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Resumen 

El objetivo de este estudio es conocer las experiencias de la enseñanza de lenguas extranjeras de 

cinco profesores, tres españolas y dos suecos, quienes trabajan en sus respectivos países. Las 

preguntas de la investigación tienen que ver con las condiciones de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, las estrategias y los pensamientos que tienen los profesores sobre su propio uso de 

lengua meta en clase, lo que dicen los profesores del estudio, qué hacen para dar la oportunidad a sus 

alumnos, escuchar y hablar la lengua meta en clase. Los métodos son entrevistas y encuestas. El 

resultado revela que existen varios factores que pueden estimular un aprendizaje exitoso de la lengua 

extranjera, que los profesores eligen qué lengua usar según la situación, que los alumnos escuchan la 

lengua meta principalmente a través de los profesores. Además se nota una clara diferencia en la 

forma en la que los profesores de los dos países organizan sus respectivos ejercicios de 

conversación. Dos de las conclusiones que se puede sacar son que los profesores son concientes de 

que su uso de lengua meta en clase ayuda a los alumnos aprender y que hay diferencias pero también 

mucho en común entre qué y cómo hacen los profesores de los dos países. 

 

Abstract 

This study aims to research the experiences of modern language teaching of five teachers, three 

teaching English in Spain and two teaching Spanish in Sweden. More specifically this paper aims to 

investigate the conditions for modern language teaching, the strategies and thoughts the teachers 

have about their use of the target language and what the teachers say they do to make the pupils 

listen to and talk the target language in class. The material consists of one-hour interviews with the 

teachers and questionnaires to their students. The results show that there exist various factors that 

could benefit a successful language learning, the results also show that the teachers choose which 

language to use according to situation and that the teachers talk is the way the pupils mainly listen to 

the target language. In addition there are differences between how teachers in the two countries 

organize the conversation excercises. Two of the conclusions are that the teachers are aware that 

their use of the target language helps the students to learn and also that there are differences but also 

similarities among what and how the teachers are doing in class in the two countries. 

 

 

 

Nyckelord: språkundervisning, moderna språk, målspråk, spanskundervisning i 

Sverige, engelskundervisning i Spanien, kvalitativ intervju 
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1 Inledning och problembakgrund 

Intresset för språkundervisning och dess villkor kom tidigt under min utbildning men 

fördjupades särskilt när jag för några år sedan tillbringade ett läsår i en spansk 

högstadieskola som praktikant. Där kunde jag följa engelskundervisningen i några 

klasser. Det väckte många tankar att vara där och varje dag funderade jag över hur 

lärarna gjorde och varför. Jag märkte snabbt att i Spanien, särskilt i samhället där jag 

var, är kunskaperna i engelska låga och man hör inte engelska någonstans. Kanske 

någon låt ibland på radio, men det är allt. Jag kunde se en parallell till hur det är att lära 

sig spanska i Sverige, som jag själv började studera i gymnasiet. Jag minns hur jag 

ansträngde mig för att få höra och prata spanska utanför skoltid, genom chat, musik och 

personliga möten. För att bekräfta mina erfarenheter av att få spanjorer har goda 

kunskaper i engelska kan nämnas att i genomsnitt 18 % av spanjorerna pratar, läser och 

skriver engelska med lätthet, att jämföra med i genomsnitt 31 % av befolkningen i 

övriga EU-länder, i vilka engelska inte är ett förstaspråk. (Reichelt, 2006) 

 

Att undervisa, men också att lära sig, ett främmande språk i ett land där detta språk 

nästan aldrig hörs eller syns kan vara svårt. Eleverna har små möjligheter att höra och 

tala målspråket utanför skolan och de kanske inte har så stor uppfattning om hur språket 

låter och fungerar. Lärarens uppgift blir att låta eleverna under språklektionen få komma 

i kontakt med språket och en del av det är att de ska få höra hur det låter men också att 

få öva sig i att tala det. Läraren har här ett stort ansvar då ingen så bra som denna borde 

kunna anpassa sitt språk till elevernas nivå genom att till exempel upprepa, formulera 

om eller använda sitt kroppsspråk för att underlätta förståelsen av vad denna vill ha sagt 

(Eriksson & Jacobsson, 2001:69). 

 

Den här studien fokuserar på vad några lärare säger att de gör för att eleverna ska få 

möjlighet att höra och tala målspråket i klassrummet. Studien syftar till att låta oss ta del 

av några olika lärarröster. Jag ville ha en bredd bland de olika lärarna och därför valde 

jag att inte bara intervjua språklärare i Sverige utan även språklärare i Spanien. Lärarna 

i Spanien undervisar i engelska men eftersom jag själv utbildar mig till spansklärare 

väljer jag att intervjua spansklärare i Sverige då detta har mer koppling till min 

lärarutbildning. Dessutom arbetar lärarna i de båda länderna i jämförbara förhållanden 

då deras elever antas ha ungefär lika liten tillgång på målspråket utanför klassrummet 

samt att de undervisar elever på jämförbar nivå (se kapitel 3.3.1). 

  

Arbetet som engelsklärare i Spanien och spansklärare i Sverige liknar varandra på flera 

sätt. Förutom att lärarna genom sin undervisning ska lära ut ett språk så ska de lära ut ett 

språk som är främmande för eleverna. Även om engelska är lingua franca i en stor del 

av världen så är det inget språk som eleverna eller resten av befolkningen i det spanska 

samhälle skolan ligger i har tillgång till utan ansträngning. I Sverige är det en annan sak, 

här hörs engelska dagligen via TV, film, reklam och internet. Därför är engelsklärares 

situation i de båda länderna inte särskilt jämförbar. Spansklärare i Sverige däremot har 
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också en elevgrupp som inte utan ansträngning har tillgång till det spanska språket. De 

båda lärargruppernas elever kan därför antas ha ungefär lika liten tillgång till det språk 

som lärs ut i klassrummet (engelska i Spanien och spanska i Sverige). Därför blir det en 

uppgift för läraren att ge eleverna möjlighet att höra språket under lektionerna. Det är 

därför relevant att undersöka vilka olika strategier och praktiker som vuxit fram hos 

olika lärare som kan vara resultat av olika lärarutbildningar, syn på språkinlärning och 

skolkulturer. 

 

Min förhoppning är att resultatet av denna undersökning kan komma till nytta för andra 

lärarstudenter eller redan verksamma språklärare, jag tror det kan vara intressant att 

höra hur andra i samma yrkeskår tänker kring frågor som målspråksanvändning i 

klassrummet och möjligheten till inflöde och utflöde (se kap 2.1). Kanske kan valet att 

ha både svenska och spanska lärare och elever som informanter ge en bredd i svaren jag 

får på både mina intervjufrågor och forskningsfrågor, kanske visar det sig att språklärare 

i två olika europeiska länder har ganska liknande situation och tankar. I bästa fall kan vi 

lära oss av varandra över nationsgränserna och utveckla vår språkundervisning i positiv 

riktning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka fem språklärares erfarenheter av 

målspråksanvändning i sin egen språkundervisning, som sker i en kontext där språket de 

undervisar är främmande för eleverna. Syftet är mer specifikt att undersöka vilka 

förutsättningar som finns för att ge eleverna möjlighet att utveckla kommunikativa 

färdigheter på målspråket, vilka tankar och strategier lärarna har samt hur de uppger att 

de praktiskt gör för att eleverna ska få möjlighet till inflöde och utflöde på målspråket. 

 

1. Vilka förutsättningar har lärarna för att ge eleverna möjlighet att utveckla 

kommunikativa färdigheter på målspråket? 

2. Vilka tankar och strategier har fem lärare kring sin egen målspråksanvändning i 

klassrummet? 

3. Hur uppger fem lärare att de praktiskt gör för att ge eleverna möjlighet att höra 

målspråket under lektionerna? 

4. Hur uppger fem lärare att de praktiskt gör för att ge eleverna möjlighet att tala 

målspråket under lektionerna? 
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2 Bakgrund 

Här beskrivs bakgrunden till studien, först genom att belysa vad som står i 

styrdokumenten angående muntlig språkfärdighet och kommunikation, sedan en 

genomgång av teoretiska begrepp och sist en genomgång av tidigare forskning om 

språkinlärning. 

2.1 Teoretiska begrepp 

Målspråk är det språk som lärs ut under en språklektion, till exempel engelska på 

engelsklektionen 

Förstaspråk används i den här studien för det majoritetsspråk som talas i landet där 

undervisningen bedrivs, alltså svenska i Sverige och spanska i södra Spanien, dock har 

alla elever inte dessa språk som sitt förstaspråk då de kan ha ett annat modersmål än 

svenska respektive spanska. 

Inflöde är den svenska termen på det engelska begreppet input vilket är det språk en 

språkinlärare hör eller läser och som fyller någon typ av kommunikativt syfte 

(VanPatten, 2003:25-26).  

Utflöde är den svenska termen på det engelska begreppet output vilket definieras som 

det språk en språkinlärare själv producerar och som, även det, fyller någon typ av 

kommunikativt syfte (VanPatten, 2003:61-62). 

Kommunikativa färdigheter syftar i denna studie främst på att kunna föra ett samtal 

genom att både förstå talat språk och att kunna uttrycka sig muntligt 

2.2 Styrdokument för språkundervisning 

Styrdokumenten för undervisningen i språk som lärarna i den här studien har att arbeta 

efter (främmande språk
1
 i Spanien och moderna språk i Sverige) utgår båda mer eller 

mindre tydligt från GERS
2
 och liknar varandra i ganska hög grad. Att eleverna ska lära 

sig förstå samt producera talat språk, genom att till exempel delta i samtal är något som 

kommer högt upp i båda styrdokumenten. Det första blocket i den spanska kursplanen 

heter ”Lyssna, prata, konversera” (Cabrera Calvo-Sotelo, 2007:744). I den svenska 

ämnesplanen är de två förstnämnda förmågorna eleverna ska utveckla: ”1: Förståelse av 

målspråket i tal och skrift (…)” och ”2: Förmåga att formulera sig och kommunicera på 

målspråket i tal och skrift.” (Skolverket, 2011) 

 

I ämnesplanen för Moderna språk (2011) framgår det tydligt under rubriken ”Ämnets 

syfte” att kommunikativ kompetens är något som eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla under kurserna i ämnet: 

Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels 

reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, 

                                                 
1
 Engelska går under skolämnet Lenguas extranjeras, främmande språk 

2
 GERS: Gemensamma europeiska referensramen för språk 
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som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt 

språk till olika situationer, syften och mottagare.  (Skolverket, 2011) 

I ovanstående citat framkommer att eleverna ska få använda språket för att utveckla 

kommunikativ förmåga i meningsfulla sammanhang. Det beskrivs även vad den 

kommunikativa förmågan innefattar, så som att förstå talat och skrivet målspråk samt att 

kunna samspela med andra i tal och skrift. 

 

Den kursplan lärarna i Spanien hela tiden hänvisar till är ”Programación didáctica 4º 

ESO”. Detta didaktiska program, ett dokument på 47 sidor, innehåller en detaljerad plan 

över vad kursen i engelska ska innehålla. Den är skriven av engelsklärarna på skolan 

och utgår tydligt från Boletín Oficial del Estado nummer 5 (Cabrera Calvo-Sotelo, 

2007:741-750), som i sin tur som sagt utgår från GERS. Lärarna har lagt till detaljer 

som kommer från läroboken English for you (Pomeroy, 2006). Bland annat står det i det 

didaktiska programmet vad varje kapitel i läroboken har för innehåll relaterat till de 

olika färdigheterna så som lyssna, prata, konversera, läsa, skriva. Följande citat är 

hämtat ur kapitlet ”Metodik” i skolans didaktiska program, även här framgår det att 

eleverna ska lära sig att kommunicera och interagera på målspråket: 

Vi har som mål att tillägnandet av det främmande språket främjar de kommunikativa 

färdigheterna hos eleverna och att det gynnar den socio-affektiva utvecklingen i deras liv, 

både i och utanför klassrummet. Inom klassrummet på så vis att aktiviteterna tillåter 

eleverna interagera med sina klasskamrater i arbeten i par eller i smågrupper, och utanför 

klassrummet genom att främja kulturella utbyten med ungdomar från andra platser i 

världen, med hjälp av brev och e-post.
3
 

I det officiella dokument som skolans didaktiska program bygger på, Boletín Oficial del 

Estado nr 5, anges det att sådana färdigheter ska utvecklas på målspråket så att eleverna 

ska kunna kommunicera och genomföra olika konkreta kommunikativa uppgifter. Det 

står även att det krävs att eleverna använder språket både muntligt och skriftligt och att 

de använder både kommunikativa strategier samt verbala och ickeverbala strategier. 

(Cabrera Calvo-Sotelo, 2007:742)  

2.3 Tidigare forskning om språkinlärning 

Här behandlas en del av den tidigare forskning som finns om språkinlärning. Eftersom 

språkligt inflöde och utflöde visat sig nödvändigt för språkinlärning (Ellis, 2005) börjar 

genomgången med detta. Då även motivation och mening i språkundervisningen visat 

sig ha en positiv effekt på språkinlärningen finns ett avsnitt om detta. Dessutom 

beskrivs faktorer som bidrar till framgångsrik språkinlärning som framkommit i tidigare 

forskning. 

2.3.1 Inflöde och utflöde i klassrummet 

Det är mycket viktigt att språkinlärare exponeras för målspråket eftersom de annars inte 

kan tillägna sig det. Det är också så att ju mer exponering för målspråket eleverna har 

desto snabbare blir inlärningen (Ellis, 2005:15-16). Det är även viktigt att skilja på olika 

                                                 
3
 Min översättning, alla översättningar från spanska till svenska i denna uppsats är mina egna 
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inlärningsmiljöer eftersom skillnaden mellan att lära sig ett nytt språk i landet där 

språket talas jämfört med i en miljö där inläraren inte omges av språket på samma sätt 

kan vara stor. Både mängden och typen av inflöde och interaktion är större och mer 

naturlig och innehållsfokuserad i den naturliga språkmiljön än i klassrummet som ligger 

i ett annat land (Abrahamsson, 2009:188). Det inflöde elever som lär sig språk i ett 

klassrum långt från den naturliga språkmiljön är hänvisade till är vad läraren säger och 

erbjuder, vad de andra eleverna säger och vad undervisningsmaterialet har för 

kommunikationsövningar. Det blir mest samtal mellan lärare och elev och ofta 

fokuseras formen och den språkliga korrektheten mer än innehållet (Abrahamsson, 

2009:188).  

 

Klassrumsspråket präglas, enligt Tornberg (2009:183), av att där pågår undervisning 

och har därför en rad undervisningsspecifika funktioner så som att initiera, organisera, 

instruera, förklara, berätta, sammanfatta, fråga och svara. I undervisning som domineras 

av läraren är det oftast läraren som är aktiv medan eleverna mest svarar på frågor.  

 

Många elever anser att det viktigaste att lära sig är att tala målspråket, detta 

framkommer i en idébok i språkdidaktik där ett antal
4
 elever och lärare ingår i ett 

projekt och en undersökning om språkdidaktik (Eriksson & Jacobsson, 2001:53).  Det är 

viktigt att börja lektionen på målspråket och detta är en förutsättning för att eleverna ska 

tala på målspråket med varandra under lektionen, menar flera lärare i Erikssons och 

Jacobssons idébok (2001:56). 

 

Ett sätt att vänja eleverna vid målspråket är att låta dem höra mycket målspråk, särskilt i 

situationer där förståelsen underlättas av att det talade språket knyts till specifika 

händelser i klassrummet (Eriksson & Jacobsson, 2001:54). Eftersom de flesta svenska 

elever hör exempelvis spanska så sällan utanför klassrummet är det viktigt att de får öva 

sig på att tala och förstå språket under lektionstid. Ett problem lärare kan stöta på i sitt 

arbete är att eleverna är osäkra inför varandra och inte vågar prata på målspråket. Om 

läraren själv bestämmer sig för att använda målspråket i stor utsträckning under sina 

lektioner och om denna lyckas skapa en avslappnad och trygg stämning i klassrummet 

finns det större chans att eleverna talar målspråket utan rädsla för att säga fel (Eriksson 

& Jacobsson, 2001:53-55). I sådana klassrum övar sig eleverna på att förstå språket och 

det borde också ge eleverna bättre förutsättningar och bli mer naturligt för dem att själva 

använda sig av målspråket i klassrumskommunikationen (Eriksson & Jacobsson, 

2001:53; Crichton, 2009:20). När lärarna själva pratar mycket på målspråket kan 

eleverna i högre grad delta med längre yttranden, detta kan bero på att de lärt sig 

strukturer och byggt upp sitt ordförråd genom att lyssna på läraren, som de sedan själva 

kan använda sig av i egen kommunikation (Crichton, 2009:33). 

 

                                                 
4
 Det anges inte exakt hur många 
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Läraren valde att byta språk under språklektionen beroende på vilken aktivitet man 

ägnade sig åt i klassrummet, lärarens föreställningar om hur eleverna lär sig, lärarens 

uppfattning om det främmande språkets roll samt elevernas uppfattning om det 

främmande språkets roll, detta framkom i en studie av Zilm (1989) refererad i Tornberg 

(2009:60). Angående elevernas uppfattning om målspråkets roll så såg de elever som 

ingick i studien målspråket mer som ett slutmål än något de kunde använda sig av på 

vägen. Det framgick även av studien att eleverna påverkades av lärarens ökade 

målspråksanvändning på så vis att även de använde målspråket mer i klassrummet 

(Tornberg 2009:60). 

 

Tornberg (2009) går igenom en rad slutsatser som framkommit i ett flertal studier om 

utvecklandet av kommunikationsstrategier i undervisningen i främmande språk och 

skriver att uppgiftstypen påverkar hur eleverna utvecklar sina kommunikativa 

färdigheter på målspråket. Språket utvecklas mer om eleverna får problemlösande 

uppgifter som de måste diskutera med varandra än om läraren undervisar i helklass 

(2009:62). 

 

Det är, enligt Tornberg (2009:64), lätt hänt att den språkliga aktiviteten i klassrummet 

stannar på övningsstadiet när läraren undervisar i språket och inte genom det. När det 

blir så att läraren endast undervisar i språket ställer läraren frågor till eleverna så att de 

ska svara och producera så mycket som möjligt, vikten läggs då på att eleverna 

producerar, inte på vad de har att säga. Tornberg menar att klassrummet borde betraktas 

som en språklig verklighet här och nu och inte bara som en plats att öva sig inför en 

framtida verklighet. Det främmande språket kan, samtidigt som det övas, även användas 

som redskap för att tala om de frågor och problem som kommer upp under 

språkinlärningens gång (Tornberg, 2009:65). Tornberg menar vidare om 

klassrumsatmosfären är öppen och stödjande kan målspråket användas som arbetsspråk, 

då kanske inte de fiktiva talövningarna längre behövs eftersom klassrums-

kommunikationen räcker som praktik (2009:65). 

 

Att använda sig av förstaspråket i undervisning av främmande språk kan ses som både 

ett hinder och ett medel att lära sig det främmande språket enligt Stoltz (2009:148). Han 

framhåller vidare att man måste vara medveten om att förstaspråket är närvarande på ett 

eller annat sätt i klassrummet (Stoltz, 2009:148).  Det framkommer att eleverna ofta 

väljer att svara på samma språk som läraren frågar på (Stoltz, 2009:151). När läraren  

använder svenskan för längre instruktioner kan det bero på att denne vill att alla 

eleverna ska förstå och har en tanke om att alla elever ska ha samma möjlighet att följa 

med i undervisningen men att det också kan bero på att det blivit en rutin för läraren att 

använda förstaspråket utan att ha någon pedagogisk eller didaktisk tanke bakom (Stoltz, 

2009:155). Det kan finnas tillfällen då det kan vara nödvändigt att använda förstaspråket 

genomgående till exempel då en komplicerad språklig struktur ska förklaras och 

diskuteras (Stoltz, 2009:156). Den slutsats som Stoltz drar är att en medveten 
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användning av både målspråket och förstaspråket borde öka elevernas möjlighet att lära 

sig det främmande språket i klassrummet (2009:156).  

 

Hur målspråket används i klassrummet har även undersökts av Crichton (2009). Hon 

observerade fem lärare i moderna språk på skolor i Skottland som undervisade 14-

15åriga elever, med fokus på hur  de använde målspråket under lektionerna, hur de 

anpassade sitt språk samt elevernas reaktioner på detta (13 elever blev även 

intervjuade). Hon kom fram till att lärarna använde särskilda strategier som 

förespråkade samarbete i klassrummet och att eleverna förstod att även de förväntades 

delta i klassrumsaktiviteterna på målspråket (Crichton, 2009:23). Lärarna som 

observerades trodde på att om de själva pratade mycket målspråk vande sig eleverna vid 

att höra det och detta skulle göra det mer naturligt för eleverna att själva kommunicera 

på målspråket i klassrummet. Hon såg även att lärarna hade vissa rutiner vid början av 

lektionen, till exempel hälsade de alltid på målspråket, ofta följt av en fråga om hur 

eleverna mådde  (Crichton, 2009:24).  

 

För att främja kommunikation på målspråket arbetade lärarna i Crichtons studie med att 

skapa en avslappnad atmosfär, som förväntades leda till att elevernas färdigheter i 

kommunikation på målspråket skulle utvecklas positivt. Detta var viktigare än att allt 

eleverna sa var korrekt. Eleverna svarade inte heller alltid på målspråket, men deras svar 

på förstaspråket visade ändå att de förstått lärarens fråga på målspråket. (Crichton, 

2009:27, 29) 

 

Slutsatserna Crichton drar av sin studie går ut på att läraren måste anpassa sitt språkbruk 

efter eleverna så att de inte känner sig tyngda av att läraren pratar så mycket på 

målspråket utan blir mer uppmärksamma och ser till att följa med mer noggrant i 

lektionen så att de inte ska missa något. Det var även viktigt att läraren motiverade 

eleverna att själva använda målspråket, för även om det ibland bara blev korta svar så 

kände sig eleverna mer manade och använde då också målspråket ibland i längre 

spontana yttranden  (Crichton, 2009:32).   

2.3.2  Motivation och mening 

För att eleverna ska vara motiverade att lära sig det främmande språket är det viktigt att 

undervisningen upplevs som meningsfull och relevant för dem, att de får lära sig sådant 

man kan anta att de har nytta av och kan se någon mening med att kunna. Motivationen 

ökar om eleverna får bestämma samtalsämnet, prata om sig själva och sådant som angår 

dem (Martínez Agudo, 2003:148; Tornberg, 2009:62). Ett antagande Eriksson och 

Jacobsson (2001:57) gör är att eleverna upplever samtal om egna intresseområden som 

mer meningsfulla än om det hade handlat om innehållet i en text. Om eleverna själva får 

bestämma samtalsämne ökar relevansen och således motivationen för eleverna att prata 

på målspråket.  
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Det är vanligt att i undervisning av främmande språk använda sig av övningar där olika 

fiktiva, möjligen i elevens framtida liv förekommande, situationer övas in, till exempel 

restaurangbesök eller att fråga efter vägen på målspråket (Tornberg, 2000). Även om 

exemplen är hämtade ur en verklighet så är de inte verkliga utan just fiktiva. Eleven 

talar inte som sig själv utan utifrån en tilldelad roll. Fokus hamnar i och med sådana här 

övningar på hur väl eleverna kan läsa upp en dialog eller kanske skapa en egen dialog 

utifrån en på förhand given text och utifrån givna ramar. Fokus hamnar inte på den 

språkliga handlingens förutsättningar och konsekvenser. Risken med den här typen av 

styrda fiktiva övningar är att eleverna riskerar tappa intresset för målspråket eftersom 

dessa övningar inte har så mycket att göra med deras verkliga liv här och nu. (Tornberg, 

2000:266) 

  

I språkklassrummet går det att skapa tillfällen då eleverna får möjlighet att använda 

målspråket i verklig kommunikation, även om detta sker på en mycket enkel nivå. Att 

eleverna får prata om något aktuellt ämne, eller om något som berör dem i deras här och 

nu, kan vara ett sätt att skapa mening för dem. Då används språket om något som angår 

dem nu och inte om någon tänkt framtid. Naturligtvis påverkar elevernas språkliga nivå 

vad och hur mycket de kan uttrycka på målspråket men om de vänjer sig vid att använda 

det språk de har, och om språkliga fel accepteras, kan de ändå kommunicera på 

målspråket om sådant som angår dem här och nu, med hjälp av omskrivningar, 

kroppsspråk och kanske vissa ord på förstaspråket.  (Eriksson & Jacobsson, 2001:72) 

2.3.3 Faktorer som bidrar till framgångsrik språkinlärning 

Rod Ellis (2005) har formulerat tio principer för formell språkinlärning Instructed 

Language Learning, varav följande tre principer är relevanta för den här studien: 

 

Princip 6: Framgångsrik formell språkinlärning kräver hög grad av inflöde av 

målspråket. Om språkinlärare inte exponeras för målspråket kan de inte tillägna sig det. 

Generellt kan man säga att ju mer de exponeras för målspråket desto fortare lär de sig 

det. För att ge eleverna mer inflöde av målspråket behöver lärarna maximera 

användandet av målspråket i klassrummet, idealt betyder det att målspråket både är 

studieobjekt och medel för undervisningen, lärarna använder alltså målspråket som 

arbetsspråk. Lärarna behöver även skapa möjligheter för eleverna att få tillgång till 

målspråket utanför klassrummet (2005:15-16).  

 

Princip 7: Framgångsrik formell språkinlärning kräver också möjligheter till utflöde. 

Bland annat är möjlighet till utflöde viktigt för att hjälpa inlärare att utveckla en 

”personlig röst” genom att styra konversationen till ämnen de är intresserade av, men 

även för att automatisera språkkunskaper de redan har samt för att testa hypoteser de har 

om målspråkets grammatik, här stödjer sig Ellis på tidigare forskning (2005:16). 

 

Princip 8: Möjligheten att interagera på målspråket är central för att utveckla 

färdigheter i målspråket. För att interaktion ska främja inlärning i klassrummet är det 
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viktigt att läraren skapar sammanhang i vilka eleverna känner sig manade att använda 

språket, ger eleverna möjligheter att använda språket för att uttrycka sin egen personliga 

mening, samt hjälper eleverna att delta i språkliga aktiviteter som är lite svårare än deras 

nuvarande språkliga färdighetsnivå (Ellis, 2005:17-18, refererar till Johnson, 1995). 

Ellis påpekar att det är en utmaning för läraren att skapa rätt sorts interaktion som 

främjar inlärning men att en lösning kan vara att låta eleverna arbeta i mindre grupper, 

där de kan prata med varandra. 

 

Att inflöde av målspråket utanför skolan är viktigt som en positiv påverkan på 

målspråksinlärningen är en av de slutsatser som dras av studierna. Särskilt viktigt för att 

mer framgångsrikt lära sig ett främmande språk är att inlärarna, eleverna, ser på textad 

TV och film på målspråket (Enever, 2011:6). Vilka faktorer som bidrar till 

framgångsrik språkinlärning har av en grupp forskare från flera europeiska länder 

undersökt i en mängd studier kring tidig inlärning av främmande språk i sju europeiska 

länder, däribland Sverige och Spanien. Dessa är sammanställda och sammanfattade i 

skriften ELLiE – Early Language Learning in Europe (Enever, 2011). Den tar upp 

påverkansaspekter på språkinlärning så som skolan, lärarens roll och faktorer utanför 

skolan.  

2.3.4 Sammanfattning 

Att som språkinlärare exponeras för mycket inflöde av målspråk har visat sig viktigt i 

flera studier (Crichton 2009; Ellis, 2005; Eriksson & Jacobsson, 2001). Läraren måste 

dock anpassa inflödets, till exempel det egna talets, språkliga nivå till eleverna så att de 

kan följa med i undervisningen (Crichton, 2009:32). Att eleverna får en rik exponering 

för språkligt inflöde gäller inte bara under språklektionerna utan även på deras fritid 

(Ellis, 2005; Enever, 2011). Det är även viktigt att eleverna får uttrycka sig på 

målspråket för att deras språkinlärning ska bli effektiv (Ellis, 2005) och då gärna i 

samtal som handlar om något som är relevant för dem och berör deras liv här och nu 

(Tornberg 2000). Läraren ska eftersträva att undervisa på målspråket på ett medvetet 

sätt, som ökar elevernas inflöde av målspråk men inte minskar deras förståelse eller 

intresse (Stoltz, 2009).  
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3 Metod och material  

För att genomföra studien användes metodtriangulering, en kombination av flera 

metoder, för att få fram så relevanta svar som möjligt på forskningsfrågorna (se vidare 

om metodtriangulering i Stukát, 2011, s. 41-42). Metoderna som använts är intervju och 

enkät. För att besvara frågeställning 1, den om lärarnas förutsättningar, och 3, den om 

hur lärarna uppger att de gör för att eleverna ska höra målspråket, användes det som 

framkommit i intervjuer och enkäter. Frågeställning 2, om lärarnas tankar och strategier, 

och frågeställning 4, den om hur lärarna uppger att de gör för att eleverna ska tala 

målspråket, besvaras genom vad som framkommit i intervjuer. 

3.1 Intervjuer 

Fokus för uppsatsen ligger på lärarnas berättelser om sin undervisning med betoning på 

hur de gör för att få eleverna att höra och tala målspråket i klassrummet. För att få svar 

på frågeställningarna har jag gjort enskilda kvalitativa intervjuer med tre engelsklärare i 

Spanien och två spansklärare i Sverige.  Dessa intervjuer har följt en intervjuguide (se 

bilaga 1) och handlar om lärarnas undervisning i engelska 4º de ESO i Spanien och i 

spanska steg 3 i Sverige med lärarnas och elevernas målspråksanvändning i fokus. 

Eleverna i de spanska klasserna är 15 år och eleverna i de svenska klasserna är ett år 

äldre. Intervjuerna har genomförts på spanska respektive svenska och spelats in på 

diktafon. 

 

Intervjuer valdes som metod eftersom syftet med uppsatsen är att få fram lärarnas 

upplevelser kring och erfarenheter av sin undervisning. Intervju är ett sätt att få kunskap 

om människors erfarenheter och exempelvis arbetssituation (Kvale & Brinkmann, 

2009:15). För att kunna ställa följdfrågor och föra ett samtal kring lärarnas undervisning 

och dess förutsättningar valdes intervjuer istället för enkäter. Som komplement till 

intervjuerna utdelades enkäter till de intervjuade lärarnas elever för att kunna 

komplettera samt kontrastera det lärarna sagt under intervjuerna med hjälp av elevernas 

enkätsvar. 

 

Även om intervjuerna följde samma frågeguide så har utsvävningar och sidospår 

tillåtits. Intervjufrågorna följdes på ett ganska fritt sätt, dock så att alla områden täcktes 

in. De områden frågorna indelades i är: lärarens bakgrund, allmänt om (din) 

undervisning, lärarens målspråksprat och annan input, elevernas målspråksprat (lärare-

elev, elev-elev, elevernas motivation) och läromedel. Intervjuernas längd har varierat 

beroende på hur lång tid läraren har kunnat avsätta för intervjun och hur mycket denna 

har pratat om de olika frågorna. Intervjuerna varade 45-90 minuter. 

 

Intervjuerna transkriberades grovt vilket inneburit att relevanta delar av intervjun 

skrivits ut noggrant medan vissa upprepningar eller förklaringar av sådant som inte varit 

relevant för undersökningen inte har skrivits ut. När någon lärare citeras i uppsatsen har 
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detta skett ordagrant, genom att gå tillbaka till transkriptionen och det inspelade 

materialet. Samtidigt måste man vara medveten om att en transkription av en intervju är 

i sig en tolkning till skrift av en muntlig interaktion och kan aldrig bli helt trogen det 

muntliga samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009:208). 

 

För att testa mina intervjufrågor gjorde jag en provintervju med en spansklärare som 

inte ingår i min egentliga urvalsgrupp. Efter provintervjun diskuterade vi frågorna och 

deras inbördes ordning. Detta hjälpte mig att bli bättre förberedd inför de riktiga 

intervjuerna och jag märkte också under provintervjuns gång att det behövde läggas till 

någon fråga och att någon fråga behövde formuleras om. Jag ändrade också frågornas 

ordning och delade in dem i de olika områden, som redovisats tidigare i detta kapitel. 

 

Det transkriberade materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, en 

metod som fokuserar på att ”beskriva variationer genom att hitta skillnader och likheter 

i ett textinnehåll” (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008:162). Denna metods delar 

beskrivs i följande citat: 

En meningsenhet är en meningsbärande del av texten. Den kan utgöras av ord, meningar, 

och stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Lagom stora 

meningsenheter utgör grunden för analysen. (…) Under analysprocessen kondenseras och 

abstraheras meningsenheterna. Med kondensering avses en process som gör texten kortare, 

och därmed mera lätthanterlig, samtidigt som det centrala innehållet bevaras och inget 

väsentligt försvinner. Därefter abstraheras den kondenserade texten och förses med koder, 

som sedan sammanförs till kategorier eller teman på olika abstraktionsnivåer. (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008:163) 

Jag har utgått ifrån ovanstående beskrivning i behandlingen och analysen av mitt 

material. Rent praktiskt togs meningsenheter ut från de transkriberade intervjuerna 

genom att stryka under och sedan kopiera över varje enhet till ett nytt dokument för att 

kondensera/översätta och kodifiera. Sedan kategoriserades de olika koderna. Jag har 

låtit frågeställningarna guida mig i denna process och sökt svar på dem i det 

intervjupersonerna säger. 

3.2 Enkäter 

Jag har delat ut enkäter (se bilaga 2) till de elever vars lärare jag intervjuat, totalt 118 

elever har svarat på enkäten, totalt hade 129 elever kunnat svara på den men i fyra av de 

sex klasserna var några elever inte närvarande vid tillfället för enkäten. Även om lärarna 

undervisar i flera klasser är det endast den elevgrupp som läser engelska i Spanien 4º de 

ESO (motsvarande åk 9 i Sverige) och de elever som läser spanska steg 3 i Sverige som 

deltar i undersökningen. Enkäten bestod av 15 frågor med flervalsalternativ där flera 

frågor handlade om att eleverna skulle skatta hur mycket eller lite något förekommer. 

En fråga gav möjlighet till ett mer öppet svar. 

 

Enkäterna delades ut i början av lektionen för att jag ville att eleverna skulle tänka 

generellt på språkundervisningen och inte på hur det varit under en viss lektion, vilket 
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hade kunnat bli effekten om enkäterna delats ut i slutet av en lektion. Jag presenterade 

mig och förklarade syftet med enkäten. Jag förklarade hur man svarar på första frågan 

där de skulle ranka på en skala hur viktigt de tycker det är att lära sig olika färdigheter. 

Jag poängterade även att man kunde ringa in båda språken på fråga fem, eftersom jag 

missat att ha alternativet ”båda språken”. Eleverna upplystes om att de skulle ringa in 

det alternativ som passade bäst in på dem och slutligen sa jag att de kunde fråga mig om 

det var någon fråga som de inte förstod. 

 

De insamlade enkäterna märktes upp med elevgruppens lärares fiktiva namn. Sedan 

sammanställdes enkäterna för att kunna se hur de olika klassernas elever svarat. Antal 

elever som valt varje alternativ summerades per skola och land. Procent räknades ut och 

för vissa frågor gjordes diagram eller tabeller. 

3.3 Urval 

För att ge studien en större bredd och kanske ett mer varierat resultat valde jag att göra 

intervjuer och enkätundersökningar både i Spanien och Sverige. Jag ville se hur 

språklärarnas situationer på de olika orterna kan likna varandra och skilja sig åt.  

 

Jag gjorde ett strategiskt urval när jag valde lärarna i Spanien eftersom jag redan hade 

kontakt med denna skola och tänkte att det kunde vara lättare att få tillträde till just den 

än till någon annan skola. I Sverige kontaktades några lärare i en kommun som 

undervisade i spanska steg 3, de som svarade att de ville delta fick delta. 

3.3.1 Eleverna 

För att resultatet från intervjuerna skulle vara jämförbart valdes lärare i Spanien som 

undervisar i engelska i 4º de la ESO
5
 och lärare i Sverige som undervisar spanska steg 

3, som intervjupersoner. Enligt Internationella språkstudien 2011 (Skolverket, 2012:57-

58) har 88% av de svenska eleverna som studerar spanska i åk 9 (steg 2) Pre-A1 eller 

A1-nivå i färdigheten ”lyssna” enligt GERS nivåindelning och elever i Spanien som 

studerar engelska i åk 9 har 63% Pre-A1 eller A1 nivå i färdigheten ”lyssna” (övriga 

37% har högre nivå). Utifrån dessa uppgifter har jag gjort antagandet att elever som 

läser spanska i början av steg 3 i Sverige och elever som läser engelska i början av åk 9 

i Spanien har ungefär samma nivå, då vi enligt procenttalen ovan kan se att det är fler i 

åk 9 i Spanien som har högre än A1-nivå (37%) än svenska elever som läser spanska i 

steg 2 (12%). Jag gör alltså ett antagande om att elever i Sverige som studerat spanska 

ytterligare ett år ligger mer på samma nivå som elever i motsvarande åk 9 i Spanien och 

därför blir detta val det mest relevanta. Sedan är det självklart svårt att veta om just de 

här lärarnas grupper ”ligger på samma nivå”, det kan skilja sig mycket mellan olika 

elevgrupper, men mer exakt än såhär kan jag inte vara. 

                                                 
5
 El cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, sista året i obligatoriska skolan, alltså som åk 9 i 

Sverige  
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Elevenkäten delades ut till totalt 118 elever. En klass per lärare fick svara på enkäten, 

men eftersom Lola hade två klasser och den ena endast bestod av 13 elever delades 

enkäten ut i båda hennes grupper. Jag valde att dela ut enkäten i endast en grupp av de 

grupper Stina och Patrik hade eftersom klasserna var stora och jag ansåg det räcka som 

underlag.  

3.3.2  Lärarna 

Maribel, Lola och Noelia är spanjorskor och verksamma som lärare i engelska på 

samma skola i ett samhälle i södra Spanien. Stina och Patrik är svenska lärare som 

arbetar på samma skola i en stad i norra Sverige med att undervisa i bland annat 

spanska. Alla lärare i studien är behöriga i sina respektive ämnen. Här nedan följer en 

kort beskrivning av var och en. Lärarnas namn är fingerade för att värna deras 

anonymitet. 

 

Maribel är 37 år och arbetar som lärare i engelska sedan sju år tillbaka i södra Spanien. 

Hon har varit en sommar på Irland för att studera och hon har även rest till andra länder 

där hon kunnat använda sig av engelskan. Hon har totalt 27 elever i den undersökta 

klassen. 

 

Lola 

Lola är 33 år och har arbetat med att undervisa engelska i sex år, först två år på 

universitet och sedan på högstadienivå. Lola har varit utomlands flera gånger, bland 

annat ett år i USA och ett år i England. Två av Lolas klasser deltar i undersökningen, 

den ena består av totalt 13 elever och den andra av totalt 26.  

 

Noelia 

Noelia är 45 år och har arbetat som lärare i engelska i 15 år. Hon har varit i utomlands 

flera gånger, som längst fem veckor i England. Hon har totalt 12 elever i den undersökta 

klassen. 

 

Stina 

Stina är 49 år och har arbetat som lärare i spanska i 23 år. Hon har varit utomlands flera 

gånger, och har varit flera gånger i Sydamerika. Hon läste spanska i en spansk stad en 

termin efter gymnasiet. Hon har totalt 24 elever i den undersökta klassen. 

 

Patrik 

Patrik är 31 år och har arbetat som lärare i spanska sedan 2006. Patrik läste spanska i en 

spansk stad under en termin innan han påbörjade sin lärarutbildning. Han har efter det 

rest en del i Spanien. Han har totalt 27 elever i den undersökta klassen. 
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3.3.3 De två orterna 

Samhället i södra Spanien och staden i norra Sverige liknar varandra på så vis att båda 

orterna har ganska långt till en stor internationell flygplats. I båda orterna är tillgången 

på folk som talar de respektive målspråken förhållandevis låg. Båda orterna har 

självklart en viss invandring men inte främst av personer som talar dessa språk. Själva 

orternas geografiska placering och population utgör alltså inte någon fördel för elever 

som lär sig engelska respektive spanska. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Innan intervjun började informerade jag om studiens syfte och att det insamlade 

materialet endast skulle användas till denna uppsats. Jag förklarade att läraren är 

anonym och att ett fingerat namn används för denna i uppsatsen. Skolan och kommunen 

är också anonyma. Sedan berättade jag att intervjun var frivillig och att intervjupersonen 

inte behövde svara på de frågor han eller hon inte ville och att han eller hon kunde 

avsluta intervjun och gå när denne kände för det utan att ge någon förklaring. På så vis 

har samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2002:7-14).  I fallet med den spanska skolan informerades 

rektorn och samtycke inhämtades från honom att få göra en studie på skolan. När detta 

inhämtades var det inte helt klart vilken typ av metod jag skulle använda mig av men 

jag ville ha hans samtycke för att eleverna skulle kunna medverka och behövde även 

hans tillstånd att få röra mig i skolan och dela ut enkäter osv. Eftersom eleverna var 15 

år fyllda förutsatte jag att rektorns samt deras eget samtycke räckte och att elevernas 

föräldrar inte behövde informeras.  

 

När jag delade ut enkäten berättade jag först för eleverna vem jag var och vad enkäten 

skulle användas till. De fick också veta vad den handlade om och att den inte hade 

någonting att göra med deras betyg samt att deras lärare inte skulle få se deras ifyllda 

enkäter. Jag sa även att de besvaras anonymt och frivilligt och att de får fråga mig om 

det är någon fråga de inte förstår. Anonymiseringen av enkäterna säkerställdes genom 

att eleverna inte skrev sina namn på enkäten, dels finns ingen fråga om namn och dels 

betonade jag vid utdelandet att de inte skulle skriva sina namn. (Vetenskapsrådet, 

2011:68). 

3.5 Metoddiskussion 

Eftersom målet med studien är att få reda på hur lärare uppger att de gör och hur de 

tänker om hur de gör i språkundervisningen användes intervjuer som främsta metod, 

men även elevenkäter för att få elevernas bild som ett komplement till lärarnas. Det jag 

kan få reda på med hjälp av den valda metoden är hur lärarna tänker och säger att de gör 

men inte hur de faktiskt gör. Detta skulle man kunna få reda på med hjälp av 

observationer och då hade man kunnat göra en jämförelse mellan hur de säger att de gör 

och vad de verkligen gör. Mitt metodval resulterar i att det enda jag kan säga något om 
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är vad lärarna säger att de gör och alltså inte vad de verkligen gör. Observationer valdes 

bort som metod då det ansågs svårt att göra en tillförlitlig observationsstudie på den 

korta tid, om endast några veckor, som materialinsamlandet till studien omfattade. 

 

Tanken från början var att intervjua tre lärare i Spanien och tre lärare i Sverige men det 

visade sig besvärligt att hitta lika många lärare i Sverige som jag fått i Spanien 

(intervjuerna i Spanien genomfördes först). När jag sedan transkriberat de fem 

intervjuerna jag hade och börjat kodifiera och kategorisera var materialet redan så 

gediget att bedömningen gjordes att det inte var nödvändigt med en till intervju. 

 

Studien kan endast svara på vad just de här fem intervjuade lärarna och deras 118 elever 

säger och därför är resultaten inte generaliserbara för till exempel alla språklärare i 

Sverige eller Spanien. Om någon annan replikerar studien är det inte alls säkert att 

denna kan få fram samma resultat och slutsatser eftersom det handlar om personliga 

erfarenheter och förhållanden. 
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4 Resultat och analys 

Här presenteras den information jag samlat in under intervjuer och enkäter. Resultatet är 

disponerat utefter frågeställningarna i fyra huvudrubriker. Först handlar det om 

förutsättningar för språkundervisning, sedan om tankar och strategier kring lärarnas och 

elevernas målspråksanvändning, det tredje kapitlet handlar om hur lärarna gör för att 

eleverna ska få möjlighet att höra målspråket i klassrummet och till sist handlar det om 

hur lärarna gör för att eleverna ska få möjlighet att tala målspråket i klassrummet. 

4.1 Förutsättningar för lärarna att ge eleverna möjlighet att 

utveckla kommunikativa färdigheter på målspråket 

4.1.1 Uppfattningar om den ideala språkundervisningen 

Små elevgrupper (med 10-15 elever) för att eleverna ska få större möjlighet att uttrycka 

sig muntligt och skriftligt samt få rik respons från läraren är den vanligaste idealbilden 

om språkundervisning som framkommer i intervjuerna. Varierad undervisning och 

motiverade elever är också något som beskrivs som idealiskt av några lärare. 

 

Maribel beskriver den ideala undervisningen såhär: 10-15 elever som alla har intresse 

för att lära sig engelska, lektioner med fokus på muntliga färdigheter som skulle kunna 

övas genom att eleverna fick interagera i en avslappnad miljö. Noelia betonar att det 

vore idealiskt med få elever per klass och att eleverna inte bara ska sitta vid sin bänk 

och ta emot kunskap utan också själva ge genom att uttrycka sig, framförallt muntligt. 

Hon tycker att hon kan närma sig den ideala undervisningen ganska bra i och med att 

hon i år har en grupp med 12 elever. 

 

Enligt Stina ska språkundervisningen idealt vara så varierad som möjligt, hon tror att 

”variation är kodordet som räcker över alla kurser, om man gör olika saker hela tiden då 

blir eleverna nöjda för de är olika och lärarna är olika”.  

 

Lärarna tillfrågades även hur de tror att eleverna bäst lär sig språk. Enligt Noelia sker 

den bästa inlärningen genom att eleverna själva producera på målspråket i tal och skrift 

eftersom det annars finns stor risk att de glömmer bort vad de lärt sig. Lola tror att 

eleverna lär sig bäst när de inte märker det, hon förklarar:  

Det är självklart att eleverna behöver den grammatik som finns […] men jag tror att de lär 

sig bäst när de lär sig intuitivt. De vet inte varför. Men om jag börjar varje lektion med en 

fråga, vad vet jag: ”What’s the weather like?” Vad är det för väder? Och de vet att de måste 

ge ett visst svar, då kanske de inte kan strukturen i ”What is the weather like” och varför 

”like” kommer sist, men de har åtminstone lärt sig det.
6
 (Lola) 

                                                 
6
 ”Hay una gramática que está claro que los alumnos necesitan […]. Pero yo creo que como mejor 

aprenden es cuando es de manera intuitiva. No saben por qué. Pero si yo todos los días empiezo con una 

pregunta, qué sé yo: ”What’s the weather like?” ¿Qué tiempo hace? Y ellos saben que tienen que 

responder tal. Pues quizas no sepan la estructura de ”What is the weather like” y porque like va al final, 

pero el hecho es que lo aprenden.” (Lola) 
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Lolas poäng här är alltså att det är viktigare att de lär sig hur man säger vissa uttryck än 

att de vet exakt alla regler bakom varje yttrande, vilket även framkommer i hennes 

resonemang om ”Can I canin” i 4.4.2. 

4.1.2 Språket talas i ett avlägset land 

Lärarnas uppfattningar om vad som är svårt för eleverna handlar om att eleverna 

befinner sig långt från det naturliga sammanhang där språket talas, långt från länder där 

engelska respektive spanska är modersmål. Det svåra för eleverna blir då att prata 

målspråket men även att förstå det som sägs på språket.  

 

”Det är ju speciellt att lära ut spanska i Sverige, i ett svenskt klassrum med en svensk 

lärare och 30 stycken svenska elever”, säger Patrik. Det blir en svensk 

inlärningskontext. Patrik menar att det svåraste för eleverna är att prata på målspråket, 

det är lättare för dem att läsa och höra. Enligt Maribel och Lola är hörövningar det 

svåraste för deras elever. Det är intressant att Patrik upplever att det svåraste för 

eleverna är att prata och att det är lättare för dem att höra, medan de spanska lärarna 

upplever att just höra och förstå målspråket är det svåraste för deras elever. Vad den här 

skillnaden beror på är svårt att säga, särskilt som det ur intervjusvaren verkar som om 

de svenska eleverna övar sig på att tala målspråket ganska ofta under lektionerna och de 

spanska eleverna ofta lyssnar på målspråket i klassrummet. En bakomliggande faktor 

till att just tala respektive höra och förstå målspråket är svårt kan vara att eleverna hör 

målspråket sällan på sin fritid, vilket nästa kapitel handlar om. 

4.1.3 Målspråkstillgång utanför klassrummet 

Lärarnas uppfattning är att eleverna har ganska liten tillgång till målspråket utanför 

klassrummet medan eleverna själva uppger att de hör målspråket i en mängd 

sammanhang, framförallt på internet, TV och under resor, med variation mellan 

länderna (se tabell 1).  

 

Gemensamt för alla lärare är alltså att de tror att eleverna har ganska lite inflöde av 

målspråket på fritiden och att de som vill ha mer spanska eller engelska i sina liv får 

jobba för det själva. Lola är den som är mest positiv till målspråkstillgången utanför 

klassrummet, hon säger att eleverna numera har tillgång till originalspråket på TV då de 

kan byta språk med fjärrkontrollen, hon tror också att hennes elever framförallt har 

kontakt med engelska på internet och genom TV-spel. Hon säger:  

Ofta frågar eleverna mig om ord (…), ibland när lektionen börjar: ”men, vad betyder 

detta?”, som inte har något att göra med någonting som vi har haft, men de såg det dagen 

innan i ett spel eller så har de läst det på en t-shirt som de har köpt och som har en fras på 

engelska som de inte vet vad den betyder.
7
  

                                                                                                                                               
 
7
 ”Muchas veces ellos a lo mejor me preguntan sobre palabras (…), a veces cuando empieza la clase 

”bueno ¿esto que significa?” que no tiene absolutamente nada que ver con nada que hemos visto pero 
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Hennes elever verkar alltså vara ganska medvetna om engelskan som omger dem. 

Noelia pratar också om att hennes elever har tillgång till engelska på internet men att 

hon inte tror att de utnyttjar detta. Maribel säger att hon rekommenderar sina elever att 

lyssna på musik eftersom eleverna har liten tillgång till engelska via film och TV, hon 

tror nämligen inte att eleverna byter till originalspråk även om de har möjlighet att göra 

det. Det enda hon tror att eleverna söker efter på internet på engelska är musik, som 

alltså är det enda inflöde hennes elever har av engelska utanför skolan, enligt henne. 

 

De svenska lärarna, Stina och Patrik, säger att det varierar mellan eleverna hur mycket 

inflöde de har av spanskan utanför skolan och att det alltid finns några frälsta med 

specialintressen. Generellt tror de att eleverna hör väldigt lite spanska utanför skolan. 

Patrik säger att det vore önskvärt om eleverna tog in spanska utanför även skolan, om 

de vill nå det högsta betyget.  

 

Enligt elevernas enkätsvar hör 45 (63%) av de spanska eleverna engelska utanför 

klassrummet och 18 (40%) av de svenska eleverna spanska utanför klassrummet. Den 

mest anmärkningsvärda skillnaden jag kan se mellan de spanska och svenska elevernas 

enkätsvar är att en majoritet av de spanska eleverna uppger att de har tillgång till 

målspråket utanför klassrummet medan en minoritet av de svenska eleverna säger det 

samma.  Det är ett omvänt 60/40-procent förhållande. Sammanlagt har drygt hälften (63 

av 118) av alla de medverkande eleverna kontakt med målspråket utanför klassrummet. 

 

En fråga om i vilka sammanhang eleverna hör målspråket utanför klassrummet ställdes i 

elevenkäten (se tabell 1).  
 

Tabell 1: Olika sammanhang där eleverna hör målspråket utanför klassrummet 

I vilka sammanhang hör du målspråket utanför klassrummet? 

Svarsalternativ Procent (%) av 45 

elever i Spanien 

Procent (%) av 18 

elever i Sverige 

Musik  96  44 

Internet 71  28 

TV 51  28 

Film 44 61  

Radio 29 11 

Spel 7 6 

Privatlektioner 22 0 

Resor 16 72  

Kompisar talar målspråket 13 6 

Mina föräldrar talar målspråket 4 0 

Chat 4 0 

Mobiltelefoner 2 0 

Brev  2 0 

                                                                                                                                               
lo vieron el día antes en un juego o lo han leído en una camiseta que pone… que se han comprado y 

que lleva una frase en inglés que no saben lo que significa, no?” 
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Frågan i tabellen ovan ger svar på i vilka sammanhang eleverna hör målspråket utanför 

klassrummet men inte hur mycket de gör det, räknat i exempelvis frekvens eller timmar. 

Vi kan alltså inte veta något om hur ofta eleverna lyssnar på musik på målspråket utan 

bara hur många som anger att de gör det. 

 

Av de spanska elever som uppgett att de hör engelska utanför klassrummet hör nästan 

alla det genom musik, 96%, precis som lärarna gissat. De hör också engelska på TV, 

film och internet. Drygt en femtedel av eleverna, som svarat att de hör engelska utanför 

klassrummet, går på privatlektioner och får extra inflöde där. Av de svenska elever som 

uppgett att de hör spanska utanför klassrummet sker det för de flesta på resor (72%) 

eller genom att de ser på film, 44% av eleverna lyssnar på musik på spanska och 

ytterligare några hör spanska via internet och TV.  

 

Skillnader i hur eleverna svarar i respektive land är att 22% av de spanska eleverna tar 

privatlektioner i engelska medan ingen av de svenska eleverna uppgett att det gör det. 

Det är också många fler spanska elever som lyssnar på engelsk musik än vad det är 

svenska elever som lyssnar på spansk musik. Det här skulle kunna bero på den enorma 

engelskspråkiga musikexporten. En annan skillnad är att de svenska eleverna verkar 

resa till spansktalande länder i betydligt större utsträckning än vad de spanska eleverna 

reser till engelskspråkiga destinationer. 

4.1.4 Lärarnas förhållande till läromedlen  

Läroboken spelar stor roll för lärarna i deras undervisning och lärarna uppger att de är 

mer eller mindre bundna till boken. Lärarna i Spanien har en gammal bok som de helst 

vill byta ut, English for you! (Pomeroy, 2006), medan lärarna i Sverige har en ny bok 

som de inte hunnit arbeta igenom helt men tycker verkar bra, Vistas 3 (Rönnmark & 

Quintana Segalà, 2012). Alla lärare i studien uppger att de följer boken ganska 

noggrant. Flera av lärarna söker även material utanför arbetstid för att komplettera med 

och för att kunna använda sig av aktuella händelser i sin språkundervisning. 

 

De tre spanska lärarna verkar följa boken mycket noggrant. De framhäver dock att 

boken är gammal, har ett begränsat innehåll och att de i år inte har tillgång till 

övningsboken eftersom den inte ingår i det ekonomiska stöd den autonoma regionen ger 

för att eleverna ska få låna vissa läroböcker gratis från skolbiblioteket. De får inte heller 

be eleverna köpa den själva. Följden blir alltså att lärarna har, enligt dem, för lite 

läroboksrelaterat material. Lola berättar att trots att läroboken är väldigt begränsad och 

ger väldigt få valmöjligheter, så är den enkel att följa, vilket framförallt gynnar elever 

med svårigheter, men gör den väldigt förutsägbar och ganska tråkig. 

 

De spanska lärarna berättar även att de i hög grad utgår från det lokala styrdokumentet 

”Programación didáctica 4º ESO” som i sin tur utgår från läroboken English for you! 

och det nationella styrdokumentet (se Cabrera Calvo-Sotelo, 2007:741-750). Den här 

lokala planen för engelskundervisningen på skolan är mycket detaljerad och innehåller 

delar där det utförligt beskrivs vad som ska göras i varje kapitel i läroboken. Ett 
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exempel på detta är att det i den didaktiska planen står exakt vilka frågeord eleverna ska 

lära sig under kapitlet med tydlig koppling till vilka frågeord som tas upp i boken. 

Eftersom den här lokala didaktiska planen är tydligt kopplad till läroboken är det inte 

konstigt om lärarnas undervisning i mycket hög grad utgår från just läroboken.  

 

Angående läroboken Vistas 3 säger de två svenska lärarna att de följer den men inte gör 

exakt alla övningar i boken och modifierar övningarna ibland. De berättar även att de 

har eget material som de samlat från tidigare kurser eller som de hittar på exempelvis 

internet. För dem verkar inte ordet läromedel vara lika likställt med läroboken som för 

de spanska lärarna. Stina uppger att hon använder sig av mycket material som hon hittat 

själv, exempelvis sånger, dikter och filmer, eftersom allting som eleverna behöver för 

att lära sig språket inte finns i en bok. Patrik berättar att han samlat på sig mycket 

material genom åren som lärare, som han återanvänder i nya klasser.  

 

Styrdokumentet (Skolverket, 2011) lärarna i Sverige utgår från är inte heller lika precist 

och detaljerat som de spanska lärarnas lokala didaktiska plan. Den stora skillnaden 

mellan styrdokumenten är att det som gäller i Sverige inte hänvisar till någon särskild 

bok, medan lärarna i Spanien utformat ett sådant dokument som kopplar det nationella 

styrdokumentet till bokens innehåll på en mycket detaljerad nivå.  

4.2 Tankar och strategier kring lärarnas målspråksanvändning 

4.2.1 Hur mycket lärarna talar på målspråket i klassrummet, enligt lärarna 

och eleverna 

Några av lärarna uppger att de, av sin totala taltid, talar väldigt mycket på målspråket, 

medan några andra lärare i studien uppger att de skulle vilja prata mer än vad de gör. 

Elevernas uppskattningar på hur mycket deras lärare pratar på målspråket följer ganska 

väl lärarnas. Noelia beskriver i följande citat att hon pratar engelska hela tiden och att 

hon pratar om olika saker i olika situationer: 

Jag pratar [engelska] hela tiden, hela tiden. Från att jag kommer in till jag går ut. 

Instruktioner, rättningar, hälsningsfraser, när vi rättar uppgifter, förklaringar av uppgifter, 

tveksamheter de kan ha, om jag måste rätta något åt dem, allt jag kan.
8
 (Noelia) 

Genom att jämföra lärarnas svar på frågan om hur mycket de$ pratar på målspråket i 

klassrummet kan jag urskilja två grupper bland lärarna i studien: de som tycker att de 

pratar tillräckligt mycket och de som tycker att de borde prata mer. Lola och Noelia 

tillhör de som jag uppfattar är nöjda med hur mycket de pratar på målspråket. Jag gör 

denna tolkning eftersom de uppger att de pratar ungefär 80 % på engelska och att de 

använder engelskan till många olika aktiviteter. De båda svenska lärarna, däremot, säger 

att de skulle vilja prata mer spanska med sina elever, att det är svårt men att de försöker. 

De upplever att det är svårt att hålla igång en konversation i klassrummet på målspråket. 

                                                 
8
 ”Hablo todo el tiempo, todo el tiempo. Desde que entro hasta que salgo, las instrucciones, las 

correcciones, saludo de entrada, las correcciones de ejercicios, las explicaciones de ejercicios, las 

dudas que puedan tener, si hay que corregirle cualquier cosa, todo lo que puedo.” 
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4.2.2 Anledningar till att tala på målspråket 

Alla lärare uppger att de försöker prata på målspråket så mycket som möjligt med sina 

elever. De anger några olika anledningar till att de tycker det är viktigt att prata 

målspråk med eleverna i klassrummet. En viktig anledning är tron att eleverna lär sig 

mer om läraren pratar på målspråket. Reaktionerna från eleverna kan, enligt lärarna, 

vara negativa i början men eleverna vänjer sig med tiden.  

 

Stina säger att man inte kan begära av eleverna att de ska prata spanska om man inte gör 

det själv och Maribel hävdar att eleverna efterhand kommer att börja prata på 

målspråket om läraren själv gör det mycket. 

4.2.3 Lärarnas språkval beroende på situation 

Det finns två typiska situationer då lärarnas språkval är tydligt, det är instruktioner 

gällande dagens arbete och vid genomgång av grammatik. Klassrumsinstruktioner ges 

på målspråket enligt flera lärare, till exempel information om vad som ska göras under 

lektionen. Maribel försöker prata om så enkla saker som möjligt på engelska, framförallt 

ger hon instruktioner. Vid de grammatiska genomgångarna eller förklaringarna uppger 

Stina, Patrik och Noelia att de väljer att återgå till förstaspråket, svenska respektive 

spanska. Stina, till exempel, säger att hon analyserar och förklarar på svenska men att 

hon vill ha exemplen på spanska. Anledningen lärarna ger till att de väljer förstaspråket 

vid grammatik är att det ska vara lättare för eleverna. 

4.3 Hur lärarna uppger att de gör för att eleverna ska få höra 
målspråket i klassrummet 

4.3.1 Målspråket används vid lektionens början  

Lärarna börjar sina språklektioner på liknande sätt. Alla lärarna i studien uppger att de 

pratar engelska respektive spanska i början av lektionerna och att de frågar eleverna om 

ungefär samma saker så som dagens datum och veckodag, dagens väder och eventuell 

läxa. Lärarna verkar ha en någorlunda fast struktur i hur de börjar sina lektioner och 

Stina poängterar att uppvärmningsminuterna är avgörande. 

 

Efter hälsningsfraser och närvarokontroll brukar Maribel och Lola fråga eleverna om 

något på engelska till exempel om vad de gjorde igår eller om vädret, beroende på 

elevernas kunskaper, för att eleverna ska komma igång och prata lite engelska. De 

brukar även gå igenom läxan i början av lektionen och då försöker de göra detta på 

engelska genom att exempelvis fråga ”Have we got any homework? Is there any 

homework?”.  

 

Även Stina brukar börja med att prata spanska med sina elever. Hon ställer frågor till 

dem så de får prata om någonting som hon vet att de kan. Stina tror att hon vinner 

mycket på att värma upp eleverna i några minuter för att de ska ställa in sig på att de har 
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spanska. Med tanke på att de inte har så mycket tillgång till spanska utanför skolan och 

inte är så vana att prata spanska säger Stina följande: 

Ja, och då är ju de här uppvärmningsminuterna avgörande. Så om jag kommer laddad och 

pratar om något på spanska då drar jag ju med dem, om de då tillåts prata om något oväder i 

Karibien på svenska, då drar ju de tillbaka till svenskan. Så då måste man ju försöka hjälpa 

dem då, och översätta, ”Ja men vi tar det på spanska, men ni kan, men åh vad bra! Allting 

är bra! Bra, bra, bra! Mera, mera! Inte på svenska. Vi kör på spanska! Bra, bra!” (Stina) 

Flera av lärarna brukar, som nämnts ovan, prata om vädret i början av lektionen. Lola 

förklarar att det är enkelt eftersom man kan titta ut genom fönstret för att få reda på 

vilket väder det är idag. Patrik börjar sina lektioner genom att ha dagens planering på 

tavlan för att eleverna ska se vad de ska göra denna lektion. När lektionen börjar frågar 

han lite korta frågor till eleverna om vad det är för dag, hur de mår och vad det är för 

väder. Ibland får eleverna prata lite med varandra, två och två eller tre och tre, om vad 

de gjorde förra lektionen. 

4.3.2 Eleverna lyssnar på läraren 

Som nämnts i 4.2.1 är det vanligt är att eleverna hör målspråk under lektionerna genom 

att lyssna på läraren. Alla lärare i studien uppger att de pratar på målspråket under 

lektionerna med sina elever, även om de översätter ibland. Noelia säger så här: ”Lyssnar 

och pratar gör de varje dag, för om vi inte har en hörövning så lyssnar de på mig”
9
. Lola 

säger att lyssna är den färdighet som de arbetar mest med i klassen och att eleverna hör 

engelska under varje lektion.  

4.3.3 Lärarnas strategier för att underlätta elevernas förståelse 

Lärarna har lite olika uppfattning om hur mycket deras elever förstår av vad de säger på 

målspråket. Patrik, Lola och Maribel säger att det varierar mycket i klassen. Noelia 

säger att den lilla grupp hon har i år förstår större delen av vad hon säger men att det 

ibland under genomgångar och förklaringar kan vara nödvändigt att återgå till spanskan 

för att de ska förstå henne. Stinas elever förstår, enligt henne, mer än de låtsas om och 

de ber henne säga samma sak en gång till för att ”de är lite rädda” och inte vill att det 

ska gå för fort. Av hur eleverna svarat i enkäten kan utläsas att de flesta förstår ganska 

bra vad läraren säger, vilket visas i följande diagram. 

 
Figur 1: Hur mycket eleverna uppger att de förstår av vad läraren säger på målspråket

10
.  

                                                 
9
 ”listening y speaking están todos los días, por que si no hay un listening me escuchan a mi” 

10
 109 elever svarade på frågan, 118 elever besvarade enkäten totalt. Bortfall = 9. Procenttalen är 

avrundade till heltal, därför blir det 101% totalt. Avrundas inte procenttalen blir summan 100%. 
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Ur figur 1 går att avläsa att de flesta elever uppger att de förstår större delen av vad 

läraren säger på målspråket, väldigt få upplever dock att de förstår allt eller ingenting.  

 

Att använda översättning för att eleverna ska förstå bättre är vanligt bland lärarna i 

studien. Noelia brukar prata engelska men när hon märker att eleverna inte förstår eller 

när de själva ber om det, översätter hon till spanska. Lola däremot säger allting på 

engelska för att sedan systematiskt översätta till spanska vad hon just sagt. Patrik 

arbetar också med översättning som metod för att hans elever ska kunna följa honom, 

men det är inte han som översätter utan eleverna, så här säger han:  

Det är lite olika då men det som jag gör oftast är att om jag pratar spanska och sen så då 

säger jag ”Jaha, okej, vad var det för någonting som jag just sa nu?” Och så får nån 

återberätta det på svenska, så på så sätt då har ju alla liksom förstått, faran med det är väl 

kanske då att det är vissa som blir lite bekväma ”Jaha okej, men det är ju nån som kommer 

att… det kommer ju att återberättas och sammanfattas på svenska sen ändå.” (…) Men, ah, 

jag har som kommit fram till att det är det bästa sättet ändå, för tar jag det bara på spanska 

och sen så är det nån som inte har förstått då måste jag ändå gå runt, och liksom instruera, 

har jag 28 stycken i klassrummet då, så då blir det ohållbart utan jag ger instruktioner och 

ser till att alla har förstått vad de ska göra. 

Patriks elever brukar alltså få översätta vad han sagt, han översätter inte sig själv så som 

Lola och Noelia gör. Han ser en risk i att göra så här eftersom vissa elever kan bli lata 

när de vet att de snart får informationen på svenska men samtidigt tycker han att 

fördelarna, att alla elever förstår, överväger nackdelarna, på så vis behöver han inte 

sedan gå runt och förklara igen. 

 

Andra metoder lärarna har för att deras elever ska förstå mer av vad de säger på 

målspråket är att prata långsammare och förenkla språket hela tiden, rita på tavlan, 

gestikulera, använda mimik, gå fram till dem, titta på dem och repetera på målspråket. 

Stina brukar ställa kontrollfrågor på liknande sätt som Patrik fast hon ber dem berätta 

för eleven bredvid vad hon just sa eftersom hon inte vill att det ska kännas som ett 

förhör. 

4.3.4 Hur lärarna gör vid hörövning 

Vid hörövningar förbereder lärarna alltid eleverna på något sätt. Ett sätt är att läsa 

hörövningens instruktioner med eleverna för att därefter prata om vad hörövningen kan 

tänkas handla om. Sedan går läraren igenom nya/svåra ord de kan behöva.  

 

Lolas elever får lyssna på hörövningarna tre gånger. Den första gången ska eleverna 

göra anteckningar men de ska inte fylla i allt, ”de är alltid förvirrade efter den första 

genomlyssningen”, ”Jag fattar ingenting” säger de. Under den andra genomlyssningen 

förstår de mer och under den tredje förstår de verkligen något, berättar Lola.  

 

Stina brukar ge sina elever bakgrundsfakta och förklara svåra ord innan hörövningen, 

särskilt om hon bedömer den som svår. Stina berättar att hon ibland gör en powerpoint-

presentation till hörövningen där hon har med ord, bakgrundsfakta och själva ljudfilen.  
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4.3.5 Vad eleverna lyssnar på 

Nedan redovisas vad lärarna uppger att eleverna lyssnar på under lektionerna, förutom 

att de lyssnar på lärarna själva. Det framkommer att eleverna främst lyssnar på 

lärobokstexter och hörövningar ur läroboken men ibland även nyheter, film/videoklipp 

och musik. 

 

Lärobokstexter 

Det är vanligt att eleverna, i samtliga undersökta klasser, lyssnar på bokens text och, 

som nämnts ovan, hörövningar kopplade till läroboken. Patrik brukar först låta eleverna 

få lyssna på den nya texten i boken och att de lyssnar på en kort bit i taget för att sedan 

prata två och två om vad de har uppfattat och om vad textstycket handlar om. Efter att 

de lyssnat på hela texten pratar de om den en stund och sedan får eleverna läsa texten. 

Maribel säger också att hennes elever får lyssna på texten först, för att sedan läsa den 

högt två och två.  

 

Nyheter 

Tre av lärarna, Patrik, Stina och Lola, säger att de ibland hittar nyheter på internet som 

de spelar upp för eleverna. Lola tycker det är viktigt att eleverna får veta vad som 

händer i världen, särskilt sådant som rör den anglosaxiska, och därför tar hon ibland 

med sådana nyheter i undervisningen.  

 

Film 

Ibland visas film med engelskt tal i slutet av terminen när betygen är satta och de gjort 

det de måste göra inom kursen, detta uppger både Lola och Maribel. Filmerna är alltid 

textade på engelska. Noelia säger att hon hittills aldrig haft tid att visa film eftersom hon 

måste bli klar med boken, men att hon hoppas kunna visa någon film med den grupp 

hon har nu eftersom boken är tunn och eleverna jobbar på bra. Patrik berättar att han 

ibland brukar visa korta tv-program på spanska från Utbildningsradion. Stina nämner 

film som en del av det material hon använder utöver boken, men hon säger ingenting 

om hur ofta hon visar film i klassen. 

 

Musik 

Att låta eleverna lyssna på musik, och arbeta med tillhörande uppgifter, är vanligt bland 

lärarna. Uppgifterna kan vara att fylla i ord som saknas, byta ut felaktiga ord, prata om 

vad låten handlar om och vem den är riktad till. Både Lola och Stina brukar fråga sina 

elever om musiktips för att använda i undervisningen. 

4.4 Hur lärarna uppger att de gör för att eleverna ska få möjlighet att 
tala målspråket i klassrummet 

4.4.1 Hur lärarna uppmanar eleverna att tala 

Att eleverna är blyga eller att de har knappa kunskaper i målspråket är två av de 

problem lärarna stöter på när det är dags för eleverna att säga något på språket de lär sig. 
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62 % av eleverna i studien uppger att de oftast frågar på förstaspråket. För att eleverna 

ska uttrycka sig muntligt på målspråket uppmanar lärarna dem på just målspråket att 

göra så. De anpassar frågorna till elevernas nivå, och de lär eleverna fraser utantill som 

de kan säga i vissa situationer. 

 

Eleverna blir blyga eller osäkra när de ska prata på målspråket eftersom de tror att de 

kan mindre än vad de kan och därför tror de att de ska göra sig löjliga om de uttalar fel, 

vilket både Lola och Stina berättar om. Metoder lärarna använder för att eleverna ska 

prata mer är att själva prata så mycket som möjligt på målspråket, arbeta på att skapa en 

avslappnad atmosfär i klassrummet och få eleverna att lära känna varandra genom att 

bestämma hur de ska sitta. De har även andra mer direkta metoder för att förmå sina 

elever att åtminstone försöka prata på målspråket. De tre spanska lärarna använder ofta 

fraser som ”In English, please”, ”Tell me in English”, ”I don’t understand” och ”I don’t 

know” för att inte själva använda spanskan när de ber eleverna prata på engelska. Noelia 

säger att eleverna brukar återgå till engelskan när hon sagt ”In English, please”. 

 

För att få de elever som har lägst kunskaper i engelska att känna sig duktiga brukar Lola 

ge dem lättare frågor. Vilket datum det är frågar hon om på varje lektion och denna 

fråga riktas ofta till elever med lägre kunskaper. Hon säger att en annan god idé för att 

uppmana eleverna att fråga saker på engelska kan vara att sätta upp lappar på väggarna 

med vanliga frågor så att hon kan peka på dessa när eleverna frågar på spanska så att de 

kan fråga henne på engelska. Eleverna lär sig vissa fraser utantill, utan att egentligen 

veta hur man säger eller hur de stavas, som en effekt av att Lola alltid uppmanar dem att 

prata engelska. En vanlig sådan fras är ”Can I come in?” som eleverna måste säga om 

de kommer för sent och vill komma in i klassrummet. Enligt Lola säger hennes elever 

ungefär ”Can I canin?” och hon säger att de varken uttalar det så bra eller skulle kunna 

stava till det, men att de åtminstone kan det och att det kan räcka så.  

4.4.2 Gruppstorlek när eleverna pratar på målspråket 

Hur många andra elever som eleverna ska prata inför skiljer sig på ett tydligt sätt mellan 

länderna. I de undersökta klasserna i Spanien är det vanligt att prata i helklass och i 

Sverige att prata i mindre grupper. Lärarna verkar ha en närmast motsatt syn på vad som 

är möjligt när det gäller detta. Eleverna i Sverige pratar ofta i små grupper eller i par. De 

redovisar ibland i halvklass men aldrig inför helklass eftersom lärarna upplever att de är 

rädda. Det är viktigare att eleverna kan föra ett samtal i en mindre grupp, enligt de 

svenska lärarna.  

 

De spanska eleverna i undersökningen pratar aldrig i smågrupper men ibland inför hela 

klassen, även om en del elever inte vill. Problemet som lärarna ser med att eleverna 

skulle prata i små grupper eller i par är att de slutar prata engelska så fort läraren slutat 

lyssna på just deras grupp. De har bättre kontroll över klassen om eleverna pratar i 

helklass. Trots detta pratar både Lola och Noelia om att det är bra för de muntliga 
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färdigheterna med mindre elevgrupper och att det är omöjligt att alla kommer till tals på 

engelska under en enda lektion om elevgruppen är stor. Lola säger till exempel: ”Jag 

tror att den muntliga delen beror på klassen, det finns klasser som är väldigt stora och då 

är det lätt för en elev som inte vill lära sig att gömma sig bland de andra.”
11

 Det är alltså 

lättare att öva muntliga färdigheter i en mindre grupp där eleverna inte kan gömma sig i 

gruppen, enligt lärarna. Trots detta verkar det inte som om de brukar dela in klassen i 

mindre grupper. Noelia ser en positiv effekt i hennes lilla elevgrupp där en elev kan se 

att en annan deltar och pratar på målspråket, vilket motiverar till ökat deltagande, 

eftersom de känner att också de har möjlighet att delta.  

4.4.3 Att få eleverna att slappna av och våga 

Flera av lärarna i studien vittnar, som nämnts ovan, om att det är svårt att förmå 

eleverna att prata på målspråket och att detta dels kan bero på blyghet, dels på att de är 

nybörjare i språket. En strategi för att få eleverna att prata mer är att arbeta på att de ska 

slappna av mer i gruppen. Stina säger att hon ”jobbar stenhårt på att få dem att trivas i 

gruppen och våga och så”. Att ha eleverna i mindre grupper och att betona att det inte 

gör någonting om de säger fel är två sätt på vilka lärarna uppger att de gör för att 

eleverna ska våga prata mer. 

 

De svenska lärarna berättar att eleverna känner sig mer bekväma i smågrupper och 

enligt Patrik är det viktigare att eleverna får prata mycket spanska än att de redovisar 

inför en större grupp. Visserligen tappar han då lite av bedömningsaspekten då han inte 

hinner gå runt och lyssna på alla, men han anser ändå att det blir bättre så, de får öva 

mer och det blir inte lika nervöst som att stå inför en stor grupp. Han betonar även att 

det inte gör någonting om de säger fel, det är bättre att de vågar. Han berättar ibland om 

egna felsägningar på spanska för att avdramatisera det hela litegrann.  

 

Även Maribel, Lola och Stina pratar om hur viktigt det är att få eleverna att slappna av. 

Stina tycker att det är viktigt att prata med klassen om hur man ska göra under 

lektionerna, att alla ska jobba med alla, att det inte gör någonting om man säger fel och 

att alla måste försöka prata spanska. Lola säger att hon försöker skapa en trevlig 

stämning exempelvis genom att berömma även om eleverna uttalar fel. Maribel 

poängterar för eleverna att de är här för att lära och att man måste försöka prata 

engelska och att de till slut åtminstone försöker prata. 

 

Stina använder sig av klassens storlek för att eleverna ska få prata så mycket som 

möjligt på spanska under lektionerna, till exempel får de läsa texten högt och ljudligt, 

läsa i kör ibland flickor för sig och pojkar för sig, de spelar teater och iscensättande på 

olika vis. Hon säger att ”Man får ta hjälp av att de är många. Se vad är det som är 

                                                 
11

 ”yo creo que la parte oral depende de los cursos, hay cursos muy numerosos, y entonces es muy fácil 

para un alumno que no quiere aprender se puede quedar allí perdido entre la multitud.” 
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positivt med att de är många här? Ja men om vi sjunger den här sången här och det är 32 

röster så låter det bra.” 

 

Ett annat sätt att få eleverna att slappna av och prata på målspråket är att använda sig av 

lekar, detta är, enligt lärarna, mycket populärt hos eleverna. Lola brukar ibland låta 

eleverna leka leken ”Tabú” som går ut på att en elev ska gissa vilken person de andra 

eleverna i klassen försöker beskriva på engelska utan att använda tre förbjudna 

nyckelord. Hon säger att eleverna tycker det är roligt men att det nästan alltid blir så att 

de som kan uttrycka sig lite bättre på engelska tar över leken, medan vissa inte säger 

någonting alls.  

 

Stina berättar även hon om en lek, som hon betonar att hon bara gör när hon lärt känna 

eleverna lite mer och hon vet att de är med på hennes idéer. Hon låter eleverna beskriva 

varandra med hattar på. På detta sätt kan de exempelvis öva sig i att använda imperfekt, 

det beskrivande tempuset i dåtid. Den här leken gör intryck på eleverna eftersom de fått 

klä ut sig i fula hattar, enligt Stina. 

 

Att det är svårt för eleverna att prata särskilt länge på målspråket, eftersom de inte har 

ett tillräckligt stort ordförråd, är något Lola, Stina och Patrik vittnar om. För att hjälpa 

eleverna ger lärarna dem tid att skriva innan de ska prata samt styr dem i vad de ska 

prata om. Patrik och Stina låter eleverna först skriva och sedan prata, då blir det lättare 

och mer sagt. De tre lärarna i Spanien pratar mycket om att man måste styra eleverna 

och hjälpa dem på traven om vad de ska berätta när de ska prata om ett visst ämne, inte 

bara säga att de ska prata om en fest utan också när den var, vem som var där, vad de 

gjorde osv.  

4.4.4 Samtalsämnen 

Alla lärare i studien verkar vara ganska bundna till läroboken då de bestämmer vad 

eleverna ska prata om på målspråket, men att även sådant som är aktuellt i elevernas liv 

eller i världen kan fungera bra som samtalsämnen. Mest läroboksbundna verkar Maribel 

och Noelia vara, även om de ibland hittar egna samtalsämnen som passar det eleverna 

just lärt sig. Lola och Stina berättar att de försöker ta in sådant som händer i omvärlden i 

klassrummet så att eleverna ska få prata om något aktuellt. En skillnad jag ser mellan 

lärarna i de två olika länderna är att Stina och Patrik betonar att eleverna ska få prata om 

sig själva, det här är ingenting som nämns av de spanska lärarna. 

 

Noelia tror att om bokens samtalsämnen ska vara intressanta för eleverna måste det 

komma en ny bok varje år, annars är de kända personerna i boken inte längre kända när 

boken, exempelvis fyra år efter att den skrivits, når eleverna. Patrik, som låter eleverna 

prata om sig själva och om sådant som händer i deras liv, hoppas att eleverna tycker att 

samtalsämnena är meningsfulla. Här vill jag ta upp tråden från föregående kapitel där 

Lola berättar om leken Tabú. I den leken kan hon välja en person eleverna ska 

beskriva/gissa utefter vad hon vet att eleverna är intresserade av. Den här leken går 
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dessutom ut på att eleverna använder kommunikation som inte bygger på färdiga frågor 

och svar eller kontrollfrågor av ett färdigt material utan eleverna får själva hitta på sina 

frågor och det uppstår förhoppningsvis en nödvändighet för eleverna att kommunicera 

för att kunna lösa den gåta som leken bygger på.  

 

Den övningsuppgift som framkommer i samtliga intervjuer med de spanska lärarna är 

en övning i flera steg där eleverna ska lära sig nya ord och uttal genom att i slutet av 

övningen byta ut vissa ord i en dialog mot andra. I det kapitel samtliga spanska lärare 

arbetade med vid tiden för intervjuerna handlade dialogen (Pomeroy, 2006:13) om 

yrken och arbetsplatser. Eleverna hade fått öva på orden de skulle byta ut även tidigare i 

samma kapitel. Det handlar om att eleverna ska lära sig en dialog och läsa upp den, även 

om de ändrar några ord. Det blir som en parallelltext där huvuddelen, alltså allt det 

grammatiska och alla andra fraser, är kvar och endast några substantiv byts ut. Eleverna 

läser denna dialog två och två vilket följs av att något av paren läser upp den för 

klassen. 
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5 Slutsatser och diskussion  

5.1 Vilka förutsättningar har lärarna för att bedriva undervisning i 
främmande språk? 

En viktig förutsättning för språkundervisningen är de styrdokument lärarna har att 

förhålla sig till och som de också ska organisera sin undervisning efter. I dessa 

dokument framkommer det att eleverna ska utveckla kommunikativ förmåga på 

målspråket vilket även Ellis (2005:17-18) i sin åttonde princip för formell 

språkinlärning stödjer där han menar att möjligheten att interagera på målspråket är 

central för att utveckla färdigheter i målspråket. Vidare kan det antas att en grund för att 

eleverna ska kunna kommunicera på målspråket är att de först får höra målspråket och 

sedan själva öva sig i att prata det, vilket är mycket viktigt för att språkinlärningen ska 

bli framgångsrik enligt Ellis (2005:15-16). Eftersom det i styrdokumenten framgår att 

eleverna ska utveckla en kommunikativ förmåga tolkar jag det som att dessa dokument 

främjar en kommunikativ språkundervisning där eleverna borde få rika möjligheter att 

tala och höra målspråket.  

 

En annan förutsättning är lärarnas egna idéer om den ideala språkundervisningen och 

hur eleverna bäst lär sig. Den ideala språkundervisningen utgår, enligt lärarna, från små 

elevgrupper, varierad undervisning samt att eleverna ska vilja och få möjlighet att 

uttrycka sig på målspråket, vilket enligt lärarna skulle underlättas av små elevgrupper. 

Att det är viktigt att eleverna får uttrycka sig på målspråket stöds av Ellis (2005:16) som 

betonar vikten av att få öva sig i att uttrycka sig på målspråket. Ellis (2005:18) menar 

även att det kan hjälpa eleverna att interagera på målspråket om de arbetar i mindre 

grupper, vilket även lärarna håller med om. 

 

Att språkundervisningen sker i klassrum långt från de länder där språken är modersmål 

är något som försvårar språkinlärningen, enligt lärarna. Även Abrahamsson (2009:188) 

tar upp detta då han menar att det kan skilja sig mycket att lära sig ett språk i dess 

naturliga miljö jämfört med i en miljö där språket inte talas av omgivningen, eftersom 

eleverna i ett främmandespråksklassrum, långt från språkets naturliga kontext, endast 

tillgång till det språkliga inflöde som läraren erbjuder dem. På grund av att språkets 

naturliga miljö ligger långt borta, och för att eleverna, enligt lärarna i studien, inte har 

mycket kontakt med målspråket utanför klassrummet, märker lärarna att eleverna har 

svårigheter med att förstå talat språk samt att själva uttrycka sig muntligt.  

 

Enever (2011) menar att språkligt inflöde utanför skoltid är viktigt för framgångsrik 

språkinlärning. Vidare framkommer att tillgång till TV och film på målspråket är en 

särskilt viktig faktor för att främja språkinlärningen (Enever, 2011:6). Drygt hälften av 

eleverna i föreliggande studie uppger att de hör målspråket i en mängd sammanhang, 

dock vet vi inte hur ofta. Av de elever som svarat att de hör målspråket utanför 

klassrummet svarar en större andel spanska än svenska elever att de hör det på TV. 
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Dock svarar en större andel svenska elever än spanska att de hör målspråket på film. Ett 

antagande som kan göras om varför det förhåller sig så är att det sänds fler 

engelskspråkiga program på spansk TV än spanskspråkiga på svensk TV och att det 

finns möjlighet att byta till originalspråk på de annars dubbade TV-programmen i 

Spanien. Ellis (2005:15) menar att ju mer inflöde en språkinlärare har av målspråket 

desto fortare kommer personen att tillägna sig det. Genom att koppla det Ellis (2005:15) 

och Enever (2011) säger om inflöde till att lärarna märker att eleverna har svårt att 

förstå samt tala målspråket på grund av för lite inflöde, vilket framkommer i den här 

studien, kan jag dra slutsatsen att det vore bra om eleverna hörde mer målspråk på 

exempelvis TV, för att öka inflödet av målspråket på fritiden, särskilt eftersom språkets 

naturliga kontext ligger geografiskt långt bort. 

 

Angående filmvisning i språkklassrummen säger de svenska lärarna att de lägger in 

filmer ibland, särskilt kortare program. Det verkar vara något de gör inom den ordinarie 

kursen och inte bara utifall de hinner. De tre spanska lärarna, i den här studien, däremot 

verkar se film som något de kan visa efter att kursen klarats av och betygen är satta. 

Filmvisning är ingenting som ingår i den ordinarie undervisningen. En anledning till 

bristen på film i undervisningen kan vara att det lokala styrdokumentet, La 

programación didáctica, inte uppmanar lärarna att visa film i klassrummet. Det enda 

som står om film i styrdokumentet är att eleverna ska läsa en filmrecension och kunna 

berätta vilka filmer de tycker om. Eleverna ska alltså kunna prata om filmer utan att se 

några i klassrummet. Sedan är det upp till lärarna att visa en film ändå, men jag antar att 

det kan vara svårt att hinna med eftersom det är så mycket annat som ska läras ut och 

som faktiskt står specificerat i den lokala kursplanen. För att vänja eleverna, i både 

Sverige och Spanien, att se film på målspråket hade det kunnat vara bra att visa film i 

klassrummet då och då. Om eleverna vänjer sig vid film på målspråket i skolan antar jag 

att steget är kortare för dem att själva välja att se en film eller ett tv-program på 

målspråket på fritiden. På så vis skulle inflödet av målspråket på fritiden öka och de 

skulle ha större möjligheter att tillägna sig språket på ett effektivt sätt (se Ellis, 2005 

och Enever, 2011). 

 

Läroboken är det läromedel lärarna främst använder sig av. Alla lärare verkar vara 

ganska bundna till denna, men flera av dem letar efter övrigt material. Lärarna verkar 

behöva utveckla en del övningar själva för att undervisningen ska upplevas som 

meningsfull och intressant och för att eleverna ska få prata om sådant som angår dem. 

De spanska lärarna är missnöjda med den lärobok de har då de anser den tråkig och 

föråldrad, samt att konversationsövningarna är färdigskrivna dialoger med betoning på 

att eleverna ska lära sig grammatik och ordförråd. Tornberg (2009:62) pekar på vikten 

av att eleverna får påverka samtalsämnet och samtalets förlopp eftersom detta ökar 

motivationen och engagemanget i samtalet samt bidrar till att eleverna utvecklar 

kommunikationsstrategier. Även Martínez Agudo (2003:148) kommer fram till att det 

är viktigt att samtalsämnet är intressant för eleverna för att öka deras motivation och 
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undvika att de blir uttråkade eller brister i uppmärksamhet. Av ovanstående resonemang 

drar jag slutsatsen att det är viktigt att lärarna är måna om att inte binda sig för mycket 

till boken om de vill främja meningsfull kommunikation i klassrummet, utan istället 

försöka hitta ämnen som kan intressera eleverna och öka deras motivation. 

 

Slutsatser som kan dras av ovanstående resonemang är att styrdokumenten och lärarnas 

syn på den ideala språkundervisningen främjar kommunikation i klassrummet på 

målspråket och således framgångsrik språkinlärning. Sådant som kan tänkas hämma 

elevernas inlärning av i synnerhet hört och talat målspråk är att språkets naturliga 

kontext ligger långt borta och att eleverna bedöms ha ganska lite inflöde av målspråket 

på fritiden, samt att samtalsämnena i särskilt den spanska skolan ofta utgår från 

drillövningar och inte liknar verklig kommunikation särskilt mycket. 

5.2 Vilka tankar och strategier har lärarna kring sin egen 
målspråksanvändning? 

Lärarna tycker det är viktigt att tala målspråket i klassrummet. Några av lärarna anser 

att de gör det i hög grad och andra anser att de borde göra det mer. Precis som Tornberg 

(2009:183) skriver präglas klassrumsspråket av undervisningen som pågår där. Här 

finns en koppling till vad läraren Noelia säger då hon berättar om allt hon gör på 

målspråket så som att hälsa, rätta, förklara osv.  

 

De främsta anledningarna till att prata på målspråket som framkommer i studien är tron 

på att eleverna på så sätt lär sig mer, samt att de blir vana vid att höra målspråket. 

Maribel uttrycker att om eleverna hör läraren prata målspråk tillräckligt mycket kommer 

de även själva att tillslut uttrycka sig mer på målspråket. Crichton (2009:24) skriver att 

lärarna i hennes studie hade en liknande uppfattning då de trodde att om eleverna vande 

sig vid att höra målspråket skulle det bli naturligt för dem att själva kommunicera på 

målspråket i klassrummet. En liknande slutsats dras i Erikssons och Jacobssons idébok 

(2001:53-55) där de skriver att det finns en större chans att eleverna uttrycker sig på 

målspråket om läraren själv bestämt sig för att göra det i stor utsträckning. Här kan vi se 

att den uppfattning lärarna i den här studien har stämmer överens med vad som 

framkommit i Crichtons studie (2009) samt i Erikssons och Jacobssons idébok (2001). 

 

Att lärarna väljer olika språk beroende på sammanhang framkommer tydligt. Flera 

uppger att instruktioner ofta ges på målspråket medan sådant som rör kursen och prov 

ges på förstaspråket så att alla elever ska förstå. Alla lärare i studien uppger att 

grammatikgenomgångar oftast ges på förstaspråket. Denna bild bekräftas av Stoltz 

(2009:155) som skriver att lärarens sätt att använda sig av förstaspråket i vissa 

sammanhang kan vara grundat i en vilja att alla elever ska förstå och följa med i 

undervisningen. 
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Slutsatser som kan dras är att det verkar finnas en medvetenhet, hos lärarna, om den 

egna målspråksanvändningen på så vis att de själva kan uppskatta ungefär hur mycket 

de talar målspråket. De anser det viktigt att tala så mycket som möjligt på målspråket, 

men det väljs främst vid vissa situationer och inte vid andra, vilket stämmer väl med 

vad som framkommit i tidigare forskning. Lärarna anser alltså att det är bra att använda 

målspråket så mycket som möjligt men inte vid alla situationer. Stoltz (2009:156) menar 

att en medveten användning av både målspråket och förstaspråket torde öka elevernas 

möjlighet att lära sig det främmande språket. Att lärarna i den här studien reflekterar 

kring sin målspråksanvändning tyder på att det finns en medvetenhet om detta. 

5.3 Hur uppger lärarna att de gör för att eleverna ska få höra 
målspråket? 

Att börja lektionen på ett specifikt sätt och att inleda den på målspråket är något som 

alla lärare i studien uppger att de gör. I Erikssons och Jacobssons idébok för 

språkdidaktik (2001) framkommer att många lärare tycker det är viktigt att börja 

lektionen på målspråket för att öka möjligheten till att eleverna talar på målspråket 

under lektionen. Även Crichton (2009:24) skriver att lärarna brukar börja med att hälsa 

på eleverna och fråga hur de mår, på målspråket, vilket hon tolkar som ett sätt för 

lärarna att visa att de bryr sig om sina elever och försöka skapa en avslappnad atmosfär. 

 

Den främsta källa till inflöde under lektionerna är att läraren talar men eleverna får 

också tillgång till talat målspråk genom hörövningar i läroboken och genom att lyssna 

på lärobokens text. Några av lärarna plockar även in nyheter, film och musik på 

målspråket. Lola säger att lyssna är den färdighet som de arbetar med mest. Det 

framkommer i en rad studier (Ellis, 2005:15-16; Crichton, 2009) att det är viktigt att 

eleverna får tillgång till mycket inflöde av målspråket för att inlärningen ska bli 

framgångsrik. En slutsats jag drar är därför att det vore bra om lärarna fortsatte att prata 

så mycket som möjligt på målspråket med eleverna men även fortsatte att komplettera 

med annat material. 

 

Eftersom eleverna är nybörjare i språket, deras nivå ligger på ungefär A1, enligt GERS 

nivåindelning (Skolverket, 2012), är det kanske inte så konstigt om de inte förstår allt 

som läraren säger på målspråket. Trots det verkar de flesta förstå ganska mycket, 

sammanlagt 80% av eleverna i undersökningen svarar att de förstår ”ca hälften” och 

”större delen” av vad läraren säger på målspråket. Det här kan bero på att läraren 

anpassar sitt språk till elevernas nivå. Det förekommer, enligt lärarnas utsagor, 

ickeverbala strategier för att få eleverna att förstå vad de säger, till exempel att rita på 

tavlan, gestikulera eller anpassa språket till en enklare nivå. Just att läraren måste 

anpassa sitt språkbruk efter eleverna är en slutsats som Crichton drar i sin studie 

(2009:32) där hon menar att det är viktigt att effekten av lärarens prat på målspråket blir 

att eleverna blir mer uppmärksamma så de kan hänga med i undervisningen och inte att 

de blir nedtyngda och tappar lusten att lära.  
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Slutsatser av ovanstående är att lärarna börjar sina lektioner på specifika sätt på 

målspråket, vilket enligt tidigare forskning främjar att eleverna använder målspråket 

mer under lektionen. Förutom att eleverna lyssnar på läraren, vilket verkar vara den 

vanligaste typen av inflöde, får de möjlighet att höra målspråket via hörövningar från 

boken men även nyheter, film och musik. Trots att eleverna befinner sig på 

nybörjarstadiet verkar lärarna kunna anpassa sitt språk så att de flesta elever förstår 

dem. 

5.4 Hur uppger lärarna att de gör för att eleverna ska få tala 
målspråket? 

När eleverna väljer att fråga eller säga något på förstaspråket brukar lärarna uppmana 

dem att istället yttra sig på målspråket, vilket ofta sker genom uppmaningar på just 

målspråket, så som ”In English, please!”. Att eleverna tenderar att svara på det språk 

läraren frågar framkommer i Stoltz studie (2009:151). Därför är min slutsats att det är 

bra att lärarna använder just målspråket då de uppmanar eleverna att tala på målspråket. 

 

För att eleverna framgångsrikt ska kunna lära sig ett språk är det viktigt att de inte bara 

får höra målspråket mycket utan även får möjlighet att uttrycka sig på detsamma. Ellis 

(2005:17-18) menar att det är viktigt att läraren skapar sammanhang där eleverna kan 

använda språket för att uttrycka sin personliga mening, genom att exempelvis låta 

eleverna arbeta i mindre grupper. Detta är något som Stina och Patrik pratar om att de 

gör i sina klasser. Eleverna får sitta i mindre grupper och prata om sig själva och sina 

intressen, vilket kan antas öka motivationen och känslan av meningsfullhet. Martínez 

Agudo (2003:148) skriver att det är viktigt att samtalsämnena är bekanta för eleverna 

utifrån deras ålder och intresseområden, samt att de får dela med sig av sina egna 

erfarenheter. Om samtalsämnet känns meningsfullt för eleverna ökar detta deras 

motivation och minskar risken för att de blir uttråkade (Martínez Agudo, 2003:148). 

 

Lärarna i Spanien verkar däremot utgå mer från bokens övningsuppgifter där drillning 

av vissa grammatiska konstruktioner ingår och där eleverna inte utgår från sig själva 

utan från roller. I den dialog (Pomeroy, 2006:13) som de tre spanska lärarna pratar om i 

intervjuerna ska eleverna byta ut några olika yrken och arbetsplatser till andra yrken och 

arbetsplatser. Dialogen innehåller frågor och svar mellan två fiktiva personer om vad 

den enes pappa arbetar med. Ingen av lärarna tar upp möjligheten att låta eleverna byta 

ut yrken och arbetsplatser i dialogen till de yrken och arbetsplatser som rör egna 

föräldrar, samt att ändra namnen på de som talar till sina egna namn. På så vis skulle 

dialogen kunna handla om elevernas verklighet, vilket i Tornberg (2009:62) tas upp som 

något som påverkar motivationen och elevernas engagemang i uppgiften. Det verkar, 

för exempelvis Noelia, viktigare att följa bokens uppgifter och att hinna arbeta igenom 

boken under ett läsår än att modifiera uppgiften så den blir mer verklighetstrogen. Här 

ser jag en stor skillnad, mellan de svenska och spanska lärarna, i att låta eleverna göra 

meningsfulla uppgifter. De svenska lärarna talar om att deras elever ska få prata om sig 
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själva medan de spanska är mer bundna till boken och låter eleverna tala som fiktiva 

Susan och Pete. Enligt Tornberg (2009) påverkar uppgiftstypen hur eleverna utvecklar 

sina kommunikativa färdigheter på målspråket på det viset att innehållsbaserade och 

problemlösande uppgifter ökar kommunikationen mellan eleverna. I en sådan 

dialogövning som finns i English for you! (Pomeroy, 2006:13) lärs vissa grammatiska 

strukturer och uttal in (used to i detta fall) men eleverna har ingen chans att prata om 

sådant som verkligen angår dem. Övningen blir en drillövning där de övar på ett fiktivt 

samtal som de kanske kommer att ha någon gång i framtiden, de skapar inte ett samtal 

som rör deras här och nu. Enligt Tornberg (2000:266) finns det en risk att den språkliga 

aktiviteten stannar på övningsstadiet och att eleverna tappar intresset för målspråket när 

övningen inte handlar om deras verkliga liv. De spanska lärarnas praktik skiljer sig på 

så vis från vad Tornberg (2000) förordar, medan de svenska lärarnas praktik mer närmar 

sig vad Tornberg (2000) och Martínez Agudo (2003) skriver om meningsskapande. 

 

Ett problem lärarna tar upp i intervjuerna är att eleverna är blyga och rädda för att prata 

målspråket. Lärarna arbetar på flera sätt för en mer avslappnad klassrumsatmosfär vilket 

även lärarna i Crichtons studie gjorde (2009:27, 29). De svenska lärarna betonar att 

eleverna inte ska behöva prata på målspråket inför helklass medan de spanska lärarna 

anser att detta är den enda möjligheten då eleverna snart börjar prata på förstaspråket 

om de ska prata i par eller mindre grupper. För att eleverna ska våga prata mer försöker 

lärarna med olika medel skapa en avslappnad och tillåtande klassrumsatmosfär 

exempelvis genom lekar. Att det skulle ha en positiv effekt på elevernas språkinlärning 

och vilja att själva prata på målspråket bekräftas av flera källor (Eriksson & Jacobsson, 

2001:53-55; Crichton, 2009:20, 33). Lekar kan även ses som meningsskapande då 

eleverna får använda det språk de har för att kommunicera, prata om något som händer i 

klassrummets här och nu samt, som i leken Tabú, (se kap. 4.4.4.1) fylla en given 

kunskapslucka. 

 

Slutsatser som kan dras angående lärarnas strategier för att eleverna ska få möjlighet att 

tala målspråket under lektionerna är att det finns stora skillnader i hur de svenska och 

spanska lärarna lägger upp sina konversationsövningar. Medan lärarna i den spanska 

skolan främst låter eleverna tala om på förhand bestämda ämnen och ofta läsa ur boken 

låter de svenska lärarna sina elever prata om sig själva vilket kan antas bidra till ökad 

motivation hos eleverna och större känsla av meningsfullhet. Trots att de spanska 

lärarna, liksom de svenska, anser att mindre elevgrupper är bra för elevernas 

språkinlärning låter de alltid sina elever prata inför större grupp och inte så ofta i mindre 

grupper eller i par, förutom då de ska läsa upp dialoger. En slutsats som kan dras av 

detta är att lärarna i den spanska skolan verkar vara mer fokuserade vid form och 

helklassundervisning, medan lärarna i den svenska skolan mer lägger fokus vid 

verklighetsförankrad kommunikation i mindre grupper. Detta kan ha sin förklaring i hur 

styrdokumenten är formulerade då det spanska lokala styrdokumentet är mycket 

detaljerat utifrån läroboken medan den svenska kursplanen i moderna språk inte är det. 

Att båda de svenska lärarna gör på liknande sätt genom att låta eleverna prata om sig 

själva kan ha att göra med att de arbetar på samma skola och planerar terminerna 



39 

tillsammans, på så vis är de i kontakt med varandra och kan diskutera hur de ska göra. 

Det samma gäller för de spanska lärarna som också alla arbetar på samma skola, följer 

samma bok och gör på liknande sätt åtminstone vad gäller konversationsövningar. 

5.5 Sammanfattande slutsatser 

Min erfarenhet av att det är svårt för språkinlärare i Sverige respektive Spanien att ha 

kontakt med spanska respektive engelska har i denna studie bekräftats av lärarnas 

uppfattningar, men samtidigt har det framkommit att hälften av eleverna har kontakt 

med målspråket på sin fritid på flera sätt. I studien kom jag även fram till att lärarna är 

medvetna om att deras målspråksanvändning ökar elevernas språkkunskaper samt 

chansen till att eleverna själva uttrycker sig på målspråket.  

 

Min tanke att få en bredd i svaren från lärarna men även se likheter i deras situation 

infriades på så sätt att en stor skillnad syntes i hur lärarna uppger att de organiserar 

konversationsövningar. De svenska lärarna månar om att eleverna får prata i mindre 

grupper och att samtalsämnena ska vara meningsfulla genom att låta eleverna prata om 

sig själva medan de spanska lärarna i högre grad låter eleverna läsa upp färdigskrivna 

dialoger. 

5.6 Didaktiska reflektioner 

Vad vi som lärare kan lära oss av föreliggande studie är att det är viktigt att utforma 

uppgifter som eleverna känner är meningsfulla för dem, till exempel att de får tala om 

sitt liv här och nu istället för att läsa en påhittad och färdigskriven dialog som inte har 

någonting med dem att göra. Vidare kan styrdokumentets påverkan på lärarna och deras 

undervisning sägas vara väldigt stor och, om det är för detaljerat och styrt av läroboken, 

i vägen för att skapa just sådana meningsfulla samtal mellan eleverna på målspråket. 

Filmer på målspråket bör inte heller ses som något extra man kan ta in om det finns tid 

utan som ett sätt att få eleverna intresserade av språket och som ett sätt för dem att vänja 

sig vid att höra målspråket.  

 

Jag kan efter genomförd studie förespråka ett ökat men medvetet användande av 

målspråket i klassrummet, där detta ses som arbetsspråk men används på ett sådant sätt 

att man som lärare ser till att eleverna förstår och följer med i undervisningen, 

exempelvis genom att tala långsammare och illustrera vad man vill säga med gester. Jag 

kan även påstå att om skolans språklärare utformar en lokal kursplan eller planering bör 

detta dokument inte bara utgå från en lärobok utan även från att ge eleverna 

meningsfulla uppgifter att arbeta med, vilket torde öka deras motivation och lust att lära 

sig språket. 

5.7 Förslag på vidare forskning 

Förslag till vidare forskning på det här området är att göra en större studie med fler 

lärare, antingen fördjupad med lärare från ett och samma land eller bredare med lärare 

från fler europeiska länder, som undervisar i fler olika språk.  
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En annan möjlighet är att rikta in sig mer på eleverna och låta dem komma till tals i 

intervjuer om sina erfarenheter av språkundervisningen. Man kan också jämföra hur väl 

kursplanens och lärarens mål stämmer överrens med vad eleverna anser sig kunna efter 

avslutad kurs. Det hade också kunnat vara intressant att undersöka elevers attityder till 

språkinlärning kopplat till deras framtidsplaner. 

 

Ytterligare ett förslag är att kombinera intervjuer med lärare med 

klassrumsobservationer, då forskaren själv kan se vad som händer i klassrummet och 

jämföra det med vad lärarna berättar.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Lärarens bakgrund 

Ålder, erfarenhet, ev. utlandsvistelser, examensår, vilka klasser undervisar du i? 

 

Allmänt om (din) undervisning 

Hur ser den ideala språkundervisningen ut för dig? 

Vad har du för förutsättningar för att genomföra den? Vad hindrar/främjar? 

 

Hur tror du elever bäst lär sig spanska? 

 

Hur brukar du börja dina lektioner? 

Beskriv vad du brukar ha för upplägg på dina lektioner… 

Finns det något speciellt som enligt dig utmärker din undervisning? 

 

Vilket förhållande (i tid) finns mellan hur mycket tid du lägger på de fyra färdigheterna? 

Alltså: Hur mkt läsa/lyssna/tala/skriva? Annat: Grammatik? Ord? 

Något som får mer tid? Varför? 

 

Lärarens målspråksprat och annan input 

Hur stor tillgång på talad spanska har eleverna utanför klassrummet, tror du? Med eller 

utan ansträngning… 

Ser du detta som ett problem/en tillgång? 

I vilken typ av aktiviteter/vilka sammanhang tror du att de hör spanska? 

 

Vilka medel använder du för att eleverna ska få höra spanska under lektionerna? 

- Film? 

- Musik? 

- Hörövningar från boken? 

- Du pratar? 

- Annat? 

 

Brukar du prata spanska med dina elever?  

- Hur mycket? 

- I vilka sammanhang?  

- I vilka situationer (helklass/gå runt/tillsägelser…) 

Hur gör du när du pratar spanska med dem? Hur tänker du kring detta?  

Hur mycket förstår de av vad du säger? Vad gör du för att de ska förstå mer? 

Hur reagerar eleverna när du pratar spanska?  

Vad tror du blir effekten av att du pratar spanska? 

När är det mer eller mindre lämpligt att prata spanska, tror du?  

Vid vilka tillfällen pratar du oftast eller alltid svenska? 



 

 

Elevernas målspråksprat 

Lärare – elev  

Vilket språk brukar eleverna svara dig på om du tilltalar dem på spanska respektive 

svenska? 

Strävar du efter att de ska svara dig på spanska?  

Hur gör du för att de ska svara dig på spanska? 

 

Om elevernas motivation 

Hur motiverade upplever du att eleverna är att lära sig spanska överhuvudtaget? 

Variationer i gruppen? 

- Vad tror du de vill lära sig? 

- Någon speciell färdighet som du tror de vill utveckla särskilt? 

- Vad tycker de är roligt att göra på lektionerna? 

Hur motiverade upplever du att eleverna är att prata spanska? 

- Upplever du det som lätt eller svårt att få eleverna att prata spanska? 

- Påverkar deras vilja/motvilja dig på något sätt? 

- Variation i klassen? 

Elev – elev  

Hur gör du för att ge dem möjlighet att prata spanska i klassrummet? 

- Konversationsövningar? 

- Pratar de inför hela klassen? 

- Pratar de i mindre grupp?  

- Pratar de i par? 

Hur gör du för att eleverna ska känna sig bekväma att prata spanska? 

 

Vad pratar eleverna om när de pratar spanska? 

- Hur bestäms ämnet? Du/eleverna/boken/annat? 

- Tror du samtalsämnena är relevanta för eleverna? På vilket sätt? 

Vad är tanken att de ska lära sig av att just prata spanska? 

 

Läromedel 

Vilken typ av läromedel har du tillgång till? 

 

Titta i boken: kan du peka på hörövningar och pratövningar du använder dig av i något 

kapitel?  

Vad går bokens hörövningar ut på?  

Hur ofta använder du dig av dem?  

Hur använder du dem?  

Hur gör du vid hörövningar? Före, under, efter. 



 

Bilaga 2: Elevenkät 

 

Hej! Jag heter Tove Dahlberg och skriver mitt examensarbete inom lärarprogrammet 

om undervisning i spanska. Den här enkäten är en del av en studie jag gör för att ta reda 

på hur spanskan används under spanskalektionerna. Enkäten tar inte lång tid att fylla i 

och den är frivillig och anonym! Tack så mycket för hjälpen! 

Födelseår:______________  Årskurs:______________ 

Modersmål: _____________ Antal år du studerat spanska: _________

  

1. Vad tycker du är viktigast att lära dig i spanskan? Sätt ut följande färdigheter på 

skalan utefter hur viktiga du tycker att de är att lära sig.   Om du tycker att flera är 

lika viktiga sätter du dem under varandra (på samma “punkt” på skalan). 

a) kunna tala språket  

b) kunna skriva 

c) kunna läsa 

d) kunna förstå talat språk 

inte alls viktigt --------------------------------------------------------------- mycket viktigt 

 

För att svara på följande frågor ska du ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

2. Hur viktigt tycker du det är att kunna tala och skriva grammatiskt korrekt? 

1  2  3  4 

inte alls viktigt    mycket viktigt 

  

3. Hur viktigt tycker du det är att lära sig många ord för att få ett stort ordförråd? 

1  2  3  4 

inte alls viktigt    mycket viktigt 

  

4. Hur mycket tycker du att du får öva dig i att prata spanska under lektionerna?  

1  2  3  4 

väldigt lite    väldigt mycket 

 

5. Vilket språk använder du oftast då du:  



 

a) Frågar läraren något  spanska svenska 

b) Svarar på lärarens frågor  spanska svenska 

c) Pratar med en annan elev  spanska svenska 

 

6. Hur mycket tycker du att läraren pratar spanska under lektionerna?  

1  2  3  4 

väldigt lite    väldigt mycket 

 

7. Hur mycket förstår du av vad läraren säger på spanska?  

ingenting lite ca hälften   större delen  allt 

 

8. Hur motiverad är du att lära dig spanska?  

1  2  3  4 

inte motiverad    supermotiverad 

 

9. Har du tillgång till någon hemma som kan hjälpa dig med spanskan? 

Ja, förälder Ja, syskon  Ja, annan Nej, ingen 

 

10. Hur svårt tycker du det är för dig att lära dig spanska?  

Väldigt svårt  Ganska svårt      Varken lätt eller svårt

 Ganska lätt  Väldigt lätt 

 

11. Hör du spanska utanför klassrummet?  

JA  NEJ 

Om du svarat JA ringa in alla de alternativ där du hör spanska 

TV  föräldrar pratar spanska 

film  privatlektioner/läxhjälp 

internet  kompisar pratar spanska 

radio  musik   

på resor  annat: ____________________________ 

12. Har du någon gång varit i ett land där befolkningen talar spanska? 

Ja, en gång Ja, flera gånger  Nej, aldrig 



 

 

13. Tror du att du i framtiden kommer att resa till ett land där de talar spanska? 

Ja, jag vill gärna åka dit Ja, kanske  Nej, troligen inte 

 

14. När ni har prat-övningar i klassrummet, tycker du att ämnet ni ska prata om brukar 

vara intressant? 

Ja, ofta  Ja, ibland  Sällan Nej, aldrig 

 

15. Vilken typ av ämne tycker du gör det enklast för dig att prata spanska? 

 

______________________________________________________________________ 

 

Tack än en gång för hjälpen och lycka till med dina studier i spanska!  


