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De flesta lärare använder olika läromedel som 
grund för sin undervisning. Dessa läromedel är 
ofta välgrundade i både teori och praktik och 
utprovade av språklärare. Det innebär en sorts 
kvalitetsgranskning av texter och aktiviteter, 
men det innebär inte automatiskt att undervis-
ning där detta material används fyller sitt syfte. 
Det händer att vi ganska instrumentellt betar av 
övning efter övning utan att ha tid att reflektera 
över deras funktion och mål. I det här projektet 
har vi använt ett teoretiskt ramverk för att själva 
konstruera uppgifter. Det har fått oss att öppna 
ögonen för hur förståelse för en uppgifts rötter i 
teori och praktik kan hjälpa oss att utveckla vår 
undervisning.
 
I den här artikeln beskriver vi våra reflektioner 
kring att använda ett teoretiskt ramverk för att 
konstruera och utvärdera uppgifter i relation till 
muntlig interaktion och samtidigt ge en inblick 
bakom kulisserna i ett samarbete mellan lärare och 
forskare i syfte att förbättra språkundervisningen.  

Uppgifter och uppgiftskonstruktion
Det teoretiska ramverk vi lutade oss mot 
 baseras på uppgiftsbaserad språkundervisning 
(task- based language teaching). En utgångs-
punkt inom detta ramverk är att uppgiften ska 
ha ett kommunikativt syfte och att språket ska 
användas  på ett funktionellt sätt, men sedan 
finns det skilda uppfattningar om själva de-
finitionen av en uppgift (se t.ex. Ellis, 2003; 
Lundahl, 2012; Nunan, 2004). I kort rör sig 
skiljelinjerna främst kring graden av autentici-
tet i relation till ”verkliga livet” och huruvida 
uppgifter rör focus on meaning och/eller focus 
on form. Uppgifter används ofta inom forsk-
ning om andraspråks inlärning, till exempel för 
att studera interimspråk, och det finns exempel 
på kursplaner i språk som är helt uppgiftsbase-
rade. I vårt projekt har vi använt en definition av 
begreppet uppgift som dels betonar meningsfull 
språkanvändning, dels utgår från att eleverna 
främst ska använda sina befintliga språkliga 
 resurser. 

En språngbräda till bättre undervisning – 
att använda ett teoretiskt ramverk 
för att konstruera uppgifter
-HVVLFD�%HUJJUHQ��P�Á�1

Studien som ligger till grund för den här artikeln tog avstamp i en fråga som vi tror 
att många språklärare har ställt: Hur ska jag få eleverna att prata? Det är svårt att få 
eleverna att samtala med varandra i klassrummet. Det viktiga samspelet saknas ofta, 
vilket innebär att många så kallade samtal snarare kan liknas vid parallella monologer 
HOOHU�LQWHUYMX�OLNQDQGH�VLWXDWLRQHU�PHG�HWW�IUnJD�VYDU�XSSOlJJ��,�GHW�KlU�OlJHW�ÀQQV�GHW�
en risk att man som lärare felsöker eleverna: de vill inte prata med varandra, de är 
blyga, de kan inte interagera, de är inte motiverade och så vidare. Vi valde att istället 
rikta uppmärksamheten på aktiviteterna som används för elevsamtalen: Skulle det 
kunna vara så att problemet ligger i uppgifternas konstruktion? 
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Mer specifikt har vi använt Ellis så kallade de-
sign features för att konstruera och utvärdera 
uppgifter (2003, s. 21). Kort beskriver detta 
ramverk en uppgift enligt följande drag:

material som används i uppgiften
-

tionen delas och används i uppgiften

genomförande, t.ex. par eller grupp 

– Produkt: Resultatet av den avslutade 
uppgiften

– Process: De lingvistiska och kogni-
tiva processer som uppgiften är tänkt 
att frambringa.

-
full och funktionell ska den innehålla en kom-
munikativ lucka (gap). Luckan kan till exempel 
vara att eleverna har olika delar av information 
de  behöver dela med sig av eller att de har olika 
åsikter. Detta fokus på kommunikation innebär 
också att elevernas mål ska vara att slutföra upp-
giften – nå produkten – snarare än att uppvisa 
språklig färdighet: språkanvändning framför 

-
giften ska vara konstruerad på ett sätt som lockar 
fram en viss språkanvändning – process – men 
att detta didaktiska syfte är dolt för eleverna.

Genomförande
Projektet organiseras kring tre ledord: kollabo-
ration, intervention och iterativitet. Kollabora-
tionen innebär att lärare från olika skolor sam-
arbetar med forskare. Allas insats i processen är 
lika viktig: det behövs både kunskap om veten-
skapligt arbete och om undervisning för att en 
praktiknära studie ska vara relevant. Interven-
tionen innebär att de konstruerade uppgifterna 
prövas i klassrum och iterativiteten beskriver 
hur uppgifterna utvärderas, revideras och sedan 
prövas igen i syfte att förbättras.

Det teoretiska ramverk som beskrivs ovan har 
varit en grund för både konstruktion och analys 
i processen, tillsammans med en bild av önskad 
muntlig interaktion. Det innebär inte att vi har 
köpt det rakt av; tvärtom har ett uttalat syfte med 
projektet varit att testa uppgiftskonstruktion en-
ligt Ellis design features utifrån vår kontext och 
våra erfarenheter. Det är den delen av projektet 
som redovisas här i form av reflektioner som ex-
emplifieras utifrån vår empiri och bollas mot vår 

engelsklärare från åtta olika skolor, med elever 
från årskurs 3 upp till och med gymnasiets för-
sta år, deltagit hittills. 

Våra reflektioner kring uppgiftskonstruktion
Vi har under de här två åren sett att en uppgifts 
konstruktion påverkar elevernas muntliga inter-
aktion. På flera sätt skilde sig det här sättet att 
konstruera uppgifter från de aktiviteter vi var 
vana vid att använda i klassrummet och vi fick 
vid flera tillfällen utmana våra förgivettaganden. 
I relation till de design features som nämndes 
tidigare har vi framför allt funderat mycket på 
instruktioner och material, på avslut, på den för-
väntade processen, dvs. det ”dolda” didaktiska 
syftet, och på att utgå från elevernas befintliga 
färdighet.
 
En av våra lärdomar är att less is more är en bra 
ledstjärna när det gäller instruktioner. Några av 
våra första försök till uppgifter var så komplice-
rade att uppgiften snarare blev att förstå instruk-

-
erades en uppgift, Greenport city planning, som 
innebar att eleverna dels skulle samtala i flera 
olika grupper under uppgiftens genomförande, 
dels skulle placera infrastruktur och byggnader 
på en karta över en stadsdel. Instruktioner i steg 
bygger ”uppgifter i uppgiften” som tar fokus 
från det övergripande syftet och den tänkta pro-
cessen. Genom att förenkla genomförandet och 
minska på materialet förbättrades elevernas för-
utsättningar att samtala med varandra.
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Vi såg också att material i form av ”fylla i”-ta-
beller, bilder och föremål verkar stödjande för 
elevernas interaktion. Det innebär en skillnad 
jämfört med många av de muntliga aktiviteter vi 
ser i språkklassrum. Dessa stödjande artefakter 
syftade till att fokusera eleverna på uppgiftens 
problem, istället för att uppmärksamma elev-
erna på specifika fraser eller ord de ”borde” an-
vända. De gav också eleverna något att hålla sig 
till för att upprätthålla kommunikationen.
 
I och med att vi har testat uppgifterna i våra egna 
klasser har vi också haft möjlighet att  anpassa 
ämnena till sådant vi har trott ligger eleverna 
nära eller stimulerar deras fantasi. Detta kan 
 illustreras av två av våra uppgifter. Uppgiften @
schools_gossip3287 utgår från en händelse som 
inträffar i skolan. Den handlar i korthet om att 
några elever har startat ett Instagram-konto där 
de publicerar bilder av kränkande art från skolan. 

elevnära. Eleverna ska diskutera problemet och 
enas om tre möjliga lösningar, som kompletteras 
med för- och nackdelar och till sist rangordnas. 

Ett annat sätt att anpassa ämnet till eleverna är 
att spela på deras fantasi. Uppgiften What hap-
pened to Kim? utgår från samma öppna fråga och 
förutom en kort bakgrund där det beskrivs hur 
Kim har varit borta en halv dag och inte kommer 
ihåg vad som har hänt var instruktionerna myck-

-
lades eleverna åtta föremål som skulle kunna 
kopplas till Kims dag. Uppgiften bygger på en 
”informationslucka” (Ellis, 2003) och elevernas 
uppgift är att rekonstruera vad som hänt under 
dagen. Här observerades att elever som kanske 
aldrig riktigt visat sina muntliga färdigheter del-
tog i samtalen. De fysiska artefakterna verkar ha 
hjälpt eleverna att använda språket ”på riktigt”, 
med både ord och kroppsspråk.
 
I Ellis ramverk understryks att uppgiften ska 
ha en produkt, som också utgör elevernas mål 
med genomförandet. Inledningsvis tolkade vi 

det ganska konkret, att produkten skulle vara en 
”sak”. Det innebar till exempel att eleverna som 
arbetade med Greenport city planning ombads 

att detta i praktiken innebar en uppgift i uppgif-
ten som delvis tog fokus från samtalet och re-
sulterade i språkuppvisning. Istället valde vi att 
tolka produkten som ett tydligt avslut på samta-
let, där eleverna själva kunde avgöra om de var 
färdiga eller inte. 
 
Det är vanligt att läraren bestämmer när något 
ska avslutas eller sätter en tidsbegränsning från 
början. Det innebär att många samtal avslutas 
utan att vara ”färdiga”. Det är viktigt att elever-
na vet när uppgiften är klar och för att eleverna 
ska känna att uppgiften är meningsfull behöver 
slutet vara tydligt. Vi har inte blivit helt nöjda 
med våra uppgifters avslut och det är något vi 
funderat mycket på när vi har reviderat våra 
uppgifter. Det känns svårt att få en ”naturlig” 
avslutning på en klassrumsuppgift. Exempelvis 
märkte vi att eleverna ibland ville veta om de 
löst uppgiften rätt, även om det från vårt per-
spektiv inte fanns någon korrekt lösning som i 
What happened to Kim?.
 
En stor skillnad jämfört med det vi var vana 
vid från vår undervisning var att inte tala om 
för eleverna hur de förväntades använda eng-
elska när de genomförde uppgiften. Det är det 
som benämns process i ramverket (Ellis, 2003) 
och som kan förstås som det dolda didaktiska 
syftet. Vi fäster ofta elevernas uppmärksamhet 
på språkkorrekthet vid samtal genom att prata 
om vikten av att använda vissa fraser eller genom 
att inledningsvis visa bedömningsmatriser. Ellis 
(2003) gör en skillnad mellan language use och 
language display som vi tog till oss. Genom att 
se på uppgiften på detta sätt har vi lärt oss att man 
inte alltid behöver förklara och berätta in i minsta 
detalj vad man vill med uppgiften. På ett sätt var 
detta befriande eftersom det satte språkanvänd-
ning, kommunikation och funktion främst, i 
stället för bedömning, vilket ibland tenderar att 
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ta över undervisningen. Och, vilket är viktigt i 
sammanhanget, farhågan att eleverna inte skulle 
engagera sig i uppgifterna utan den vanliga kopp-
lingen till bedömning visade sig vara felaktig.
 
En utgångspunkt för att fokus ska ligga på 
språkanvändning och inte språkuppvisning är 
att uppgifterna är konstruerade så att eleverna 
kan använda sina befintliga resurser. Detta be-
tyder också att det blir tydligt att det är uppgif-
tens ”fel” om eleverna inte kan utföra den. Vi 
har med framgång testat flera av uppgifterna 
på både mellan- och högstadiet och känner oss 
stärkta i synsättet att det inte är brister hos elev-
erna som gör att vissa uppgifter inte fungerar. 

Slutord
Under projektets två inledande år har vi fått 
möjlighet att fundera mycket på uppgifter, inter-
aktion och vår undervisning i stort. Våra tankar 
och resultat kring möjliggörandet av muntlig 
interaktion i språkklassrummet ryms inte i den 
här artikeln, utan istället har vi lyft fram våra 
reflektioner kring att arbeta med ett teoretiskt 
ramverk. Vi valde att använda en ganska snäv 
beskrivning av en uppgift och det finns alltid en 
risk att tillämpningen av ett ramverk för under-
visningsplanering upplevs som en tvångströja. 

-
verket istället som en språngbräda. Genom att 
tvingas in i en modell utmanades våra förgivet-
taganden kring uppgifter och genom att vi pa-
rallellt med våra diskussioner kunde testa idéer 
empiriskt fick vi en tydligare grund att stå på.

Att sätta sig in i design features var oerhört nyt-
tigt och genom deltagande i projektet fick vi tid 
att fundera och reflektera över uppgifters inne-
håll och syfte. Detta innebar ett perspektivbyte 
för oss: vi fick möjlighet att fokusera på uppgif-
tens konstruktion och utmanades att bortse från 
elevers individuella förutsättningar samt bedöm-
ningsfrågor. Istället försökte vi att konstruera 
uppgifter som skulle vara så gynnsamma som 

möjligt för att locka fram muntlig interaktion hos 
våra elever. Detta ger oss också verktyg för att 
kritiskt och konstruktivt granska och välja vilka 
delar av färdiga material vi använder i vår under-
visning. Det ger dessutom upphov till frågor om 
hur uppgifter delas och sprids mellan  lärare. Kan-
ske finns det skäl att inkludera en kort beskriv-
ning av teoretiska och praktiska  utgångspunkter?
 
De två år som vi har arbetat med detta projekt har 
stärkt oss i vår profession och genom att sprida 
våra erfarenheter hoppas vi också kunna bidra 
med kunskap till andra lärare. Vissa av våra prak-
tiker har blivit bekräftade, medan andra har bli-
vit utmanade, utvecklade och, förhoppningsvis, 
förbättrade. Genom vårt gemensamma 
systematiska arbete kring uppgiftskonstruktion 
fick vi alla en aha-upplevelse när vi likt en 
cirkusdomptör fick erfara hur man kan ”skruva” 
till en del av en uppgift för att få ett annat utfall. 
En stor del av erfarenheten ligger också i att vi 
genom hela processen arbetade tillsammans: 
lärare från olika skolor och stadier och forskare.
 

under ytterligare ett par år. Den uppmärksamme 
läsaren har säkert noterat att svaret på frågan hur 
vi får eleverna att prata saknas. Vi har inte hel-
ler berört vad som karaktäriserar ”bra” muntlig 
klassrumsinteraktion eller mer noggrant beskri-
vit hur uppgiftens konstruktion påverkar inter-
aktionen. Vi har med andra ord anledning att 
återkomma längre fram.
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