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Abstract 

Learning of another languages has been different over the last 100 years all over the world. 

That led to a development of models and theories that eventually helps and supports learning 

of another language. 

In the following, I will describe a number of these methods and theories in more detail, which 

are relevant and have a significant impact on the methodology and didactics for today 

advocated language learning of a language other than your mother language. 

In 2010, the Swedish School Inspectorate conducted a comprehensive study and took a closer 

look at how much language teachers are using the target language in teaching and investigated 

the reason for their choice of language. The result showed that only three out of four schools 

used the target language in a way that meets the requirements of the school inspection. The 

remaining schools used too little or no target language (the language which shall be learned) 

at all in their teaching, uses the target language in the teaching and if the mother tongue 

influences the use of the target language 

My study shows a similar result, where teachers don’t follow todays requirements of using the 

target language in teaching and often use the mother language to explain, support and develop 

the target language of students in grades 7-9. 
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Abstract 

Språkinlärning har sett olika ut under de senaste 100 åren i hela världen som ledde till 

utveckling av modeller och teorier som ska främja och underlätta inlärning av ett annat språk. 

Ett antal av dessa metoder och teorier kommer jag i det följande att beskriva närmare, vilka 

som är relevant och har en signifikant betydelse för den idag förespråkade metodiken och 

didaktiken för språkinlärning av ett annat språk än ens modersmål. 

Skolinspektionen genomförde 2010 en omfattande studie och tittade närmare på hur mycket 

språklärare använder målspråket i undervisningen och undersökte även anledningen till deras 

språkval. Resultatet visade att endast tre av fyrtio skolor använde målspråket i en för 

skolinspektionens krav, tillfredställande hög utsträckning. Resterande skolor använde för lite 

eller inget målspråk alls i undervisningen. 

I detalj kommer jag i detta arbete att undersöka i vilken utsträckning språklärare, som 

undervisar i moderna språk i grundskolan, använder sig av målspråket i undervisningen samt 

om modersmålet påverkar användningen av målspråket.  

Min undersökning visar ett liknade resultat, där lärarna begränsar sig att använda målspråket i 

undervisning och ofta använder modersmålet för att förklara, främjar och utvecklar 

målspråket hos eleverna i årskurs 7–9. 
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Ordförklaring 

Målspråk: Skolinspektionen genomförde 2010 en omfattande 
granskning av undervisningen i moderna språk vid 40 
grundskolor i landet. I rapporten definieras olika begrepp, 
bland annat begreppet målspråk. ” Målspråket är det språk 
eleven studerar, får undervisning i samt således även det 
språk som läraren undervisar i.” (skolinspektionens 
rapport 2010, s. 12). 

 

Arbetsspråk: Tornberg (2009) förklarar begreppet arbetsspråk som det 
språkeleverna och läraren använder i undervisningen samt 
språket de använder sinsemellan. 

 

Moderna språk: I grundskolan får eleverna läsa, utöver engelska som är ett 
kärnämne, ett modernt valfritt språk. Detta språk är 
följande: tyska, spanska, franska och i vissa kommuner 
även kinesiska. Eleverna börjar att läsa moderna språk i 
årskurs 6. 
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Inledning 

I Sverige får elever i grundskolan förutom engelska läsa ytterligare ett språk från årskurs 6. 

Språken som ingår i språkvalet är spanska, tyska och franska och i vissa kommuner även 

kinesiska. Dessa språk kallas moderna språk. Att lära sig ett nytt språk är någonting som är 

ytterst komplext, då det krävs att eleverna förstår språkets olika dimensioner och struktur. För 

att lära sig ett nytt språk krävs även att eleverna får möta det nya språket på olika sätt och i 

olika sammanhang, genom att använda språket och bli berikade av språket. 

Engelskan har i detta sammanhang en speciell ställning i Sverige, eftersom den svenska 

befolkningen, barn som vuxna, möter engelska dagligen genom TV-program, sociala medier, 

datorspel, magasin, datoranvändning, jobb, skola och mycket mera. Eleverna kan utan 

problem se engelska filmer/serier utan text redan i låg ålder, eftersom de möter engelskan så 

tidigt i livet.  

Eleverna möter däremot de moderna språken i mycket liten utsträckning utanför skolan och 

det är därför viktigt, att läraren ger eleverna chansen att möta språket i klassrummet i olika 

sammanhang. Det ska vara en självklar faktor att lärare i moderna språk talar målspråket i 

undervisningen, inte minst eftersom eleverna då får en naturligare relation till språket och 

tillägnar sig ett språk som, i likhet med modersmålet, kan användas i olika kommunikativa 

sammanhang.  

2010 granskade skolinspektionen ett 40-tal grundskolor i Sverige för att undersöka i vilken 

utsträckning skolorna verkar för att motivera elever till språkstudier i moderna språk samt hur 

mycket den kommunikativa förmågan prioriteras och hur skolorna anpassar 

språkundervisningen efter elevernas förutsättningar. Ett av resultaten blev att eleverna får 

möta målspråket i mycket liten utsträckning i undervisningen och att lärare i moderna språk 

väljer att undervisa på modersmålet istället för att ge eleverna möjlighet att använda det nya 

språket som arbetsspråk.  

Detta mönster känner jag igen från min egen undervisning i moderna språk, vilket var en 

anledning till att jag just valde detta tema. När jag började undervisa i moderna språk så talade 

jag uteslutande på målspråket med eleverna, men eftersom jag inte var behörig och inte hade 

lärt mig den didaktiska delen av framgångsrik språkundervisning, blev eleverna väldigt 

förvirrade och många valde bort språket på grund av att de inte förstod. Idag väljer jag i stor 

utsträckning att inleda och avsluta, förklarar grammatiken och texter på elevernas modersmål 

(svenska). I övrigt talar jag på målspråket under lektionen, men svarar på svenska när 

eleverna ställer frågor. Anledningen till det är att jag vill säkerställa att eleverna får en större 

förståelse för språkets uppbyggnad och för att de ska förstå det jag vill förmedla till detta och 

många elever valde bort språket i början av min karriär som språklärare, när jag endast 

undervisade på målspråket. Jag var dock medveten om att jag inte var ensam om mitt språkval 

(svenska) i undervisningen och ville därför titta närmare på hur ofta lärare talade på 

målspråket.  

I den följande undersökningen kommer jag att granska hur ofta lärare i grundskolan i moderna 

språk använder målspråket i undervisningen och i vilka situationer de medvetet väljer bort 

målspråket. Dessutom undersöker jag vilka erfarenheter språklärare i grundskolan har av 

målspråksanvändningen och hur de värderar målspråksundervisning gentemot 

modersmålsundervisning i olika situationer i klassrummet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att kartlägga i vilka undervisningssammanhang 

språklärare som undervisar i årskurs 7–9 i moderna språk, d v s tyska, spanska och franska, 

använder sig av målspråket i undervisningen och förklaringen till detta samt om deras 

modersmål påverkar målspråkets användning i undervisningen. Syftet är även att kartlägga 

vilket språk det är som dominerar i undervisningen. I Lgr 111 betonas att undervisningen ska 

syfta till att eleverna utvecklar en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär 

bland annat att eleverna ska förstå talat och skrivet språk och utveckla en språklig säkerhet. 

Frågeställningar är följande: 

 

- I vilka undervisningssamhang använder läraren målspråket och varför? 

- Påverkar lärarens modersmål användandet av målspråket i undervisningen? 

- På vilket språk undervisar läraren i störst utsträckning? 

Frågorna kommer att besvaras genom multipla planerade observationer under tolv 

undervisningsmoment som genomförs på två olika skolor hos totalt fyra lärare, samt 

intervjuer med tre lärare på en grundskola och en telefonintervju med en lärare i södra Sverige 

som anses vara relevant för undersökningens syfte, eftersom hon står i konstrast till övriga 

lärare då hon nästan alltid använder målspråket med eleverna. 

  

 

1 Lgr 11 = Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshem 2011 
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Bakgrund 

 I bakgrunden kommer olika delar att behandlas som relevanta hypoteser, metoder, 

språkdidaktisk teori och avslutningsvis dagens riktlinjer och föreskrifter i 

språkundervisningen. 

Språkinlärning har genom åren undersökts och analyserats från olika utgångspunkter och 

teorier. Vissa av dessa undersökningar ingår i detta examensarbete och presenteras i det 

följande sammanfattningsvist. 

Inputhypotesen – Krashen 

När man lär sig ett nytt språk är det viktigt att man får ”bada” i det nya språket för att lära sig 

språkets struktur och betydelse i olika kommunikativa sammanhang samt att eleverna får läsa 

målspråket i stor mängd så ofta det går. (Ericsson 1989). Sveriges elever får ”bada” i det 

engelska språket (input), inte minst genom sociala medier, datorspel, filmer, serier och musik 

som eleverna möter i skolan och hemmet varje dag. Slutsatsen blir att de får en riklig input av 

engelska även utanför skolan. Jämförelsevis tar de moderna språken spanska, tyska och 

franska inte alls lika mycket plats som det förstnämnda språket i elevernas liv, vilket medför 

att eleverna i mycket mindre utsträckning konfronteras med de moderna språken. I detta 

sammanhang är det desto viktigare att läraren ger eleverna mycket ”input” (läraren som pratar 

på målspråket) i undervisningen. 

”Läraren i sig utgör en av de viktigaste inputkällorna tillsammans med olika typer 

av tillrättalagt språk, till exempel, läromedel” (Nilsson 2018, s.3)  

Det finns många teorier om betydelsen av input för språkinlärningen, varav en är Steven 

Krashens (1988) utvecklade inputhypotes som skrevs under 1970- och 1980-talen, vilken 

beskriver vikten av riklig input för att eleven ska kunna utveckla sådana språkkunskaper som 

leder till autentisk muntlig kommunikation, vilket innebär att eleven spontant kan använda 

språket. Han menar också att det är den omedvetna bearbetningen av det språkliga inflödet 

som är avgörande för språkutvecklingen. (Malmberg Per, 2000) konkretiserar begreppet 

input: 

”input eller intake är data av olika slag (förmedlade genom till exempel hörsel och 

syn) som inläraren medvetet eller omedvetet ” tar till sig” utifrån den ofta rika 

exponering som sker i form av input.” (Malmberg Per, 2000, s. 247) 

Vidare menar Krashen att riklig input behövs för att eleverna ska kunna ”ta emot” språket 

(intake) (Nilsson, 2018). I undervisningen spelar därför läraren en viktig och avgörande roll, i 

och med att läraren bestämmer vilket tema som ska lyftas i undervisningen och vilka 

läromedel som ska användas. Eleven är följaktligen begränsad i den språkliga miljön, om inte 

läraren varierar och anpassar lektionerna med relevant material. Sammanfattningsvis är det 

oavsett vilket tema som tas upp i klassrummet nödvändigt att eleverna tar del av målspråket i 

så stor utsträckning som möjligt. Lärarens viktiga roll framförallt i moderna språklektionerna 

är ingenting nytt, men måste dock framhävas i detta sammanhang. (Nilsson 2018 s.9)  

” Detta är inte något revolutionerande, men det sätter fingret på den centrala roll 

som lärare i moderna språk har i den här frågan.” (Nilsson 2018, s.9). 
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Nilsson beskriver vidare att en avgörande faktor för att kunna bearbeta input är att ge eleverna 

möjlighet till kognitiv bearbetning av inputen och att de ska förstå de språkliga formernas roll 

för dess betydelse. Nedan förklaras detta med ”input - modellen”.  

En lärare kan ge olika input, men eleverna måste få chansen att ”koda” av det som sägs i 

undervisningen, annars ger denna input ingen effekt. Enligt Krashens idealisk inputhypotes är 

en avgörande faktor för språkinlärningen att inputen som ges ligger ”i+1”, alltså elevens nivå 

(i) + någon grad (1), för att utveckla ett rikligt språk (Ericsson 1989). Inputens nivå får alltså 

varken vara för hög eller för låg, materialet som används i undervisningen måste dels vara 

stimulerande för eleven, dels vara emotionellt positivt, dvs. ej för svårt, för att skapa en 

utmaning för eleven. Enligt Ericsson (1989) är lärarens ” teacher talk” en viktig mellannivå 

för elevernas input.” Teacher talk” kan jämföras med det språk som föräldrar använder när de 

talar till sina barn. Språket anpassas efter barnets ålder eller språkliga nivå, för att skapa en 

högre förståelse hos barnet, det kallas även ”caretaker speech” som förklarar den enorma 

språkutvecklingen hos små barn. Fortsättningsvis säger Ericsson (1989) att Krashens hypotes 

ofta påpekar att all input inte behöver vara ny, att man kan återanvända samma texter och 

fylla på med ny input för att öka språknivån hos eleverna. Även kroppsspråk och gester ingår i 

kommunikation, för att hjälpa eleven att förstå den input som ges. 

Inlärningsmetoder 

Grammatik och översättningsmetoden 

Å ena sidan finns det enligt Börjesson de moderna ”levande” språken som även kallas 

formella system, vilka man får analysera och genomskåda och där man alltid utgår ifrån 

studenternas modersmål. (Börjesson, B, Hellström, S-G, Malmberg, P, 1990) Å andra sidan 

finns det latin som även kallas för ett ”dött ”språk. De som har läst latin i skolan har högst 

sannolikt kommit i kontakt med grammatik- och översättningsmetoden, dvs. fokus på det 

skrivna språkets struktur och grammatik som är grunden för den här metoden. Tornberg 

(2009) menar att undervisningen sker helt på modersmålet. Detta grundar sig i, att fokuset 

ligger på texter och texternas struktur, grammatiska regler och översättning av isolerade 

meningar till och från målspråket, för att tillägna sig målspråket. Enligt Tornberg (2009) 

kontrollerades förståelsen av olika litterära texter genom att studenterna fick översätta dessa 

texter och de användes som underlag för grammatisk analys. Den här metoden av 

språkinlärning har i enlighet med Tornberg (2009) överlevt i skolan i mer än hundra år och 

finns fortfarande förankrat i dagens läroböcker och klassrum. Detta som följt av att många 

lärare själva har blivit undervisade genom denna undervisningsmetod och för att 

undervisningstraditioner är svåra att bryta. Den avgränsande grammatik- och 

översättningsmetoden som fortfarande är förankrad i dagens klassrum, leder inte automatiskt 

till att eleverna kan producera någonting ”eget” muntligt, enligt reglerna de har lärt sig. 

Tornberg (2009) anser att eleverna fastnar i att översätta texter ord för ord istället för att se ett 

sammanhang av den skrivna texten och inte använder sig av sina förkunskaper som de redan 

besitter för att förstå texten. 

Direktmetoden 

I mitten av 1800-talet skedde ett försök att reformera språkundervisning i Frankrike, England, 

Tyskland, Danmark och USA genom att införa en ny undervisningsmetod som skulle vara 

motsatsen till den traditionella grammatik- och översättningsmetoden och för att vända 

trenden från en undervisning som var präglad av översättningar till en undervisning av ett 

levande språk, som lade fokus på kommunikation. Tillvägningssättet blev den så kallade 
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direktmetoden. Tonberg (2009) menar att direktmetoden bygger på principen att eleverna lär 

sig målspråket på samma sätt som inlärningen av modersmålet. Enligt Steven Krashen (1988) 

hypotes (input hypothesis) har direktmetoden en stark betydelse för elevernas input som är 

avgörande för inputhypotesens kärna.  

”Krashen menar, att det endast är den implicita eller omedvetna bearbetningen av 

det språkliga inflödet som kan leda till verklig språkutveckling, det vill säga en 
förmåga hos eleven att använda målspråket spontant i autentisk muntlig 

kommunikation, det som ibland kallas implicit kunskap eller procedurkunskap.” 

(Nilsson 2018, s. 4).  

Krashen  (1988) drar enligt Tornberg (2009) en skarp linje mellan ” acquisition” och 

”learning”, vilket innebär det som eleverna lär sig om språkets formella uppbyggnad och det 

språk de verkligen lär sig att använda. Tornberg (2009) påstår att denna skarpa linje anses 

som ohållbar, eftersom detta inte går att belägga, vilken forskning också visar. Direktmetoden 

är en kontrast till grammatik- och översättningsmetoden av det skälet att språkinlärningen 

sker genom enspråkig övning och omedvetenhet. Ericsson (1989) menar även att eleverna lär 

sig att tala genom att tala, sättet som barn lär sig sitt modersmål på. Översättning från 

modersmålet till målspråket skapar enligt denna metod inget resultat eftersom det inte har 

något med språkinlärning att göra. Vidare säger Ericsson (1989) att undervisningen sker 

fullständigt på målspråket och grammatiken lärs ut induktivt, genom att läraren först visar ett 

exempel på en ny grammatisk struktur för att sedan förklara en regel. Denna regel skrivs och 

förklaras dock inte på modersmålet. En avgörande förutsättning för att ha framgång med den 

här metoden är i enlighet med Ericsson (1989) att läraren bör behärska målspråket särskilt bra 

och att en språklig säkerhet i en utvecklad frågeteknik bör finnas. 

Den audiolingvala metoden 

Den här metoden att lära sig ett nytt språk uppstod i USA under och efter andravärldskriget. 

Behovet att lära sig ett europeiskt språk blev större när de amerikanska soldaterna på kort tid 

skulle lära sig att kommunicera muntligt på olika språk i Europa. Det krävdes då ett 

språkprogram som skulle ge gott resultat på kort tid. Metoden knyter enligt Tornberg (2009) 

an till behaviorismen som vilar på positiv och negativ förstärkning Den lägger fokus på att 

talet är det viktigaste redskap i inlärningsprocessen och upprepning och imitation av fraser där 

inläraren i stort sett styrs genom manipulation och utan medverkan av den lärande själv. 

Bland annat ingick körläsning, enspråkig undervisning, eftersägning efter bandinspelade 

röster och drillövningar för att förhindra att inläraren analyserar språket med hjälp av 

grammatiska förklaringar och språklig analys. Undervisningen var enligt Tornberg (2009) hårt 

styrd och språkinlärningen skedde genom analogi, inte genom analys. Analogi betyder i detta 

sammanhang en nybildning av språket. Det påstods även att språkfel berodde på 

interferenserna med modersmålet som måste undvikas och korrigeras. Metoden etablerade sig 

även i den gamla läroplanen Lgr 692 som beskriver:  

”Språkljuden, rytmen och intonation inlärs huvudsakligen på imitativ väg. Enkla, 
konkreta beskrivningar av sättet att bilda ett främmande språkljud kan någon gång 

vara eleven till hjälp. Alltför mycket teoretiserande är dock ofruktbart och det är 

eftersägning- rättning – upprepning som i längden leder till bäst resultat.” 

(Tornberg 2009, s. 47) 

 

2 Lgr 69 = Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshem 1969 
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I dagens undervisning finns den audiolingvala metoden delvis kvar, inte minst genom styrda 

uttalsövningar.  

Läsmetoden 

Läsmetoden har sitt ursprung i USA, likasom den audiolingvala metoden, där många 

studenter enligt Ericsson (1989) endast fick två år för studier av ett annat språk. Metodens 

utgångspunkt var att studenterna fick lära sig att läsa någorlunda bra på målspråket för att 

sedan försöka att förstå det främmande språket.  

” Man söker efter så effektiva sätt som möjligt för att på kort tid få eleverna att 

självständigt klara av tyst läsning, efter att först ha avslutat formella studier av 

språket i fråga.” (Ericsson, 1989, s.157).  

Metoden gick ut på att eleven skulle förstå målspråket utan att översätta det lästa till 

modersmålet för att sedan svara på frågor på innehållet, inte genom översättning (Ericsson, 

1989). Vidare menar Ericsson (1989) att läsmetoden inte i någon större utsträckning 

förekommit i Sverige, dock förekommer högläsning av okända texter i undervisningen 

Kommunikativ språkundervisningsmetod 

Den kommunikativa språkundervisnings syfte är enligt Bardel (2019) att arbeta med 

situationer som gör det möjligt att använda språket för att förmedla ett innehåll. En viktig 

aspekt är att skapa situationer, som är autentiska för eleverna, så att de får träna på olika sätt 

att uttrycka sig i både tal och skrift, men även för att undervisningen ska upplevas som 

meningsfull. Materialet som gärna använts är enligt Bardel (2019) tidningsartiklar, radio- eller 

teveprogram, annonser, skyltar och andra medier som är autentiska för eleverna. Även 

internet och olika digitala verktyg används för att främja lärandet. 

Typiska lärandeaktiviteter är rollspel, intervjuer, samtal, grupparbeten, debatter eller 

diskussioner om teman, som antas upplevas som relevanta av eleven/studenten. Man talar om 

learner autonomy, ett begrepp som innebär att den som lär sig får ett mer ansvarstagande roll 

genom att aktivt använda språket för att samtala, fråga eller förhandla med samtalspartnern 

om olika uttryckssätt och betydelser etcetera. Lärarens roll är i detta fall stödjande för att 

underlätta lärandeprocessen.(Bardel 2019,). 

Enligt denna språkundervisningsmetod är det viktigt, att eleverna lär sig att använda språket i 

kommunikativa sammanhang och dess betydelse eftersom de inte kan använda språket med 

enbart inlärda ord och fraser. Målspråkets betydelse i undervisningen är enligt Ericsson 

(1989) avgörande, eftersom det är den input som eleven behöver för att skapa en 

kommunikativ förmåga. Malmberg( 2000) förklar att det främmande språket ska bli 

arbetsspråk för att hålla muntlig kommunikation vid liv, som annars skulle dö i brist på 

”näring”, dvs. mera input för eleverna. 

Språkdidaktiska teorier 

Forskare som Lev Vygotskij, Jean Piaget, B.F Skinner och många fler har forskat kring hur 

människor lär sig, vad det är som påverkar inlärningen och vilka faktorer det finns som 

främjar inlärningen. Dessa allmänna inlärningsteorier har även haft stor påverkan på de 

språkvetenskapliga inlärningsteorierna och finns idag förankrade i läroplanen och 

undervisningen. 
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I språkpedagogiska sammanhang talar man om tre lärandeteorier: behavioristiska, kognitiva 

och sociokulturella, varav den sistnämnde är den teorin som dagens läroplan är mest 

inspirerad av. (Säljjö,2014) 

Behavioristiska teorin 

Enligt Tornberg (2009) bygger den behavioristiska inlärningsteorin på att inlärning sker när 

människor utvecklar nya vanor, som utvecklas när man utsätter den lärande för olika stimuli 

som så småningom leder till en önskad respons. Abrahamsson (2017) talar även om en 

etablerad association mellan en given stimulus (S) och en respons (R) som i ovan nämnder 

inlärningsmetoder, så genomstrålar den behavioristiska inlärningsteorin den audiolingvala 

metoden som innefattar imitation, strukturdrillövningar och en styrd inlärning. Redan inlärda 

beteenden och om hur dessa påverkar de nya beteendena, talar Abrahamsson (2017) om 

genom att ge exempel på att en människa som redan lärt sig många språk är mer påverkad av 

redan etablerad kunskap än vad enspråkiga personer är. Det innebär att vid inlärning av ett 

nytt beteende överförs gamla vanor, så utmaningen blir att tränga undan de gamla vanorna, 

som inte är relevanta för det nya beteendet. I språksammanhang innebär detta att modersmålet 

påverkar det nya språket och att detta är orsaken till vissa svårigheter, som överförs från 

modersmålet, som till exempel satsbildningar och grammatiska avvikelser. Teorin talar även 

om att den språkliga inputen har signifikant betydelse för människans språkinlärning och att 

eleverna ska få vara med om positiva upplevelser, som leder till en större motivation i 

lektionssammahang. (Tornberg 2009). 

Kognitiva lärandeteorin 

I kontrast till den behavioristiska lärandeteorin så bygger den kognitiva lärandeteorin enligt 

Tornberg (2009) på att bearbeta information och lösa problem genom att analysera dessa, dra 

slutsatser från analysen och införliva den nya kunskapen i redan existerande kunskap. (se 

nedan) 

Figur 1 – kognitiv bearbetning (Skolverket, Språk, Grundskola och gymnasieskola, 2000 s.32) 

 

Abrahamson (2017) påstår även att modersmålet kan vara till hjälp för att förstå det nya 

språket snabbare, genom att man översätter och analyserar språkets nya form med 

modersmålet och genom att medvetet associera till redan befintlig kunskap. Exempel för den 

kognitiva lärandeteorin är med stöd av Tornberg (2009) repetition, översättning, gruppering, 

anteckningar, slutledning, problemformulering, hypotes och testning.  

Sociokulturella teorin 

Det sociokulturella perspektivet poängterar betydelsen av ett samspel med andra för att 

inlärning ska ske. Betydelsen av det sociala, det kulturbundna och det sociala samhanget har 
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enligt Tornberg (2009) störst påverkan för inlärningen av språk. Lärandet kan inte avskiljas 

från sociala sammanhang och det sociala samspelet mellan människor är grunden för detta. 

Användandet av målspråket sker i ett socialt samspel som ger eleverna förutsättningar att 

utveckla språket med hjälp av en person (läraren) som befinner sig på en högre språklig nivå 

(Tornberg 2009). I interaktion med andra är kommunikationen basen för att lära sig språk: 

”I de språkligt kodifierade uttrycken finns de beteckningar och den värld av 

innebörder som barnet tar till sig och som det sedan kan använda för att etablera 

kontakt med andra. Detta innebär att barnet tänker med och genom intellektuella 
redskap i form av språkliga uttryck som det stött på och tagit till sig i samspel med 

andra. ” (Säljö 2014 s. 67). 

Kommunikationen är således länken mellan det inre(tänkande) och det yttre (interaktion). 

(Säljö 2014). Den nuvarande läroplanen Lgr 11 fokuserar på samspelet mellan människor som 

talar målspråket. I inledningen beskriver läroplanen betydelsen av språket som redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Vidare påpekas betydelsen av att ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella 

företeelser i områden och i sammanhang där språket används. (Lgr 11).  

Gemensam europeisk referensram för språk 

Från att ha använt olika metoder i flera decennier fokuseras det i hela Europa numera på 

helheten och kopplas till den europeiska kontexten, GERS3. Definitionen av kommunikativ 

språkundervisningen är enligt Bardel (2019) följande: 

”Kommunikativ språkundervisning, eller en” kommunikativ approach” som man 

ofta säger, är inte någon renodlad undervisningsmetod. Det handlar snarare om ett 
förhållningssätt till språkdidaktik som betonar vikten av interaktion som både 

medel och mål för språklärandet. Detta förhållningssätt grundar sig på antagandet 

att framgångsrikt språklärande sker när man kommunicerar ett meningsfullt 

innehåll.” (Bardel 2019, s.2)  

”Den europeiska referensramen, GERS, är ett stöd för alla som undervisar i språk 

och bedömer språkinlärningen. Den används i arbetet med undervisning, 

kursplaner, läroplaner och examina i hela Europa” (Skolverket 2019, s.23).  

Grundskolans kunskapskrav och det centrala innehållet vilar på GERS (2007) som beskriver 

färdigheter i ett visst språk som elever har. Nivåerna benämns A1 och A2 på nybörjarnivå, i 

grundskolan följer man nivån A1. I förhållandet till hur mycket en elev ska förstå enligt en 

A1- nivå står det följande: ” Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket 

grundläggande fraser som syftar till att möta konkreta behov. [...] Kan samtala på ett enkelt 

sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa 

till.” (GERS 2007, s. 24). I följande avsnitt som påtalar ” hörförståelse” finns det ytterligare 

krav på vad en A1-användare borde förstå: 

 ” Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, 

min familj och min närmaste omgivning, men bara när man talar till mig sakta och 

tydligt.” (GERS 2007 s.26).  

 

3 GERS = Gemensam europeisk referensram för språk 
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GERS (2007) ger inga allmänna råd hur dessa språknivåer kan uppnås utan yttrar sig om att 

det inte finns en undervisningsmetod som kan generaliseras för alla språkinlärare 

” Referensramen bör inte heller förorda en viss språkundervisningsmetod och 

på så sätt utesluta alla andra. Syftet är snarare att uppmuntra alla som är 
inblandade i språkinlärnings-/ språkundervisningsprocessen att så uttryckligt 

och tydligt som möjligt redogöra för sin egen teoretiska syn och sina egna 

praktiska metoder.” (GERS 2007, s.18).  

Helheten som GERS (2007) beskriver lägger grunden för en allsidig undervisning i skolan, 

där läraren använder se ovan beskrivna metoder för att underlätta inlärningen hos eleverna i 

sin helhet och på individuell nivå. (Skolverket, Gemensam europeisk referensram för språk: 

lärande, undervisning och bedömning, 2007) Skolverket betonar även vikten av att använda 

olika metoder för att gynna forskningen genom att ompröva teorier och metoder och dra nytta 

av beslut som fattas av andra verksamma i deras respektive länder. Referensramen slår heller 

inte fast för dem som är praktiskt verksamma inom språkområdet vad de ska göra eller hur de 

ska göra, detta med avsikt att inte rekommendera vissa metoder som bör användas, utan skapa 

en frihet för läraren att kombinera metoder som passar den egna verksamheten bäst. 

(Skolverket, Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och 

bedömning, 2007) 

Skolverket - Kursplanen i moderna språk 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är utgångspunkten för varje 

lärare. I grundskolan finns det kursplaner som förklarar syftet, kunskapskraven och det 

centrala innehållet för varje ämne, bland annat moderna språk. Skolverket (2011) betonar att 

undervisningen i moderna språk ska ge eleverna möjlighet att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga som innebär att förstå talat och skrivet språk, samt att kunna 

formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Undervisningen ska dessutom ge 

förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och 

kommunikation. (Skolverket 2011, s.76). Vidare sammanfattar skolverket (2011) de delar i 

kursplanen som fokuserar på kommunikation som;  

” Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
-förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter  

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

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

2011, s. 76) 

Skolverket(2011) beskriver vidare i rubriken ” centralt innehåll” att eleverna ska möta tydligt 

talat språk och texter som är instruerade och beskrivande från olika medier, muntlig och 

skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser, utvecklar strategier för att 

uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att 

anpassa lyssnade och läsning till framställningens form och innehåll, språkliga företeelser för 

att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och 

interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

(Skolverket 2011, s.78).  

Till varje kursplan har skolverket (2011) formulerat kommentarmaterial som hjälper läraren 

att förstå och tolka läroplanen på ett bättre sätt. I kommentarmaterialet (Skolverket 2017) 
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poängteras, att vissa delar från GERS, som läroplanen vilar på, det som kallas mediering 

(översättning), inte finns med i kursplanen.  

” I den europeiska referensramen finns ytterligare en aktivitet, mediering, som 

innefattar förmågan att tolka och översätta. Mediering är bortvald i kursplanen för 
att det ska vara möjligt att bedriva undervisningen helt på målspråket, något som 

kan underlätta för elever som inte har svenska som modersmål.” (Skolverket, 2017, 

s.11). 

Skolverket (2011) anger inte vilket språk undervisningen ska bedrivas på, utan fokuserar på 

helheten, som hjälper eleverna att uppfylla kursens mål. Centralt är den allsidiga 

kommunikativa förmågan, vilken ger läraren friheten och likaså ansvaret att utforma 

undervisningen på ett stimulerande sätt.  

Metoder och teorier för undervisning i klassrummet  

Modersmålet, även kallat förstaspråk, är det språk eller de språk som ett barn tillägnar sig 

genom naturligt inflöde och interaktion med föräldrar eller andra närstående människor i den 

närmsta omgivningen. (Abrahamsson 2017). Detta språk kallar man L1 (first language), som 

vidare följs av L2 (second language), vilket barnet lär sig i en onaturlig andraspråkskontext, 

som till exempel främmandespråksklassrum (skolan). Det finns enligt Abrahamsson (2017) 

olika typer av främmandespråksklassrum som skiljer sig väsentligt från inflödet som barnen 

får. Dels är det klassrum där ett språk lärs ut som inte finns i barnets naturliga omgivning 

(exempelvis franska, tyska och spanska), dels andraspråksklassrummet, där målspråket är det 

språket som läraren undervisar i och som barnet möter i en stor utsträckning, (svenska som 

andraspråk för invandrare eller engelska). Engelska intar en särställning i det svenska 

samhället eftersom barn kommer i kontakt med engelskan i stort sett varje dag genom Tv-

spel, datorspel, sociala medier med mera. Eriksson och Jacobsson (2001) menar att det finns 

lärarkandidater som rapporterar att elever i årskurs sex nästan uteslutande talar engelska under 

lektionerna, både som arbetsspråk och samtalsspråk. Konsekventa lärare som i stort sett hela 

tiden använder engelska som undervisningsspråk skapar en avspänd och trygg atmosfär där 

eleverna inte är rädda för att göra fel, men envishet är ett krav att genomföra detta. (Eriksson 

och Jacobsson 2001) 

” I klasser där läraren talar nästan bara målspråk blir det också mycket mer talat 

målspråk från eleverna.” (Eriksson och Jacobsson 2001, s.34).  

De moderna språken intar inte samma särställning som engelska och det är svårare att hålla 

sig till målspråket, men Ericsson och Jacobsson (2001) menar också att det är lika angeläget 

att försöka så långt det går att använda målspråket, eftersom eleverna sällan eller aldrig får 

höra målspråket utanför klassrummet. En viktig aspekt är att eleverna inte lär sig att förstå 

målspråket om de inte får höra språket i klassrummet. Gällande inflödet som eleverna får 

brukar detta kallas för ” teacher talk” eller lärarspråk. (mer om ”Teacher talk” se avsnitt 

Inputhypotesen) 

 ” Inflödet utgörs av det som läraren, de andra eleverna samt 

undervisningsmaterialet kan erbjuda, och den kommunikationen som förekommer 

består till stora delar av lärar- elev- interaktion, vilken på många sätt skiljer sig 
från den naturliga interaktionen utanför klassrummet, framförallt genom att den 

många gånger saknar förhandlingsaspekten.” (Abrahamsson 2017, s. 188) 
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I denna kontext är betydelsen av mötet med målspråksmänniskor central, inte minst för att det 

språkliga inflödet blir ett annat. Eriksson och Jacobson (2001) fann att elever som fick träffa 

målspråksmänniskor utvecklade sin kommunikativa förmåga samt hörförståelsen för 

målspråket bättre, på grund av att eleverna får möta människor som inte anpassar språket efter 

deras nivå blir inflödet av en mer naturlig karaktär. Detta stöds även av teorin om utmaningar 

för eleverna (i+1) enligt Krashens idealisk Inputhypotesen. 

”Läraren har ju möjligheter som ingen annan att anpassa språket till elevernas nivå, 

att upprepa, omformulera och stödja med kroppsspråk och bilder för att underlätta 

förståelsen.” (Eriksson och Jacobsson 2001, s. 69) 

I mötet med målspråksmänniskor blir klassrummet en naturlig språkmiljö där målspråkets 

betydelse tar en annan form, Dessa människor betygsätter inte heller elevernas 

kommunikativa respons, vilket kan underlätta för eleverna att svara villkorslöst. 

Klassrummet och klassiska lärarledda lektioner har med stöd av Abrahamson (2017) sina 

begränsningar angående inflödet och språkliga variationer men även naturlig interaktion med 

andra. Dyste (2010) hävdar att en lärare har ordet under två tredjedelar av tiden i klassrummet 

och att elevernas bidrag till diskursen ofta består av enstaka ord eller korta meningar. 

Forskningen visar dock att klassrumsmiljön och det onaturliga inflödet inte påverkar 

elevernas språkinlärning, jämfört med en naturlig L2-miljö. Slutsatsen är därav att lärarens 

sätt att lära ut och skapa en naturlig miljö får större betydelse för språkinlärningen. Även om 

läraren använder gester, enklare ord eller andra sätt för att förmedla och tala på målspråket ger 

detta en större effekt än att läraren översätter till svenska (Abrahamsson 2017). 
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Forskning 

Forskning i samband med målspråksanvändningen 

Enligt de ovan beskrivna metoderna och teorierna ligger antagandet nära till hands att det inte 

finns ett ultimat rätt svar huruvida man uppnå den bästa utlärning av ett L2-språk. Det finns 

olika angreppssätt som är: 

➢ Fokus på målspråket 

➢ Fokus på modersmålet 

➢ Kombination av målspråket och modersmålet 

Jag vill i det följande undersöka och jämföra vad tidigare forskning har konstaterat gällande 

användning av målspråket i undervisningen samt i vilka situationer modersmålsanvändning 

kan främja elevernas språkutveckling och skapar en trygghet som målspråket inte kan ersätta. 

Dagens forskningresultat fokuserar mycket på språkutveckling på gymnasieskolorna. 

Dessutom har skolinspektionen (2010) genomfört en omfattande granskning i moderna språk 

på grundskolorna under 2010 som är en väsentlig del i följande avsnitt. Kompletterande har 

jag även valt ut ett antal vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar språkinlärning 

som är kopplade till min undersöknings syfte. 

Anna Hofvander och Zarah Källström Diaz (2012) undersökte i sitt examensarbete vid 

Mälardalens Högskola i vilken omfattning lärare, som undervisar i moderna språk på 

gymnasiet, talar målspråket med sina elever. De genomförde ett antal observationer för att 

granska hur ofta läraren talade målspråket och hur ofta den talade modersmålet. Detta gällde 

för steg 3, 4 och 5 på gymnasiet. De genomförde även intervjuer med tre av lärarna, för att 

fördjupa sig i de kvantitativa observationerna. Resultatet av deras arbete visade att lärarna 

använde målspråket i stor utsträckning och att lärarna som ingick i undersökningen är eniga 

om fördelarna med att använda målspråket i större uträckning i klassrummet. Läraren som 

ingick i studien ansåg dessutom att målspråksanvändningen i undervisningen är en 

självklarhet. 

Liza Anderssons examensarbete ”Målspråksanvändning i klassrummet- vision eller 

verklighet” använde ett liknande tillvägagångssätt som Hofvander och Källström, där hon 

genomförde fem observationer i spanska steg 1–3 samt två intervjuer. Hennes resultat visade 

att målspråket inte används i samma utsträckning som i föregående studie, utan endast vid 

språkrelaterade uppgifter, exempelvis vid genomgång av texter. Modersmålet användes som 

kommunikationsspråk, för att ge instruktioner och vid grammatikundervisning (Andersson 

2008). Lärarna ansåg att det är viktigt att använda målspråket i större utsträckning, men att det 

inte är genomförbart att använda språket i alla situationer. Elevrelationen påverkades 

dessutom negativt om läraren endast använder målspråket, enligt lärarna.  

En enkätundersökning av 30 lärare genomfördes av Christelle Ekblad och Lara Sanna i 

samband med deras arbete ” Vilket språk väljer läraren i moderna språk att använda i 

undervisningen - en studie om målspråksanvändning i gymnasieskolan” (2008). Denna 

undersökning innehöll 24 flervals frågor samt tre öppna frågor relaterade till 

undervisningssituationerna, där lärarna anse modersmåls- respektive målspråksanvändning 

som mest relevant och effektivt för elevernas språkutveckling. 

Resultatet av enkätundersökningen visade, att tillämpningen av målspråket inte skedde ur 

modern forskningssynsätt, dvs. kopplat till relevanta forskningmodeller och teorier samt att en 

del lärare inte använde sig av den didaktik som uppmuntrar kommunikation. 

Dessutom blev det tydligt, att lärarna begränsade användningen av målspråket till de områden 
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som eleverna kände sig trygga och bekanta i samt att modersmålet tillämpnings syfte var att 

undvika missförstånd och för att spara tid. Lärarna angav att tidsbrist och elevens 

språkutveckling påverkade användningen av målspråket som arbetsspråk. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning  

Skolinspektionen genomförde 2010 en omfattande granskning av undervisningen i moderna 

språk vid 40 grundskolor i landet. Delar av denna granskning inkluderade även frågan om den 

kommunikativa förmågan i undervisningen prioriteras och om undervisningen anpassas till 

elevernas förutsättningar, intressen och behov. Dessutom syftade granskningen på att 

undersöka om skolorna aktivt och medvetet arbetar för att motivera eleverna att läsa moderna 

språk samt hitta möjligheter för att minska avhoppen från ämnet ”moderna språk”. 

(Skolinspektionens rapport 2010) 

Användandet av målspråket var lågt vid de flesta skolor och användes dessutom inte på rätt 

sätt, det vill säga att målspråket användes endast för hälsningsfraser eller dylikt i början av 

lektionen eller när lektionen skulle avslutas, svenskan var det språket som lärarna använde 

som både arbets- och kommunikationsspråk i undervisningen. Skolinspektionen (2010) 

påtalar även att endast tre av de fyrtio skolorna använde målspråket i hög grad under 

lektionerna som innebär att målspråket användes som arbetsspråk, ett resultat som anses vara 

för lågt.  

Vidare intervjuades lärare i samband med granskningen av skolinspektionen som uttryckte att 

utgångspunkten är att använda målspråket i en större utsträckning i undervisningen, men att 

elevgruppen spelar en avgörande roll för att detta ska kunna genomföras. Några lärare 

konstaterade att de använder målspråket på en enkel nivå och att översättningen till svenskan 

underlättar förståelsen för eleverna, som har till följd att många lärare helt och hållet övergår 

till svenska. Av de få lärare som har utvecklat en strategi att hålla igång målspråket är 

utgångspunkten att repetera ord ofta och när de märker att vissa elever inte förstår, växlar till 

att översätta betydelsefulla ord eller be en annan elev att förklara med egna ord. 

En annan och avgörande synpunkt som skolinspektionen (2010) nämner är att en del lärare 

inte är medvetna om att de faktiskt använder målspråket så begränsat som de gör. Somliga 

lärare känner sig dessutom osäkra att prata på målspråket med eleverna och upplever ett visst 

motstånd mot att använda språket i frågan. En lärare uttrycker sig på det här sättet: 

”Det är klart att undervisningen blir lidande om man aldrig får någon påfyllning.” 

(Skolinspektionens rapport 2010:6 s.19) 

Slutligen diskuteras lärarnas ambitioner att använda målspråket i undervisningen men att 

somliga faktorer som elevgrupp, åldern på eleverna, språknivå och lärarens egen säkerhet 

påverkar dessa ambitioner. Utbildning i språkdidaktik lyfts som ett möjligt angreppssätt för att 

ge lärarna trygghet i användning av målspråket i vissa situationer, inte minst för dem som har 

målspråket som modersmål men aldrig har lärt sig att lära ut språket på rätt sätt. 
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Metod och urval 

Metod 

Metoden som användes i den här undersökningen var en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ metod. Jag använde mig utav en strukturerad observation som enligt Bryman (2018) 

är av en kvantitativ karaktär. En strukturerad observation har sin utgångspunkt i fasta regler 

som beskriver för observatörerna vad de ska leta efter och hur de ska registrera det de 

observerat (Bryman 2018). Reglerna som observatören skapar kallas observationsschema och 

syftet med detta är att säkerställa att varje deltagares beteende registreras på ett systematiskt 

sätt.  

” De regler som utgör observationsschemat ska vara så specifika och konkreta som 

möjligt för att observatörerna ska kunna rikta in sig på just de aspekter av 

beteendet som är av intresse.” (Bryman 2018 s. 340). 

I min undersökning lade jag fokus på situationer, där läraren använde målspråket och svenska 

i undervisningen. För att minska risken för den så kallade ” försökskanineffekten”, vilket 

betyder att undersökningspersoner vill göra ett gott intryck eller att de tror att de ska bete sig 

på ett visst sätt, betonade jag för lärarna att min undersökning inte skulle påverka deras 

lärarprofession och att min närvaro skulle ignoreras så mycket det går. Jag berättade medvetet 

ingenting om temat av mitt arbete eller syftet med undersökningen förrän efter 

observationerna. 

” Enbart det faktum att en forskare är närvarande i en situation där det normalt inte 
finns några forskare, kan göra att saker och ting förändras. Det faktum att en 

observatör sitter i ett bakre hörn av klassrummet innebär att det finns en plats och 

en stol som vanligtvis ingen sitter på, något som kan påverka beteendet hos de 

studerade.” (Bryman 2018, s. 350). 

För undersökningens syfte valde jag att observera tolv lektioner i totalt tre olika moderna 

språk. Utöver detta valde jag även att observera två lärare i samma språkämne, spanska, 

eftersom den ena läraren har målspråket som modersmål och den andra inte och jag ville även 

inkludera möjligheten till att modersmålet påverkar användandet av målspråket i 

undervisningen. 

Inför varje lektion ställde jag mig inför klassen och talade om för dem varför jag skulle 

genomföra en observation och bad dem att inte lägga märke till min närvaro, sedan satte jag 

mig längst bak i klassrummet och började att anteckna. Jag hade observationsschemat framför 

mig (se bilaga 1) och varje gång läraren sa någonting på svenska eller målspråket satt jag en 

punkt bakom det berörda språket. Jag var noga att fokusera på och anteckna allt läraren sa. I 

resultatet presenteras mina anteckningar i tabellform, där jag summerar alla punkter från 

observationsschemat. Jag lade fokus på dessa situationer: 

1. Läraren inleder/ avslutat lektionen: 

2. Läraren ställer frågor till eleverna: 

3. Läraren ger eleverna uppgifter: 

4. Läraren svarar på elevernas frågor: 

5. Läraren berömmer eleverna 

6. Läraren ger eleverna återkoppling 

7. Läraren pratar enskilt med eleverna 

8. Lärarns dominerande språk (primära språk i observationsschemat) 
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9. Läraren förklarar grammatik 

 På det sättet kunde jag räkna ut det procentuella resultatet och åskådliggöra detta digitalt i 

tabellform. 

Efter observationerna valde jag även att genomföra en semistrukturerad intervju som också 

kallas djupintervju eller kvalitativa intervju, där, enligt Bryman (2018), forskaren använder 

sig av en lista med frågor, se bilaga 2, som kan besvaras fritt av intervjupersonen. Mitt syfte 

med intervjuerna var att förstå lärarnas språkval i undervisningen och knyta an till det som jag 

hade observerat. 

Dessutom ställdes det frågor som inte fanns med på listan men som är anknytande till temat. 

Undersökningen som genomfördes skedde enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

där lärarna som medverkade i undersökningen blev tillfrågade att delta genom ett 

informationsbrev, som förklarade undersökningens syfte och det frivilliga deltagandet samt 

rätten att avbryta deltagandet närsomhelst. Deltagarna godkände observationerna och min 

närvaro i enhet med samtyckeskravet. Eleverna och deras vårdnadshavare blev inte 

informerade eftersom observationerna skedde på undervisningstid och inte var etisk känsliga. 

I anslutning till varje observation och intervju, fick lärarna resultatet skriftligt och det 

inspelade materialet (intervjuerna) för att godkänna att det skrivna överensstämmer med det 

sagda.  

Datainsamlingsmetod och bearbetning 

Intervjuerna spelades in och det inspelade materialet transkriberades för att kunna citera 

lärarnas svar i sammanfattningen av intervjuerna. Enligt Bryman (2018) är transkiberade 

intervjuer lättare att analysera eftersom forskaren kan göra upprepade genomgånger av 

intervjupersonens svar och man kan på det viset bemöta anklagelser att analysen är påverkad 

av forskarens värderingar och fördomar. Efter varje transkription bad jag lärarna att 

kontrollera det skrivna för att säkerställa att texten var korrekt och pålitlig. Intervjuerna 

genomfördes i lärarnas språkklassrum och varade i cirka femton minuter. Varje 

intervjutillfälle bestämdes utifrån lärarnas personliga tidsram, detta skapade en avslappnad 

stämning och goda förutsättningar att få genomtänkta svar. Bryman (2018) menar att man ska 

genömföra intervjun i en lugn och ostörd miljö för att undvika att interjupersonen blir störd av 

buller i och utanför platsen, där intervjun sker. Dessutom ska eventuella medlyssnare inte 

påverka svaren under pågående intervjun. Telefonintervjun genomfördes i samtycke med 

berörd lärare under en tid som passade henne. Intervjun spelades inte in. Jag antecknade det 

som sades under intervjun och sammanfattade svaren efteråt. 

Urval 

Personerna, vilka var tre lärare som undervisar på samma skola och en lärare som undervisar 

på en skola i södra Sverige, var medverkande i mina intervjuer och jag valde personerna 

utifrån tiden jag hade till förfogande att skriva detta examensarbete och som därutöver kunde 

medverka i anslutningen av observationerna. 

Jag valde dessutom att genomföra en telefonintervju, eftersom personen som skulle intervjuas 

bor 80 mil från min kommun. Bryman (2018) hävdar att telefonintervjuer sparar både tid och 

pengar och att det ibland kan vara lättare att få ärliga svar på frågor som personen annars inte 

hade velat svara på. 

Urvalet i undersökningen är grundat på ett målstyrt urval vilket innebär att man väljer ut 

deltagare på ett strategiskt sätt så att de är relevanta för de forskningsfrågor som har 
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formulerats (Bryman, s. 496). Personerna som blev tillfrågade att delta i observationerna 

beskrivs närmare i avsnittet ”Lärarna som medverkade”. 

Jag valde att intervjua en lärare i södra Sverige (lärare 5) utöver de lärarna som ingår i 

observationerna, eftersom hon väljer att nästan uteslutande undervisa på målspråket och jag 

ansåg detta vara relevant för min undersökning. Lärare (4) intervjuas inte, eftersom intervjun 

inte kunde genomföras efter observationerna på grund av tidsbrist.Dessutom valde jag även en 

lärare som inte är legitimerad, men som har spanska som sitt modersmål. 

Anledningen till att jag valde ut dessa personer är för att undersöka om personernas 

modersmål påverkar användningen av målspråket på grund av eventuella bristande kunskaper, 

men även för att undersöka om personen som har målspråket som sitt modersmål har lättare 

att använda målspråket i undervisningen, eftersom det möjligtvis känns naturligt för personen 

i fråga. 

Jag valde att avgränsa mina observationer till årkurs 7, 8 och 9, eftersom dessa klasser redan 

har läst målspråket i minst två terminer och detta medförde att det redan fanns språkkunskaper 

hos eleverna. 

Lärarna som medverkade  

Lärare (1) Spanska 

Lärare (ES1) undervisar i spanska i årskurs 7–9 på grundskolan sedan 2012. Hon är utbildad 

inom kommunikationsvetenskap och läser just nu spanska vid en högskola i Sverige. Hon har 

jobbat som lärare (ej legitimerad) sedan sju år tillbaka. Hennes modersmål är spanska. 

Lärare (2) Spanska 

Lärare (ES2) undervisar i spanska och SO- ämnen på grundskolan 7–9. Hon tog lärarexamen i 

SO 4–9 i Umeå 1995, läste sedan in spanska A hösten 2003 och har sedan dess undervisat i 

SO och spanska på grundskolan, totalt i 23 år. Hennes modersmål är svenska. 

Lärare (3) Franska 

Lärare (FR3) är ämneslärare i bild och franska, med inriktning mot gymnasiet, men jobbar 

just nu med årskurs 7–9 på grundskolan. Hon tog lärarexamen sommaren 2016. Hon har 

jobbat som ämneslärare i tre år och jobbar numera enbart med franska i årskurs 7–9. Hennes 

modersmål är svenska. 

Lärare (4) Tyska  

Lärare (TY4) är behörig ämneslärare i tyska och idrott och hälsa på en grundskola i norra 

Sverige och har jobbat som lärare i över 20 år. Hennes modersmål är svenska. Tyska 

tillägnade hon sig både på högstadiet och gymnasiet men även på universitet. 

Läraren (5) Tyska 

 Lärare (TY5) undervisar i tyska och engelska på en högstadieskola i årskurs 7–9. Hon tog 

lärarexamen år 1986 och fick direkt efter utbildningen ett utlandslektorat i USA. Där jobbade 

hon i fem år, flyttade sedan tillbaka till Sverige för att undervisa didaktik, metodik, tyskt uttal, 

tysk kommunikation, tyska grammatik och engelska på ingenjörsprogrammet. Numera jobbar 

hon på grundskolan. Hon har jobbat som lärare i 33 år, hennes modersmål är tyska och 

svenska. 
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Validitet och Reliabilitet av observationerna 

Reliabiliteten för de strukturerade observationerna är höga, eftersom de följer samma mal vid 

alla tolv observationstillfällen, dock spelades dessa tillfällen inte in eller filmades, utan den 

skriftliga mallen var utgångspunkten för resultatet. Enligt Bryman (2018) kan den höga 

reliabiliteten bero på att det finns en lång tradition i skolan angående strukturerade 

observationer och att eleverna inte påverkas i samma utsträckning, eftersom de är vana vid 

sådana observationer. På grund av detta blir validiteten inte lidande i detta sammanhang, då 

lärarnas och elevernas beteende inte blir påverkade av observatörens närvaro. Bryman 

påpekar också att just klassrumssituationen är av en särställd karaktär, eftersom elever och 

lärare är upptagna med lektionens innehåll.  

”Dessutom ska vi vara medvetna om att människors medvetenhet om 

observatörens närvaro minskar som en följd av andra faktorers inverkan. Lärare 
och elever har till exempel många saker att göra i klassrummet, och det gör att 

effekten av observatörernas närvaro minskar genom de krav som klassrummet 

ställer på de närvarande personerna.” (Bryman, 2018, s.324) 

Dock finns det även reaktiva effekter som en sådan undersökning medföljer. Dessa reaktiva 

effekter är enligt Bryman (2018) av olika slag, men rolleffekten som medför att personerna 

som observeras intar en annan roll under observationstillfällen för att anpassa beteendet till 

forskningens syfte. I motsatsen till intervjuerna så är reliabilitet vid kvalitativa intervjuer inte 

av samma karaktär som i kvantitativa undersökningar. Detta beror enligt Bryman (2018) på 

att det inte är möjligt att exakt återskapa en social miljö eller sociala betingelser som ingår i 

en undersökning. Vidare menar han att det begränsade urval som kvalitativa undersökningar 

medför, påverkar validiteten i större sammanhang. Dock mättes det som jag ansåg var viktigt 

för undersökningen och uppfyllde kravet för validitet. Intervjuernas innehåll var präglat av 

samma frågor, dock fick lärarna svara fritt på några frågor, eftersom intervjuernas syfte var att 

få en djupare förståelse för lärarnas språkval och frågorna som ställdes kunde inte alltid 

leverera det.  
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som erhållits genom observationerna i klassrummet hos 

lärarna 1–4 samt intervjuerna med läraren 1–3 samt lärare 5. 

För att få en detaljerad översikt och en bättre förståelse för den kvantitativa undersökningen 

valde jag att presentera detta i tabellform, eftersom det framkommer när och i vilken 

utsträckning målspråket används i undervisningen på ett lättförståeligt sätt. Dessutom är de 

intervjuerna i direkt anslutning till observationsresultaten för att skapa en naturlig koppling 

sinsemellan. Resultaten sammanfattas kort innan den djupare analysen av resultatet. 

Lärare (1) Spanska 

Observation 

Lärare (1) beskrivs närmare under ”Lärare (1) Spanska”. Lektionerna inleds både på svenska 

och spanska på alla tre lektioner. Det förekommer att läraren inleder och förklarar uppgifter 

på spanska och översätter sedan till svenska. I enskilda samtal och när grammatik och 

övningar förklaras är lärarens primära språk svenska, emellanåt förklarar läraren begrepp på 

spanska, genom att hitta synonymer som eleverna förstår. I årskurs åtta används målspråket i 

större utsträckning (se Tabell 1) och eleverna svarar också på spanska. I årskurs nio ger 

läraren beröm och feedback på målspråket, några gånger även på svenska. På en del lektioner 

talar läraren i ett högt tempo med eleverna, det observeras att eleverna vill förstå men inte kan 

och uttrycker att läraren talar i ett för högt tempo. Eleverna lyssnar även på en spansk låt som 

de sedan får jobba med i övningsboken, denna övning förklarar läraren på svenska.  

Tabell 1 Lärare 1; ES med SV som modersmål 
 

Klass 7 Klass 8 Klass 9 Total 
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Inledning/avslutning 3 3 3 3 6 5 12 11 
Frågor till eleverna 4 2 3 5 6 2 13 9 

Uppgifter till eleverna 10 4 5 6 5 7 20 17 
Respons till eleverna 10 5 5 6 8 3 23 14 

Beröm/tillrättavisa 2 3 2 4 2 10 6 17 
Feedback 6 3 6 5 7 9 19 17 

Enskilda samtal 5 4 9 4 6 2 20 10 
Lärarens primära språk 6 5 5 7 7 4 18 16 

Förklaringar/Grammatik 6 6 8 11 8 2 22 19 

Total 52 35 46 51 55 44 153 130 

Procentuell   40,23%   52,58%   44,44%   45,94% 

Intervju 

Läraren anser att det behövs både svenska och målspråk i undervisningen, eftersom det är ett 

nybörjarspråk. Vid grammatikgenomgånger och instruktioner och när läraren talar enskilt med 

eleverna är svenska det språk som hon väljer, men betonar att det finns situationer där hon 

först talar på målspråk och sedan översätter det som har sagts till svenska för att säkerställa att 

eleverna har förstått. Frågorna besvarar läraren på spanska, särskilt när det gäller frågor som 

berör översättning av ord och fraser men också när eleverna frågar om ett toalettbesök eller 
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liknade. Hon berättar att hon ibland, särskilt i årskurs nio, kan förklara vissa ord på spanska, 

istället för att översätta dem.   

Det görs genom att prata runt ordet eller att hitta strategier för att lättare förstå. Hon betonar 

att man som lärare inte alltid behöver översätta orden direkt, men att det ibland är nödvändigt 

så att eleverna inte hamnar i en situation, där de inte förstår någonting. 

”En blandning behövs. Eleverna är duktiga på olika saker. Det är bra med 

variation.” 

I intervjun framkommer det också att åldern är en avgörande faktor för språkvalet, som delvis 

hänger ihop med en viss mognadsgrad av eleverna. 

I årskurs nio används det mindre svenska, däremot används svenska i mycket högre 

utsträckning i årskurs sex. Läraren anser dessutom att det är viktigt att använda andra 

strategier som kroppsspråk, miner och gestik i undervisningen istället för att översätta, men att 

man som lärare är väldigt muntligt och att det då blir lätt så att man översätter. ” Det är 

väldigt få ord som man kan härleda från svenskan, den enda hjälp man har är engelskan.” 

Lärare (2) Spanska 

Observation 

Lärare (2) beskrivs närmare under ”Lärare (2) Spanska”. Lektionerna inleder läraren både på 

svenska och spanska. Det förekommer mer spanska i årskurs nio där läraren dessutom går runt 

och ger respons till eleverna på målspråket. Ord som används för att berömma eleverna sägs 

uteslutna på målspråket. Modersmålet används i större utsträckning i årskurs sju och åtta, där 

uppgifter och grammatik förklaras på svenska och i liten utsträckning på spanska. Enskilda 

samtal sker nästan utesluten på modersmålet. Läraren talar på spanska vid introduktion av nya 

uppgifter och översätter sedan till modersmålet, eleverna svarar som regel på svenska. 

Eleverna uttrycker att de inte förstår det som sägs, men tar sig inte heller tid att försöka att 

förstå. Några vardagliga fraser förstår eleverna bra, en del kan de svara på. Läraren försöker 

emellanåt att uppmuntra eleverna att svara på spanska, vilka somliga gör och det berömmer 

läraren på spanska. I klassrummet förekommer det ibland att eleverna vill någonting särskilt, 

som att besöka toaletten. Dessa frågor ställs på spanska och läraren besvarar frågorna på 

spanska. 
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Tabell 2 Lärare 2; ES med ES som modersmål 

 
Klass 7 Klass 8 Klass 9 Total 
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Inledning/avslutning 4 3 1 4 1 3 6 10 
Frågor till eleverna 4 3 6 6 8 7 18 16 

Uppgifter till eleverna 8 9 10 3 11 8 29 20 
Respons till eleverna 6 2 8 3 5 4 19 9 

Beröm/tillrättavisa 2 6 2 4 0 5 4 15 
Feedback 6 6 9 6 2 7 17 19 

Enskilda samtal 8 4 10 6 7 3 25 13 
Lärarens primära språk 5 4 11 6 3 5 19 15 

Förklaringar/Grammatik 3 5 9 6 7 7 19 18 

Total 46 42 66 44 44 49 156 135 

Procentuell   47,73%   40,00%   52,69%   46,39% 

Intervju 

Läraren (2) har som mål att använda målspråket till 90% i undervisningen, men att olika 

faktorer har påverkat hennes val att prata på målspråket: ” 

”Ja det finns en historia bakåt i iden. När jag började att undervisa då var jag lite 

naiv och tänkte att jag kommer att prata spanska helt, och då blev det panik hos 

eleverna, det blev mentorssamtal, mentorer som hörde av sig till mig och jag blev 

skrämd. Sen blev jag lite bekväm och körde mera svenska och så har det varit. ” 

Hon berättar att instruktioner ger hon på målspråket i årskurs nio, i årskurs sex och sju sker 

detta moment helt på svenska, i årskurs åtta kan det vara en blandning av båda språken men 

att det också beror på dagsformen.  

Grammatiken förklarar hon på svenska, av den anledning att det finns avancerade begrepp 

som eleverna inte känner till, men hon reflekterar själv över att grammatiken är ett redskap för 

att kommunicera och att det ska bli ett naturligt moment i undervisningen.  

Vidare överväger hon att eleverna behöver vara medvetna om att de reser utomlands när de 

kliver in i ett språkklassrum och utomlands finns det ingen som översätter svår grammatik 

eller nya ord för dem, utan där utnyttjar man miner, kroppsspråk och gester eller andra 

strategier för att stödja kommunikationen. Hon uppger själv att ”klassiska” 

undervisningsformer, som grammatikgenomgånger och översättningar inte ger eleverna den 

typen av stimulans som de behöver för att lära sig språket och att det dessutom leder till att 

eleverna blir uttråkade. I undervisningen har hon börjat att använda kroppsspråket på ett 

medvetet sätt och eleverna har uppskattat detta. Läraren förklarar att hon känner sig mest 

trygg att använda målspråket när de pratar om konkreta saker, som är lätta att förklara och 

som eleverna är bekanta med. På frågan om hon använder svenska eller målspråk när hon 

pratar enskilt med eleverna, svarar hon att svenska är det språk och väljer och att hon inte är 

nöjd med valet. Hennes mål är att använda målspråket så mycket det går, men att hon just nu 

befinner sig i en övergångstid, där hon måste hitta nya vägar och sätt att använda målspråket i 

undervisningen och skapar en större förståelse för eleverna.  
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Lärare (3) Franska 

Observation 

Lärare (3) beskrivs närmare under ”Lärare (3) Franska”. Lektionerna inleder hon i årskurs åtta 

och nio nästan uteslutande på målspråket och avslutar både på svenska och franska. I årskurs 

nio pratar läraren till största delen franska och förklarar nya ord med hjälp av synonymer, 

vissa ord översätts. Hon talar även i enskilda samtal på målspråket med eleverna och förklarar 

uppgifter på målspråket. I årskurs sju används svenska som arbetsspråk och läraren skriver 

franska meningar och ord på tavlan som sedan översätts, eleverna skriver även ett diktamen 

som översätts i efterhand. I årskurs åtta befinner sig en elev som talar franska i hemmet och 

den eleven tilltalar läraren enbart på målspråket. I en övning som de genomför i årskurs åtta 

ska eleverna benämna kroppsdelarna. Läraren pekar på olika kroppsdelar och eleverna svarar 

glatt på franska, hon förklarar uppgiften på franska och svenska. Lärarens dominerande språk 

är trots allt svenska, då många ord och fraser översätts. 

Tabell 3 Lärare 3; FR med SV som modersmål 
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Inledning/avslutning 2 4 3 5 3 5 8 14 
Frågor till eleverna 5 2 6 3 2 4 13 9 

Uppgifter till eleverna 9 1 6 5 4 7 19 13 
Respons till eleverna 8 3 5 2 5 5 18 10 

Beröm/ tillrättavisa 5 2 3 5 2 9 10 16 
Feedback 9 1 6 8 3 7 18 16 

Enskilda samtal 6 2 5 2 4 11 15 15 
Lärarens primära språk 6 1 5 2 2 5 13 8 

Förklaringar/Grammatik 7 0 5 4 3 5 15 9 

Total 57 16 44 36 28 58 129 110 

Procentuell   21,92%   45,00%   67,44%   46,03% 

Intervju 

Lärare (3) anser att det är jätteviktigt att använda målspråket i undervisningen, eftersom det är 

den enda input de får i deras vardag, jämfört med engelskan, även för dem som befinner sig 

på en lägre nivå. Hon anser att man som lärare måste försöka att anpassa språket efter 

elevernas förutsättningar och inte använda svåra ord som kan förstöra kommunikationen. 

Läraren menar att hon ofta ger instruktioner på franska och sedan översätter dem ifall någon 

elev inte varit uppmärksam eller förstått det som har sagts. Vidare menar hon att åldern och 

nivån på eleverna påverkar hennes språkval, eftersom många elever blir stressade när dem 

inte förstår och då använder hon en del svenska. ” Ju äldre de blir desto mer blir det en poäng 

att använda franska så mycket som möjligt. 

Grammatiken förklarar hon på svenska:” Jag tror att det är en klassiker”. Vidare berättar hon 

att de äldre grupperna i årskurs nio förstår när man förklarar grammatiken på franska, men att 

de måste ha uppnått en viss språklig nivå. Läraren anger att hon beroende på gruppen och 

temat, använder en del gester och miner, även charader och gissningslekar som eleverna 

uppskattar. ” när jag förklarar att jag har ont och pekar på halsen, att jag har ont i halsen”.  
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Hon påstår, att det är svårare att använda miner och gester, likaså kroppsspråk när det gäller 

avancerade begrepp, men att det är ett viktigt redskap att främja kommunikationen. Läraren 

säger också att hon väljer svenska när hon förklarar övningar och när hon pratar enskilt med 

eleverna, av den anledning att hon vill säkerställa att alla elever förstår och inte känner sig 

vilsna. Hon berättar vidare att vissa frågor som eleverna inte förstår behöver hon endast läsa 

högt på franska för dem och då ”klickar” det. Läraren menar vidare att hon känner sig trygg 

att använda franska, även om det inte är hennes modersmål. I vissa situationer behöver hon 

kolla upp svåra begrepp/ avancerade ord, till exempel när niorna skriver komplexa texter.  

Lärare (4) Tyska 

Observation 

Lärare (4) beskrivs närmare under ”Lärare (4) Tyska”. Läraren inleder lektionen i årskurs nio 

till största delen på tyska, vissa förklaringar sker på svenska men läraren använder även i 

enskilda samtal ett kontinuerligt språk, nämligen tyska. I den lägre årskursen används svenska 

i större utsträckning, dock inleder läraren alltid lektionen på målspråket och översätter enbart 

enstaka ord/ fraser. I årskurs nio är lärarens primära språk tyska och eleverna är väl bekanta 

med målspråket som arbetsspråk. I årskurs sju och åtta använder eleverna inte tyska som 

arbetsspråk, det talas svenska i nästan alla situationer. Feedback och ord som ”tack”, 

”varsågod” och ”bra” säger läraren på tyska. Läraren försöker att uppmuntra eleverna att prata 

tyska. I årskurs åtta tränar eleverna på ett rollspel och läraren hjälper dem att uttala orden rätt 

och ger kontinuerligt feedback på tyska och ibland på svenska. 

Tabell 4 Lärare 4; DE med SV som modersmål 
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Inledning/avslutning 6 1 2 2 2 2 10 5 
Frågor till eleverna 4 2 3 1 1 3 8 6 

Uppgifter till eleverna 6 2 5 1 3 3 14 6 
Respons till eleverna 4 2 4 2 1 3 9 7 

Beröm/ tillrättavisa  3 1 3 2 1 3 7 6 
Feedback 5 1 4 4 2 4 11 9 

Enskilt samtal 6 2 7 4 3 8 16 14 
Lärarens primära språk 6 1 4 1 2 4 12 6 

Förklaringar/Grammatik 7 1 6 1 3 4 16 6 

Total 47 13 38 18 18 34 103 65 

Procentuell   21,67%   32,14%   65,38%   38,69% 

Lärare (5) Tyska 

Intervju 

Lärare (5) undervisar i tyska och menar att om en lärare inte använder målspråket i 

undervisningen så följer man inte sitt uppdrag. ” tyska måste man locka fram och det är 

lärarens uppdrag att göra det.” Hon tänker på förutsättningar för att lära sig tyska i relation till 

engelska och menar då att dessa två språk inte går att jämföra med varandra, eftersom 

engelskan är så förankrad i det svenska samhället. Läraren berättar att det endast finns två 



 

24 

 

tillfällen då hon använder svenska i undervisningen: ”Introduktion av ny grammatik eller om 

det börjar att brinna.”, dvs. när det är avgörande för eleven att förstå kontexten eller när 

eleven är på gränsen till att ge upp att försöka själv. 

Hon berättar vidare att hon skriver instruktionerna på svenska men att hon väljer att förklara 

dem på tyska. Allt annat i undervisningen sker på målspråket, där hon använder miner, ritar 

på tavlan, använder kroppsspråket och olika föremål. Läraren talar också om att hon alltid 

inleder och avslutar lektionen på tyska, detta gäller även för de yngre elever som befinner sig 

på en lägre språklig nivå. På frågan om vilket språk hon väljer när eleverna frågar någonting 

så svarar hon att hon uppmanar eleverna att byta språk. 

” Man vrider på sig och visar eleverna att de ska försöka prata på tyska. Vi pratar 

mycket om att man ska prata på målspråket. Det är viktigt att utmana sig och 

utsätta sig för det. ” 

Dessutom anser hon att alternativa strategier som kroppsspråk, miner och gester gör 

undervisningen roligare, att man som lärare bjuder på sig själv och att eleverna uppskattar det. 

Hon avslutar intervjun med sina ledord: “Learning by doing not learning by watching.” 

Resultatanalys och diskussion 

Observationerna 

I nästintill samtliga observationer framkommer det att målspråket är det dominerande 

arbetsspråket i årkurs nio. Lärarens primära språkval i de lägre åldrarna är svenska, vilket 

dock varierar mellan de olika språken. Lärarna (1) och (2) följer ett jämnt resultat i alla 

årskurser, medan lärarna (3) och (4) resultat varier kraftigt beroende på årskurs. Variationen 

kan bero på att klasserna inte befinner sig på samma nivå, då båda lärarna tar upp att det är 

viktigt att anpassa nivå utifrån elevernas nivå av språkutveckling. 

Målspråksanvändning överskrids inte hos någon lärare med femtio procent totalt sett, vilket 

innebär att det dominerande språket i undervisningen hos alla språklärare trots allt är svenska. 

Lärare (1) som har ett annat modersmål än resterande lärare talar målspråket i samma 

utsträckning som de övriga lärarna, vilket visar i detta sammanhang och i denna studie att 

modersmålet inte påverkar användningen av målspråket. Hos samtliga lärare sker 

grammatikförklaringar på svenska eller både på svenska och på målspråket. Detta 

framkommer även i intervjuerna och förklarar språkvalet som läraren gör i detta sammanhang. 

Den inledande och avslutande delen av lektionen väljer samtliga lärare att hålla på 

målspråket, dock finns det även här lärare som väljer att enbart använda modersmålet. 

(översättning). Målspråket används i större utsträckning när eleverna beröms eller 

tillrättavisas, till exempel för att ge feedback. I det stora hela framkommer det att eleverna 

endast möter talat målspråk i för dem välkända områden, sällan när någonting nytt 

introduceras. Läraren använder svenska för att förklara nya termer/ begrepp och även när 

viktig information ska förmedlas.  

En viktig del i observationerna är, att lärarna oftast säger en stor mängd på målspråket, oftast i 

en väldigt hög fart och med många nya begrepp, som sedan översätt till svenska. Lärarna hade 

ett högt ”tempo” att förmedla ny kunskap på och gav eleverna sällan tid att fundera kring den 

nya inputen, utan det översattes nästan direkt.  
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Intervjuerna 

I anslutning till observationerna genomförde jag intervjuer med de tidigare nämnda lärarna, 

för att få en djupare förståelse av deras språkval i undervisningen.  

I intervjuresultatet tycker samtliga lärare att ny grammatik ska klargöras på modersmålet, 

eftersom eleverna inte alltid är bekanta med grammatiska begrepp, varken på svenska eller 

målspråket. Detta stödjs även av observationerna. Däremot är inte alla överens om att använda 

målspråket som arbetsspråk i undervisningen, av den orsaken att eleverna inte befinner sig på 

en tillräckligt hög språklig nivå för att kunna förstå allt som sägs i undervisningen. 

Det framkommer även att målspråket används i undervisningen, men att det ofta översätts till 

svenska för att öka förståelsen hos eleverna. Lärarnas åsikter om vikten att använda 

målspråket i undervisningen skiljer sig i hög grad. En lärare påtalar betydelsen att variera och 

översätta för att öka förståelsen hos eleverna och en annan lärare beskriver att inputsfaktorn 

minskar, när det inte talas på målspråket i undervisningen.  

Vidare framför lärarna att andra strategier som kroppsspråk, miner och gester är 

betydelsefulla för att stötta kommunikationen i olika sammanhang och för att åstadkomma en 

roligare undervisning, som eleverna uppskattar och där lektionen skapar utrymme för ett 

kommunikativt samspel, där målspråket får stöd av andra strategier. En av lärarna anser att 

målspråksanvändningen ingår i lärarens uppdrag. Lärare (5) har både svenska och tyska som 

modersmål men säger själv att hon känner sig säkrare i det svenska språket, dock talar hon 

nästan alltid på målspråket med eleverna. Resterande lärare framför att det kan vara svårt att 

använda målspråket, särskilt i den lägre åldern, men att tidsbrist och dagsformen också är 

faktorer som påverkar tillämpande av målspråket. 

Ambitionen hos samtliga lärare är att använda målspråket i undervisningen i större 

utsträckning. Däremot anser även en av lärarna att detta skulle kräva en omstrukturering av 

lektionen och en anpassning för att genomföra detta. 

Alla deltagande lärarna påtalar hur viktigt riklig input är för elevernas språkutveckling och 

utökning av ordförrådet. Men att det alltid behöver ses kritiskt i relation till hur viktigt det är 

att eleven förstå allt vad läraren säga. Till sist så är användning av målspråket och 

modersmålet en avvägningsfråga för varje individuell lärare i sin unika situation. 

Summering av observationerna och intervjuerna 

Observationerna och intervjuerna står i enlighet med i bakgrunden beskrivna teorier och 

modeller för språkinlärning. Lärarna använder sig dels av målspråket dels av modersmålet i 

olika situationer under lektionerna. 

Grammatik- och översättningsmetoden verkar vara den mest vanliga undervisningsmetoden 

bland alla deltagande lärarna, då förståelsen av innehållet har en hög prioritet för lärarna. De 

menar att eleverna på grund av icke-förståelse eller för stor utmaning mest sannolikt skulle 

vara kontraproduktiv för den fortsatta inlärningsprocessen. Det innebär att om denna metod 

skulle ersättas med direktmetoden, som baserar sig på input hypotesen enligt Kraschens, 

skulle eleverna, enligt kommentarerna i intervjuerna överbelastas. Lärare (2) upplever ett 

scenario då hen använde i stor utsträckning målspråket men fick backa till 

modersmålsundervisning istället, då eleverna ville byta ämnet. 

När jag började att undervisa då var jag lite naiv och tänkte att jag kommer att 

prata spanska helt, och då blev det panik hos eleverna, det blev mentorssamtal, 

mentorer som hörde av sig till mig och jag blev skrämd. 
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Överbelastning och understimulering är ett vanligt fenomen, då lärarna valde konsekvent 

understimulering före utmaning, till exempel genom att översätta åt eleverna eller att byta till 

modersmålet. 

En form av direktmetoden enligt Ericsson (1989) används ej av deltagande lärare, visar 

observationerna. Anledning till detta är delvis den brist på tid som lärarna har till förfogande 

under lektionerna, då en direktmetod kräver längre tid för att etablera samma 

kontextförståelse. Lärare (5) är den läraren som i störst utsträckning använder sig utan 

direktmetoden, då hon istället för översättning använder sig utav miner, gester och 

synonymer. De övriga lärarna vill säkerställa att eleverna ska förstå och använder översättning 

från målspråket till modersmålet istället. I intervjuerna tänker lärarna på att de själva borde 

kunna använda mer alternativa förklaringsmedel istället för raka översättningar, men tycker 

själva att de som språklärare är mycket muntligt fokuserade istället för att anamma alternativa 

hjälpmedel som gestik och mimik samt att rita eller imitera. 

Det förekommer att lärarna använder sig av dessa alternativa strategier som gester, 

kroppsspråk eller miner för att förmedla ett innehåll, dock är översättning av ord och fraser 

det primära sättet att förklara ett nytt innehåll eller begrepp för eleverna. I Skolinspektionens 

rapport (2010) framkommer det att endast tre av fyrtio undersökta skolor använder målspråket 

i en tillräcklig hög utsträckning, vilket stämmer med min undersökning. Språkvalet som 

lärarna gör kan grunda sig i GERS (Skolverket, Gemensam europeisk referensram för språk: 

lärande, undervisning och bedömning, 2007), som belyser betydelsen av variation och olika 

språkinlärnings och språkundervisningsprocesser, där det centrala syftet med 

språkundervisning är att förmedla kunskap samt att inte utesluter metoder som främjar 

språkinlärningen.  

Det finns ambitioner hos samtliga lärare att använda målspråket i större utsträckning. En av 

lärarna vill använda målspråket 90% av lektionstiden. I den här undersökningen finns det en 

lärare som endast använder modersmålet vid grammatikgenomgånger och som hon säger: 

”När det börjar att brinna”. Hennes åsikt är, att språklärare är skyldiga att tala på målspråket 

med eleverna för att fullfölja sitt uppdrag som lärare i moderna språk. 

Användning av målspråket anses som mycket viktigt, precis som en annan lärare sa så är 

vikten av input i form av målspråket avgörande, eftersom språket eleverna hör i 

undervisningen brukar vara den enda input de får ta del av i sina språkstudier. Det innebär att 

mängden lektionstid som utförs enligt direktmetoden är en minimal andel av dagens lektioner, 

men lärarna är överens om att denna del är den mest avgörande i elevernas språkstudier. 

Utöver detta finns ytterligare en viktig aspekt för undervisningsvariation, som en av lärarna 

beskriver. Variation och utmaningar i undervisningen är en viktig del så att eleverna förstår 

läraren men samtidigt blir utmanande att ta till sig nya ord utan att översätta. Denna synpunkt 

stödjs av Kraschens inputhypotes och att input måste vara mitt emellan stimulerande och 

utmanande, dvs. på lite svårare nivå än elevens. 

Även Tornberg (2009) understryker att tillämpning av modersmålet är ett vanligt 

förekommande fenomen i språkundervisningssammanhang, vilket hon dock inte förespråkar, 

hon talar om att målspråket som ska användas som arbetsspråk (Malmberg Per, 2000) 

Resultatet visar att lärarna använder målspråket i för eleverna, välbekanta sammanhang, samt 

när det ges beröm och feedback till eleverna.  

Under en av observationerna genomförde eleverna ett rollspel under lektionen som ledde till 

en ökad grad av målspråksanvändning, som enligt Bardels (2018) kommunikativa 

språkundervisning är ett bra sätt att skapa en miljö av trygghet för eleven att tala fritt på 
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målspråket och producera eget textmaterial muntligt och spontant. Graden av rollspelet, dvs 

hur mycket som spontant produceras av eleverna, beror på kunskapsnivån. 

Vidare visar resultatet att grammatikgenomgånger, introduktioner av nya uppgifter/ övningar, 

viktig information samt förklararingar av nya begrepp och ord sker på modersmålet, men 

detta medföljer att den rikliga input som Nilsson( 2018) talar om, får eleverna inte ta del av 

utan istället får de emotta färdig och lättförståeligt information, som inte främjar deras 

språkutveckling, men som gynnar lektionens tidsstruktur och undvika situationer där eleverna 

måsta utmana sig själv, dvs. i+1 regeln. 

Jag kan konstatera efter genomgång av nämnda teorier och modeller samt befintligt 

forskningsmaterial och mina egna studier att modersmålet idag fortfarande är det 

fundamentala utlärningsspråket i enlighet med grammatik- och översättningsmetoden, även 

för läraren som har målspråket som modersmål. Detta är i sin helhet en gemensam nämnare 

för alla lärare som ingick i observationerna, då de under alla sina lektioner användar 

översättningar av texter, och det som läraren själv säger och ord som elever inte kan förstå. 

Översättningsmetoden används i detta sammanhang frekvent, lärarnas förklaringar till detta 

språkval, vilket  grundar sig på att de vill säkerställa att eleverna förstår det som sägs och att 

informationen kommer fram, så att eleverna kan tillägna sig nya ord. 

Den kognitiva inlärningsteorin förespråker enligt Abrahamsson( 2017) att modersmålet kan 

användas för att analysera och dra slutsaser för att förstå språkets uppbyggnad, detta genom 

att översätta ord och fraser. Tornberg (2009) talar i detta sammanhang om att eleverna inte ser 

helheten av texten utan att de istället fokuserar på enstaka ord och fraser, som de inte förstår. 

Hon förespråkar, precis som lärare (5) att eleverna behöver utmana sig för att tillämpa ett 

språk och detta sker genom att se helheten istället för isolerade ord. 

Därav kan jag vidare dra slutsatsen att det mest vanliga i dagens spåkundervisningens metodik 

bygger vidare på grammatik- och översättningsmetodiken med direktinlärningsmetodiken, 

dvs. målspråksanvändning av läraren, varav den förekommer i olika nivåer, där läraren 

anpassar målspråket till elevernas språkkunskaper, medan läraren då och då även utmanar 

eleverna. Den tydligaste implementeringen av denna direktmetoden kan observeras i de fall då 

läraren berättar någonting eller eleverna lyssnar på musik eller texter på målspåket. 

Slutligen används den audiolingvala metoden samt den kommunikativa 

spåkundervisningsmetoden som komplement i undervisningen. Inlärda fraser och styrda 

former för att  t ex be om att gå på toaletten, att be om ursäkt, att höra om positiv och negativ 

feedback samt att ställa en fråga i fall eleven inte har förstått leder till en naturlig koppling till 

målspåket genom repetitiva mönster. 

Utöver det används senare i språkinlärning, för det mesta i slutet av årskurs 8 eller i början av 

årskurs 9, rollspel och grupplekar baserat på målspåket som är ett exempel på den 

kommunikativa spåkundervisningsmetoden där läraren intar en passiv-stödjande roll snarare 

en en aktiv-lärande för att främja spåkutveckling i en för eleven naturligt samtalsmiljö. 

Metoddiskussion 

De valda metoderna, för att svara på undersöknings frågeställningar, gav ett både brett men 

även djupt resultat. Observationerna genomfördes enligt samma observationsschema, som var 

av en kvantitativ karaktär. Som tidigare nämnt spelar några faktorer en avgörande roll när 

man genomför observationer. För validiteten spelar bland annat den så kallade ” 

Försökskanineffekten” som enligt Bryman (2017), påverkar undersökningspersonerna sätt att 

bete sig, en avgörande roll. Bryman (2017) menar även att deltagarna kan gå in i en roll, för 

att anpassa beteendet till undersökningens syfte. Om observationerna skulle genomföras på 



 

28 

 

samma sätt med samma observationsschema skulle resultatet i förhållandet till undersöknings 

syfte till störst sannolikhet uppnå samma resultat, detta är viktigt för att uppnå en hög grad 

reliabelt.   

Men eftersom lärarna som observerades inte representerar Sveriges samtliga språklärare är det 

svårt att generalisera resultatet. Intervjuerna genomfördes i tre av fyra fall ansikte mot ansikte 

men i ett fall som blev en telefonintervju aktuell eftersom avståndet mellan intervjupersonen 

och mig var för långt. Bryman (2017) anser att det ibland kan vara lättare att ställa och svara 

på känsliga och personliga frågor samt att svaren kan vara ärligare än om intervjun hade sket 

ansikte mot ansikte. Samtliga deltagare svarade ärligt på frågorna och utvecklade sina svar 

med öppenhet för nya frågor. Eftersom semistrukturerade intervjuer genomfördes och alla 

spelades in, fanns det möjlighet för följdfrågor som var betydelsefulla för undersökningens 

syfte.  

 Graden av reliabilitet och validitet i kvalitativa undersökningar är svåra att avgöra, eftersom 

det är svårt att ”frysa in” en social miljö och de sociala betingelserna. (Bryman 2017). Och det 

går inte att generalisera svaren. 

Båda metoderna kompletterar varandra och frågeställningarna i undersökningen besvarades. 

För att kunna generalisera resultatet, hade det behövts ett större antal deltagare men även flera 

observationer under en längre period. Metoderna valdes för att få en helhetsbild av endast 

några språklärare och för att få svar på undersöknings frågeställningar. 

Slutsats 

I enlighet med mina litterära studier, 

tidigare forskning, europeiska och svenska 

riktlinjer som ges av GERS samt 

Skolverket bekräftar min undersökning 

behovet av en multifunktionell och 

tvärgående undervisningsform för modern 

språkundervisning. 

De nödvändiga stegen i den språkliga 

utvecklingen hos eleverna är inte möjlig att 

åstadkomma med ensidig undervisning i 

enlighet med en utvald modell eller teori 

utan det finns ett  stort behov av ett 

koordinerat samspel av ett flertal modeller, 

som främjar olika delar av språkinlärning, 

från den grammatiska förståelsen över 

ordförrådet som byggs upp genom dels 

översättningar såsom vidare förståelse 

genom input hypotesen fram till det översta stadiet av trygghet för eleverna, så att de känner 

sig bekväma med att reproducera eget språkmaterial, som först är planerat av läraren och 

senare spontant i till exempel rollspel. (Se min egen inlärningspyramid som visualiserar dessa 

steg) 

I viss form uttrycker lärarna en önskan om att kunna använda mer målspåksundervisning än 

de gör idag. I detta kan jag se en möjlighet till vidare studier som fokuseras på vilka metoder 

som främjar språkinlärning på bästa sättet långsiktigt, eftersom subjektivt sett har lärarna som 

deltog i intervjun endast nämnt den kortsiktiga intressestimulansen av eleverna, som ett hinder 

kommunikativa 
språkunder-

visningsmetoden

Audiolingvala 
metoden

Direktmetoden

Grammatik- och 
översättningsmetoden

Figur 2 - Inlärningspyramiden 
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för en ökad användning av målspråksundervisning. Det kan anses som mycket svårt hur exakt 

den ”i+1” regeln för utmaning egentligen kan användas praktiskt under lektionerna. 

Detta arbete har dessutom identifierat lärarens val av undervisningsmetod som avgörande för 

hur ofta målspråk och modersmål används i ämnet moderna språk. Om detta inte skulle ha 

varit fallet och mängden målspråksanvändning hade varit styrd genom yttre riktlinjer skulle 

detta ha visat sig i mina observationer. Dessutom hade lärarna inte yttrat en önskan om mer 

målspråksanvändning samt lyft dess viktighet för språkinlärning. Undersökningen visar även 

att lärarnas modersmål inte påverkar användandet av målspråket i klassrummet och att 

modersmålet (svenska) dominerar i språkundervisningen, vilket även skolinspektionen(2010) 

visar. 
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Bilaga 1  

Observationsschema: 

Antal elever: _________________ 

Klass: _______________________ 

Datum: ______________________ 

Språk: _______________________ 

Lärarens modersmål: ___________ 

 

 

1. Läraren inleder lektionen:                                   Svenska: 

                                                                                Målspråk: 

 

 

2. Läraren ställer frågor till eleverna:                    Svenska: 

                                                                                Målspråk: 

 

3. Läraren ger eleverna uppgifter:                          Svenska: 

                                                                                Målspråk: 

 

 

4. Läraren svarar på elevernas frågor:                   Svenska: 

                                                                                 Målspråk: 

 

 

5. Läraren berömmer eleverna:                              Svenska: 

                                                                                Målspråk: 

 

 

6. Läraren ger eleverna återkoppling                      svenska: 

                                                                                 Målspråk: 

 

 

7.  Läraren pratar enskilt med eleverna                 svenska: 

                                                                                 Målspråk: 

                                                                                

8. Lärarns dominerande språk                              svenska: 

                                                                              Målspråk: 

 

9. Läraren förklarar grammatik                           svenska:    

   Målspråk: 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

 Intervjufrågor som kan besvaras fritt av läraren: (spelas in och transkriberas)  

• Vad tycker du övergripande om användandet av målspråket / svenska i 

undervisningen? 
• I vilka situationer använder du hellre svenska / målspråket? 
• Vilket språk använder du när du ska ge instruktioner och varför gör du det? Förklara! 
• På vilket språk inleder och avslutar du lektionen? 
• På vilket språk förklarar du grammatiken? Varför väljer du just detta språk? 
• Vilket språk använder du när du ställer frågor till elever? 
• Vilket språk väljer du att svara på, när eleverna frågar dig någonting? I vilka 

sammanhang väljer du svenska och i vilka målspråket? 
• Vad tycker du om att använda målspråket och att använda andra strategier som 

kroppsspråk, miner med mera i undervisningen istället för att översätta till svenska? 
• I vilka situationer känner du dig trygg att använda målspråket? När inte? 
• Vilket språk använder du när du pratar enskilt med eleven för att till exempel förklara 

en övning? 

 


