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Abstract 
The purpose of this study is to examine in which way and to which extent 

textbooks/workbooks for teaching English as a foreign language support oral interaction. The 

study compares oral exercises in two sets of primary school textbooks/workbooks, Magic and 

Good Stuff Gold, and is performed with quantitative content analysis and a qualitative 

description of exercises. The results show that in both sets of books the main speech acts 

promoted in exercises are asking questions and giving information about oneself. Other 

speech acts, such as expressing opinions or feelings, demanding actions and using typical 

features of social interaction, are much less frequent, which might lead to a limited repertoire 

of how to use the language. The study also shows that even though the books offer a fair 

amount of oral interaction exercises, many of the exercises do not give the pupils an 

opportunity to speak English based on their own interests and experiences, or a need to 

express meaning, contrary to what is known to support pupils developing their language 

skills. Both sets of books, however, also offer exercises that provide this opportunity, the 

more recently published Good Stuff Gold to a greater extent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: oral interaction, speaking skills, speech acts, primary school, elementary school, 
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1. Inledning 
Alla människor har en drift att tala för att kommunicera med andra människor, hävdar 

Cameron (2001, s. 38). Det stöds av Lazaraton (2001) som skriver att ”speech is the most 

basic means of human communication” (s. 103). För elever i skolår 4–6 är förmåga till 

muntlig interaktion ett kunskapskrav i läroplanens kursplan för engelska (Lgr 11, Skolverket, 

2011/16). Kursplanens kommunikativa grundsyn säger också att engelskundervisningen ska 

syfta till att kunna kommunicera med andra genom att tala, lyssna, skriva och läsa.  

Men det är krävande att tala på ett annat språk, mer krävande än att lyssna. Man måste hitta 

orden, sätta ihop begripliga meningar och uttala dem så att det blir förståeligt. Man behöver 

också vara uppmärksam på hur det man säger uppfattas och på vad motparten säger 

(Cameron, 2001; Lazaraton, 2001). Lundberg (2010) hävdar att det är viktigt för eleverna att 

delta i kommunikation tidigt för att utveckla sin muntliga förmåga och undvika att misslyckas 

i högre åldrar. I en värld med allt mer internationell prägel är det en ”personlig förlust att inte 

kunna eller våga göra sig förstådd på engelska”, anser hon (s. 25). På nationella proven i 

engelska i skolår sex är det ofta något fler som blir godkända på den muntliga delen än på 

övriga provdelar (Skolverket, 2013, 2014, 2015, 2016). Tittar man på de högre betygen ligger 

de muntliga resultaten däremot inte i topp. Det är betydligt fler elever som lyckas lyssna och 

läsa på A–C-nivå, än när det gäller att tala (Skolverket, 2016). Det kan vara en indikation på 

att det är svårare för eleverna att lära sig tala engelska med högre kvalitet. 

Rapporter från Skolverket tyder på att läroböcker används i stor utsträckning i 

engelskundervisning och även ligger till grund för planeringen av undervisningen (2006, 

2010). Förhållandet kan ha ändrats under senare år, men egna erfarenheter säger att läroboken 

fortfarande spelar en stor roll i undervisningen. Det innebär att lärobokens roll kan bli att 

konkretisera kursplanens mål, även när det gäller muntlig förmåga. Om läroboken inte 

uppfyller kraven på ett bra sätt, så riskerar eleverna att missa viktiga kunskaper, eller så 

innebär det merarbete för läraren att komplettera med andra uppgifter.  

Det är dock svårt att hitta vetenskapliga undersökningar av hur läroböcker för yngre elever 

stödjer den muntliga förmågan. Därför vill jag i den här studien undersöka och jämföra vilken 

muntlig interaktion uppgifter i läroböcker erbjuder. I analysen kommer jag att utgå från vilka 

språkhandlingar uppgifterna innehåller, till exempel språkhandlingarna att ställa frågor och 

uttrycka en åsikt. Dessa språkhandlingar kopplas till en analys av i vilken utsträckning 

eleverna får tala om något som kan upplevas som meningsfullt för dem, en aspekt som kan 
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stödja utvecklingen av muntlig förmåga (Cameron, 2001; Lundahl, 2014). I denna studie 

kommer sådan interaktion att benämnas som genuin interaktion. 

2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka och jämföra uppgifter med muntlig interaktion i två läroböcker 

i engelska. Studien genomförs med kvantitativ innehållsanalys kompletterad med en kvalitativ 

beskrivning av uppgifter i böckerna. Följande frågeställningar ligger till grund:  

1. I vilken omfattning finns uppgifter i läroböckerna som ger eleverna möjlighet att delta 

i muntlig interaktion? 

2. Vilken typ av språkhandlingar erbjuds i den muntliga interaktionen? 

3. I vilken omfattning ger uppgifterna eleverna möjlighet till genuin interaktion? 

3. Teoretisk bakgrund 
I kapitlet behandlas kursplanens syn på muntlig interaktion. Sedan redogörs för olika sätt att 

kategorisera interaktion. Därefter följer ett avsnitt om vad som kan betecknas som autentisk 

eller meningsfull kommunikation, vilket senare i metodavsnittet kommer att ligga till grund 

för studiens användning av benämningen genuin interaktion. Avslutningsvis följer en kort 

genomgång av läromedels roll i undervisning. 

3.1 Den kommunikativa kursplanen 

Kursplanen i engelska (Lgr 11) bygger på en funktionell och kommunikativ syn på 

språklärande. Enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) innebär det en inriktning på 

språkanvändning och kommunikation genom reception (läsa och lyssna), produktion (tala och 

skriva) och interaktion. Hur dessa förmågor ska användas specificeras till en del i kursplanens 

syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.  

Kursplanens långsiktiga syfte säger att eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att bland annat: 

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

I kunskapskraven för elever i skolår 4–6 återkommer muntlig interaktion: ”I muntlig och 

skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och 

meningar. Dessutom kan eleven välja och använda någon strategi som löser problem i och 

förbättrar interaktionen” (för betyget E).  
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Muntlig interaktion framhävs mindre tydligt i det centrala innehållet för skolår 4–6. Under 

rubriken ”Lyssna och läsa – reception” specificeras att eleverna bland annat ska läsa och 

lyssna till samtal, dialoger och intervjuer. Motsvarande finns inte under rubriken ”Tala, skriva 

och samtala – produktion och interaktion”. Där räknas bland annat presentationer, 

instruktioner och berättelser upp, det vill säga uttrycksformer som kan ha mer monologisk 

karaktär, men interaktion i form av samtal eller dialog nämns inte i sig som centralt innehåll. 

Däremot nämns strategier för att delta i interaktion. 

Genom kunskapskravens krav på muntlig interaktion och centrala innehållets fokus på 

strategier blir det ändå tydligt att undervisningen i engelska för skolår 4–6 bör ge eleverna 

möjlighet att utveckla förmåga till muntlig interaktion. Centrala innehållet för skolår 4–6 slår 

fast att kommunikationen ska handla om:  

- ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

- vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. 

- åsikter, känslor och erfarenheter. 

- vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där 

engelska används. 

Det sägs dock inget om vilken typ av kommunikation eller interaktion som avses. Det framgår 

inte heller av kommentarmaterialet, utan läraren måste tolka vad som bör ingå och hur det ska 

gå till (Lundahl, 2014). 

3.2 Muntlig interaktion 

Elever i skolår 4–6 kan ha mycket olika erfarenheter av engelska språket. I en del svenska 

skolor har eleverna börjat med engelska i skolår 1, medan andra inte börjar förrän i skolår 4. 

En del elever använder engelska i olika sammanhang på fritiden, medan andra använder 

engelska mycket mindre i vardagen. Baserat på kursplanen anser Lundahl (2014) att den 

muntliga förmågan hos elever i skolår fyra–fem bör bedömas efter hur villiga de är att tala 

och efter deras förmåga att delta i en konversation och förmedla ett innehåll på ett begripligt 

sätt. Det synsättet lägger större fokus på produktion än korrekthet.  

Cameron (2001) anser att yngre elevers muntliga förmåga utvecklas såväl genom att lyssna på 

språket som genom att öva ord, fraser och meningar. Hon menar dock också, stödd av 

Lundahl (2014) och Hedge (2000), att eleverna även behöver delta i muntlig interaktion. 

Interaktion kan dock ha olika syften och innehåll. Cameron (2001) hävdar att forskning pekar 

på att eleverna lär det de får öva. Om de övar mycket på konversation med frågor och svar, så 
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är det sannolikt det eleverna lär sig. I det perspektivet blir den typ av interaktion som erbjuds 

viktig. 

Interaktion kan kategoriseras på flera sätt. Cameron (2001) delar upp interaktion i 

konversation och förlängt tal (extended talk) där skillnaden ligger i hur länge i taget eleverna 

talar. Hon anger berättande och beskrivande som viktiga genrer för yngre elevers förlängda 

tal. Lundahl (2014) anger utöver det också att informera, förklara och diskutera. Harmer 

(2007) gör skillnad på planerat och oplanerat tal, till exempel ett föredrag kontra spontan 

konversation. Hedge (2000, s. 264) tar stöd av Brown och Yule (1983) för att skilja på 

interaktion och transaktion. Som interaktion räknas konversation för att etablera och 

upprätthålla sociala relationer, medan transaktion innebär samtal som följer mer formella och 

förutsägbara mönster för att få något gjort, till exempel att ringa och ta reda på tågtider. I den 

här studien kommer dock all samverkan mellan eleven och en annan individ att räknas som 

interaktion. 

Llinares Garcia (2007) har använt en modell med sex språkfunktioner för att undersöka 

förmågan till muntlig interaktion hos femåriga elever som lärde sig engelska som främmande 

språk, EFL1. Modellen bygger på Hallidays och Painters funktionsanalys av hur yngre barn 

använder sitt modersmål (refererad i Llinares Garcia, 2007, s. 39). Llinares Garcia använde 

följande språkfunktioner: 

- heuristisk: att be om information om något. 

- personlig: att informera om sig själv. 

- informerande: att informera om något externt, något annat än sig själv. 

- reglerande: att uppmana till handling, ge instruktioner. 

- instrumentell: att uppmana till handling för sin personliga räkning. 

- interaktion: att hälsa och säga hej då, att bekräfta en social relation. 

Tal kan också delas in i språkhandlingar, det vill säga efter det syfte ett yttrande har (Yule, 

2014). Llinares Garcias språkfunktioner kan sägas ha olika syften och skulle också kunna ses 

som språkhandlingar. Eftersom känslor och åsikter är en del av kursplanens centrala innehåll 

                                                      
1 Engelska som främmande språk (English as a Foreign Language, EFL) innebär att det lärs i en miljö 
där det normalt endast talas i klassrummet (Axelsson, 2010). Det kan jämföras med engelska som 
andra språk, som lärs i ett sammanhang där språket används även utanför klassrummet. Cameron 
(2001) menar dock att engelska har en särställning genom att även yngre icke engelskspråkiga barn 
normalt möter engelska språket i vardagen på tv, i filmer och spel, och på internet. 
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(Lgr 11) skulle två språkhandlingar också kunna vara att uttrycka åsikter och känslor. 

Sammantaget ger det flera alternativ för hur interaktionen i muntliga uppgifter i läromedel 

kan kategoriseras. 

3.3 Uppgifter med mening och autenticitet 

Läromedel är till sin natur generella och inte anpassade efter den enskilda elevens intressen. 

Förmågan till muntlig interaktion stöds dock om interaktionen upplevs som meningsfull av 

eleven (Cameron, 2001; Lundahl, 2014). Cameron menar att interaktionen underlättas om 

eleven har något den vill säga, till exempel genom att eleven i en uppgift själv har vissa 

valmöjligheter och om uppgiften är kopplad till elevens intressen. Lundahl (2014) uttrycker 

att det är oundvikligt att vissa uppgifter blir mer drill än meningsfull kommunikation, men att 

eleverna inte bör tvingas att säga sådant som inte är sant, till exempel att de ritar, om de inte 

verkligen gör det. 

”Autentisk” är ett återkommande men mångtydigt begrepp i samband med kommunikativ 

språkundervisning. Gilmore (2007) redogör för en definition där interaktion ses som autentisk 

när elever och lärare är personligt engagerade. Han förordar dock en annan definition, att 

autentiskt språk är det som produceras av verkliga avsändare för att förmedla ett verkligt 

budskap till en verklig publik. Han ifrågasätter dock att autentiskt material alltid ökar elevers 

motivation, eftersom motivation dels är svårt att mäta, dels kan minska om det autentiska 

materialet är för svårt. Med definitionen verkligt språk i ett verkligt sammanhang är 

läroböcker inte autentiska. Flera studier har gjorts av vad som kan vara autentiska eller 

meningsfulla sammanhang i engelskundervisning. Det gemensamma hos dem är att de 

försöker skapa behov eller intresse av att kommunicera. 

Herazo Rivera (2010) argumenterar för att rätt konstruerade uppgifter kan få en autentisk 

innebörd. En uppgift där EFL-elever i skolår sex fick bilder som stöd för att ställa frågor till 

varandra engagerade eleverna och fick dem att försöka göra sig förstådda och anpassa sina 

yttranden till varandra på ett realistiskt sätt. Han jämför med en uppgift där dialogen hade 

repeterats i förväg och föreslår att det faktum att eleverna inte visste svaren utan var 

intresserade av att få reda på något om klasskamraterna bidrog till engagemanget. Genom att 

eleverna spontant var tvungna att bestämma vad de skulle säga blev det också mer realistiskt 

och gav möjlighet att utveckla flyt i samtalen.  

Större fokus har de senaste åren legat på undervisning som inte utgår från typiska 

läroboksuppgifter. Ett exempel är undervisningssituationer där kommunikationen kommer 

”på köpet”. En studie av Dourda, Bratitsis, Griva och Papadopoulou (2014) kombinerade 
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Game-based Learning 2med Content and Language Integrated Learning3. Elva–tolvåriga 

EFL-elever fick delta i ett digitalt spel i geografiämnet, och kommunicera på engelska under 

tiden. Språkutvecklingen undersöktes med avseende på läsande och skrivande, och studiens 

slutsats var att uppgiften skapade en autentisk kontext som motiverade eleverna och 

stimulerade deras kommunikativa förmåga. I en annan studie (Lázaro-Ibarrola & Azpilicueta-

Martínez, 2015) utgjordes kontexten av en lek där eleverna skulle ställa frågor och gissa. De 

yngre EFL-eleverna (sju–åttaåringar) kunde bara lite engelska, vilket lyftes fram som 

förklaring till att eleverna inte använde så mycket strategier för att göra sig förstådda. Leken 

bedömdes ändå som ett meningsfullt sammanhang för eleverna. Det stöds av Camerons 

(2001) resonemang där hon pekar på att det är svårt att säga vad som kan räknas som 

autentisk användning av engelska språket för yngre elever som ofta har ett begränsat behov av 

engelska utanför klassrummet. Hon föreslår aktiviteter som är relevanta för eleverna, till 

exempel ordinarie klassrumsaktiviteter, men understryker också vikten av uppgifter som även 

har tydliga språkliga lärandemål. 

Flera studier har undersökt hur digital teknik kan användas som grund för autentisk 

kommunikation. Även om kommunikationen upplevdes som autentisk finns också exempel på 

svårigheter förknippade med det. Finländska och nederländska 15–18-åringar fick till 

exempel mötas i diskussioner via internet (Jauregi, Kuure, Bastian, Reinhardt & Koivisto, 

2015). De starkare eleverna hade en tendens att ta över samtalen och var också de som 

uppskattade uppgiften mest. De lite mindre språkkunniga elevernas självförtroende i att tala 

engelska minskade däremot. Flera asiatiska studier har också undersökt möjligheterna med 

digital teknik, främst för gymnasieelever och universitetsstudenter som lär sig engelska som 

främmande språk. I en studie användes den internetbaserade programvaran Skype för 

diskussioner mellan studenterna om vardagliga frågor som ”Vad brukar du göra på helgerna?” 

(Yang, Gamble & Tang, 2012). Även om studenterna uppskattade att tala om ämnen som 

utgick från dem själva så blev också behovet av stöd tydligt när de med begränsade 

engelskkunskaper skulle tala med varandra. 

 

                                                      
2 Användning av digitala spel för att skapa en kontext för språkinlärningen och göra den roligare 
(Dourda et al., 2014). 
3 När ett annat skolämne undervisas med det språk som ska läras som medium (Dourda et al., 2014). 
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3.4 Lärobokens roll 

Läroboken har en central roll i engelskundervisning. I en enkätundersökning uppgav 83 

procent av de tillfrågade lärarna i skolår 5 att de använde läroböcker vid varje eller nästan 

varje lektion (Skolverket, 2006). Endast 19 procent använde lärarhandledningar och 

stödmaterial lika ofta. 20 procent instämde helt i att läroböcker säkerställer att undervisningen 

följer kursplanen, medan 58 procent instämde delvis. I intervjuer med 17 lärare uppgav 

samtliga att undervisningen planerades utifrån en lärobok. I en kvalitetsgranskning av 

engelskundervisning i skolår 3, 5 och 9 noterade Skolverket (2010) att textböcker användes 

under drygt 40 procent av de iakttagna lektionerna, och arbetsböcker under nästan 40 procent. 

Det framgår inte om textböcker och arbetsböcker användes vid samma tillfällen eller vid 

olika, vilket skulle ge en högre sammanlagd procentandel. Granskningen visade dock också 

att lärarna själva i stor utsträckning tog fram material. Sådant material användes vid 60 

procent av lektionerna, medan vanliga böcker, internet och film användes sällan. 

En omfattande analys av kanadensiska läroböcker för studenter med engelska som andra 

språk visade att en mycket stor andel av böckerna innehöll få uppgifter för att utveckla 

muntligt flyt (Diepenbroek & Derwing, 2013). Motsvarande studie av svenska läromedel 

saknas. Cullen och Kuo (2007) undersökte brittiska EFL-läroböcker och konstaterade att 

många böcker, främst de för nybörjare, visserligen hade innehåll för att utveckla muntlig 

förmåga, men hade begränsade instruktioner för de språkliga drag som kännetecknar 

informell talad engelska. Dialoger i läroböcker kan framstå som att de ger goda möjligheter 

att öva muntlig interaktion, men innehåller ofta inte naturligt talat språk utan har som syfte att 

lära eleverna nya ord eller grammatiska strukturer (Cameron, 2001; Lundahl, 2014). Lundahl 

menar dock att sådana styrda dialoger där eleverna endast behöver bidra med några ord ändå 

ger nybörjarelever viss möjlighet att prata och lyssna. Uppgifterna kan också följas upp och 

utvecklas av läraren. 

4. Metod 
I kapitlets första del ges en beskrivning av de undersökta läromedlen. Sedan följer en 

redogörelse för undersöknings- och analysmetod. 

4.1 Beskrivning av läromedel 

Två läromedel med textbok och arbetsbok för årskurs fem har analyserats och jämförts. Valet 

föll på två läromedel som används i min hemkommun. Det ena är Magic! 5 (Hedencrona, 

Smed-Gerdin & Watcyn-Jones) som är utgivet 2009, före den nu gällande läroplanen, men 
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som på textbokens baksida uppges ta avstamp i Lgr11. En ny upplaga var på väg när studien 

påbörjades, men den kom för sent för att användas i studien. I fortsättningen kallas det Magic 

när läromedlet i sin helhet avses. Även Good Stuff används i samma kommun. Här valdes 

dock Good Stuff 5 Gold, en uppdaterad version från 2015 (Keay & Coombs; Ecker Hoas, 

Keay, Malmborn & Schutz). I fortsättningen kallas det Good Stuff när läromedlet i sin helhet 

avses. Båda läromedlen kan bedömas som väl spridda. Enligt förlagens kundtjänster (2017-

06-07)  har Magics textbok getts ut i 13 tryckningar, medan textböckerna till Good Stuffs 

senaste och näst senaste upplaga tillsammans har tryckts 8 gånger. Båda läromedlens 

arbetsböcker har tryckts fler gånger. 

Analysen har begränsats till uppgifter i textböcker och arbetsböcker. Det kan finnas 

kompletterande anvisningar i lärarhandledningarna, men analysen har endast inkluderat de 

anvisningar som eleverna ser när de arbetar med uppgifterna. Magic Textbook och Workbook 

(i fortsättningen kallade Magic TB och WB) är indelade i numrerade kapitel. Textboken 

innehåller inga arbetsuppgifter. I arbetsboken blandas muntliga och skriftliga uppgifter med 

hörövningar och grammatik. Flera kapitel avslutas med en extrauppgift med rubriken ”Want 

some more?”. Good Stuff Textbook och Workbook (hädanefter kallade Good Stuff TB och WB) 

är indelade i teman. Good Stuff TB innehåller frågor till texterna, varav en del muntliga. Good 

Stuff WB innehåller, precis som Magic WB, en blandning av muntliga och skriftliga uppgifter, 

hörövningar och grammatik. Flera av arbetsbokens kapitel har en avslutande uppgift med 

rubriken: ”Put it all together”. I slutet av boken finns ett avsnitt med enbart 

grammatikövningar. I Good Stuffs böcker är de flesta muntliga uppgifter märkta med en 

symbol. I Magic saknas märkning. I Magic WB är flera uppgifter uppdelade i deluppgifter. 

Motsvarande uppdelning finns inte i Good Stuff WB. För att förenkla resultatredovisningen 

kommer både Magics deluppgifter och Good Stuffs uppgifter att benämnas som uppgifter. 

Eftersom det är upp till läraren att välja uppgifter för eleverna så särredovisas inte heller 

extrauppgifterna. 

4.2 Undersöknings- och analysmetod 

Alla uppgifter med muntlig interaktion ingår i undersökningen. Eftersom alla sådana uppgifter 

kan ge eleverna viss muntlig träning (Lundahl, 2014) har inga aspekter av hur naturlig dialog 

uppgiften erbjuder vägts in. En uppgift i Magic WB där innehållet är oklart utan 

kompletterande material har dock utgått.  
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Studien har genomförts i tre steg: 

1. Identifiering av antal/andel uppgifter med muntlig interaktion.  

2. Kvantitativ innehållsanalys med kodning. 

3. Analys av hur resultatet av innehållsanalysens olika dimensioner förhåller sig till 

varandra. I den här fasen har olika uppgifter som bedömts representativa också 

beskrivits och jämförts kvalitativt, bland annat avseende hur mycket information 

eleverna får producera själva och hur stora valmöjligheter uppgiften ger. 

Bryman (2011) beskriver innehållsanalys som ett systematiskt och objektivt sätt att 

kvantifiera innehållet utifrån i förväg bestämda dimensioner och kategorier. För att uppfylla 

det har en kodningsmanual utformats (se bilaga 1) och legat till grund för ett kodningsschema 

(se bilagor 2–4). För att svara på studiens frågeställningar har tre dimensioner med 

underliggande kategorier ingått i kodningsmanualen: 

1. Övergripande uppgiftstyp 

I en första genomläsning identifierades två övergripande typer av uppgifter med uppmaningar 

till interaktion. Dessa utgör varsin kategori: 

a. Tala. Uppgifter med fokus på att eleverna ska tala engelska med en annan elev enligt 

anvisningar.  

b. Handla. Uppgifter i form av konkreta handlingar som ska utföras tillsammans, men 

som inte uttryckligen uppmanar eleverna att tala engelska.  

2. Typ av språkhandlingar 

Uppgifterna har delats in i kategorier som bygger på språkhandlingar, det vill säga på syftet 

med olika yttranden. Som grund användes Llinares Garcias (2007) kategorier med 

språkfunktioner. Dessa har dock modifierats, utvidgats och kompletterats för att fånga in alla 

läroboksuppgifter utan att kategorierna blir för många eller för små.  

Eftersom en uppgift kan innehålla språkhandlingar tillhörande flera kategorier har upp till tre 

kategorier, de mest framträdande, kodats per uppgift. För att inte riskera felkodning menar 

Bryman (2011) att kategorierna i ett kodningsschema inte bör vara överlappande. I det här 

fallet bedöms det inte utgöra något hinder med överlappande kategorier. Det finns därför 

yttranden som kodats både som till exempel att ge information som sig själv och att uttrycka 

en åsikt, eller att ställa frågor och använda uttryck av social karaktär. 

a. Ställa frågor. Att ställa frågor visade sig vara en vanlig språkhandling i uppgifterna. 

Alla typer av frågor har sammanförts till en gemensam kategori. 
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b. Ge information om något externt, något annat än sig själv. Här kan både berättande 

och beskrivande ingå. 

c. Ge information om sig själv. Att berätta om eller beskriva något som har med den 

egna personen att göra, till exempel intressen, vad man tycker om, vad man upplever, 

åsikter eller känslor. Eftersom åsikter och känslor också är ett specifikt centralt innehåll 

i kursplanen (Lgr 11) så har det även fått var sin egen kategori, kategori d och e.  

d. Uttrycka åsikter. Se kategori c. 

e. Uttrycka känslor. Se kategori c. 

f. Uppmana till handling. Till exempel att ge instruktioner eller be om något. Eftersom 

det knappt förekommer i läroböckerna så har Llinares Garcias (2007) kategorier med 

instrumentella och reglerande språkfunktioner förts samman till en kategori. 

g. Social interaktion. Till exempel att hälsa, säga hej då, och infoga kommentarer av 

social karaktär som till exempel ”I’d love to”. 

h. Träna på ord. Denna kategori bygger inte på språkhandlingar, utan på uppgifternas 

syfte. Framför allt Magic WB har en typ av uppgifter som går ut enbart på att träna på 

nya ord. Eftersom dessa skiljer sig så mycket från övriga uppgifter har de fått en egen 

kategori. 

3. Erbjuder uppgifterna genuin interaktion? 

a. Ja. 

b. Nej 

Denna dimension bygger på Lundahls (2014), Camerons (2001) med fleras resonemang om 

att elevernas muntliga interaktion stöds om den upplevs som meningsfull, till exempel om 

uppgiften ger eleven valmöjligheter, om eleven får säga något som utgår från elevens egna 

intressen och om det eleven får säga är sant för den. Den bygger också på slutsatserna av 

Dourda, Bratitsis, Griva och Papadopoulou (2014) respektive Lázaro-Ibarrola och 

Azpilicueta-Martínez (2015) att uppgifter där eleven har behov av att säga något stimulerar 

interaktion. Ett dilemma har varit hur dessa uppgifter kan benämnas. Eftersom begreppet 

autentisk kan ses som motsatsen till läroboksuppgifter så används inte det i undersökningen. 

Jag använder inte heller meningsfulla uppgifter som benämning, eftersom det inte bara är 

kopplingen till elevernas verklighet som styr om uppgifterna är meningsfulla. I stället används 

här genuina uppgifter och genuin interaktion som begrepp, för att markera att det är uppgifter 

som kan utgöra grund för en viss äkthet i interaktionen. Uppgiften ska uppfylla något av 

nedanstående kriterier för att bedömas som grund för genuin interaktion: 
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a) Eleven får säga något som utgår från elevens egen person, antingen genom att välja 

alternativ som stämmer in på eleven eller genom att fritt välja innehåll. 

b) Eleven får berätta eller beskriva något som den andra eleven inte redan vet. 

c) Eleven får fråga om något som kan leda till ny information för eleven. 

d) Eleven får säga något som den kan ha behov av att säga, till exempel för att kunna 

utföra en handling. 

5. Resultat och analys 
I kapitlet redogörs inledningsvis för omfattningen av uppgifter med muntlig interaktion. 

Därefter följer en genomgång av språkhandlingarna i uppgifterna. Det kopplas slutligen till 

vilken genuin muntlig interaktion uppgifterna kan erbjuda. I samband med det beskrivs också 

innehållet i utvalda uppgifter. 

5.1 Antal uppgifter med muntlig interaktion 
 

Tabell 1 Antal/andel uppgifter i de undersöka böckerna 

 Uppgifter  
TOTALT 

Uppgifter med muntlig 
interaktion på engelska 

Med interaktion som 
kan ske på engelska 

Magic Workbook 172 st 34 st, 19,8 %4 7 st, 4,1 % 

Magic Textbook – – – 

Good Stuff Workbook 199 st 25 st, 12,6 % – 

Good Stuff Textbook 50 st 20 st, 40 % – 

Good Stuff totalt 249 st 45 st, 18,1 % – 

 

Magic WB innehåller sammanlagt 415 uppgifter med muntlig interaktion. 34 av dem 

innehåller uppmaningar till att tala engelska med andra elever. Det innebär att en femtedel, 

19,8 procent, av det totala antalet uppgifter innehåller muntlig interaktion på engelska. 7 

uppgifter i Magic WB går ut på att eleverna ska utföra konkreta handlingar tillsammans. Om 

även de uppgifterna leder till interaktion på engelska ökar andelen till nästan en fjärdedel 

(23,8 procent). 

                                                      
4 Procentandelar avrundas till en decimal i studien. 
5 Egentligen 42 uppgifter. En uppgift har uteslutits på grund av att den kräver tillgång till 
extramaterial för att dess innehåll ska kunna bedömas. 
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Jämfört med Magic WB innehåller Good Stuff WB färre uppgifter och en lägre andel med 

muntlig interaktion på engelska – 25 uppgifter, motsvarande en åttondel (12,6 procent) av det 

totala antalet uppgifter. Good Stuff WB innehåller inga uppgifter med konkreta handlingar 

som ska utföras i par eller i grupp, av den typ som finns i Magic. 

Andelen uppgifter i Good Stuff som erbjuder muntlig interaktion på engelska ökar när 

textboken räknas in. Varje text i textboken avslutas med frågor. 30 av de 50 texterna har en–

två frågor som har markerats som muntliga. Eleverna uppmanas att tala om något i relation till 

texten. Fortsättningsvis kallas de muntliga frågorna till en text för en uppgift. I 10 uppgifter 

räcker det dock med att svara ja eller nej på den muntliga frågan. De uppgifterna har därför 

räknats bort i studien. De återstående 20 uppgifterna kan ses som diskussionsfrågor som kan 

ligga till grund för muntlig interaktion. För textboken och arbetsboken tillsammans innebär 

det att 45 uppgifter kan ses som muntligt interaktiva, 18,1 procent. 

5.2 Vilken typ av språkhandlingar 

Huvuddelen av uppgifterna med muntlig interaktion på engelska innebär att eleverna ska 

ställa frågor till varandra och/eller informera om sig själv. Det gäller båda läromedlen.  

Tabell 2 Antal språkhandlingar i de undersökta böckerna 

 Magic 
Workbook 

Good Stuff 
Workbook 

Good Stuff 
Textbook 

Att fråga om något 23 19 – 

Informera om något externt 8 4 3 

Informera om sig själv 17 18 18 

Uttrycka åsikter 2 1 3 

Uttrycka känslor 1 – 2 

Begära en handling 1 2 – 

Social interaktion 5 4 – 

Träna på ord 7 1 – 

I flera uppgifter ligger tyngdpunkten på två, och ibland på tre, språkhandlingar. Därför blir den 
sammanlagda summan större än antalet deluppgifter. De sju uppgifter i Magic WB som går ut på att 
utföra en handling finns inte med i tabellen, eftersom det inte går att bedöma i förväg vilka 
språkhandlingar de leder till. 

 

I Magic WB ska eleverna fråga något i 23 av de 34 muntliga uppgifterna med fokus på att tala 

(67,7 procent). I hälften av uppgifterna ska eleverna berätta något om sig själva. I Good Stuff 
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WB ska eleverna ställa frågor i 19 av de 25 muntliga uppgifterna (76 procent). Eleverna ska 

informera om sig själva i en uppgift mer än i Magic, i 18 stycken (72 procent). 

Uppgifterna i Good Stuff TB skiljer sig från arbetsböckerna genom att eleverna inte ska ställa 

frågor, utan uppgifterna utgår från en fråga som eleverna ska relatera till sig själva. I 18 av de 

20 textboksuppgifterna, 90 procent, ska eleverna på det sättet berätta något om sig själva. 

Övriga kategorier är mindre frekventa. Magic WB innehåller 8 uppgifter (23,5 procent) där 

eleverna ska berätta om något externt, något annat än sig själva. Good Stuff WB innehåller 4 

sådana uppgifter och Good Stuff TB 3 (16 respektive 15 procent). Magic WB har fem 

uppgifter där social interaktion förekommer, Good Stuff WB har fyra sådana. 

Diskussionsfrågorna i Good Stuff TB innehåller inga sådana moment. 

Språkhandlingarna att begära en handling och uttrycka åsikter eller känslor förekommer minst 

i läroböckerna. Magic WB innehåller en uppgift där eleven ska uppmana till handling, Good 

Stuff WB två. Även att uttrycka åsikter förekommer i liten utsträckning, två gånger i Magic 

WB, tre gånger i Good Stuff TB och en gång i Good Stuff WB. Två uppgifter i Good Stuff TB 

ger möjlighet att beröra känslor. Det finns en sådan i Magic WB, och ingen i Good Stuff WB. 

I framför allt Magic finns en typ av uppgifter som enbart handlar om att öva på ord, till 

exempel genom att peka på en kroppsdel och säga vad den heter (uppgift 2B, s. 25) eller fråga 

vad något heter på engelska (uppgift 2, s. 71). Sammanlagt sju sådana uppgifter finns i Magic 

WB. I Good Stuff WB finns endast en liknande uppgift. 

Magic skiljer sig från Good Stuff också genom de 7 uppgifter där eleverna ska utföra en 

handling tillsammans. Good Stuff har inga sådana uppgifter. Eleverna ska till exempel göra en 

tidning, spela ett spel och spela teater. De korta pjäserna innehåller engelskspråkig dialog, 

men har här inte bedömts som muntlig interaktion i sig. Under förutsättning att eleverna talar 

engelska med varandra när de utför uppgifterna så kan uppgifterna däremot utgöra grund för 

muntlig interaktion, till exempel för att ge varandra instruktioner och be om saker. Det går 

dock inte att säkert bedöma i förväg vilka språkhandlingar det kan leda till. 
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5.3 Uppgifter med genuin interaktion 

Språkhandlingarna i uppgifterna har kopplats till en bedömning av vilka uppgifter som 

erbjuder genuin interaktion.   

Tabell 3 Antal uppgifter med genuin interaktion 
i förhållande till totala antalet uppgifter i samma kategori 

 Magic Workbook Good Stuff 
Workbook 

Good Stuff 
Textbook 

                         TOTALT 13 av 346/20 av 
417 

13 av 25 20 av 20 

Ställa frågor 9 av 23 10 av 19 – 

Informera om något externt 0 av 8 0 av 4 3 av 3 

Informera om sig själv 13 av 17 13 av 18 18 av 18 

Uttrycka åsikter 1 av 2 0 av 1 3 av 3 

Uttrycka känslor 1 av 1 – 2 av 2 

Uppmana till handling 0 av 1 0 av 2 – 

Social interaktion 1 av 5 1 av 4 – 

Träna på ord 0 av 7 0 av 1 – 

Utföra en handling tillsammans 7 av 7 – – 

 

13 av 34 uppgifter i Magic WB där eleverna uppmanas att tala engelska med varandra har 

bedömts innehålla genuina inslag enligt studiens kriterier. Det motsvarar 38,2 procent. Det 

innebär att en majoritet (61,8 procent) saknar genuina inslag. Om även uppgifterna där 

eleverna ska utföra en handling tillsammans inkluderas ökar antalet uppgifter med genuin 

interaktion till 20 av 41 uppgifter (48,8 procent). Fortfarande kvarstår dock 21 uppgifter utan 

genuin interaktion, något mer än hälften. 

Good Stuff WB har färre muntliga uppgifter än Magic WB som inte är genuina, 12 stycken. 

Det betyder dock inte att Good Stuff WB innehåller fler genuina uppgifter. Även Good Stuff 

WB innehåller 13 uppgifter med genuin muntlig interaktion, motsvarande 52 procent av 

uppgifterna med muntlig interaktion. I Good Stuff TB kan däremot alla analyserade muntliga 

uppgifter betecknas som genuina. Det ökar det totala antalet genuina uppgifter i Good Stuff 

till 33 av 45 muntliga uppgifter (73,3 procent). 

                                                      
6 Exklusive uppgifter där elever ska utföra en handling tillsammans. 
7 Inklusive ovanstående uppgifter. 
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5.3.1 Genuina frågor 

Avsnitt 5.2 visade att vanligast är att eleverna får ställa frågor. Av 23 sådana uppgifter i 

Magic WB har 9 uppgifter (39,1 procent) bedömts ge möjlighet till genuina frågor. Good Stuff 

WB har en uppgift mer med genuina frågor, sammanlagt 10 uppgifter. Det medför också en 

större andel, 52,6 procent.  

De flesta frågor tillhandahålls i färdigt skick. Det betyder att eleverna inte ställs inför att 

formulera egna frågor. I ett autentiskt samtal är det inte en realistisk förutsättning. De frågor 

som ändå har bedömts som genuina är sådana där eleverna får fråga efter något som är okänt 

för dem, vilket kan medföra att de är intresserade av svaren.  

Ett exempel på en uppgift med frågor som bedömts som genuina har rubriken ”Do…? or 

Does…?” i Magic WB (uppgift 3, s. 37). Som framgår av rubriken är ett syfte att introducera 

användningen av do och does. Eleven ska fråga andra elever till exempel: ”Do you have a 

lucky number?” eller ”Does your best friend have a dog or a cat?”. Det är frågor med svar 

som kan tänkas vara okända för frågeställaren. Ett liknande exempel finns i Good Stuff WB, 

(uppgift E, s. 37), där eleverna får öva verbformen did. Med rubriken ”What did you do 

yesterday?” ska eleverna kombinera ihop frågor av färdiga komponenter, till exempel ”Did 

you listen to music yesterday?”. Även här ska eleverna svara utifrån sin verklighet vilket kan 

göra frågorna intressanta att ställa. 

De uppgifterna kan jämföras med uppgifter som saknar genuina inslag. Ett exempel är 

uppgiften ”Ask and answer” i Magic WB (uppgift 1, s. 28). Här ska eleverna ställa och svara 

på frågor till en text. Det ger eleverna tillfälle att säga meningar till varandra, men frågorna 

hämtas från en färdig lista och svaren från en text som båda eleverna har läst. Ingen fråga 

utgår från elevernas egna erfarenheter i förhållande till textens tema. Det betyder att det inte 

finns något nytt för eleverna att få veta genom frågorna, utan det blir i stället en övning i 

läsförståelse.  

Ett annat exempel i Magic WB är de ordträningsuppgifter som förekommer i arbetsboken. I 

uppgiften ”Do you know these words?” (uppgift 2B, s. 43) ska eleverna fråga till exempel 

”What’s scen in English?” eller ”What’s actor in Swedish?”. Dels ska eleverna först slå upp 

ordens betydelse så att de redan vet betydelsen, dels förutsätter frågorna att båda eleverna 

talar svenska. När man saknar ett visst ord kan en strategi vara att ställa frågor för att hitta ett 

sätt att göra sig förstådd, men i den här uppgiften används inte frågorna för att komma vidare 

och förmedla ett budskap utan enbart som ordträning vilket gör att de inte bedöms som 
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genuina. Likadana frågeuppgifter förekommer fem gånger i Magic WB, medan Good Stuff WB 

inte innehåller någon motsvarande uppgift med frågor. 

Ett exempel från Good Stuff WB har uppmaningen ”Pretend…” som rubrik (uppgift B, s 15). 

Eleverna ska låtsas titta på bilder i varandras mobiltelefoner och turas om att fråga och svara. 

Personerna är dock fiktiva. De finns inte på bild i boken och dialogerna är givna i förväg, 

vilket gör att uppgiften tappar alla drag av genuin interaktion. En dialog lyder till exempel: 

Who’s he? He’s my brother. 
What’s his name?  Daniel. D-A-N-I-E-L. 

Uppgifterna låter eleverna träna på att ställa frågor med Who’s? och What’s?, använda 

personliga och possessiva pronomen, och på att bokstavera. Det är också dialoger som, 

bortsett från bokstaveringen, eventuellt skulle kunna förekomma i verkligheten mellan elever 

som visar varandra bilder. På det sättet kan uppgiften ses som ett försök att skapa realistisk 

interaktion. Om frågorna hade ställts om riktiga personer i elevernas telefoner så hade 

uppgiften också kunnat anses innehålla genuin interaktion.  

5.3.2 Att ge information om sig själv  

Majoriteten av uppgifterna i denna kategori i båda arbetsböckerna har bedömts ha genuina 

inslag. De är också lika många i båda böckerna. Det gäller 13 av 17 uppgifter i Magic WB 

(76,5 procent) och 13 av 18 i Good Stuff WB (72,2 procent).  

Omfattningen av genuina inslag varierar dock, liksom hur mycket information eleverna 

förväntas producera själva. I uppgifterna ”Do…? or Does…?” (Magic WB, s. 37, se även 

avsnitt 5.3.1) och ”What did you do yesterday?” (Good Stuff WB, s. 37, se även avsnitt 5.3.1) 

är det mycket begränsat. Eleverna behöver inte producera någon egen information, utan 

endast bekräfta eller avvisa innehållet i ställda frågor med till exempel ”Yes, I do” respektive 

”No, I didn’t”. Båda arbetsböckerna innehåller tre uppgifter av den typen. Eftersom eleverna 

förväntas ta ställning utifrån sig själva så har svaren ändå bedömts som genuina.  

Det finns också uppgifter där eleven ska säga lite mer, men ändå med begränsat innehåll. 

Good Stuff WB innehåller tre liknande uppgifter och Magic WB fyra. Innehållet i replikerna 

ges i uppgiften, och även om eleven kan välja mellan flera alternativ så styr alternativen det 

eleven kan säga om sig själv. Ett exempel hämtat ur Good Stuff WB (uppgift D, s. 91) har 

rubriken ”Agreeing och disagreeing”. Eleverna ska berätta vilka musikstilar de tycker om. De  
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väljer musikstilarna från en färdig lista, men behöver inte säga något som inte är sant. Till 

exempel: 

– I (don’t) like hip-hop.  
– So do I/ I don’t. 

Det finns några uppgifter där eleverna ska producera mer innehåll själva. Magic WB 

innehåller sex sådana uppgifter, Good Stuff WB sju. I flera av dem räcker det med korta 

formuleringar, till exempel vad som är elevens favoritdataspel (Magic, uppgift Want some 

more? B, s. 73) eller vilket instrument eleven skulle vilja spela (Good Stuff, uppgift C, s. 90).  

Den största skillnaden mellan läromedlens arbetsböcker ligger i några få uppgifter. I Good 

Stuff WB finns uppgiften ”Discuss with a partner” (uppgift C, s. 41). Den bygger på en text 

om en person som drömmer om händelser i sitt framtida liv. Eleverna ska parvis diskutera vad 

de tycker bäst om i drömmen och varför. Uppgiften utgår helt från elevernas tankar och 

uppfattningar. Inga färdiga formuleringar ges, utan eleverna måste själva tänka ut vad de 

tycker och hitta orden för att förmedla det. Good Stuff WB innehåller sammanlagt tre liknande 

uppgifter, medan Magic WB inte innehåller någon.  

I Magic WB finns däremot uppgiften ”A presentation” (uppgift 5A, s. 59). Eleverna ska 

förbereda en kort presentation om något de är intresserade av, till exempel en hobby, sport 

eller något annat. De ska sedan parvis hålla presentationerna för varandra. Inte heller här ges 

färdiga formuleringar. Uppgiften innebär också en chans att tala i längre sekvenser, ett slags 

extended talk, men samtidigt är det tal som planeras i förväg och saknar vanliga samtals 

spontana dimension. I Magic WB finns också uppgiften ”Writing” (uppgift 3B, s. 40). 

Eleverna ska skriva ner fem intressanta fakta om sig själva och tillsammans med en 

klasskamrat berätta vad de skrivit och jämföra. Den uppgiften kan sägas innehålla både 

planerade inslag och utrymme för spontan interaktion under själva jämförelserna. Skillnaden 

mellan arbetsböckerna kan ändå sägas vara att Good Stuffs diskussionsfrågor erbjuder 

interaktion med mer spontant tal och eventuellt kortare turtagningar medan Magicuppgifterna 

erbjuder längre, men mer planerade turtagningar. 

Trots att det handlar om att tala i jag-form så är inte alla uppgifter genuina. Fyra uppgifter i 

vardera arbetsboken bygger på att eleverna ska tala i jag-form utan att det egentligen handlar 

om dem. Eleverna ska i stället använda färdiga dialoger eller alternativ som inte kan väljas 

efter tycke och smak. Ett exempel i Magic WB (uppgift 2, s. 78) har rubriken ”Talking about a 

holiday”. Med formuleringen ”I’m planning to go to…” ska eleverna berätta att de planerar 

att åka till bland annat London och Toronto. Den färdiga dialogen har sex repliker där 
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alternativ från en lista ska stoppas in. Det blir en inbyggd lektion i vad som finns att göra på 

engelskspråkiga resmål, till exempel se Big Ben i London och gå på ishockey i Toronto. 

Däremot ges inga möjligheter för eleverna att utforma dialogen med egna resplaner.  

Good Stuff WB (uppgift A, s. 58) har också en annan typ av uppgift, återigen med rubriken 

”Pretend…”. Här ska eleverna låtsas att de varit på the Rose Parade i Pasadena, USA, som 

beskrivits i textboken. De ska ställa frågor till varandra i du-form och svara, till exempel:  

What did you see?  
I saw the float of the dragon. It looked like….  

I uppgiften ges förslag på innehåll, men utrymme ges även för att formulera egna frågor och 

svar. Det är dock svar (och frågor) utifrån en beskrivning som eleverna läst i texten. Det 

innebär att eleverna i stället för att prata utifrån egna erfarenheter ska låtsas göra en annan 

persons erfarenheter till sina egna. 

Till skillnad från arbetsböckerna, så har textboken till Good Stuff enbart uppgifter där 

eleverna ska prata utifrån verkliga erfarenheter och uppfattningar. Alla 18 uppgifter i Good 

Stuff TB i denna kategori skulle kunna ligga till grund för korta genuina samtal mellan 

eleverna. Ingen av uppgifterna har stödstrukturer i form av färdiga dialoger eller förslag till 

formuleringar. 13 uppgifter, över hälften, är dock formulerade på ett sätt så att det räcker att 

säga ett eller par ord. Ett exempel är en text om Career Day i skolan (s. 96–97). Där framgår 

att det krävs olika typer av klädsel till olika yrken. Den muntliga frågan lyder: 

What would you wear for a Career Day? 

Eleverna skulle kunna prata både om kläder och framtida yrken, men risken är att det stannar 

vid att nämna ett par klädesplagg om inte utökade instruktioner ges. Det kan jämföras med 7 

andra uppgifter där frågorna har förstärkts med följdfrågor som uppmanar till mer utvecklade 

samtal. Efter en text om shopping (s. 19) finns till exempel frågan: 

Do you like shopping? Why? Why not? 

Genom att uttryckligen uppmana eleverna att motivera sig ges en tydligare grund för eleverna 

att utveckla samtalet. 

5.3.3 Åsikter och känslor 

Åsikter 

Trots att åsikter är något personligt har inte alla de få uppgifter som förekommer bedömts 

som genuina. Good Stuff WB har en uppgift (”Pretend…”, uppgift B, s.11) som kretsar kring 

en åsikt. Det är en dialog mellan en mamma som tycker att dottern är lat när det gäller att 

hjälpa till hemma, och dottern som argumenterar för att mamman är orättvis. Hur realistiskt 
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ett sådant samtal än kan vara så finns ingen koppling till elevernas egna åsikter. Det är också 

samma åsikter som uttrycks varje gång dialogen upprepas – enbart hushållssysslorna byts ut.  

Magic WB har två uppgifter där åsikter är en del av interaktionen. Den ena har inte heller 

någon koppling till elevernas åsikter, utan eleverna förväntas prata om engelskspråkiga, 

eventuellt verkliga men för eleverna förmodligen okända,  magasin för tonåringar (”Talking 

about magazines”, uppgift 2, s. 31). Alternativen är inte valbara, vilket gör att det inte kan 

räknas som grund för genuin interaktion. Till skillnad från i Good Stuff WB får eleverna ändå 

uttrycka varierande åsikter om tidningarna, till exempel ”I think it’s really 

good/boring/fantastic”. Den andra uppgiften (”I think…”, uppgift 3B, s. 29) har genuina 

inslag, men också inslag som inte är det. Eleverna ska parvis uttrycka vissa förutbestämda 

åsikter.  Eleverna kan eventuellt tycka att ”English is boring” eller ”Sweden is a great place to 

live in”, men det genuina minskar om de inte gör det. Responsen att hålla med eller inte 

baseras däremot på elevernas verkliga uppfattningar. I tre av påståendena får eleverna också 

välja åsikt, till exempel vilket fotbollslag som är bäst, vilket ökar möjligheten till genuin 

interaktion. 

Good Stuff TB har tre uppgifter där eleverna har möjlighet att uttrycka åsikter. Frågan ”Why 

do you think recycling things is a good idea?” (s. 57) är en explicit uppmaning till det. 

Bortsett från att det är en ledande fråga där eleverna förutsätts tycka att återvinning är bra, så 

ges eleverna möjlighet att svara utifrån sina verkliga åsikter. De tvingas också formulera sina 

åsikter själva, utan stödformuleringar. Frågan ”Do you like shopping? Why? Why not?” (s. 

19) inbjuder också till att uttrycka genuina åsikter, liksom frågan ”Do you like scary movies? 

Why?” (s 13).  

Känslor 

Frågan i Good Stuff TB om skrämmande filmer är också en av få uppgifter som ger möjlighet 

att beröra känslor, i det här fallet rädsla. Ytterligare en uppgift med koppling till rädsla finns i 

Good Stuff TB. I anslutning till en text om jordbävningar i Los Angeles (s. 11) ska eleverna 

prata om var de tycker att det vore skrämmande att vara under en jordbävning. Den enda 

uppgiften i Magic WB (uppgift Want some more? B, s. 10) som handlar om känslor kretsar 

också kring rädsla, och kan även den ses som genuin. Här ska eleverna fråga varandra om de 

är rädda för till exempel ormar eller mörkret, och svara utifrån vad de själva känner. 

5.3.4 Att informera om något externt 

Magic WB innehåller åtta uppgifter där eleverna ska informera om annat än dem själva. Alla 

uppgifterna utgår från information i text- eller arbetsboken. Ingen uppgift innebär att eleverna 
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ska prata om något de själva känner till eller något som är okänt för deras klasskamrater så att 

det finns ett reellt behov av att förmedla informationen. Ingen av uppgifterna kan därför ses 

som genuin. Samma sak gäller uppgifterna i Good Stuff WB. De är dock färre, fyra stycken. 

Magic WB:s uppgifter är fördelade på tre olika typer. I tre uppgifter ska eleverna ställa och 

svara på frågor om personer och händelser i textboken, en typ av läsförståelseuppgifter. En 

uppgift (”Peter is sleeping”, uppgift 5B, s. 56) innehåller korta dialoger om vad personerna i 

en bildserie gör. Uppgiftens fokus är att uttrycka sig med progressiv presens. Fyra uppgifter 

handlar om att lyssna på en berättelse och sedan återberätta med stöd av bilder. Det framgår 

inte om eleverna ska återberätta muntligt, och inte heller om de ska återberätta för varandra. 

Jag har dock utgått från att det ligger i såväl återberättandets som den kommunikativa 

språksynens natur att det finns en mottagare, det vill säga att man återberättar för någon, och 

att uppgiften gör det möjligt att göra det muntligt. Därför har uppgifterna räknats som 

uppgifter med muntlig interaktion. Att återberätta är en didaktisk metod för att arbeta med 

textförståelse. Det ger också tillfälle att tala fritt, utan färdiga formuleringar, i längre 

sekvenser. I förhållande till vad eleverna kan ha behov att uttrycka kan uppgiften dock inte 

ses som genuin. Genom att alla elever lyssnar på samma berättelse innebär uppgiften inte att 

eleverna får förmedla något som är nytt för mottagaren. 

Good Stuff WB innehåller endast en uppgift med återberättande. Den har uttryckligen 

instruktionen att återberätta muntligt för en vän. Här fungerar den som en läsförståelseövning, 

men har i övrigt samma möjligheter och begränsningar som i Magic WB. Övriga tre uppgifter 

i Good Stuff WB innebär precis som i Magic WB att eleverna ska ställa och svara på frågor om 

personer och händelser i textboken. 

Alla tre uppgifterna i Good Stuff TB där eleven ska informera om något externt har däremot 

bedömts som genuina. Ett exempel (s. 61) är kopplat till sagan om Rödluvan. Där ska 

eleverna berätta om de hört något annat slut på sagan och försöka förklara vad uttrycket ”a 

wolf in sheep’s clothing” betyder. I motsats till arbetsböckernas uppgifter med återberättande 

handlar det här om att förmedla ny information och egna tolkningar. 

5.3.5 Handlingar och social interaktion 

Uppmana till handling  

Magic WB:s enda uppgift i kategorin utgår från en till synes fiktiv karta över en stad (”Giving 

directions”, uppgift 5, s. 69). I denna uppgift ges eleverna inga stödformuleringar utan de 

måste formulera sig själva. Eleverna får också välja vad de vill ge vägbeskrivningar till, men 

eftersom kartan saknar koppling till elevernas verklighet kan uppgiften ändå inte ses som 
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grund för genuin interaktion. Good Stuff WB innehåller två uppgifter där eleverna ska fråga 

efter vägen och ge korta väganvisningar, även här utifrån fiktiva miljöer. Här ges skrivna 

dialoger. I det ena fallet är dialogerna helt färdiga (”Pretend…”, uppgift A, s. 24), och i det 

andra finns en dialogstruktur där eleverna får stoppa in alternativ från en lista. Ingen av dem 

kan ses som genuina. 

Social interaktion 

Good Stuff WB innehåller fyra uppgifter med inslag av social interaktion, varav endast en 

uppgift innehåller genuin interaktion. Magic WB innehåller fem uppgifter i denna kategori, 

varav en genuin. En uppgift har rubriken ”Making arrangements” (Magic WB, uppgift 2, s. 

47). Här ska eleverna använda en längre telefondialog för att bestämma ett biobesök. Det är 

tid, plats och valet av film som står i fokus och ska bytas ut från en lista. Dialogen är också 

kryddad med sociala fraser för att hälsa, kommentera och säga hej då (kursiverat): 

Hello, (name). This is (name). Listen, Casablanca is on at Film City this Friday. Can you 
come with me? 

On Friday? Yes, I’d love to. Thanks. What time? 

How about 7.15 outside the cinema? 

7.15? OK. See you on Friday. Bye. 

Bye, (name). 

Flera filmtitlar är dock påhittade och fraserna används inte i ett verkligt sammanhang. Det kan 

jämföras med den enda uppgiften i vardera arbetsboken som har bedömts som genuin. Båda 

handlar om att erbjuda mat och svara: ”Would you like some…? Yes, please/No, thank you” 

(Good Stuff WB, uppgift D, s. 98), eller ”What would you like for breakfast/lunch? I’d like …, 

please” (Magic WB, uppgift 2B, s. 66). Även här ges alternativ och en dialogstruktur, men 

eleverna har möjlighet att välja bland alternativen och säga nej tack till sådant de inte tycker 

om, vilket gör att uppgiften bättre kan kopplas till elevernas egna preferenser. 

5.3.6 Konkreta handlingar tillsammans 

Magic WB innehåller sju uppgifter som inte har dialog som huvudfokus, men som kräver 

interaktion. Eleverna ska spela spel, spela teater, diskutera om påståenden är sanna eller 

falska, och tillverka en tidning. Det är uppgifter där eleverna sannolikt har behov av att prata 

och då för ett verkligt syfte, till exempel säga till att det är någons tur i spelet, be om 

tärningen, fördela teaterroller och ge instruktioner, diskutera olika påståenden och diskutera 

vad tidningen ska innehålla. Under förutsättning att det görs på engelska finns potential för 
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genuin interaktion i flera kategorier, till exempel att uppmana till olika handlingar och 

uttrycka åsikter. Motsvarande uppgifter finns inte i Good Stuff. 

6. Slutsats 
Jämförelsen mellan läroböckerna visar både stora likheter och vissa skillnader när det gäller 

mängden muntliga uppgifter, vilka språkhandlingar uppgifterna innehåller och möjligheterna 

till genuin interaktion. Sett enbart till arbetsböckerna innehåller Magic fler uppgifter med 

muntlig interaktion. Good Stuff TB och WB tillsammans har något fler än Magic, 45 jämfört 

med 41. Eftersom Magic totalt har färre uppgifter är andelen uppgifter med muntlig 

interaktion ändå högre i det läromedlet. Trots att båda läromedlen innehåller relativt många 

muntliga uppgifter finns begränsningar, både vad gäller vilka språkhandlingar som erbjuds 

och mängden genuin interaktion.  

Kursplanen specificerar väldigt lite vilken typ av interaktion eleverna ska delta i. Kursplanens 

syfte som säger att eleverna ska utveckla förmågan att ”anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang” (Lgr 11) antyder ändå en uppmaning till viss variation. Studien 

visar dock att uppgifterna domineras av ett par typer av språkhandlingar. Om eleverna lär sig 

det de får öva, som Cameron (2001) hävdar, så innebär det att det eleverna kommer att lära 

sig göra i interaktionen är begränsat. Främst finns en kraftig tyngdpunkt i uppgifterna på att 

ställa frågor. 23 av 34 uppgifter i Magic WB innehåller ett sådant moment, liksom 19 av 25 

uppgifter i Good Stuff WB. Frågemomenten kännetecknas av att frågorna i de flesta fall finns 

färdigkonstruerade, vilket betyder att eleverna sällan tvingas konstruera egna frågor. Frågorna 

består dock ofta av lite längre meningar med mer eget innehåll, jämfört med svaren.  

Att svara på frågor, eller på annat sätt informera om sig själv, är den näst vanligaste 

handlingen. Båda arbetsböckerna innehåller 17 uppgifter med sådana moment. Trots att 

åsikter och känslor nämns specifikt i kursplanens centrala innehåll finns mycket lite av de 

kategorierna i läroboksuppgifterna. Att hälsa, tacka och inflika artiga kommentarer, som kan 

ses som själva kittet i interaktionen, förekommer sporadiskt. Gemensamt för båda 

arbetsböckerna är också att de flesta repliker där eleverna ska säga något om sig själva 

antingen är korta bekräftelser eller avvisanden som svar på en fråga, eller styrs av färdiga 

svarsalternativ. Här skiljer sig läromedlen dock åt på en punkt. Endast Good Stuffs arbetsbok 

innehåller diskussionsfrågor där eleverna kan tala helt fritt utan färdiga alternativ för 

replikerna. Good Stuff TB innehåller ytterligare 20 diskussionsuppgifter med potential för att 

prata fritt. Magic WB erbjuder endast ett par uppgifter med friare interaktion, men av en 
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annan typ, att hålla en presentation för en kompis och att jämföra intressanta fakta om sig 

själv. Det betyder att framför allt Magics muntliga uppgifter ger eleverna mycket lite 

utrymme att uttrycka sig helt fritt för att välja vad de ska säga och även tillämpa de språkliga 

strukturer som ges i de mer styrda uppgifterna. 

Good Stuff TB skiljer sig åt från både Good Stuff WB och från Magic genom att alla dess 

uppgifter erbjuder genuin interaktion. En stor del av uppgifterna i båda arbetsböckerna saknar 

däremot genuin interaktion, det vill säga möjligheter för eleven att välja vad den ska säga 

utifrån sin egen person, säga något som mottagaren inte redan vet, säga något som det finns 

behov av att säga eller fråga något som kan ge eleven ny information. I stället får eleverna 

använda färdiga dialoger som riskerar att gå tvärs emot vad som är sant för eleven, eller 

berätta om saker som den mottagande eleven redan känner till. Majoriteten av uppgifterna där 

eleverna ska informera om sig själva och/eller uttrycka åsikter är genuina, men båda 

arbetsböckerna innehåller uppgifter där eleverna ska tala i jag-form, men ändå inte utgå från 

sig själva. Några av de uppgifter som bedömts som genuina ger också endast begränsade 

valmöjligheter. 

Totalt sett innebär det att en relativt liten del av uppgifterna skapar den typ av genuin 

interaktion som kan väntas stimulera eleverna att vilja göra sig förstådda, vilket i sig kan 

stimulera deras språkutveckling (Cameron, 2001; Lundahl, 2014; Herazo Rivera, 2010; m fl). 

Här skiljer sig dock läromedlen åt. Good Stuff, som är relativt nyutgiven, innehåller betydligt 

fler uppgifter med genuin interaktion, tack vare diskussionsfrågorna i textboken. Magic är 

utgiven under läroplanen från 1994 – som dock också präglades av en funktionell och 

kommunikativ grundsyn (Skolverket, 2011) – men med Lgr11 i åtanke. Resultat för Magic 

dras ner inte minst av de uppgifter som enbart innebär glosträning. Det vägs upp av de 

uppgifter i Magic där eleverna ska interagera genom en konkret handling som att spela teater 

eller göra en tidning. Det är uppgifter där eleverna har ett verkligt behov av att prata under 

utförandet och kan liknas vid kontexter med geografispel respektive lekar som studerats av 

bland andra Dourda et al. (2014) och Lázaro-Ibarrola et al. (2015). Det är å andra sidan i 

sådana situationer som eleverna kan behöva en repertoar av att till exempel ge instruktioner 

eller att be att få något, det vill säga att uppmana till handling – något som knappt ingår i 

övriga uppgifter. 
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7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och till 

undervisningspraktiken. Därefter förs en diskussion om den metod som använts. 

Avslutningsvis pekas områden med behov av ytterligare forskning ut. 

7.1 Resultatdiskussion 

Vid första anblicken verkar båda läromedlen ha en relativt hög andel uppgifter med muntlig 

interaktion. Kursplanen (Lgr 11) anger inte hur mycket av undervisningen som bör ägnas åt 

de olika språkliga förmågorna tala, lyssna, skriva och läsa. Cameron (2001) understryker 

också att de olika förmågorna stödjer varandras utveckling. Behovet av muntliga övningar 

styrs också av vad de faktiska eleverna har störst behov av att utveckla. En lärobok kan 

däremot sägas göra anspråk på att fylla ett genomsnittligt behov. Om de fyra förmågorna 

därför skulle ses som var sin fjärdedel av undervisningen kan Magic sägas vara nära att fylla 

sin kvot. I faktiska tal har Good Stuff dock något fler muntliga övningar. 

Andelen uppgifter som erbjuder genuin interaktion är betydligt lägre. En tydlig skillnad 

mellan läromedlen har visat sig vara möjligheten att prata fritt, utan färdiga repliker eller 

strukturer för dialogen. Den möjligheten styr också i hög grad hur genuin interaktion 

uppgiften erbjuder. Färdiga repliker eller strukturer kan ses som ett sätt att modellera den 

muntliga interaktionen för eleverna. De flesta elever i skolår fem är nybörjare på engelska 

språket och kan inte förväntas ha alla språkliga strukturer färdiga. De muntliga uppgifterna 

har ofta till syfte att lära ut till exempel en viss frågekonstruktion. Sådana färdiga strukturer 

gör att eleven inte behöver fundera lika mycket över vad den ska säga och hur det tas emot. 

Lazaraton (2001) och Cameron (2001) påpekar att det är krävande att tala just för att det är 

många moment som behöver koordineras. Färdiga strukturer skulle kunna öka elevens 

kapacitet. Jauregi et al. (2015) och Yang et al. (2012) har visat att interaktion där eleverna har 

ett intresse av att samtala stödjer viljan att delta, men att det också är svårt om det ligger över 

elevernas förmåga. I studien av Jauregi et al. (2015) gick detta också ut över elevernas 

självförtroende.  

Dilemmat i en lärobok är att stödet ges oavsett om den enskilda eleven behöver det eller inte. 

De färdiga strukturerna utan valmöjligheter kolliderar också med behovet av att säga något 

som är genuint, ett behov som kan sägas vara implicit inbyggt i en funktionell och 

kommunikativ kursplan. Det kan tyckas anmärkningsvärt med repliker i jag-form som inte 

utgår från den faktiska eleven. Det kan ses som att eleven får träna på att prata engelska med 

en klasskompis för att använda det ”på riktigt” vid ett senare tillfälle, i stället för att delta i ett 
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genuint samtal i stunden. Frågan är när denna användning ”på riktigt” i så fall ska ske för 

elever som inte behöver tala engelska i vardagen.  

De uppgifter som bedömts erbjuda icke-genuin interaktion ska dock inte avskrivas. De kan 

fylla en funktion såväl för att lära sig olika sätt att uttrycka sig, som att utveckla läs- och 

hörförståelse. Däremot är det intressant att de är så många jämfört med de uppgifter som 

erbjuder genuin interaktion. 

Viss interaktion kan också vara svår att göra genuin av etiska skäl. Det är inte självklart att det 

går att bygga ett samtal på elevers verkliga telefonbilder och det är inte säkert att eleverna har 

verkliga semesterplaner eller semestererfarenheter att samtala om. Att prata om fiktiva 

släktbilder och semestrar (se avsnitt 5.3.1 och 5.3.2) kan vara ett sätt att komma runt det. Det 

innebär dock också att eleven tvingas prata om familjemedlemmar och semestrar som ligger 

långt från deras egen verklighet. Kanske skulle man hellre undvika sådana uppgifter. 

Uppgifterna skulle också kunna modifieras, så att eleverna till exempel får rita några 

släktingar och samtala om dem, eller prata om semesterdrömmar. Även om inte alla elever har 

semesterplaner att tala om, så har förmodligen alla drömmar de skulle kunna dela med sig av. 

Det skulle kunna ge en mer engagerande dimension till fler uppgifter. 

Att uttrycka åsikter är en högst personlig språkhandling. Trots det förekommer uppgifter där 

detta ska ske utan att det utgår från elevens verkliga åsikter. Alla de tre uppgifter där känslor 

berörs är dock genuina. Totalt sett är dock uppgifter med åsikter och känslor sällsynta i båda 

läromedlen. I kursplanen (Lgr 11) anges känslor och åsikter specifikt som centralt 

ämnesinnehåll. Det är svårt att veta varför åsikter och känslor förekommer så lite. Man kan 

fråga sig om det uppfattas som en risk att det skulle bli för känsligt i klassrummet. I båda 

läromedlen finns uppgifter där eleverna i stället ska tala om vad de tycker om eller inte tycker 

om (likes/dislikes). Det skulle kunna uppfattas som en enklare variant av att tala om känslor 

och åsikter. I denna studie har likes/dislikes dock varken kategoriserats som känslor eller 

åsikter, utan enbart som ett sätt att ge information om sig själv. I den mån dessa likes/dislikes 

har kompletterats med en känsla eller en åsikt har det däremot hamnat även i de kategorierna. 

Överlag innehåller de muntliga övningarna främst två kategorier av språkhandlingar, vilket 

kan bidra till en begränsad repertoar för eleverna. Beskrivningarna av olika uppgifter visar att 

de ofta har fler syften än att tala, till exempel att introducera grammatiska strukturer eller 

utveckla hör- och läsförståelse. Det kan vara så att det har varit mer i fokus för 

läroboksförfattarna än olika språkhandlingar. 
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7.2 Konsekvenser för undervisning 

I slutänden är det läraren som avgör hur undervisningen ska läggas upp och vad den ska 

innehålla. Rapporter från Skolverket (2006, 2010) tyder dock på att läroboken kan ha en viss 

styrande funktion i planeringen. Studien visar att lärare i sådana fall kan behöva vara 

uppmärksamma på innehållet i lärobokens uppgifter och själva se till att eleverna erbjuds en 

större variation av språkhandlingar och en högre grad av genuin interaktion. Att prata 

engelska med en kompis då man har ett annat gemensamt språk som man är mer bekväm med 

kan ses som en konstlad situation i sig. Det kan göra behovet ännu större av situationer med 

en kontext som kan antas stimulera viljan att kommunicera. Eleverna kan också behöva kunna 

göra mer med språket än att ställa frågor och ge korta svar om sig själva. Som lärare kan det 

dock vara svårt att få tiden att räcka till för att sätta samman undervisningsinnehåll på egen 

hand. Undersökningen visar dock att det finns utrymme att modifiera uppgifter i läroböckerna 

både så att interaktionen blir mer genuin och till viss del också så att eleverna kan utmana sig 

själva med lite längre dialoger. 

7.3 Metoddiskussion 

Kodningen av materialet har genomförts på ett systematiskt och så långt möjligt objektivt sätt. 

De kategorier som valdes har använts systematiskt. Det utesluter inte att det kan finnas 

enskilda uppgifter som skulle kunna kodas annorlunda. De kategorier som använts kan också 

sägas ha inslag av subjektivitet. Det finns fler språkhandlingar som skulle kunna väljas som 

kategorier. Kategorin ”Att informera om sig själv” innehåller egentligen flera språkhandlingar 

i sig, till exempel att berätta vad man skulle vilja ha, vad man tycker om eller vad man skulle 

vilja göra. Även genrer som att berätta och beskriva ingår. Det skulle ha kunnat delas upp i 

flera kategorier, men det bedömdes ge för många och för små kategorier. Det skulle också 

leda till svåra gränsdragningar. Samtidigt kan de större kategorierna leda till att en del nyanser 

inte upptäcks. 

Kategoriseringen har genomförts per uppgift, oavsett uppgiftens omfång. En uppgifts omfång 

är svårare att mäta, men en mer omfattande uppgift med genuin interaktion skulle kunna väga 

upp flera kortare uppgifter med icke-genuin interaktion. Dessa skillnader framgår dock inte i 

studien. Inte heller graden av genuinitet har mätts. Av de kvalitativa beskrivningarna framgår 

att uppgifterna kan vara genuina i olika grad, men denna gråskala lyfts inte fram i den 

kvantitativa kodningen. 
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7.4 Frågor för fortsatt forskning 

Denna studie undersöker enbart en aspekt av hur muntlig förmåga stöds i läroböcker. Fler 

aspekter skulle bidra till en mer komplett bild. Vilka teman och exempel som tas upp i 

läroböckerna skulle också kunna påverka elevernas engagemang. Ytterligare en aspekt är 

användning av strategier, en viktig del både i kursplanen (Lgr 11) och för att kunna göra sig 

förstådd. Under arbetet med dessa läroböcker har jag noterat att strategier inte verkar 

uttryckas explicit i samband med uppgifterna. Det skulle vara intressant med studier som visar 

om detta stämmer och hur strategier skulle kunna förmedlas till elever i en lärobok.  

Detta säger dock ingenting om vad eleverna lär sig av utan enbart vad uppgifterna till synes 

kan bidra med. Herazo Rivera (2010) har jämfört vilken interaktion ett par muntliga uppgifter 

ledde till, men det skulle finnas plats för fler studier av hur elever arbetar med 

läroboksuppgifter. Det vore också intressant att undersöka om läroboksanvändningen har ökat 

eller minskat sedan de senaste rapporterna (Skolverket, 2006, 2010). I samband med det vore 

det även intressant med en fördjupad undersökning av hur lärare använder läroböcker, bland 

annat hur de introducerar och utvecklar uppgifterna.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Kodningsmanual för innehållsanalys av läroböckerna 
 
Övergripande uppgiftstyp 

a. Tala  

b. Handla.  

 

Typ av språkhandlingar 

a. Ställa frågor 

b. Ge information om något externt 

c. Ge information om sig själv 

d. Uttrycka åsikter 

e. Uttrycka känslor 

f. Uppmana till handling 

g. Social interaktion 

h. Träna på ord 

Erbjuder uppgifterna genuin interaktion? 

a. Ja. 

b. Nej 
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Bilaga 2: Kodningsschema för innehållsanalys av Magic! 5 Workbook 
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Magic WB a b a b c d e f g h a b 

1:3A, s. 5 x  x  x    x   x 

1:3B, s. 5 x  x  x    x   x 

1:4, s. 5  x Handling: Spela ett spel8   x  

2:WSM9B, s. 10 x  x  x  x    x  

3:4, s. 13 x         x  x 

3:WSMB, s.14 x  x       x  x 

5:3, s. 19 x   x        x 

6:2, s. 20 x  x  x      x  

6:3B, s. 21 x  x       x  x 

6:4B, s. 22 – – Uppgiften kräver extramaterial och har utgått – – 

6:WSMB, s. 23 x  x       x  x 

6:WSMC, s.23 x  x  x      x  

7:2B, s. 25 x         x  x 

8:1, s. 28 x  x x        x 

8:2, s. 28 x  x  x      x  

8:3B, s. 29 x    x x     x  

9:2, s. 31 x  x  x x      x 

9:WSMB, s.34  x Handling: Göra en tidning x  

10:3, s. 37 x  x  x      x  

11:3B, s. 40 x    x      x  

12:2B, s. 43 x  x       x  x 

12:4, s. 44  x Handling: Spela teater x  

13:2, s. 47 x  x      x   x 

                                                      
8 I uppgifter av denna typ går det inte att i förväg avgöra vilka språkhandlingar som kommer 
till stånd. 
9 Want Some More?, uppgift som avslutar flera kapitel. 
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13:3B, s. 49  x Handling: True or false x  

14:3, s. 51 x   x        x 

15:1, s. 52 x  x x        x 

15:5B, s. 56 x  x x        x 

16:3, s. 58  x Handling: True or false x  

16:5, s. 59 x    x      x  

17:3B, s. 62 x    x      x  

18:3, s. 64 x   x        x 

19:2B, s. 66 x  x  x    x  x  

19:5, s. 69 x       x    x 

20:2, s. 70 x  x       x  x 

20:WSM, s. 73 x  x  x      x  

22:3, s. 77 x   x        x 

23:2, s. 78 x  x  x    x   x 

24:4B, s. 85 x  x  x      x  

25:1B, s. 87 x  x x        x 

25:2, s. 87  x Handling: Spela teater x  

25:4, s. 89  x Handling: Spela ett spel x  

25:5B, s. 90 x  x  x      x  
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Bilaga 3: Kodningsschema för innehållsanlays av Good Stuff Gold 5 Workbook 
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Good Stuff WB a b a b c d e f g h a b 

B, s. 11 x     x      x 

D, s. 12 x  x  x      x  

B, s. 15 x  x  x       x 

Put it all 
together1, s. 17 

x  x  x      x  

A, s. 18 x  x     x x   x 

A, s. 20 x  x      x   x 

A, s. 21 x  x  x       x 

A, s. 24 x  x     x x   x 

B, s. 29 x    x       x 

E, s. 37 x  x  x      x  

B, s. 41 x  x x        x 

C, s. 41 x    x      x  

D, s. 44 x  x  x      x  

A, s. 56 x  x  x       x 

A, s. 58 x  x  x       x 

A, s. 62 x  x x x      x  

C, s. 63 x         x  x 

B, s. 64 x  x  x      x  

A, s. 73 x  x  x      x  

C, s. 73 x   x        x 

C, s. 77 x  x  x      x  

D, s. 83 x  x  x      x  

C, s. 90 x  x  x      x  

D, s. 91 x    x      x  

D, s. 98 x  x  x    x  x  
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Bilaga 4: Kodningsschema för innehållsanalys av Good Stuff Gold 5 Textbook 
 

Si
da

 

Ö
ve

rg
rip

an
de

 
up

pg
ift

st
yp

 

Sp
rå

kh
an

dl
in

g 

G
en

ui
n 

in
te

ra
kt

io
n 

Good Stuff TB a b a b c d e f g h a b 

S. 7 x    x      x  

S. 9 x    x      x  

S. 11 x    x  x    x  

S. 12 x    x      x  

S. 13 x    x x x    x  

S. 19 x    x x     x  

S. 32 x    x      x  

S. 34 x    x      x  

S. 38 x    x      x  

S. 39 x    x      x  

S. 51 x    x      x  

S. 53 x   x       x  

S. 57 x   x x x     x  

S. 61 x   x       x  

S. 64 x    x      x  

S. 68 x    x      x  

S. 69 x    x      x  

S. 70 x    x      x  

S. 95 x    x      x  

S. 97 x    x      x  
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