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Syftet med denna studie är att undersöka hur mycket läraren respektive eleverna 
använder målspråket i ämnet spanska, steg 1 på gymnasiet, samt undersöka om och i 
så fall hur lärarens målspråksanvändning påverkar eleverna på en nybörjarnivå i 
språket. Studien har utförts på två gymnasieskolor med hjälp av observationer och 
intervjuer av de observerade lärarna samt av elever ur varje klass. Resultaten visar att 
lärarna använde en väldigt liten del av sin taltid på målspråket, endast 6 %. Eleverna 
däremot talade mer av sin taltid på målspråket, 54 %. Men det språk som talades på 
målspråket var ingalunda fritt producerat, utan eleverna använde endast målspråket 
till att besvara lärarens faktabaserade frågor eller vid styrda kommunikativa 
övningar. I denna studie fann jag inga direkta kopplingar mellan lärarens och 
elevernas målspråksanvändning mer än att endast faktabaserat tal på målspråket 
förekom, från såväl lärare som elever. Även om mina resultat inte visade på några 
samband mellan lärarens och elevernas målspråksanvändning, står jag fast vid min 
övertygelse om att ett ökat användande av målspråket från läraren kommer öka 
elevernas användning av målspråket, vilket även styrks av flertalet språkforskare.  
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1. Inledning 
Att som lärare tala det språk i klassrummet som ska läras ut känns för mig som 

blivande lärare i moderna språk som en självklarhet. Men tyvärr är det inte 

verkligheten i alla klassrum. Jag har erfarit, i och med de perioder jag varit ute i 

verksamheten på praktiker samt arbetat som timvikarie, att användandet av 

målspråket är väldigt varierat, speciellt i moderna språk.  

Då det finns olika vitt skilda teorier kring språkinlärning som beskrivs längre fram i 

denna studie, så är det ofta den personliga övertygelsen hos läraren angående 

språkinlärning som styr de didaktiska valen denne gör. Min erfarenhet är att där 

läraren använder målspråket i större utsträckning som ett arbetsspråk i klassrummet 

så gör även eleverna det och de förstår talat målspråk i större utsträckning. Men det 

är en långsam process och inget som går att ändra på en vecka eller två. Min 

nyfikenhet på hur de moderna språken skall läras ut på ”bästa sätt” ligger till grund 

för denna uppsats och jag skall här försöka närma mig ett svar.  

Som jag tidigare nämnde spelar lärarens syn på språkinlärning stor roll för hur 

språkundervisningen går till. Min övertygelse som blivande språklärare är att språket 

lärs in då eleverna får höra det så mycket som möjligt, de behöver som Sundell 

(2001) säger ”bada i språket” (s.41). Visst är det som språklärare en stor tillgång att 

även kunna tala elevernas modersmål för att förklara något eleverna upplever som 

svårt. Men i alltför många klassrum har jag sett att läraren nästan enbart talar 

modersmålet då de undervisar i moderna språk, vilket enligt min mening inte främjar 

språkinlärningen då målet med undervisningen ändå är att lära sig att använda 

språket och inte att lära sig om språket. Även kursplanerna i moderna språk 

förespråkar en kommunikativ språksyn där det talade språket står i centrum 

(SKOLFS 2000:87; SKOLFS 2010:124). 

Då inte många tidigare studier av målspråksanvändningen på en nybörjarnivå av ett 

främmande språk är gjorda, föll mitt val på att studera denna nivå närmare, närmare 

bestämt steg 1, som är den första kursen i spanska. En annan bidragande orsak till 

varför valet föll på just det första steget är att jag fått den uppfattningen att 

språklärare inte använder målspråket i sin undervisning i så stor utsträckning på 

denna nivå då de ofta anser att eleverna har för liten kunskap i språket för att förstå 

det. Denna uppfattning har jag bildat mig då jag gjort min verksamhetsförlagda 
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utbildning inom lärarprogrammet på olika skolor, samt då jag arbetat som 

lärarvikarie och då stött på många språklärare med skilda uppfattningar kring elevers 

språkinlärning. Nu vill jag undersöka närmare om min uppfattning stämmer, och se 

vilka orsakerna kan vara till lärarnas inställning till att använda målspråket i 

klassrummet. 

1.1 Syfte 
Med denna studie vill jag undersöka hur mycket läraren respektive eleverna använder 

målspråket i ämnet spanska, steg 1 på gymnasiet, samt undersöka om och i så fall hur 

lärarens målspråksanvändning påverkar eleverna på en nybörjarnivå i språket.  

1.2 Problemformulering 
För att uppnå ovanstående syfte undersöker jag följande frågeställningar: 

• Hur stor andel av taltiden används målspråket i klassrummet av läraren och 

när? 

• Hur stor andel av taltiden används målspråket i klassrummet av eleverna och 

när? 

• Finns det något samband mellan lärarens och elevernas 

målspråksanvändning?  

• Ger ett större användande av målspråket från läraren ett större användande av 

målspråket från eleverna? 

1.3 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats består av förutom denna inledande del en forskningsbakgrund, en 

metoddel, resultatredovisning, analys av resultaten samt en avslutande diskussion. 

Forskningsbakgrunden består av två delar. Den första är en teoretisk bakgrund, här 

beskrivs olika teorier kring språkinlärning och historiska metodval som har präglat 

dagens språkundervisning, och här redovisas även vad styrdokumenten säger om 

ämnet kommunikation och målspråksanvändning i klassrummet. Den andra delen 

består av en presentation av tidigare forskning inom ämnet målspråk i klassrummet. 

Metoddelen beskriver mina val av metoder för studiens utförande samt hur de gick 

till. I resultatredovisningen redovisas de resultat som mina fältstudier gav för att 

sedan analyseras i analysdelen. I den avslutande diskussionen diskuteras hela studien 
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med utgångspunkt i studiens syfte, och förslag på kommande forskning inom ämnet 

ges. 

1.4 Begreppsförklaringar 
Målspråk är det språk i språkundervisningen som är målet med undervisningen. I 

t.ex. engelskundervisningen är engelska målspråket (CVC, lengua meta). 

Moderna Språk syftar här till skolämnet moderna språk som oftast består av ett val 

mellan Franska, Tyska och Spanska. En del skolor erbjuder även andra språk så som 

Italienska och Kinesiska t.ex. 

Modersmål (L1) är det första språk ett barn lär sig, även kallat förstaspråk. De barn 

som växer upp i en flerspråkig miljö kan tillägna sig flera modersmål samtidigt (CVC, 

lengua materna) . I den här studien refererar modersmål till svenska även om det 

inte är allas modersmål i dagens mångkulturella skola. 

Främmande språk (L2) är det språk som lärs in då individen helt eller delvis tillägnat 

sig sitt modersmål i en miljö där det inte naturligt hör hemma, så som de moderna 

språken är i den svenska skolan (CVC, lengua meta). 

Input menas i språkinlärningssammanhang det språk som inläraren blir utsatt för, 

allt den läser och hör (CVC, aducto).  

Output är det språkinläraren producerar, både talat och skrivet språk (CVC, educto). 

Kod kallas ibland inom språkvetenskapen ett språk eller en språkvarietet för. Då en 

individ skiftar mellan två eller flera olika språk eller språkvarietet kallas det för ett 

kodbyte (CVC, alternancía de código). 

Sociokulturellt lärande är den pedagogik som premierar lärandet som sker i samspel 

med andra via samtal och annan interaktion (Säljö, 2000). 
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2. Forskningsbakgrund 

2.1 Teoretisk bakgrund inom språkdidaktiken 
För att få en översikt över målspråksanvändningens betydelse inom språkdidaktiken 

beskrivs först dess historia som är den grund dagens språkdidaktiska val vilar på. 

Utöver de språkdidaktiska metoder jag till en början beskriver finns det en mängd 

andra teorier att välja mellan där jag fann Krashens teorier som de mest intressanta 

och stödjande för mitt syfte med denna studie. Förutom denna historiska bakgrund 

tar jag sedan upp vad flertalet språkforskare anser om användningen av målspråket i 

klassrummet samt vilka faktorer som påverkar lärarens inställning i frågan om 

målspråksanvändning i klassrummet, vilket är av betydelse för denna studie då det 

kan förklara de observerade lärarnas didaktiska val. Vidare ges förslag på hur man 

som språklärare kan arbeta med målspråket som arbetsspråk i klassrummet där 

undervisning av de kommunikativa strategierna är av stor vikt, då medvetenhet om 

dessa har avgörande roll för elevers målspråksanvändning. Till sist sammanfattas vad 

styrdokumenten säger angående målspråksanvändning och muntlig kommunikation, 

vilket är av stor vikt att följa då det är lärarens skyldighet att rätta sig efter dem. 

2.1.1 Den språkdidaktiska utvecklingen 
Grammatik- och översättningsmetoden är den typ av undervisning som har längst 

historia. Denna metod har sina rötter i slutet av 1700-talet och går ut på att 

systematiskt kombinera undervisningen med grammatikregler och 

översättningsövningar. Det som utmärker grammatik- och översättningsmetoden är 

att undervisningen sker enbart på modersmålet, långa förklaringar ges av 

grammatiska regler där regeln lärs in först och sedan tillämpas genom översättning 

vilket kallas deduktion. Denna metod är användbar då merparten av det språk 

eleverna stöter på i målspråket består av texter. Användning av denna metod 

hämmar dock elevernas fria muntliga produktion och eleverna får inte plats att 

utveckla sina kommunikativa färdigheter i språket. Till följd av översättningar av 

lösryckta meningar får eleverna ett onaturligt språk som ofta är oidiomatiskt 

(Tornberg, 2009, s.34-36). Då denna metod är den som består av minst muntlig 

aktivitet är det den metod som minst stöder denna studie som vill premiera det 

talade språket, och då framförallt användandet av målspråket. Men denna metod 

lever fortfarande kvar i många klassrum, och dess historia speglar dagens språksyn. 
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Direktmetoden är en samling av de metoder som kom till under 

språkundervisningens reformering under mitten av 1800-talet i bland annat 

Frankrike, Tyskland, England, Danmark och USA. Vad dessa reformerande metoder 

hade gemensamt var att de ville avskaffa de gamla grammatik- och 

översättningsmetoderna som dominerat språkundervisningen och i stället lyfta fram 

det levande, talade språket. Karakteristiska drag för direktmetoden är att det talade, 

vardagliga språket står i fokus och undervisningen sker enbart på målspråket, även 

ordförklaringar och grammatik. Denna metod bygger på en tillägnande språksyn med 

tonvikt på språkets användning. Tillägnandet eller acquisition omfattar den del av 

språkinlärningen som lärs in omedvetet genom input och kommunikation. Denna 

språksyn där enbart det omedvetna lärandet premieras har senare kritiserats av 

språkforskare då även kunskaper kring språkets grammatik och uppbyggnad bidrar 

till effektiv språkinlärning (Tornberg, 2009, s.37-40). Denna metod är den som mest 

stöder min studie då den vill lyfta fram det fritt talade språket, och då på målspråket. 

Det är även denna metod som står till grund för dagens svenska skolas språksyn i 

moderna språk där kommunikation och kultur är centrala begrepp 

Den audiolingvala metoden som utvecklades efter andra världskrigets slut är den 

senare av de tre stora språkinlärningsmetoder som ligger till grund för dagens 

språksyn. Denna metod är amerikansk och togs fram då behovet av kunskaper i flera 

språk efterfrågades i den amerikanska armén då de skulle skickas på uppdrag i 

Europa. De tankar som ligger bakom den audiolingvala metoden är att 

språkinlärning styrs utifrån genom manipulation där eleven inte deltar mentalt själv. 

Språkinlärning med denna metod är ett resultat av bildandet av nya vanor som sker 

genom upprepning och imitation. Språkinlärning sker inte via analys utan genom 

analogi, och språkfel är en störning från modersmålet som bör undvikas och genast 

rättas till. Då denna metod härstammar från det militära var den hårt styrd. 

Undervisningen var enspråkig, där övningarna bestod av körläsning och eftersägning. 

Undervisningen saknade språklig analys och grammatiska förklaringar. Det gavs inte 

heller utrymme för fria övningar, eftersom de styrda övningarna innebar att eleverna 

inte utsattes för risken att göra fel vilket skulle undvikas. Denna hårt styrda metod 

lämnade inget större utrymme för elevernas eget språkliga skapande (Tornberg, 

2009, s.44-46). Då denna metod som sagt var så hårt styrd passar den inte in i 

dagens svenska skola där elevens skapande och ansvarstagande är centrala. Men den 
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stödjer dock teorin om att målspråksanvändningen i klassrummet gynnar elevens 

språkinlärning.      

Utöver dessa ovan beskrivna metoder har flertalet språkforskare försökt finna svaret 

på hur den effektiva språkinlärningen bör gå till, en av dem är Stephen Krashen med 

sin Monitor Model. 

2.1.2 Krashens teorier kring språkinlärning 
Utifrån tankar delvis förankrade i direktmetoden och den audiolingvala metoden 

samlade Stephen Krashen under 1980-talet sina teorier kring språkinlärning som han 

kallar The Monitor Model som består av fem hypoteser (Krashen, 1982). 

Tillägnandet – inlärningshypotesen är den första av hans hypoteser. Krashen anser 

att det finns två vägar att gå för en vuxen andraspråksinlärare vad gäller dennes 

utveckling i det nya språket, nämligen tillägnandet (eng. acquisition) och inlärning. 

Han ser tillägnandet som den omedvetna process som äger rum när t.ex. ett litet barn 

lär sig att tala och gör det genom att snappa upp vad omgivningen omkring det säger 

och gör. Denna process är enligt Krashen den viktigaste då endast detta tillägnande 

språk är det som talaren senare kan producera i en naturlig kommunikation. 

Inlärning däremot är enligt honom en medveten process där fokus ligger på form- 

och regelinlärning (s.10-11). Denna hypotes är förankrad i direktmetoden och stödjer 

de teorier som förespråkar målspråksanvändande i klassrummet för att främja 

språkinlärningen.  

Monitorhypotesen är den andra hypotesen. Det som har lärts in via den tillägnande 

processen kan sen putsas till och korrigeras av det inlärda systemet med hjälp av en 

monitor. Denna monitor används dock enbart då talaren är mer fokuserad på att tala 

korrekt än att föra fram sitt budskap och då talaren har gott om tid (s.15-19). Talas 

det således mycket målspråk i klassrummet så kommer denna monitor att aktiveras 

konstant vilket kommer främja elevens språkutveckling. 

Den naturliga ordningens hypotes är den tredje. Efter observationer av 

andraspråksinlärare har Krashen sett att likt förstaspråksinlärare tillägnar de sig 

språkets regler i en naturlig ordning och inte nödvändigtvis i den ordning som 

språkklasserna lär ut (s.12-14). Denna naturliga ordning kan se väldigt olika ut 
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beroende på språkinlärarens behov och intressen. Det är av vikt att beaktar detta vid 

planeringen av sin undervisning och är beredd att göra förändringar i sin planering. 

Med inputhypotesen anser Krashen att en språkinlärare endast kan tillägna sig 

språket om denne blir utsatt för begriplig input, där inputen är precis över 

språkinlärarens kunskapsnivå i språket (s.20-30). Detta kallar Krashen för i+1 vilket 

även kan jämföras med Vygotskijs proximala utvecklingszon där han påstår att 

inlärning sker då eleven utsätts för situationer precis över dennes kunskapsmässiga 

nivå, men till skillnad från Krashen i samspel med någon som redan besitter 

kunskapen på denna högre nivå (Säljö, 2005, s.122). Denna hypotes är av vikt att 

beakta då lärarens anpassning av målspråket är nödvändig för elevernas 

språkinlärning. 

Det affektiva filtrets hypotes är den sista av Krashens hypoteser. Vårt affektiva filter 

är den tankemässiga barriär vi har som förhindrar språkinläraren från att tillägna sig 

det språk som finns tillgängligt via input. Detta filter berör faktorer som motiv, 

behov, attityder och känslotillstånd. Filtret är upp när språkinläraren är stressad, 

ängslig eller omotiverad och blockerar då input. När språkinläraren däremot är 

avslappnad och motiverad är filtret nere och är då mottaglig för input (Kraschen, 

1982, s.30-32). Detta filter kan förklara varför mycket språkundervisningen i 

moderna språk mestadels sker på modersmålet. Då läraren noterar att eleverna inte 

är mottagliga för den input som ges på målspråket övergår de ofta till att tala mer 

modersmål. 

2.1.3 Språklärarens syn på språkinlärning 
Språklärarens syn på språkinlärning såväl som lärarens kunskapssyn är avgörande 

för dennes didaktiska val, vilket även Tornberg (2009, s. 182-201) bekräftar. 

I en lärardominerad undervisning är det läraren som är den som talar, och denna 

lärare har då den syn på kunskap att kunskapsförmedling är det samma som 

informationsöverföring och med ett antagande att det som lärs ut också lärs in. Detta 

monologiska klassrum karakteriseras av att förmedla, reproducera, mäta kunskap 

och att undervisningen inte kontextualiseras (knyter an till elevernas erfarenheter). 

Men denna kunskapssyn är inte den flertalet språk- och didaktikforskare (Dysthe, 

1996; Lightbown & Spada, 2006; Säljö, 2000; Tornberg 2000; Tornberg 2009) 

förespråkar för en god språkutveckling, utan istället att kunskap skapas i ett socialt 
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samspel med andra människor som till slut blir till individens egen kunskap, det 

sociokulturella lärandet. Om detta sker kommer den muntliga aktiviteten i 

klassrummet ske lika mycket från båda håll, från både läraren och eleverna.  

Det dialogiska klassrummet är alltså enligt dessa forskare en förutsättning för 

lärande där det via det sociala samspelet skapas en mening med undervisningen, då 

lärare och elever diskuterar och lyssnar på det de läser och skriver uppstår förståelse. 

Det är även en modell för hur det demokratiska samhället bör speglas (Dysthe, 1996, 

s.220-249).  

2.1.4 Meningsskapande med språkundervisningen 
Att skapa en mening med språkundervisningen är avgörande för elevernas 

motivation till att lära sig använda målspråket. Den muntliga språkundervisning som 

sker är mestadels kopplad till fiktiva händelser som eleverna kan komma att stöta på 

i stället för att behandla det som är aktuellt för eleven här och nu, vilket skulle ge en 

större frihet än de styrda kommunikativa övningar som oftast praktiseras. Tornberg 

(2000, s.266) menar att en konsekvens av dessa simulerande talövningar snarare kan 

leda till att eleverna fjärmar än närmar sig målspråket då dessa övningar ofta inte har 

något att göra med deras eget liv. På samma sätt kan de texter som läses eller 

uppsatser som skrivs leda till ointresse och främlingskap då snarare progressionen i 

det språkliga beteendet fokuseras än den flerstämmiga språkliga handlingen.  

Även Eriksson och Jacobsson (2004, s.53-73) och Aijmer (2001, s.84-93) diskuterar 

vikten av meningsskapande i språkundervisningen. För att ytterligare motivera 

eleverna till att se nyttan med språket och våga tala det är det bra att t.ex. bjuda in 

gäster till undervisningen som kommer från landet ifråga, samt att anknyta 

diskussionsämnena till det som är aktuellt för eleverna just här och nu. Visst går det 

att som Aijmer föreslår bjuda in någon infödd talare till språkundervisningen men 

där finns även hinder. Det kan vara svårt att få en kontinuitet vilket är det som krävs 

för god muntlig språkfärdighet. För att då kunna öva dessa interaktiva samtal kan 

rollspel vara en god idé, men tyvärr är det aldrig detsamma som ett naturligt samtal. 

Fördelen med rollspel är dock att speciella fraser och deras användning kan övas in. 

Om läraren har den kunskapssynen att språkundervisning är något pågående som 

bör integreras i klassrumsinteraktionen så kommer denne sträva efter att ha 

målspråket som arbetsspråk i sin undervisning vilket förespråkas av flertalet 
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språkforskare (Stoltz, 2009; Eriksson & Jacobsson, 2004; Tornberg, 2009). För att 

detta skall lyckas krävs elevernas aktiva medverkan och en konsekvent och långsiktig 

handlingsplan. Genom att göra målspråket till arbetsspråk i klassrummet levandegör 

man språket och det kommer till nytta här och nu och inte bara för en eventuell 

framtid (Tornberg, 2009, s.183-201).  

2.1.5 Målspråk i klassrummet 
Allmänt känt är att läraren är den som tar upp det största talutrymmet i 

klassrummet, upp till 80% av lektionstiden vilket även Tornberg (2009, s.60) 

bekräftar. Det är också vanligt att läraren byter språk under lektionens gång, och 

större delen av lektionen sker på modersmålet och inte på målspråket. Att läraren 

inte använder målspråket beror oftast på den aktivitet man utför, lärarens 

föreställning om hur eleverna lär sig det nya språket och både lärarens och elevernas 

uppfattning om det främmande språkets roll, där eleverna ofta uppfattar målspråket 

som ett slutmål och inte som något de kan använda sig av på vägen dit (Zilm, 1989).  

Eriksson och Jacobsson (2004, s.53-73) bekräftar ytterligare med sina 

språkdidaktiska studier att ett ökat målspråksanvändande från läraren ger en större 

output på målspråket från eleverna. Då de i sina undersökningar frågat språkelever 

vad det viktigaste är att lära sig i ett språk svarar nästan alla – att tala det! Även 

Stoltz (2009, s.144-158) fann i sina undersökningar av kommunikationen i 

språkklassrummet att då läraren frågade en fråga på målspråket så svarade även 

eleverna på målspråket, och således om frågan ställdes på svenska så svarade 

eleverna på svenska. Detta skedde även då läraren direktöversatte sin fråga som först 

ställdes på målspråket och direkt efter på svenska för att alla skulle förstå. Eriksson 

och Jacobsson (2004, s.55) anser så som Tornberg (2009) att det som bör vara ett 

mål i språkundervisningen att eleverna använder målspråket som arbetsspråk i 

klassrummet.  

En lärare som själv går in för att använda nästan bara målspråk i klassrummet, och 
som lyckas skapa en avspänd och trygg atmosfär där eleverna inte är rädda för att göra 
fel, hon brukar också kunna få sina elever att tala mycket målspråk. Men det krävs 
envishet och konsekvens från läraren och många samtal i klassen. (Eriksson & 
Jacobsson, 2004, s.55-56). 

Att speciellt börja lektionen med att tala på målspråket är en bra början, förslag på 

hur man kan starta en språklektion är t.ex. genom parsamtal och att prata om 

aktuella händelser m.m. på målspråket. 
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Vidare motiveras vikten av att tala målspråket i klassrummet med att eleverna inte 

ges så stora möjligheter att höra och använda språket, speciellt de moderna språken 

(inte inkluderat engelska), utanför lektionstid. Därför behöver språkeleverna få så 

stor input som möjligt av målspråket på de undervisningstimmar de har. Läraren är 

då en god resurs för elevernas hörförståelse och även deras muntliga förmåga då 

denne kan anpassa sitt tal till elevernas nivå och förklara med hjälp av gester, 

upprepningar, omformuleringar m.m. då eleverna inte riktigt förstår lärarens 

budskap (Andersson & Jacobsson, 2004, s.53-73). Även Sundell (2001, s.38-46) 

påpekar vikten av att ”bada” språkeleverna i språket, speciellt nybörjare i moderna 

språk. För dem är det än viktigare att merparten av undervisningen sker på 

målspråket då de moderna språken inte finns i så stor utsträckning i elevernas vardag 

så som det engelska språket.  

Som sagt är det bekräftat (Stoltz, 2009; Eriksson & Jacobsson, 2004; Tornberg, 

2009) att då läraren ökar sin egen användning av målspråket så använder även 

eleverna målspråket i större utsträckning. De faktorer som påverkar elevernas 

språkliga aktivitet inom språkundervisningen är enligt Tornberg (2009, s.60-63) 

följande:  

1. Typen av frågor läraren ger till eleverna. Där skiljer man mellan display 

questions och referential questions där den förstnämnda refererar till 

faktafrågor som läraren ställer som kontroll där läraren redan vet svaret. Den 

andra typen av frågor (referential) är öppna frågor där svaret beror på den 

information, värdering och reaktion som eleven ger.  

2. Tiden eleverna får på sig att besvara en fråga från läraren. Ju längre tid de får 

på sig att besvara en ställd fråga från läraren desto mer språklig aktivitet 

kommer från eleverna. Elevernas svar blir då längre, mer spontana, varierade 

och spekulativa.  

3. Vilken typ av språk, dvs. på målspråket, läraren använder sig av i 

undervisningen. Ett mer bearbetat språk leder till ökad förståelse hos eleverna 

än ett mer förenklat språk vad gäller ordförråd och syntax.  

4. Typen av uppgifter som eleverna får under språklektionerna. 

Innehållsbaserade, problemlösande uppgifter där eleverna tvingas diskutera 

fram en lösning ger dem tillfälle att utveckla ett rikare språk än uppgifter som 

endast har ett svar.  
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5. Elevernas påverkan på undervisningen. Då de själva får välja vad de skall 

samtala om och ha kontroll över samtalets upplägg ökas deras motivation och 

engagemang.  

6. Hur läraren väljer att gruppera eleverna. Då läraren istället för klassisk 

katederplacering placerar eleverna i heterogena smågrupper ökar deras 

språkliga aktivitet samt deras användande av kommunikativa strategier.  

Till punkt 1 ovan visar tidigare forskning gjord av Long och Sato (1983) på att 

språklärare använder sig betydligt mer av display questions än referential questions 

till sina elever. Samma studie visade dock att utanför klassrummet, där eleverna 

samtalade med modersmålstalare, var referential questions mer frekvent använda 

(s.284). 

Även till punkt 2 ovan finns mer forskning till stöd, bl.a. White och Lightbowns 

(1984) som efter kvantitativa studier upptäckt att läraren ofta inte ger eleven mer än 

en sekund eller två till att besvara en ställd fråga. De kom även fram till att läraren 

oftast tenderade att repetera eller omkonstruera frågan innan tid gavs till eleven att 

formulera sitt svar. 

Men hur skall läraren då göra för att kunna använda målspråket som arbetsspråk på 

en nybörjarnivå, då eleverna inte nått ett så utvecklat språk i målspråket, utan att 

tappa glädjen för att tala fritt? Självklart är det så att en språkelev inte har alla 

färdigheter i målspråket för att kunna tala det obehindrat, muntlig språkfärdighet är 

den mest komplexa färdigheten vad gäller språkinlärning då alla bitar måste sitta på 

plats utan större betänketid. För att eleven skall lyckas byta kod är en förutsättning 

att den är motiverad samt att all undervisning sätts i ett holistiskt perspektiv där 

eleven hela tiden bör vara kritisk och fråga sig själv vad nyttan är med det den lär sig. 

Några tips som sammanställts till språkelever för att kunna föra samtal på 

målspråket är följande: fråga din samtalspartner, våga be om hjälp, använd alla dina 

resurser: synonymer, parafraser, kunskap från andra språk, kroppsspråk, 

tankepauser, samt att du lär dig nödvändiga fraser för att börja och sluta ett samtal, 

visa att du håller med eller vill säga emot (Tornberg, 2009, s.183-201).  

För att sedan få eleverna att hålla sig till att prata målspråk, speciellt sinsemellan 

krävs ett stort förtroende. Det är viktigt att samtala i klassen om vikten av att tala 

målspråket i klassrummet samt komma överens om hur klassen skall hålla sig till det 

(Andersson & Jacobsson, 2004, s.55-56). Även Sundell (2001, s.38-46) poängterar 
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vikten av att läraren från första stund motiverar sitt förhållningssätt till eleverna för 

att undvika eventuell frustration från elevernas sida. Hon säger till sina 

nybörjarelever i franska:  

Som nybörjare behöver ni lyssna, lyssna och lyssna för att vänja er vid språket. Därför 
pratar jag franska nästan hela lektionen, men jag har inga krav på att ni själva skall 
kunna säga eller ens komma ihåg allt ni hör. (Sundell, 2001, s.41).  

Hon vill alltså säga att input inte är det samma som output, men om eleverna vill lära 

sig tala måste de också lyssna mycket på talat språk, eftersom talspråket skiljer sig 

mycket från skriftspråket. 

Värt att tänka på vid kommunikationen i språkklassrum är hur vi vuxna beter oss 

mot små barn som lär sig tala. Det är inte direkt så att vi ber dem vänta med att tala 

innan de kan tala korrekt, utan att vi gör allt istället för att få dem att tala och göra sig 

förstådda (Tornberg, 2009, s.64).  

2.1.6 Kommunikativa strategier 
För att eleverna skall lyckas kommunicera och utvecklas på målspråket krävs det att 

de lär sig olika kommunikationsstrategier för att kunna föra kommunikationen 

framåt även då de inte finner rätt ord. Dessa olika kommunikationsstrategier är 

enligt Ellis (1997, s. 60-61) och Tornberg (2009, s. 57-58):  

• Omskrivning, talaren beskriver det ord som saknas.  

• Parafras, talaren säger det den vill men med en annan konstruktion.  

• Transfer, talaren påverkas av modersmålet eller något annat språk.  

• Foreignizing, talaren hittar på ett ord utifrån ordet i sitt modersmål.  

• Översättning, talaren direktöversätter ordet från sitt modersmål.  

• Ordbildning, talaren bildar nya ord av de ord den redan känner till  

Även Santos Gargallo (1999,s.43) och Brown (2000, s.128) beskriver samma 

kommunikationsstrategier som ovan beskrivna men även andra som leder till en 

reduktion av kommunikationen så som att undvika att prata om det tema talaren har 

svårt för, eller helt utelämna poängen med samtalet då talaren inte finner det ord 

som för kommunikationen framåt. 

Förutom de kommunikativa strategierna är det av vikt att lära eleverna föra ett 

samtal som består av interaktion, samarbete, turtagning, sociala ritualer, struktur av 

samtalet, fixerade fraser samt vaghetsmarkörer för att samtalet inte skall låta alltför 
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informellt och ovänligt (Aijmer, 2001, s.84-93; Tornberg, 2009, s.56-59). Andra 

faktorer som i stor grad påverkar elevernas muntliga produktion i moderna språk är 

klassrumsatmosfären. Många elever är rädda för att tala inför andra då de inte vill ta 

risken att göra bort sig. Lärarens uppgift är då att skapa ett så tryggt klassrumsklimat 

som möjligt som tillåter felsägningar och uppmuntrar eleverna att våga tala, både 

med varandra och med läraren. Här är de socio-affektiva strategierna viktiga som är 

socialt och känslomässigt orienterade på interaktion och samarbete (Tornberg, 2009, 

s.56-59) vilka även kan refereras till Krashens hypotes om det affektiva filtret (se 

2.1.2). 

2.1.7 Styrdokumenten 
I dagens skola finns spår av alla dessa tidigare nämnda metoder och teorier i olika 

utsträckning där lärarens personliga övertygelse vad gäller språkinlärning spelar stor 

roll. Undervisningen i moderna språk i dagens skola ska präglas av en ”gemensam 

språksyn där allsidig kommunikativ språkfärdighet och interkulturell förståelse står i 

centrum” (Malmberg, 2001, s.23). Självklart är läraren styrd av de styrdokument som 

finns där det nyligen förekommit flertalet reformer i och med nya kurs- och 

läroplaner. Då de nya läro- och kursplanerna träder i kraft och börjar gälla hösten 

2011 och då denna studie är utförd i klasser där de nuvarande kursplanerna gäller 

presenterar jag här i det följande både vad de nuvarande och de kommande 

kursplanerna säger angående kommunikation och målspråksanvändning i 

undervisningen.  

Den nuvarande kursplan som finns i ämnet moderna språk säger att ämnets primära 

syfte är att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga hos eleven. Hit hör förmågan 

att behärska språkets form, kompetensen att bilda språkligt sammanhängande 

helheter, anpassa språket efter mottagare och situationer samt kunna använda 

kommunikativa strategier då språkkunskaperna inte räcker till. Här står även att 

eleven skall vara medveten om hur språkinlärning går till (SKOLFS 2000:87). 

De kommunikativa strävansmål som finns är att eleven skall utveckla ”sin förmåga 

att kommunicera och interagera på språket i skiftande sammanhang”, att eleven 

”utvecklar sin förmåga att aktivt delta i samtal, diskussioner och förhandlingar”, att 

eleven ”utvecklar sin förmåga att tala välstrukturerat” samt att eleven ”tar allt större 

ansvar för att utveckla sin språkliga förmåga.”(SKOLFS 2000:87, s.2). Kursplanerna 

för moderna språk, steg 1 säger att eleven efter avslutad kurs skall ”kunna förstå det 
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mest väsentliga i tydligt tal i lugnt tempo i enkla instruktioner och beskrivningar 

inom för eleven välbekanta områden”, ”kunna delta i enkla samtal om vardagliga och 

välbekanta ämnen”, ”kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och 

andra” samt ”kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i 

samarbete med andra eller på egen hand” (SKOLFS 2000:87, s.5-6)  

Den nya kursplanen i moderna språk som träder i kraft höstterminen 2011 säger att 

ämnet syftar till att  

”eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin 

förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.” (SKOLFS 

2010:124, s.2)  

samt att eleven skall ges möjlighet att ”utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.” 

(ibid.). Ämnet syftar även till att ge eleven kunskaper i hur man lär sig språk både i 

och utanför klassrummet.  

I denna nya kursplan står det mer konkret att målspråket skall användas i 

undervisningen ”Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket.” 

(SKOLFS 2010:124, s.2) till skillnad från tidigare kursplan. Men vad ”allt väsentligt” 

är tror jag kan tolkas väldigt olika utifrån vad läraren anser vara väsentligt till att 

använda målspråket. 

Alla satta punkter som eleven skall ges förutsättningar att utveckla är 

kommunikativa. Här innefattas förutom förmågor som att förstå och använda 

målspråket även att kunna använda språkliga strategier. I den specifika kursplanen 

för moderna språk 1 påpekas ytterligare målet att använda kommunikativa strategier 

för att lösa språkliga problem, men i övrigt är målen desamma som i tidigare 

kursplan. 

Ett annat dokument som verksamma lärare bör beakta är den Gemensamma 

europeiska referensramen som är skriven av Europarådet 2001 (översatt till svenska 

2007 av Skolverket). Dess syfte är att främja flerspråkighet för att främja och ta till 

vara på den språkliga mångfalden i Europa samt fungera som ett hjälpmedel för 

ansvariga inom utbildning i moderna språk så en likvärdig utbildning sker i hela 

Europa. Här finns en tabell med kriterier för olika kompetenser inom språkinlärning. 

Dessa kriterier är indelade i stigande svårighetsgrad från A1, som ungefär motsvarar 

vårt steg 1 i moderna språk, till C2 som är den mest avancerade nivån. 
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Europarådet (2007) har i sin referensram skrivit ner de komponenter den 

kommunikativa språkliga kompetensen består av. Dessa komponenter är lingvistisk 

kompetens, sociolingvistisk kompetens och pragmatisk kompetens. För att inläraren 

på ett så effektivt sätt som möjligt skall kunna delta i kommunikationsaktiviteter är 

det en förutsättning att de besitter dessa kompetenser samt har förmågan att 

använda de strategier som krävs för att omsätta dessa kompetenser i praktiken. Dock 

kan denna referensram inte grunda sig på någon specifik inlärningsteori då dessa 

teorier skiljer sig starkt och något större samförstånd teorierna emellan saknas enligt 

Europarådet. Så här säger Europarådet om sin syn på metodval i 

språkundervisningen:  

Europarådet har i många år förespråkat en metod som bygger på inlärarnas 
kommunikationsbehov och användning av material och metoder som ger inlärarna 
möjlighet att tillgodose dessa behov och lämpar sig för deras karaktärsdrag. 
(Europarådet, 2007, s.138).  

Detta visar att även de har en kommunikativ språksyn likväl som både de gällande 

och kommande kursplanerna i moderna språk (SKOLFS 2000:87; SKOLFS 

2010:124). 

2.2 Tidigare forskning på målspråksanvändning i 

klassrummet 
I det följande presenteras den tidigare forskning jag funnit relevant för min studie i 

kronologisk ordning. Den först presenterade undersökningen är den som många 

andra forskare senare har använt vid jämförelse med sina egna studier.  

Denna undersökning som mätte den faktiska taltiden på målspråket i klassrummet 

utfördes av Duff och Polio (1990) från Ohio State University och publicerades i 

tidskriften The Modern Language Journal och man fann att målspråksanvändningen 

av läraren var väldigt varierad. Undersökningen utfördes på University of California, 

Los Angeles (UCLA) i 13 olika språk utvalda så att de representerade olika språktyper 

och fakulteter. De undersökte klasser där eleverna läste sin andra termin i språket, 

motsvarande b-nivå på svenska universitet/högskolor, och alla undervisande lärare 

de studerade hade målspråket som sitt modersmål. Utöver de observationer de gjorde 

i klasserna intervjuade de även lärarna samt samlade in data från elevernas 

perspektiv via en kortare enkät.  
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Resultatet av deras studie var som sagt mycket varierande med 10 % talat målspråk i 

den klass där det användes som minst till hela 100 % i den klass där målspråket 

uteslutande användes av läraren. I enkäten där de undersökte elevernas syn på att 

läraren använder målspråket i klassrummet kom de fram till att ett större 

användande av målspråket inte stör eleverna, snarare föredras. Över 70 % av 

eleverna påstod att de förstår det mesta när läraren talar målspråket. Den lärare de 

observerade som uteslutande använde målspråket i sin undervisning berättar i 

intervjun att huvudorsaken till att han gör det är för att hans fakultet beslutat att 

engelska är totalt förbjudet att använda på lektionstid. Hans fakultet följde strikt 

direktmetoden. Under intervjun med den lärare som talade minst målspråk under 

den observerade lektionstiden framgick att det berodde på att läraren hade en önskan 

om att lära eleverna ”how to construct sentences without merely saying them.” (Duff 

& Polio, 1990, s.160), och detta tillsammans med annan grammatik tränades enbart 

på modersmålet (engelska). Denna lärare ansåg det även väldigt viktigt att lära ut 

historian och kulturen kring det land där målspråket talades. Också denna 

undervisning skedde på modersmålet. Den här läraren hade inte några direktiv på 

metodval från sin fakultet. Att använda engelska vid undervisning av nya 

grammatiska begrepp ansåg fler lärare vara mer effektivt, medan några få tyckte att 

de lika gärna kunde lära ut denna grammatik på målspråket.  

Att språk- och kunskapssynen skiljer sig väsentligt bland de undersökta språklärarna 

är tydligt. Bland de som var flitiga målspråksanvändare berodde det mestadels på 

deras egen övertygelse förstärkt av teori om att det ger en mer effektiv 

språkundervisning för eleverna. De lärare som hade restriktioner kring sitt 

målspråksanvändande i klassrummet motiverade det med att det annars tar för lång 

tid att nå fram med sitt budskap. En lärare sade att då dessa elever inte behöver lära 

sig det nya språket så fort då de inte bor i en sådan miljö där språket talas, så kan en 

del av undervisningen ske på modersmålet, som hon erkände inte är lika effektivt för 

elevernas språkinlärning. 

För att avsluta sin artikel har Duff och Polio (1990) sammanställt en lista med 

föreslagna pedagogiska tekniker som gynnar elevers språkinlärning hämtade från 

den litteratur de läst men även förslag från undervisande lärare, samt de lärare som 

var med i undersökningen. Använd dig för det första av en verbal variation för att öka 

elevens förståelse av målspråket, och variera även de ickeverbala metoderna för att 
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göra dig förstådd på målspråket. Spela in dina lektioner på film så att du sedan kan 

studera dig själv och din teknik för att utvecklas. Etablera en målspråkspolicy i 

klassrummet från start, men etablera även en del av lektionen exempelvis de sista 5-

10 minuterna till att tillåta modersmålet för att klargöra eventuella oklarheter för 

eleverna. Låt eleverna tala sitt modersmål då det är nödvändigt, även om läraren 

håller sig till målspråket. Lugna ned eleverna och lär dem att de inte behöver förstå 

allt, lär dem istället fokusera på det som är viktigt. Lär eleverna från början de 

grammatiska termerna på målspråket för att kunna undervisa grammatiken på 

målspråket. Införskaffa även extramaterial inom grammatiken på modersmålet som 

eleverna kan studera utanför lektionstid. 

I en artikel skriven av Neil, Salters och McEvan från Belfast University publicerad i 

Modern Language Journal 1999 undersöktes målspråksanvändningen samt i vilket 

tempus det talades hos tio tysklärare i motsvarande steg 4. De fann att de lärare som 

använde mest talat målspråk var de som var minst läroboksbundna. Dessa lärare 

diskuterade och arbetade istället med aktuella händelser som berörde eleverna. De 

lärare som var de mest frekventa målspråksanvändarna var de som minst använde ett 

varierat tempus i sitt tal på målspråket till eleverna. Detta är något de i slutet av 

artikeln diskuterar och påpekar vikten av att inte använda ett för enkelt språk i 

klassrummet. Eleverna förstår oftast även mer komplicerade meningar om läraren 

säger dem med rätt teknik och utnyttjar pauser, omsägning och omformuleringar. 

Muños Hernández gjorde 2005 en undersökning som berör 

klassrumskommunikationen där han gjorde en verklig djupdykning i användandet av 

modersmålet och målspråket i spanska som andraspråk. Undersökningen utfördes 

under en fem veckors förberedande språkkurs för utländska studenter på Salamanca 

Universitet, Salamanca, Spanien. Den klass som studerades bestod av 

nordamerikanska studenter som hade engelska som modersmål, där undersökningen 

bestod av observationer både i och utanför skolan samt elevenkäter och intervjuer. 

Resultaten som Muños Hernández (2005) fann i sina observationer var att 

modersmålet användes främst då eleverna diskuterade med en kamrat kring det som 

sagts i undervisningen. Men modersmålet användes även då eleverna jämförde 

målspråket med modersmålet och då de utbytte idéer kring undervisningen samt 

klargjorde okända ord modersmålstalare emellan. Målspråket användes däremot 

oftast då eleverna pratade till läraren och andra spansktalande i situationer bundna 
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till skolan, men även då de t.ex. diskuterade spanska filmer de sett. Vad gäller 

observationerna utanför klassrummet användes målspråket oftast när de talade till 

spansktalande kring kända ämnen för eleverna. Då de talade kring mer okända 

ämnen föredrog de sitt modersmål.  

Inbar-Lourie publicerade 2010 sin undersökning i International Journal of 

Bilingualism om unga inlärare av ett främmande språk. Studien utfördes i Israel där 

både hebreiska och arabiska är officiella språk, och engelska är det första främmande 

språket som börjar läras ut i klass 1-2. Alla sex behöriga engelsklärare som var med i 

undersökningen hade inte engelska som sitt modersmål. Studien utgjordes av 

klassrumsobservationer, en lärarenkät samt semistrukturerade intervjuer av de 

lärare som observerades. 

De resultat han fann vad gäller målspråksanvändningen i klassrummet var liknande 

de resultat Duff och Polio (1990) fann. Resultatet varierade mellan 6.8 % till 75.6 % 

med talat första språk (hebreiska eller arabiska) i klassrummet. Det visar att lärarens 

förhållningssätt till användningen av målspråket är väldigt individuell då det även 

förekom stora skillnader inom samma skola. Men till skillnad från tidigare studier 

visade det sig i denna att lärarna är väl medvetna om sitt omfång av talat målspråk i 

klassrummet. Generellt framgick det att lärarna var angelägna att använda 

modersmålet i engelskundervisningen vid tillfällen för instruktioner, 

klassrumsordning samt vid affektiva syften (Inbar-Lourie, 2010). 

Att så stora skillnader uppkom i resultatet grundar sig i lärarens pedagogiska 

övertygelse om hur undervisningen av ett främmande språk bör ske till unga 

språkinlärare. I slutet av artikeln skriver Inbar-Lourie om att riktlinjer för hur 

andraspråksundervisningen till unga språkinlärare bör gå till, men frågan är vem 

som har befogenheten att göra det? Det lärare dock bör bli, fortsätter Inbar-Lourie, är 

uppmuntrade att läsa relevant litteratur, dela dilemman med andra språklärare samt 

initiera egna studier av sig själva och kollegor för att tillsammans komma fram till 

vad som är det mest effektiva sättet att lära ut ett främmande språk till unga 

språkinlärare. 
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3. Metod och material 
Då mitt syfte är att undersöka hur mycket och när läraren respektive eleverna 

använder målspråket i klassrummet samt undersöka sambanden dem emellan, har 

jag valt att göra både kvantitativa och kvalitativa fältstudier på två olika skolor. Dessa 

studier bestod av observationer samt semistrukturerade intervjuer med respektive 

lärare samt med elever ur respektive klass. 

Denna studie är varken renodlad kvalitativ eller kvantitativ då metoder från båda 

grenar används. Stukát (2005) skriver att just kvalitativa studier har blivit alltmer 

populära inom humanvetenskaplig forskning där djupet och den holistiska 

informationen är viktig. Inom kvalitativa studier sätts fokus på att tolka och förstå de 

resultat som uppkommer, inte att till skillnad från en kvantitativ studie generalisera, 

förklara och förutsäga (s.32). Utifrån Stukáts argument för kvalitativa studier har jag 

med hänsyn till mitt syfte valt att använda kvalitativa metoder i form av 

semistrukturerade intervjuer, samt observationer där jag uppmätt talat målspråk i 

klassrummet som är en kvantitativ metod. Denna metodtriangulering, dvs. 

användandet av flera undersökningsmetoder använder jag mig av för att med hjälp av 

de olika metoderna få en större bredd till min undersökning då jag får både lärarens 

och elevernas åsikter samt har observerat vad som faktiskt sker i klassrummet. 

De fördelar som finns med systematiska observationer är att de är effektiva, 

tillförlitliga och de ger objektiva resultat. De nackdelar som finns är att de endast 

visar beteenden och inte dess avsikter samt att de kan förenkla alltför mycket, de ser 

inte till helheten (Denscombe, 2000, s.165-174). Ser vi till intervjuerna finns andra 

fördelar. Vi får ett djup på informationen och vi får reda på informantens åsikter och 

bakgrund. Intervjuer är även flexibla vilket ger utrymme för justeringar av 

undersökningsinriktningen. Nackdelar med intervjuer är att analysen kan vara 

tidskrävande, samt att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Man talar om 

intervjuareffekten vilket refererar till att uttryck och handling inte alltid stämmer; 

vad informanten säger att den gör behöver inte vara vad den faktiskt gör 

(Denscombe, 2000, s.130-163). 

3.1 Urval 
För att underlätta logistiken valde jag att studera skolor inte allt för långt från 

stadens centrum. En första förfrågan skickades till alla skolor på gymnasienivå till 
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skolans rektor i en svensk medelstor stad, se bilaga 3. Utav dessa förfrågningar fick 

jag endast ett svar från en skola där läraren inte var behörig, vilket jag krävde för min 

undersökning. Då intresset från rektorerna var så litet för min undersökning bytte jag 

taktik och skickade istället en förfrågan direkt till de undervisande lärarna. Intresset 

var då något större, och av de som kunde tänkas ställa upp i min undersökning och 

var behöriga lärare i ämnet valdes en klass i steg 1 i spanska på en kommunal 

gymnasieskola, och en klass i steg 1 i spanska på en fristående gymnasieskola. Jag 

valde att undersöka både en fristående och en kommunal gymnasieskola för att täcka 

ett bredare fält. Den klass som undersöktes på den fristående gymnasieskolan kallar 

jag Klass A, och klassen på den kommunala gymnasieskolan kallar jag Klass B. I båda 

de undersökta klasserna var det i snitt 20 elever per observationstillfälle med en jämn 

könsfördelning. Båda lärarna som observerades och senare intervjuades var kvinnor i 

ungefär samma ålder med en lärarexamen i bl.a. spanska. Läraren i Klass A har varit 

verksam som gymnasielärare i fem år efter att hon tagit sin examen och arbetat på 

nuvarande skola sedan dess, och hon är förutom spansklärare även historielärare. 

Denna lärare har svenska som modersmål, och den anknytning hon har till det 

spanska språket är att hon innan sin lärarutbildning läste en språkkurs i Spanien i 

fyra månader. Läraren i Klass B har varit verksam som gymnasielärare i 13 år, och är 

förutom spansklärare även engelsklärare samt specialpedagog i språk de senaste fyra 

åren. Den här läraren är uppväxt i England och är tvåspråkig men har svenska som 

modersmål. Sin C- och D-termin i spanska på universitetet läste hon i Spanien under 

1 år. 

De elever som valdes ut för intervju valdes av de som frivilligt kunde ställa upp på en 

intervju. Tyvärr var det endast en elev som frivilligt kunde ställa upp på en intervju i 

Klass A, men två elever ur Klass B ställde upp. Alla tre elever som intervjuades var 

tjejer, då ingen kille var villig att ställa upp på en intervju. Alla intervjuade elever 

läste språket för första gången och detta var deras andra termin. 

3.2 Undersökningsutförande 
För att få ett holistiskt perspektiv på min undersökning valde jag att komplettera 

klassrumsobservationerna med intervjuer av de undervisande lärarna i respektive 

klass samt av elever ur varje klass.  
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3.2.1 Observationer 
Att observera det man vill undersöka är en bra metod då man får reda på vad som 

faktiskt sker, i det här fallet i klassrummet, till skillnad från exempelvis intervjuer där 

informanterna berättar vad som sker enligt deras uppfattning (Stukát, 2005, s.49). 

Mina observationer var av systematisk karaktär då jag innan var medveten om vilka 

beteenden och händelser jag ville studera. Jag använde mig av ett på förhand skrivet 

registreringsschema för att kunna kontrollera frekvensen av det talade målspråket i 

klassrummet samt vid vilka situationer det uppstod (se bilaga 1). Vid utformandet av 

detta registreringsschema använde jag det så kallade COLT- schemat som grund som 

jag sedan modifierade så det passade min studies syfte. COLT (Communicative 

Orientation of Language Teaching) observationsschema är utformat av Allen, Spada 

och Frölich (1983). Detta observationsschema är uppdelat i två delar, del A och del B. 

Del A beskriver undervisningen, vilken typ av aktivitet som sker, vart fokus ligger 

samt hur organisationen sker av arbetet. Del B beskriver det producerade språket av 

både läraren och eleverna, och här har jag enbart koncentrerat mig på det 

producerade målspråket, vid vilka situationer det uppstår och av vem (Allen et al., 

1983). 

Mina observationer skedde som sagt i två olika klasser i steg 1, spanska, på två olika 

gymnasieskolor. Jag hade som intention att observera båda klasserna under två 

veckor under två lektionstimmar i vardera klass per vecka. Klass A hade två 

obligatoriska lektionstimmar spanska a 60 min per vecka. Klass B hade tre 

obligatoriska lektionstimmar spanska per vecka, en som varade 40 min och två som 

varade 60 min. Då skolornas scheman krockade kunde jag inte observera alla tre 

timmar i Klass B, så där observerades den lektion som varade 40 min och den ena 

som varade 60 min. Då en del lektioner blev inställda i Klass B så blev det så att 

endast tre lektioner kunde observeras under de två veckorna undersökningen 

utfördes. Således utfördes även totalt tre observationer i Klass A. 

För att inte missa viktiga data spelade jag in ljudet under varje lektion jag 

observerade med hjälp av en liten digital diktafon. Denna placerades i mitten av 

klassrummet för bästa möjliga ljudupptagning. Jag använde en liten, modern 

diktafon för att inte störa elever och lärare i sina vanliga beteenden. För att inte störa 

den naturliga miljön ytterligare var jag medveten om min egen placering, och satt 
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diskret i ett av hörnen i klassrummet där jag även hade god uppsikt över den aktivitet 

som skedde. 

Efter att observationerna var utförda lyssnade jag av det inspelade materialet och 

antecknade återigen den muntliga aktivitet som skedde i klassrummet, dels den 

muntliga aktion som skedde på målspråket av läraren samt eleverna mätt i sekunder, 

dels vid vilka situationer det talade målspråket uppstod. Även den totala muntliga 

aktiviteten från både läraren och eleverna noterades, mätt i sekunder. Efter att jag 

noterat all taltid i sekunder både från elever och lärare, kunde jag sedan räkna ut hur 

stor del i procent av deras taltid som skedde på målspråket vilket senare presenteras i 

löpande text och diagram. 

3.2.2 Intervjuer 
Både lärar- och elevintervjuerna var av semistrukturerad karaktär, speciellt 

lärarintervjuerna där jag enbart hade några punkter att fråga om men där fritt tal 

från lärarna uppmuntrades. Eleverna var svårare att få till att tala fritt så där fick jag 

styra mer och fråga dem på förhand skrivna frågor. Se bilaga 2. Intervjuerna utfördes 

i ett enskilt rum där vi inte blev störda. Intervjuerna utfördes med en respondent i 

taget, även elevintervjuerna. Vid elevintervjuerna förklarade jag även svåra begrepp 

så som kommunikativa strategier, så att de visste vad jag frågade om. 

För att inte avbryta samtalet för att anteckna använde jag även här den digitala 

diktafonen för att spela in intervjuerna. Efter intervjuerna kunde jag sedan i lugn och 

ro lyssna av dem och transkribera dessa som jag sedan skrivit rent i löpande text. 

3.3 Reliabilitet och Validitet 
Reliabiliteten mäter tillförlitligheten av ett arbete (Stukát, 2005, s.125). Jag kan inte 

påstå att tillförlitligheten i denna studie är till 100 % generaliserbar. Dock är 

tillförlitligheten hög vad gäller de observationer jag utförde då jag för att inte missa 

information på grund av den mänskliga faktorn använde den digitala diktafonen för 

att spela in lektionerna. Dock får det tas i beaktning att vid bearbetning av detta 

material var det i vissa situationer svårt att avgöra vem som sa vad och på vilket 

språk, då det förekom många muntliga övningar där hela klassen talade samtidigt. 

Jag syftar då till att det var svårt att urskilja om eleverna och läraren talade på 

målspråket eller modersmålet. 
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Vad gäller validitet syftar det till giltighet och om man mäter det man avser att mäta 

(Stukát, 2005, s. 25). Mitt syfte var delvis att mäta målspråksanvändningen i 

språkklassrum hos läraren och eleverna, och där var klassrumsobservationer det 

självklara valet av metod då de objektivt mäter detta. Visserligen går det att mäta en 

stor del annan information med hjälp av observationer men jag koncentrerade mig i 

bearbetningen av materialet på just målspråksanvändningen. 

3.4 Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) har jag i min undersökning tagit hänsyn till 

de forskningsetiska principer som finns vad gäller informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har innan 

forskningen påbörjades informerat berörda parter om studiens syfte och utförande. 

Jag påpekade även innan forskningens början att deltagandet var helt frivilligt och 

jag fick allas samtycke muntligt. Då alla deltagare var över 15 år behövdes inte 

samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Vid informationen jag delgav de inblandade 

påpekade jag även att hela studien är helt anonym, även skolans namn. Det enda som 

framgår i undersökningen är typen av gymnasium, om det är kommunalt eller 

fristående. 

4. Resultat 
Först presenteras resultaten av observationerna, där det totala resultatet i båda 

klasserna först beskrivs, och därefter följer resultaten ur respektive klass. Sedan 

presenteras resultaten av både lärar- och elevintervjuerna. 

4.1 Observationer 
Lärarna upptog sammanlagt 59 % av den totala taltiden i de två klassrum jag 

observerade, och eleverna upptog då 41 % av taltiden. 

Totalt talades 26 % av den totala taltiden på målspråket under de observationer jag 

gjorde i båda klasserna av såväl läraren som eleverna. De lärare som observerades 

talade målspråket 6 % av den totala taltid som lärarna hade och resterande taltid 

skedde på modersmålet. Eleverna som observerades talade 54 % av sin taltid på 

målspråket och resterande tal skedde på deras modersmål. 
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De situationer som oftast skedde på målspråket från lärarna var vid repetition av 

ord/fras som eleverna nämnde, faktafrågor bestående av ord som skulle översättas, 

vid instruktioner samt vid exempel på hur ett ord på målspråket kan sättas i en 

mening. Figur 1 visar vid vilka situationer läraren talade målspråk i klassrummet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Totalt talat målspråk från lärarna: Fördelning på situationer 

Talat målspråk från eleverna skedde oftast då de arbetade i grupp eller två och två 

med muntliga uppgifter givna av läraren. Dessa uppgifter bestod då i att fråga 

varandra i gruppen eller paret på förhand givna frågor på målspråket eller läsa högt 

ur boken. Något eget producerat tal förekom alltså inte här. Målspråk hos eleverna 

förekom även då läraren frågade faktafrågor om översättningar av ord och böjelser av 

verb samt då eleverna repeterade ord på målspråket i kör efter att läraren sagt ordet.  
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Se figur 2 för spridningen av talat målspråk hos eleverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Totalt talat målspråk från eleverna: Fördelning på situationer 

4.1.1 Klass A 
I klass A upptog läraren 61 % av den totala taltiden, och 6 % av lärarens tal skedde på 

målspråket och resterande 94 % på modersmålet. Utav det talade språk som kom 

från eleverna talades 68 % på målspråket. 

I figur 3 visas spridningen av de situationer läraren använde målspråket i 

undervisningen i Klass A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Talat målspråk från läraren i Klass A: Fördelning på situationer 
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Stor del av elevernas målspråksanvändning skedde vid parövningar och högläsning 

ur bok. I figur 4 visas spridningen av de situationer eleverna använde målspråket i 

Klass A. 

 

Figur 4: Talat målspråk från eleverna i Klass A: Fördelning på situationer 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Klass B 
I Klass B talade läraren 56 % av den totala taltiden under de observationer jag utförde 

och eleverna upptog resterande talutrymmer på 44 %. Utav den taltid läraren hade, 

talade hon 7 % av tiden på målspråket, och eleverna talade 39 % av sin taltid på 

målspråket. 
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I figur 5 visas spridningen av de situationer läraren i Klass B använde målspråket i 

undervisningen. 

 

Figur 5: Talat målspråk från läraren i Klass B: Fördelning på situationer 

Även här skedde stor del av elevernas målspråksanvändning vid parövningar och 

högläsning. I figur 6 visas spridningen av de situationer eleverna i Klass B använde 

målspråket. 

 

Figur 6: Talat målspråk från eleverna i Klass B: Fördelning på situationer 
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4.2 Intervjuer 
I det följande presenteras både lärar- och elevintervjuerna där jag skrivit resultaten 

under de rubriker jag frågade respondenterna om i intervjuerna, se bilaga 2 för hela 

intervjuunderlaget. 

4.2.1 Lärarintervjuer 

4.2.1.1 Språksynen 

Angående lärarnas syn på språkinlärning ansåg båda lärarna att det optimala för 

effektiv språkinlärning är att vistas i ett land en tid där språket talas. Men i den 

dagliga undervisningen i den svenska skolan sade läraren i Klass A att hon faktiskt 

ändrat sin språksyn en del från det att hon började undervisa som lärare i moderna 

språk. Från början var hennes undervisning mycket elevstyrd och fokus låg på 

kommunikationen. Hon säger att idag finns båda bitar kvar men undervisningen har 

blivit mer lärarstyrd med färre kommunikativa övningar. Detta tror hon beror på att 

många elever inte är motiverade till att läsa språk då det inte är ett val, utan mer ett 

tvång och för att de inte är vana till att ta egna initiativ. Hon säger vidare att hela 

skolan arbetar med att få eleverna till att vilja lära sig, att söka sin egen kunskap. Att 

det är färre kommunikativa övningar i undervisningen säger hon beror på dels för 

stora undervisningsgrupper, dels för att eleverna innan måste ha ett tillräckligt 

ordförråd och någorlunda grepp om grammatiken innan de kan delta i de 

kommunikativa övningarna. 

Den andra läraren, läraren i Klass B, säger att förutom att vistas i landet ifråga är det 

otroligt viktigt att höra språket, att t.ex. kolla på filmer eller tv-serier, eftersom 

eleverna inte får så mycket gratis då de inte hör språket i samma utsträckning som 

engelskan. Vidare säger hon att repetition av grunder är a och o för språkinlärning 

och förespråkar i klassrummet ett långsiktigt lärande, och inte bara inför kommande 

prov. Hon säger även att hon vill att eleverna ska använda sitt eget språk när de 

uttrycker sig på målspråket. Hon tycker inte om när de använder datorn för att 

översätta sina texter. 

4.2.1.2 Målspråk i klassrummet 

Läraren i Klass A säger att hon hade till en början en ambition om att prata mycket 

målspråk i klassrummet, men att denna ambition nu har spruckit då många elever 

blir rädda för det. Hon säger att hon använder mer talat målspråk på högre nivåer, då 
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även hela föreläsningar i t.ex. spansk historia. Hon säger sig även tro att det ger mer 

om eleverna får prata med varandra än att hon står och pratar i klassrummet. 

Läraren i Klass B säger att under första året eleverna läser språket så översätter hon 

direkt till svenska efter det att hon säger något på målspråket, hon upprepar även allt 

eleverna säger på målspråket för att på så sätt rätta eventuella felsägningar. Hon 

säger så som den andra läraren att hon använder mer svenska som arbetsspråk i 

nybörjarspråk just för att inte skrämma eleverna och få dem att slappna av, det är 

annars lätt att tappa många då de ger upp. Men hon säger att användning av 

målspråket som arbetsspråk fungerar bra i starkare klasser där eleverna är mer 

motiverade, även på en nybörjarnivå. 

4.2.1.3 Kommunikativa strategier 

Läraren i Klass A säger sig inte ha lärt ut kommunikativa strategier så strukturerat i 

undervisningen men att hon närmar sig det. De har tränat en del på att prata om ord, 

men inte kopplat det till just kommunikation. Detta har istället skett då de har fått 

glosor i läxa då de även skall kunna förklara dem. Hon säger att de pratar mer om 

detta på de workshops som finns, som är frivilliga extralektioner i ämnet. 

Läraren i Klass B säger kort att de har pratat om de kommunikativa strategierna i 

klassrummet. 

4.2.2. Elevintervjuer 

4.2.2.1 Anser om ämnet 

Eleven i Klass A tycker att ämnet Spanska är helt ok. Hon säger att det är roligt att 

lära sig grunderna från början, då hon bytt språk från franska där hon tyckte det blev 

för svårt. Hon säger även att det är bra att läraren går igenom allt grundligt. 

Eleverna i Klass B säger att språket är kul och inte jättesvårt. De säger även att det är 

ett användbart språk och att det är en fördel att kunna språk. 

4.2.2.2 Om lärarens målspråksanvändning 

Eleven i Klass A ansåg att läraren pratar lagom med målspråk, hon förstår det hon 

säger och det är bra att läraren pratar svenska vid grammatik och svåra ”grejer”. 

Eleverna i Klass B tyckte båda att läraren borde tala mer på målspråket då de inte 

annars hör det så mycket. De sade även att det är bra om läraren tar instruktioner på 
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målspråket och de anser att de borde få prata mer än de skriver på lektionerna då de 

tycker att det talade språket är mer användbart. 

4.2.2.3 Mål med undervisningen 

Eleven i Klass A säger sig vilja kunna prata språket då hon t.ex. är på semester i 

landet där det talas. Hon säger även att hon valde just spanska för att franskan blev 

för svår och för att hennes syster och många kompisar läser det. 

Eleverna i Klass B sade båda att de vill kunna tala språket. De valde att läsa spanska 

för att det är användbart i många länder och för att det är bra att kunna ett till språk. 

4.2.2.4 Hur de ska nå sina mål 

Eleven i Klass A sade att för att kunna prata språket, vilket var hennes mål, anser hon 

det är viktigt att lära sig helheten och viktiga fraser, inte bara att lära sig en dialog 

utantill där hon inte vet dess betydelse. 

Eleverna i Klass B säger att för att kunna tala språket krävs det att de på lektionerna 

får prata mer, att de får sitta i små grupper och diskutera på målspråket och där de 

blir tvingade att använda bara målspråket. Att lära sig många glosor är också bra, 

annars är det svårt att tala om man inte kan några ord. De säger även att det krävs 

nog mer än bara det de lär sig i skolan, att det är bra att åka dit målspråket talas när 

de avslutat sina studier. 

4.2.2.5 Kommunikativa strategier 

Ingen elev säger att de pratat om kommunikativa strategier i klassrummet. Men 

eleverna i Klass B säger att de gjort det i engelskan men inte på lektionerna i moderna 

språk. 

5. Analys 
Att läraren upptog 59 % av taltiden skiljer sig från tidigare studier där man mätt 

talutrymmet i klassrummet, t.ex. Tornbergs (2009) studie som visade att läraren 

upptog hela 80 % av taltiden. Detta visar att de lärare jag observerat har en 

kommunikativ språkinlärningssyn då de ger eleverna ett stort talutrymme vilket även 

framkom i intervjuerna med dessa lärare. Detta stämmer även överens med de 

styrdokument som finns, både de nu gällande och de kommande (SKOLFS 2000:87; 

SKOLFS 2010:124).  
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Som resultaten visar skedde merparten av taltiden i de observerade klassrummen på 

modersmålet, vilket motsätter sig de teorier som förespråkar målspråket som 

arbetsspråk i klassrummet som bl.a. Ericsson och Jakobsson (2004), Stoltz (2009) 

och Tornberg (2009) stödjer. Även de kommande kursplanerna uttrycker 

bokstavligen att målspråket bör användas som arbetsspråk: ”Undervisningen ska i 

allt väsentligt bedrivas på målspråket.” (SKOLFS 2010:124, s.2). Detta står dock inte i 

den gällande kursplan som lärarna i denna studie rättat sig efter, men ändring bör 

förhoppningsvis ske i höst då de nya läroplanerna träder i kraft. I denna studie 

uppmättes ett litet användande av målspråket från lärarna; endast 6 % av det tal som 

totalt kom från lärarna skedde på målspråket, vilket även är mindre än det minst 

uppmätta målspråkstalandet från lärarna i Duff och Polios (1990) studie. Visserligen 

mätte de inte målspråket i ett språkklassrum på nybörjarnivå som jag har gjort, men 

ändå är det förvånansvärt lite producerat målspråk från lärarna i klassrummet i min 

studie. Som framgår i intervjuerna är de lärare jag observerade medvetna om sitt 

målspråksanvändande likt Inbar-Louries (2010) studie och motiverar sitt sparsamma 

användande av målspråket med att de inte vill skrämma eleverna. Men på vilket sätt 

skrämmer de eleverna med att prata målspråk i klassrummet? Om lärare diskuterar 

språkinlärning med sina elever som Ericsson och Jakobsson (2004) och Sundell 

(2001) förespråkar borde eleverna inte behöva bli rädda för att tala målspråket i 

klassrummet. Även i de nuvarande och de nya kursplanerna som kommer att gälla 

från höstterminen 2011 står det att undervisningen i moderna språk skall bidra till att 

eleverna tillägnar sig ”kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför 

undervisningen.” (SKOLFS 2010:124, s.2). Och den nuvarande kursplanen säger att 

en ytterligare kompetens eleven bör besitta efter avslutad kurs utöver de rent 

språkliga är ”medvetenhet om hur språkinlärning går till.” (SKOLFS 2000:87, s.3). 

Båda lärarna i min studie säger att det ultimata för en effektiv språkinlärning är att 

vistas i landet i fråga en tid för att då få kontinuitet och bli exponerade för språket i 

ett sammanhang. Detta antagande är något som styrks av Muños Hernández (2005) 

studie som visade på att i de situationer eleverna pratade på målspråket språkade de 

med just de som hade målspråket som modersmål. Men då inte alla har den 

möjligheten att kunna åka till det land där språket talas är det av största vikt att 

läraren, i klassrummet, försöker visualisera hur det skulle kunna vara. I mina 

observationer utgjorde målspråket endast 26 % av det talade språket i klassrummet, 
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en nivå som alltså borde höjas för att närmare efterlikna språkanvändningen i 

mållandet. 

Visst har lärarna rätt i att de inte bör göra det för svårt för eleverna så att de då 

tappar intresse och motivation för ämnet, eller att de enligt Krashen (1982, s.30-32) 

helt blockerar den input som sker. Men som Krashen skriver i sin hypotes om input 

är det nödvändigt att den input som kommer från läraren ligger strax över elevernas 

nuvarande nivå i målspråket (i+1) för att vara så effektiv som möjligt för 

språkinlärningen. Dessa lärare har då kanske svårt att hitta en lagom nivå för dessa 

elever som är nybörjare i språket. Använder de en för hög nivå av målspråket 

(exempelvis i+5) är det självklart att eleverna tappar intresse för språket då inputen 

är alldeles för hög och obegriplig för dem. 

Lärarna i min studie håller med Krashens hypotes om det affektiva filtret (ibid.), att 

det är av vikt att eleverna är avslappnade och motiverade för att kunna vara 

mottagliga för den input på målspråket som sker. Den stora frågan är då hur man får 

eleverna motiverade och avslappnade. Denna fråga ges tyvärr inte utrymme att 

diskuteras i denna uppsats, men är aktuell då elevernas motivation och 

sinnesstämning uppenbart har en inverkan på lärarens och elevernas 

målspråksanvändning i klassrummet. Vidare framkom det i mina elevintervjuer att 

alla respondenter hade som mål med undervisningen att kunna tala målspråket likt 

de studier Eriksson och Jacobsson (2004) gjort. Eleverna i Klass B uttryckte 

bokstavligen att de ville få mer tid till att prata målspråket på lektionerna och då bli 

tvingade att prata det likt resultaten i Duff och Polios (1990) studie där elevenkäten 

visade på att ett större användande av målspråket uppskattades av eleverna.  

 Det framkom även i Klass B att eleverna ansåg att läraren borde tala mer på 

målspråket på lektionerna, medan eleven i Klass A ansåg att läraren talade lagom 

mycket med målspråk på lektionerna. Att eleven i Klass A tycker på det viset kan ha 

att göra med att hon precis bytt till spanska från ett annat modernt språk för att hon 

tyckte det blev för svårt, alltså att eleven är nöjd då undervisningen är relativt enkel 

och inte för komplicerad vilket den skulle kunna vara om läraren talade mer på 

målspråket. Här framkommer alltså att eleverna inte är ense med läraren om 

mängden målspråk som skall användas i klassrummet. Dock kan det ha att göra med 

att de elever som jag intervjuade i Klass B är mer motiverade till att lära sig än andra i 
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klassen, och läraren då handskas med det svåra dilemmat som alla lärare stöter på: 

att få undervisningen intressant för alla. 

I språklärarens komplexa uppdrag ingår det att göra undervisningen intressant för 

alla och vi kommer då in på området meningsskapande. Ser eleverna en mening med 

undervisningen, att den är användbar, kommer också motivationen självmant vilket 

Aijmer (2001, s.84-93), Eriksson och Jacobsson (2004, s.53-73) och Tornberg (2000, 

s.266) påstår. Vad som är intressant för eleverna är väldigt individuellt och alla i en 

klass har skilda intressen; alltså krävs variation för att tillgodose allas intressen. De 

lektioner jag observerade innehöll mestadels läroboksbunden undervisning med 

flertalet kommunikativa övningar men där kommunikationen var styrd till fiktiva 

händelser eller förskrivna frågor som muntligt ställdes och besvarades av eleverna 

sinsemellan. Resultaten visar på att det målspråk som kom från eleverna kom främst 

då de arbetade i par med just styrda kommunikativa övningar och då de läste en text 

högt ur läroboken samt då de svarade på faktafrågor s.k. display questions. Visst är 

det positivt att lärarna arbetar mycket med kommunikativa övningar, men de blir 

mindre effektiva då de är så hårt styrda. Alltså skedde inget fritt och spontant tal på 

målspråket under de observationer jag gjorde. För att detta ska kunna ske krävs det 

att eleverna ges rätt förutsättningar, att de får arbeta med friare uppgifter som är 

anknutna till deras liv och intressen, uppgifter som skapar engagemang. I annat fall 

finns det risk att de snarare fjärmar än närmar sig målspråket (Tornberg, 2000, 

s.266), något vi näst intill kunnat se i denna studie då, som sagt, inget fritt och 

spontant tal på målspråket kom från eleverna. 

Det målspråk som kom från lärarna skedde som allra oftast då de repeterade ett ord 

eller en fras som en elev eller läraren själv just sagt. Detta var något som läraren i 

Klass B var medveten om då hon motiverade det i intervjun med att hon gör det för 

att rätta eventuella felsägningar från eleverna. Men att detta utgör den största delen 

av talat målspråk från lärarna visar på att inget sammanhängande fritt tal sker på 

målspråket. Eftersom endast 6 % av talet från lärarna skedde på målspråket ”badar” 

alltså inte eleverna i målspråket såsom Sundell (2001) föreslår. Då båda de 

observerade lärarna enligt det jag sett var läroboksbundna och inte talade mycket 

målspråk på lektionerna stämmer det med Neil, Salters och McEvans (1999) studie 

som visade att de mest läroboksbundna lärarna är de som använder minst målspråk. 

Vad det kan bero på framgick inte i deras studie men det kan ha att göra med att en 
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väldigt läroboksbunden lärare använder läroboken som stöd då inte tid finns till att 

konstruera annat undervisningsmaterial. Eller att en läroboksbunden lärare är osäker 

på materialet och därmed mer slaviskt följer boken, vilket får till följd att man inte 

pratar fritt på målspråket i klassrummet. 

 

Som vi ser i resultaten är de väldigt lika vad gäller målspråksanvändningen hos de 

båda lärarna, både vad gäller mängden talat målspråk och spridningen på de 

situationer det uppstod. Det kan ha att göra med att de båda är kvinnor i ungefär 

samma ålder, med svenska som modersmål och att de använder samma läromedel 

(Caminando De Nuevo.1). Det är dock inget som kan säkerställas då det i sådant fall 

hade krävts en mer omfattande undersökning där många fler lärare hade observerats. 

Även det talade målspråket från eleverna skedde under liknande situationer. Dock 

pratade eleverna större delen av sin taltid på målspråket i Klass A. Att de talade 

större andel av sin taltid på målspråket än den andra klassen kan jag inte finna några 

specifika förklaringar till då båda lärarna använt ungefär lika många kommunikativa 

övningar under de tillfällen jag observerade klasserna. 

De kommunikativa strategierna som Ellis (1997, s.60-61) och Tornberg (2009, s.57-

58) säger är nödvändiga för elevernas målspråksanvändning var vagt diskuterade i de 

observerade klasserna vilket framgick av intervjuerna. Läraren i Klass B påstod att de 

i klassen talat om de kommunikativa strategier som finns och när de ska användas, 

men eleverna i samma klass uppgav att de inte kände till dem. Att eleverna inte 

påstod sig ha hört talas om dessa kan ha att göra med det affektiva filtret (Krashen, 

1982, s.30-32), att eleverna på grund av känslomässiga skäl utestängt den input som 

skett i klassrummet. Eller så kan det vara så att de inte var närvarande vid det tillfälle 

detta diskuterades i klassen. Detta pekar på vikten av att läraren tar upp och 

diskuterar dessa kommunikativa strategier med sina språkelever för att få en friare 

kommunikation och mer använt målspråk i klassrummet. Även de nu gällande och de 

kommande kursplanerna har som mål att eleverna skall känna till och kunna 

använda sig av kommunikativa strategier (SKOLFS 2000:87; SKOLFS 2010:124). 

De samband jag kan finna mellan elevernas och lärarens målspråksanvändande i 

klassrummet är inte många då lärarnas målspråksanvändande var lågt (6 %) i båda 

klasserna, medan däremot eleverna talade mer än hälften av sin taltid på målspråket. 

Vad som kan förklara elevernas höga målspråksanvändande är att det under de 
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observerade lektionerna förekom många muntliga övningar där eleverna blev 

ombedda att läsa högt eller ställa förskrivna frågor till varandra. Elevernas 

målspråksanvändning var alltså inte knutet till ett högt målspråksanvändande hos 

läraren. Dock får vi komma ihåg att det målspråk som producerades av eleverna 

ingalunda var av fritt producerad karaktär. Det var på uppmaning av läraren eleverna 

talade på målspråket, då de svarade på display questions, läste högt ur en bok, 

frågade varandra förbestämda frågor eller repeterade ord i kör efter läraren. 

6. Avslutande diskussion 
Intressant med mina resultat är att jag inte kunde finna några direkta kopplingar 

mellan lärarens målspråksanvändande och elevernas mer än att både det tal på 

målspråket som kom från läraren och det från eleverna endast var av faktabaserad 

karaktär. Inget fritt berättande på målspråket förekom alltså överhuvudtaget. Som vi 

såg talade eleverna mer av sin taltid på målspråket än vad lärarna gjorde vilket talar 

emot mina antaganden om att ett större målspråksanvändande hos läraren resulterar 

i ett större användande av målspråket hos eleverna. Dock kan jag inte med dessa 

resultat säkerställa hur elevernas målspråksproduktion hade sett ut om läraren hade 

ägnat mer av sin taltid till målspråket, till detta hade en större mer omfattande 

undersökning krävts. 

Anledningen till lärarnas lägre målspråksproduktion var förmodligen deras 

uppfattning om att eleverna skulle bli avskräckta om de inte förstod. Men som 

framgick i elevintervjuerna föredrar eleverna snarare att läraren talar mer på 

målspråket i klassrummet. Förhoppningsvis blir det en ändring nu till hösten 2011 då 

de nya läroplanerna (SKOLFS 2010:124) uttryckligen säger att undervisningen 

mestadels bör ske på målspråket. 

Denna studie har gett mig en djupare förståelse för vikten av att använda målspråket 

i klassrummet tack vare de forskningsrapporter jag tagit del av vid förarbetet till min 

studie. Jag har då stött på flera bra tips på vad man kan göra som lärare för att arbeta 

aktivt med att implementera detta arbetssätt i språkundervisningen vilket jag 

kommer ta med mig i min framtida yrkesroll. Dessa tips är, som Inbar-Lourie (2010) 

skrev i sin rapport, att språklärare bör samtala med varandra kring språkdidaktik och 

läsa relevant litteratur, samt studera sig själv och sina kollegor. Att studera sig själv 



	   39	  

som lärare och att lärarna öppnar upp sina klassrum för sina kollegor tror jag är 

otroligt viktigt för den yrkesmässiga men även den personliga utvecklingen. Ett aktivt 

samarbete där man kollegor emellan delar didaktiska dilemman och kan tipsa 

varandra tror jag är nyckeln till dels en effektiv språkundervisning, dels till all 

undervisning överlag. Duff och Polio (1990) gav i sin rapport tips på hur man konkret 

kan arbeta med målspråket som ett arbetsspråk i klassrummet vilka sammanfattat 

var att från början etablera en målspråkspolicy i klassrummet, samtala om detta med 

eleverna och motivera varför, något som även Sundell (2001, s.38-46 ) och Eriksson 

och Jacobsson (2004, s.55-56 ) beskriver vikten av. 

6.1 Framtida forskning 
Då lärarna i min studie talade nästan lika mycket målspråk i klassrummet, 6 % 

respektive 7 % av sin taltid, var det svårt att göra någon jämförelse dem emellan. Min 

avsikt var från början när jag planerade detta arbete att jämföra en lärare som 

använde nästan enbart målspråket som arbetsspråk i klassrummet med en lärare som 

använde det väldigt lite, och då se om det fanns någon skillnad på producerat 

målspråk från eleverna i de två klasserna. Då detta inte blev fallet i min studie vore 

det intressant att undersöka detta i framtiden för att kunna visa på de eventuella 

skillnader som finns. Intressant vore då att göra en längre studie av de två klasserna 

för att få en större realibilitet till studien, samt att mäta den faktiska språkliga nivån 

hos eleverna med hjälp av något slags kommunikativt språktest. 

Något som ytterligare väckt mitt intresse kring detta ämne är vikten av att använda 

kommunikativa strategier i sin undervisning, vilket är aktuellt då detta står mer 

betonat i de nya kursplanerna för moderna språk (SKOLFS 2010:124). Det vore 

intressant att då mäta hur stor påverkan en större medvetenhet om de 

kommunikativa strategierna har på elevernas målspråksproduktion, om de med 

denna medvetenhet skulle ha lättare för att tala fritt på målspråket. 
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Bilaga 1  

     
Observationsschema    plats: 

     antal elever: 

_____________________________________________________ 

del A    del B 

aktivitet    målspråksanvändande: 

    lärare  elever 

    vid faktafrågor 

 

 

Organisation av deltagande  vid öppna frågor 

 

 

 

Material    vid arbete 

	  

	  

	   	  
	   vid rättelse 

  

 

     

vid tillsägelse 

 

 

 

vid småprat elever emellan 
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Bilaga 2 
	  

Intervjuunderlag	  

Lärarintervju	  

• Beskriv	  din	  bakgrund	  som	  lärare	  

• Din	  syn	  på	  språkinlärning	  

• Inställning	  till	  att	  använda	  spanska	  som	  arbetsspråk	  i	  klassrummet	  

• De	  kommunikativa	  strategiernas	  vikt	  

Elevintervju	  

• Vad	  tycker	  du	  om	  spanska	  som	  ämne?	  

• Tycker	  du	  läraren	  pratar	  för	  mycket/litet	  eller	  lagom	  med	  spanska	  på	  

lektionerna?	  –	  Varför?	  

• Vad	  vill	  du	  kunna	  med	  språket?	  –	  Varför	  läser	  du	  det?	  

• Hur	  tror	  du	  att	  du	  bäst	  kommer	  nå	  ditt	  mål?	  

• Har	  ni	  på	  spansklektionerna	  hört	  talas	  om	  kommunikativa	  strategier?
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Bilaga 3 
Missivbrev 

Hej.	  

Mitt	  namn	  är	  Madelene	  Widequist	  och	  är	  lärarstudent	  vid	  Mälardalens	  Högskola.	  Jag	  
läser	  just	  nu	  min	  näst	  sista	  termin	  och	  har	  inriktningarna	  Spanska	  och	  Matematik	  för	  
övre	  grundskolan	  och	  gymnasiet.	  

Nu	  håller	  jag	  på	  att	  skriva	  mitt	  examensarbete	  inom	  kunskapsområdet	  moderna	  språk	  
och	  har	  därför	  kontaktat	  Er	  för	  att	  kunna	  göra	  de	  observationer	  som	  krävs	  för	  min	  
undersökning.	  

Det	  jag	  vill	  undersöka	  med	  min	  uppsats	  är	  hur	  kommunikationen	  går	  till	  mellan	  lärare	  
och	  elever,	  och	  elever	  emellan	  i	  ämnet	  spanska	  och	  hur	  kommunikationen	  sedan	  
påverkar	  eleverna.	  

Jag	  söker	  efter	  2	  behöriga	  spansklärare	  som	  undervisar	  på	  steg	  1,	  helst	  en	  spansklärare	  
med	  spanska	  som	  modersmål	  och	  en	  med	  svenska	  som	  modersmål	  för	  att	  eventuellt	  
finna	  ytterligare	  skillnader	  i	  klassrumskommunikationen.	  

Jag	  har	  planerat	  göra	  mina	  fältstudier	  under	  v.14	  -‐	  15.	  Så	  har	  ni	  under	  dessa	  veckor	  så	  
normalt	  pågående	  undervisning	  som	  möjligt	  skulle	  jag	  bli	  mer	  än	  glad	  om	  jag	  får	  komma	  
och	  observera	  er	  klass	  då.	  Jag	  skulle	  även	  vilja	  göra	  en	  kortare	  intervju	  (10-‐15	  min.)	  med	  
den	  undervisande	  läraren	  samt	  göra	  några	  elevintervjuer.	  

Jag	  kommer	  under	  mina	  observationer	  använda	  mig	  av	  en	  mindre	  inspelningsanordning	  
för	  att	  inte	  missa	  viktiga	  data	  så	  det	  vore	  fint	  att	  ni	  förbereder	  eleverna	  på	  det	  så	  de	  inte	  
för	  den	  skull	  känner	  rädsla	  för	  att	  agera	  normalt.	  

Hör	  av	  er	  så	  snart	  som	  möjligt	  om	  det	  finns	  möjlighet	  för	  mig	  att	  göra	  mina	  
observationer	  hos	  er!	  

Vänligen,	  

Madelene	  Widequist	  
Lärarstudent	  MDH	  
0731-‐400	  737	  
madelene_widequist@hotmail.com	  
 

	  

	  


