan bättre i framtida argumentationer, 
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eller varför inte för att skapa ett gott intryck vid en arbetsintervju. I och med det här synsättet 

blir det tydligt att lärare bör hjälpa elever att tala inte bara för att de ska klara "den där" 

kursen, utan istället för att ge eleverna hjälp som de kan ha användning för i hela sitt framtida 

liv. 

 

Ovan skrevs även om ängslan, och även här blir det viktigt att komma ihåg att man inte bara 

arbetar med en elevs ängslan för att de ska ha det lättare i ämnet de just då studerar. Såsom 

tidigare nämnts beskrev Gregersen (2003: 27-30) bland annat hur ängsliga elever kan vara 

mer osäkra över hur de uppfattas av andra och har en tendens att underskatta sin egen 

förmåga. Om läraren kan hjälpa till att bättra på elevernas självförtroende borde det också föra 

med sig att dessa åkommor mildras eller kanske rent av försvinner helt. Ett självförtroende 

som stärks på det sättet skulle teoretiskt sett även det kunna hjälpa eleven i andra 

sammanhang i framtiden, såsom att bli mer självsäker och tro på sig själv vilket skulle kunna 

leda till att individen i fråga vågar satsa mer och mot större mål. Dessa typer av bredare mål 

borde kunna bidra till en ökad vilja bland lärare att hjälpa elever att överkomma sina rädslor. 

Återigen krävs det dock att läraren på något sätt vet hur man ska arbeta med ängslan. 

 

När det kommer till de flesta punkter som presenterats i denna uppsats bör det inte finnas 

mycket mer förhinder än lärarens vilja att våga försöka och prova de olika teknikerna. 

Hursomhelst finns det delar som kan vara problematiska att använda sig av i vissa skolor. 

Exempelvis kan det förkomma brist på datorer på en skola i sådan utsträckning att det blir 

svårt eller rent av omöjligt för en lärare ordna videokonferenser för sina elever. Som sagt 

kräver dock de flesta tekniker som presenterats i denna uppsats oftast inte något speciellt för 

att man ska kunna nyttja tekniken i ett "normalt" klassrum. 

 

I detta arbete har jag mer eller mindre helt utgått från utländsk forskning. Detta kommer sig 

helt enkelt av den anledningen att när jag letat efter forskning inom området har utländsk 

forskning varit betydligt mer vanligt förekommande än svensk forskning. Det finns bland 

annat svensk forskning om talängslan, de exempel jag kommit över är dock riktad mot 

talängslan som ett allmänt fenomen snarare än inriktat på fenomenet inom 

främmandespråksklassrummet. Därav har jag valt att inrikta mig på den utländska litteraturen. 

En tanke som utkommer från det här är ett förslag på framtida forskning där man kan titta på 

exempelvis om svenska elever är nervösa i klassrummet av samma anledningar som de elever 

jag läst om i den utländska forkningen. 
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För att komma till en sammanfattning av både diskussionen och uppsatsen i en helhet vill jag 

avsluta med följande påståenden om ämnet. Ängslan spelar en stor roll för hur elever fungerar 

i klassrummet och det blir därför viktigt att läraren arbetar aktivt med att minska ängslan hos 

eleverna. Detta kan läraren bland annat uppnå genom att sträva mot en säker miljö där eleven 

inte behöver känna sig nervös för att göra bort sig. Ett ytterligare steg med en säker miljö är 

att eleverna förhoppningsvis samlar mod att tala i klassrummet och att det blir en norm att tala 

i klassrummet. För att uppnå detta borde läraren sträva mot ett öppet klimat i klassrummet, 

agera som en säker person som man kan vända sig till, och också visa hänsyn mot eleverna. 

Detta vare sig det rör sig om vardagliga situationer i klassrummet, när läraren ställer frågor till 

elever eller om läraren rättar sina elever. Läraren bör också arbeta med att motivera sina 

elever att vilja lära sig. Kort sagt bör läraren arbeta för att hjälpa till att skapa motiverade, 

självsäkra och kunniga elever, både för skolan och framtiden. 

 

Med dessa avslutande ord hoppas jag att uppsatsen har kunnat komma att väcka tankar om 

lärarens roll för att stötta och utveckla elevers kommunikativa förmåga i 

främmandespråksklassrummet, samt ge exempel på konkreta strategier för detta. 
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