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Abstract 
 
Brink Karlow, J, 2013. Hur fyra lärare möter ideal och verklighet (En jämförelse mellan fyra 
gymnasielärares främmandespråkundervisning). 
 
This degree project shows how four language teachers teach foreign languages with focus on 
communicative competence, and how their vision of teaching correspond to their reality in the 
classroom. How do they motivate the students in class and are the conditions good enough to 
help the teachers reach the national goals? A teacher’s vision is formed by his or her 
education and experiences. However, there are a number of factors which can help or hinder a 
teacher to reach his or her ideal teaching. Among these factors are the curriculum, the pre-
knowledge of the students and available technical resources. The method used in this thesis is 
qualitative interviews with two Australian and two Swedish foreign language teachers. This 
method was chosen in order to give the interviewees the possibility to speak more freely about 
their vision compared to their reality. The results show that there are more similarities than 
differences between Sweden and Australia when we look at the teachers’ ideals. There are a 
number of factors why the teachers do not reach their ideals. The findings show that it is 
necessary with adequate teacher training to uphold qualitative language teaching 
corresponding to continuously changing curriculums. Moreover, the curriculum mentions 
communicative language teaching more and more today, but the teachers experience 
difficulties when teaching and evaluating communicative competence. Another important 
issue is the lack of money and time for starting and maintaining international exchanges. 
 
 
Keywords: foreign language teaching, communicative language teaching, education, 
communication 
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1 Inledning 

 

I dagens samhälle riktas mycket fokus på kommunikativ kompetens. Kommunikativ 
skicklighet har blivit en viktig kompetens, inte minst i arbetslivet. Världen krymper och 
internationella kontakter kräver kommunikation och samverkan mellan världens olika länder. 
Detta kan vi se tydligt på den internationella politiska arenan och den globaliserade 
marknaden. Även om kommunikation alltid varit en stor del i människans vardag så har vi 
aldrig utbytt information eller samarbetat internationellt i så stor utsträckning som idag. Sätten 
att överföra information är många och möjligheterna att kommunicera med människor i andra 
länder har utvecklats snabbt de senaste årtiondena. Muntlig- och skriftlig kontakt sker till stor 
del exempelvis via e-post, mobiltelefon och genom olika kommunikationsprogram på 
Internet. Tack vare denna utveckling av informationsteknik har vikten av att kunna ett 
främmande språk ökat för alla människor oberoende av yrke och ålder. 
 
Det världspolitiska läget och den globaliserade marknaden gör kommunikativ 
språkundervisning till ett relevant och intressant område för lärare eftersom det speglar vår 
samtid.  Tornberg (2005:26) anser att det som sker i samhället bör reflekteras i skolan för att 
förbereda eleverna för verkligheten utanför skolans väggar. Enligt Tornberg blir förmågan att 
kommunicera på det främmande språket viktigare medan annan kunskap tonas ner. Genom att 
nya kunskaper belyses i skolan måste även lärarens roll i skolan förändras. Det blir då 
viktigare att vara väl förberedd i yrkeslivet som lärare i den multikulturella skolan. En lärare i 
dagens skola bör ha kunskap om de olika undervisningssätt som finns, de omständigheter 
(förkunskaper, skolmiljö, hemmiljö och media) som påverkar ungdomars språkinlärning 
(2005:17) för att kunna ge varje enskild elev en chans att lyckas. Lärarna bör även ha 
kunskaper om läroplaner, ny forskning inom pedagogik och utvecklingen av digitala resurser 
(OECD 2011:5). 
 
1994 genomgick det svenska skolsystemet en reform och gick från att vara regelstyrd till att 
bli målstyrd. 2011 implementerades läroplanen GY2011 i Sverige. Dagens samhälle fokuserar 
mycket på kommunikation i olika former och det har satt sina spår i den nya läroplanen. I 
GY2011 ligger mycket fokus på kommunikation, vilket tydligt syns i detta utdrag ur 
läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket 2012). 
 

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 språk och texter, dels produktion och interaktion, 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 2012).1 

 
Detta fokus på språkkompetens och den globala utveckling har lett till mitt eget intresse för 
hur språkundervisning går till med fokus på kommunikativ kompetens. Mitt syfte med arbetet 
är att ta reda på hur lärare undervisar främmande språk med fokus på Communicative 
Language Teaching. CLT är ett tillvägagångssätt inom främmande språkundervisning som 
betonar interaktion mellan elever och utveckling av den kommunikativa sidan hos eleverna.  
 

                                                
1 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/eng [2012-11-26] 
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Med utgångspunkt från läroplanens fokus på kommunikativ kompetens tror jag att varje 
språklärare har en idealbild av hur de skulle vilja undervisa främmande språk med fokus på 
kommunikativ kompetens. Utifrån sin egen utbildning, tillgång till resurser, elevernas 
förkunskaper samt synen på det främmande språket de undervisar skapar lärarna en bild av 
hur de vill vara som lärare och hur de vill undervisa sitt ämne. Ofta ser emellertid 
verkligheten annorlunda ut och det går inte alltid genomföra undervisningen som planerat.  
 
Trots individuella idealbilder skulle man kunna tänka sig att läraryrket borde se likadant ut i 
hela världen. Att språklärare har samma eller liknande mål, drömmar och förhoppningar om 
att kunna motivera sina elever till glädjefyllda och meningsfulla lektioner där kunskap uppstår 
i det främmande språket. Men när verkligheten tränger sig på ser inte alltid lärarnas värld 
likadan ut. Detta kan bero på olika yttre faktorer såsom var i världen skolan är belägen, hur 
läroplanen ser ut, lärarnas utbildning, tillgång till resurser samt elevgruppers förkunskaper, 
motivation, sammansättning och målsättningar. Allt detta skapar olika verkligheter och 
förutsättningar inom språkundervisningen. För att ge en närmare bild av vilka faktorer som 
hindrar lärare att uppfylla sin idealbild och vad det kan finnas för skillnader och likheter 
mellan lärarnas situation i olika delar av världen har intervjuerna till detta arbete genomförts 
med två australiensiska gymnasielärare som undervisar indonesiska och franska som 
främmande språk. Intervjuerna i Sverige har utförts med två gymnasielärare som undervisar 
engelska. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur fyra lärare i två vitt skilda länder (Sverige och 
Australien) undervisar främmande språk med fokus på kommunikativ kompetens och hur 
deras idealbild står sig mot den upplevda verkligheten. 
 
 
I detta examensarbete har jag valt att arbeta utifrån tre frågeställningar: 
 

1) Vilka förutsättningar ges i den svenska gymnasieskolan och dess australiensiska 
motsvarighet för att bedriva främmande språkundervisning? 

 
2) Hur ser lärarna på sina möjligheter att realisera sin idealbild av främmande 

språkundervisning i gymnasieskolan? 
 

3) Vad ser lärarna som de viktigaste faktorerna som påverkar elevernas motivation för att 
lära sig ett främmande språk? 
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2 Bakgrund 

I denna del kommer bland annat styrdokumenten i både Sverige och Australien att 
presenteras. Dessutom behandlas områden såsom ramfaktorer, kommunikativ kompetens samt 
lärarnas arbetssituation och egenskaper. Förutom kursplaner och forskningslitteratur används 
även lärarutbildningsmaterial och debattartiklar för att fånga de förutsättningar som ges och 
som debatteras i vårt samhälle. 

2.1 Styrdokument och status för engelska som främmande språk i Sverige 
  
I Sverige ansvarar skolverket för grundskolan och de frivilliga skolformerna. Skolverket är 
den myndighet som utformar läroplaner för de frivilliga läroformerna gymnasieskolan och 
kommunala vuxenskolan. I läroplanen Lpf 94 anges skolans värdegrund, grundläggande 
riktlinjer och mål (Skolverket 2008-05-24). Den nuvarande läroplanen heter GY2011 och 
implementerades i den svenska skolan år 2011. Skolverket utarbetar även kursplaner för alla 
nationella kurser. Kursplaner innehåller både kursmål och betygskriterier. I Sverige är de 
flesta skolor kommunalt ägda men det även finns friskolor med privata huvudmän. I denna 
studie har undersökningen gjorts på en kommunal gymnasieskola. 
 
I läroplanen för den svenska grundskolan framgår att engelska är ett obligatoriskt ämne från 
och med skolstarten i årskurs 1(Skolverket 2011:30). I LRs rapport Språk på sparlåga 
(2011:3) framgår det att engelska är det enda språket förutom svenska som är ett kärnämne i 
den svenska skolan och för att bli behörig till gymnasiets samtliga nationella program krävs 
ett godkänt betyg i engelska. I Lpf94 fanns tillvalskurser att läsa såsom ”Affärsengelska” och 
”Engelska C” (Lärarförbundet 2004). Dessutom erbjuder vissa gymnasieskolor program som 
IB (International Baccalaureate) där all undervisning är på engelska (International 
Baccalaureate Organisation 2008). I den tidigare läroplanen för engelska på gymnasiet (Lpf 
94) var inte vikten av att läraren pratar engelska på lektionerna överhuvudtaget nämnt men 
med den nya skolreformen i Sverige som kom 2011 uttrycker styrdokumenten tydligare att 
”Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska”(Skolverket 2011:53).  
 
Kursplanen i engelska från 2000 lyfter fram kommunikativ kompetens och i ett utdrag från 
ämnesbeskrivningen i Engelska A kan man läsa följande: 
 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana 
språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad 
arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- och 
kommunikationsteknik samt för framtida studier (Skolverket, 2000).	  2	  

 
  

                                                
2 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_am
nen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%
2Famnesplan%2Fid%2FEN%2FtitleId%2FEngelska [2012-01-02] 
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Kommunikativ kompetens nämns även i betygskriterierna för engelska A: 
• vilja, våga och kunna utan förberedelse delta i samtal om bekanta ämnen och utbyta 

information, personliga åsikter och erfarenheter. 
• kunna formulera sig i skrift för att informera, instruera, argumentera och uttrycka 

känslor och värderingar samt ha förmåga att bearbeta och förbättra den egna skriftliga 
produktionen. 

 
Den nuvarande läroplanen GY2011 är än mer tydlig i sitt uttryck av vikten av kommunikativ 
kompetens i kursen Engelska 5, som tidigare kallades för Engelska A i Lpf94. Bland annat i 
ämnesbeskrivningen kan man läsa (Skolverket 2011:53): 
 

• Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och 
omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer 
och för skilda syften.  

• Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och 
meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.  

Undervisningen av Engelska 5 ska behandla innehållet i kursplanen för engelska på 
gymnasiet. Kursplanen i engelska är indelad i tre olika centrala innehåll som heter 
”kommunikationens innehåll”, ”reception och produktion” och ”interaktion”. Dessa centrala 
innehåll av kursmålen lyfter fram kommunikativ kompetens i flera av målen. 

• Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella 
sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, 
värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. 

• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till 
samhälls- och arbetslivet. 

• Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, 
tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och 
situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör 
orsakssammanhang och tidsaspekter (Skolverket 2011:55). 

 

2.2 Styrdokument och status för LOTE i Victoria, Australien 
 
Australien är en federal statsbildning där det är delstaterna som har ansvar för utbildningen. 
Varje stat har sin egen läroplan och i denna undersökning kommer vi att titta på läroplanen för 
delstaten Victoria. I Victoria är det Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA) 
som utformar läroplaner och betygskriterier. I delstaten Victoria finns både statligt ägda 
skolor samt kristna skolor och friskolor, men i denna undersökning ska vi titta närmare på 
främmandespråksundervisningen på de statligt ägda gymnasieskolorna.  
  
LOTE står för Languages Other Than English och är beteckningen för främmande språk i 
Australien. På Australian Federation of Ethnic Schools Associations hemsida kan man läsa att 
främmande språk är obligatoriskt att studera i Victoria. På gymnasieskolan där den här 
undersökningen gjordes undervisas kinesiska, indonesiska, franska, tyska samt auslan som är 
Australiens teckenspråk (Department of Education and Early Childhood Development). Enligt 
State Government Victoria ligger Victoria överst på listan över de stater som har högst andel 
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deltagare i språkundervisningen. Trots detta har trenden varit nedåtgående de senaste åren 
(State Government Victoria). 
 
Enligt State Government Victoria finns en lag att eleverna ska läsa LOTE från skolstarten vid 
fem års ålder fram till årskurs 10 då eleverna själva får välja om de vill fortsätta läsa språk 
eller inte. I praktiken är det emellertid upp till varje enskild skolas rektor att bestämma om de 
ska undervisa LOTE, Auslan eller inget språk överhuvudtaget (State Government Victoria 
2012-01-13). Department of Education, Science and Training beskriver i en rapport från 2002 
att kvalitén på LOTE undervisningen varierar från delstat till delstat (2002:14). I samma 
undersökning nämns flera olika orsaker till varför vissa skolor slutar att undervisa LOTE. 
Bland de orsaker som framkommit finns att skolor saknar utbildade språklärare, att det finns 
andra behov på skolan som är viktigare än LOTE, att det inte finns plats eller tid i den lokala 
läroplanen, att stödet och förtroendet från rektor och föräldrar lätt sviktar då det finns en 
rädsla att få dåligt rykte om eleverna visar dåliga resultat (2002:15). I rapporten nämns även 
olika faktorer som underlättar och försvårar språkundervisningen.  Faktorer som underlättar 
språkundervisningen är en bra finansiering, en obligatorisk språkundervisning, ett bra stöd 
från skolledningen, att LOTE står med i läroplanen, att lärare och elever ska få utbildning i 
målspråkslandet, att få företag och arbetslivet att förstå vikten av främmandespråkkunskaper. 
Faktorer som försvårar LOTE undervisningen inkluderar dålig ekonomi på den enskilda 
skolan, svårigheter att hitta utbildade lärare, språklärare som känner sig isolerade som de enda 
LOTE lärarna på sin skola, oförståelse för vikten av språkkunskaper, antagandet att alla språk 
behöver lika mycket undervisningstid, undervisningsmiljön och storlek på klassen.  
 
Som nämndes i början av detta kapitel är det Victorian Curriculum and Assessment Authority 
som utformar läroplaner och kursplaner. Det finns två dokument som är viktiga för en LOTE-
lärare:VCE Assessment Handbook (Victorian Curriculum and Assessment Authority 2005), 
vilket  är ett dokument med kursmål och uppgiftsbeskrivningar som lärarna ska genomföra 
inom det främmande språket, och programbeskrivningen Victorian Certificate of Education 
Study Design (Victorian Curriculum and Assessment Authority 2003), vilket  är en 
kursbeskrivning. I den senare behandlas innehåll, kommunikation och bedömning för de olika 
främmande språken. I kursbeskrivningen för franska framhålls exempelvis följande mål som 
eleven ska uppnå: 
 
• use French to communicate with others; 
• understand and appreciate the cultural contexts in which French is used; 
• understand their own culture(s) through the study of other cultures; 
• understand language as a system; 
• make connections between French and English, and/or other languages; 
• apply French to work, further study, training or leisure  
(Victorian Certificate of Education Study Design 2003:7). 
 
VCAA betonar även att det främmande språket öppnar dörrar för eleverna inom olika 
områden som finans, handel och turism (Victorian Curriculum and Assessment Authority 
2003:7). Kommunikation nämns på flera ställen i detta dokument. Till exempel uttrycker 
dokumentet att målet för LOTE-lärarna är att använda sig av kommunikativa metoder i 
språkundervisningen.  
 

Any communicative teaching method or combination of methods which allows students to achieve the 
outcomes of the course is appropriate. Since the aims and outcomes emphasize communication, teaching 
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methods should ensure that students are provided with a high level of appropriate input in the language, 
and are involved in activities which encourage purposeful language use (VCAA 2003:37). 

 

Dokumentet är mycket mer detaljerat än en svensk kursplan för den innehåller bland annat 
skrivna regler för hur läraren ska bedöma elevernas prestationer. Exempelvis anger den vilka 
specifika övningar och metoder läraren ska använda i klassrummet för att uppnå kursmålen. 
Vid muntliga övningar ska man till exempel använda tal, diskussioner, intervjuer, rollspel, 
inövade konversationer och kultur. Vissa aktiviteter går ut på att uttrycka sig skriftligt och 
muntligt i olika kontexter, interagera i grupp, samt uttrycka sig med kroppsspråk. Det läggs 
även stor vikt vid rätt uttal, betoning, tonläge samt stavning och kommatering. Vid skriftliga 
övningar kan man hitta övningar såsom att skriva olika texttyper (exempelvis formella brev, 
informella brev, artiklar), vilka verb som ska undervisas i grammatik. Till skillnad från den 
svenska skolan ryms ingen, eller mycket liten, frihet för den enskilde läraren att utöva 
kreativitet och hitta egna lösningar i klassrummet. Det finns även en beskrivning av vilka 
teman som kommer att behandlas under kursens gång. De tre teman som behandlas under år 
ett är individen, de fransktalande samhällena och den föränderliga världen (2003:13). 
 
Group of Eight, som är en organisation av de åtta största universiteten i Australien, hävdar i 
sin rapport Language in Crisis (2007) att Australiens LOTE-undervisning är i kris och att 
något måste ske för att landets invånare inte ska bli enspråkiga. Under flera årtionden har man 
negligerat frågan och elever tillbringar allt mindre tid att lära sig ett främmande språk. I en 
undersökning som gjordes 2007 kom man fram till att ungefär 16 procent av Australiens 
invånare talar ett främmande språk (2007:7). En del människor i Australien har uppfattningen 
att de inte behöver lära sig något annat språk än engelska eftersom cirka 1-2 miljarder 
människor världen över lär sig engelska som ett främmande språk. Denna uppfattning kan 
dock vara vilseledande eftersom de människor som har engelska som modersmål förlorar sitt 
övertag i sitt eget språk när språkkunskaperna i engelska börjar bli en baskunskap världen runt 
(Group of Eight 2007). Inom handelsvärlden föredrar chefer att anställa människor med 
examen från europeiska universitet före brittiska institutioner eftersom de oftast pratar 
engelska lika bra som en infödd engelsktalande och dessutom behärskar ytterligare två-tre 
språk (2007:5). Att denna debatt är något som inte bara är av akademiskt intresse utan även ett 
samhälleligt intresse belyser journalisten Jewel Topsfield på tidningen The Age. I artikeln 
”Grants for teaching languages” nämner hon att det borde vara särskilt viktigt för staten 
Victoria att invånarna pratar fler språk eftersom 70 % av statens export skickas till icke 
engelskspråkiga länder (The Age 2012-01-15).  
 
Vikten av att Australien tar till sig Europas sätt att lära ut främmande språk i tidig ålder på ett 
seriöst sätt framhålls i rapporten från the Group of Eight (2007). Vidare föreslås att 
språkkompetens i ett främmande språk bör vara ett krav när eleven tar studenten. Ju tidigare 
en elev börjar med ett främmande språk desto framgångsrikare kommer eleven bli och 
följaktligen kommer eleven att vilja fortsätta läsa främmande språk på högre nivå. Olika 
ansatser har emellertid gjorts från de styrande för att försöka stärka de främmande språkens 
status i skolan.  Ett exempel på detta finns i staten Victoria där det finns ett antagningssystem 
till universitetsstudier som heter VTAC vilket ger eleven 10 % bonus till den totala summan 
om eleven har ett LOTE i sitt avgångsbetyg från år tolv.  
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2.3 Undervisning av kommunikativ kompetens 
Begreppet kommunikativ kompetens myntades av antropologen och lingvisten Dell Hymes på 
70-talet i USA (Barbara Johnstone 2010:3). I Dell Hymes (1991:124) beskrivning av 
kommunikativ kompetens ingår inte enbart den grammatiska delen av språket utan även den 
sociala biten som inbegriper kunskaper om att veta när och hur man använder språket korrekt 
i olika situationer. Tornberg (2005) beskriver kommunikativ kompetens som förmågan att i tal 
och skrift kunna kommunicera på det främmande språket i verkliga situationer. Tornberg 
(2005:39) menar att kommunikativ kompetens kan anses vara det språkpedagogiska begrepp 
som haft mest inflytande på modern språkundervisning i Sverige och internationellt under 
senare tid, men det har inte alltid varit en självklar del av den svenska och den internationella 
språkundervisningen.  
 
CLT står för Communicative Language Teaching som är ett samlingsnamn för en rad olika 
tillvägagångssätt inom språkundervisning som har det gemensamt att de sätter 
kommunikationen främst. Denna typ av undervisning har utvecklats mot bakgrund av 
sociokulturell teori. Savignon (2001:17) förklarar att CLT består av fyra kompetenser: 
grammatisk kompetens, diskursiv kompetens, sociokulturell kompetens och strategisk 
kompetens.  Brown (2001:45) säger att kommunikativ språkinlärning går ut på att lära sig att 
interagera och det primära målet för CLT är att kunna använda språket för att kommunicera 
med varandra, och då helst i par eller i grupp. Meningen är att eleverna ska uppleva 
språkundervisningen som meningsfull, och det gör de om de får lära sig att använda språket 
på ett autentiskt sätt som förbereder dem inför verkligheten utanför skolan. Exempel på 
sådana tillvägagångssätt kan vara att producera eget språk samt svara på kommandon i oövade 
sammanhang utanför klassrummet (2001:42).  
 
Att tala är en baskunskap inom kommunikation framhålls av Lazaraton (2001:103). Hon 
påpekar också att tala på ett främmande språk anses vara den svåraste färdigheten av de fyra 
färdigheterna som är tala, lyssna, skriva och läsa. När man undervisar språk med CLT som 
metod introducerar man alla färdigheter på en gång. Det som upplevs vara svårt i talspråk är 
att det görs många förenklingar, sammandragningar av ord, vokaler utelämnas och så vidare. 
När man lär sig ett språk formellt i skolan som ett främmande språk är det svårt att göra 
skillnad på talspråkets regler samt de formella reglerna och det leder ofta till att man låter 
väldigt skriftspråkig i sitt tal. Vidare förklarar Lazaraton att det är svårt att lära sig det 
främmande språkets rytm och intonation när man lär sig det i ett klassrum. Många elever 
upplever ångest när de hamnar i ett sammanhang där de måste producera spontant tal. 
Interaktionen med en annan person upplevs som svår eftersom eleverna i en sådan situation 
samtidigt ska kunna lyssna och förstå vad den andra personen säger i ett samtal, och sedan 
själv producera tal som mottagaren ska förstå (2001:103). 
 
Ett resultat av införandet av kommunikativ undervisning, menar Lazaraton (2001), är att det 
inte längre är acceptabelt att enbart fokusera på utvecklingen av grammatisk kompetens som 
var vanligt i språkundervisningen för några årtionden sedan. Dagens språklärare förväntas 
undervisa tal med en balans mellan korrekthet och flyt samt alternera och väva samman 
hörförståelse, uttal och tal i undervisningen (2001:104). När man undervisar främmande språk 
med inriktning mot kommunikativ kompetens förändras lärarens roll. Med en sådan 
målsättning ställs andra krav på dagens lärare eftersom lärarens roll i första hand är att stödja 
eleverna vid kommunikationssituationer och i andra hand att rätta fel. Det ställs krav att 
läraren måste kunna språket flytande och kunna besvara frågor och ha korrekt ordförråd i alla 
möjliga situationer som inte alltid är inövade eller planerade. Lektioner med muntliga 
färdigheter som mål bör använda läs- och skrivövningar som uppföljning. En annan viktig del 
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av denna typ av språkundervisning är att ge eleverna en repertoar av strategier såsom att 
kunna använda sig av omskrivningar, att vinna betänketid samt att kunna be om hjälp. Ett 
annat kännetecken för talundervisningen är att mer ansvar för inlärning läggs på eleverna. 
Numera vet man att elevernas inlärning inte är en produkt av envägsundervisning från lärare 
till elev utan att eleverna snarare lär sig från lärare, från klasskamrater och från världen 
utanför skolan. Ju mer eleverna söker de möjligheterna själva, desto större är chanserna att de 
kommer att lära sig att använda språket. (2001:109). Lazaraton (2001:110) tar upp sex 
utmaningar som lärarna ofta möter i ett språkklassrum och de är: 
 

1. Eleverna har dålig motivation. 
2. Eleverna vågar inte prata på det främmande språket. 
3. Eleverna använder modersmålet i klassrummet. 
4. Eleverna ges för lite för utrymme att prata och för lärare att ge feedback på grund av 

för stora klasser. 
5. Läroplanen betonar inte muntlig färdighet. 
6. Språkläraren har inte engelska som modersmål vilket kan vara en svårighet om läraren 

känner sig osäker på att prata engelska. 

Vidare ger Lazaraton (2001:110) några exempel på hur lärarna ska övervinna dessa 
svårigheter och det kan vara till exempel genom att skapa klassrumssituationer som är 
autentiska, motiverande och varierande. Det kan vara filmer och tv-program för att träna 
elevernas hörförståelse, eller att en engelsktalande person kommer och föreläser för eleverna.  
 
Enligt en undersökning från 1990 som Tornberg (2005:45) beskriver i sin bok talar läraren 
cirka 80 % av lektionstiden. Under den tiden används modersmålet mest fast läraren ofta 
växlar mellan modersmålet och målspråket. Det framkom även att om läraren använde 
målspråket mer så påverkade det eleverna att det också använde målspråket oftare i 
klassrummet. Enligt undersökningen berodde lärarens språkväxling på följande faktorer: 

• Aktiviteten man ägnade sig åt 
• Lärarens föreställning om hur elever lär sig 
• Lärarens uppfattning om det främmande språkets roll.  
• Elevernas uppfattning om det främmande språkets roll. Eleverna ansåg att det 

främmande språket snarare var ett slutmål än något de kunde använda sig av på vägen. 

 

2.4 Ramfaktorer 
 
Det finns många faktorer som påverkar språkundervisningen och dessa faktorer kallas för 
ramfaktorer. Ramfaktorteorin, som den kallas, lanserades på 1970-talet av Urban Dahllöf och 
Ulf P. Lundgren för att beskriva saker som inlärning, verksamheten i klassrummet och den 
ojämlika behandlingen av olika elevgrupper (Broady och Lindblad, 1999:1). Några av de 
ramfaktorer som Lindström och Pennlert (2004:45) beskriver såsom arbetsmiljö, gruppstorlek, 
tid och ekonomiska resurser kommer att behandlas här. Dessa ramfaktorer valdes för att de är 
faktorer som ofta diskuteras när man pratar om läraryrket.  
 
En viktig ramfaktor är arbetsmiljön på skolan för den påverkar både elever och lärare. Dysthe 
(2003) pratar om det intersubjektiva rummet. Med det menas att varje klassrum har ett klimat 
som påverkas av den ömsesidiga anpassningen lärare och elever sinsemellan. De måste 
samverka i skolan där regler och koder redan är förutbestämda av läroplanens direktiv och 
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informella styrningar för den undervisningsform som ska tillämpas i de olika ämnena 
(2003:153). Lindström och Pennlert (2004) tar även de upp arbetsmiljön men de fokuserar 
mer på de praktiska sakerna i klassrummet såsom möblering och inredning. De påstår att den 
fysiska skolmiljön påverkar arbetssättet i hög grad. Det är därför viktigt att lärandemiljöns 
utsmyckning och utformning är genomtänkt för om arbetsmiljön är dålig påverkar det bland 
annat elevernas hälsa och uppmärksamhet. Är klassrummet inrett så att det inbjuder till ett 
stimulerande rum för lärande bidrar det till ett bättre lärandeklimat (2004:46). Hundeide 
(2003) anser att en bra lärare ska på ett inlevelsefullt sätt skapa ett intersubjektivt rum som 
inkluderar alla elever så att de känner sig trygga för då kan de kommunicera lätt och naturligt 
(2003:152). 
 
Två ytterligare viktiga ramfaktorer att ta upp är gruppstorlek och tid. Elevgruppens 
sammansättning, storlek och natur påverkar undervisningen på många sätt. Elevernas 
förkunskaper, deras motivation och förutsättningar att lära sig ett språk är faktorer som läraren 
har litet inflytande över. Tornberg (2005:9) förklarar att det som sker i klassrummet är väldigt 
oförutsägbart. Tjugo elever i en klass har alla olika viljor, och det kan påverka planeringen 
och genomförandet av lektionen. Lindström och Pennlert (2004) menar att elevgruppens 
storlek påverkar hur mycket tid läraren kan ge den enskilda eleven. Enligt styrdokumenten är 
det lärarens uppgift att utgå från varje elevs behov och skapa förutsättningar för 
lärandesituationer och det kan bli svårt att uppnå med större språkgrupper (2004:46). 
Lindström och Pennlert (2004:47) beskriver en lärarkår som känner att deras tid med eleverna 
har minskat till förmån för mer administrativt arbete. De känner även att tid till planering och 
reflektion minskats. Detta är en situation som fortfarande gäller. Metta Fjelkner, ordförande 
för Lärarnas Riksförbund skriver i en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter den 9 
december 2011 att för ungefär 90 procent av lärarkåren har de administrativa uppgifterna ökat 
avsevärt de senaste åren, utan att man plockat bort andra arbetsuppgifter. Fjelkner beskriver 
vidare att detta påverkar lärarnas förberedelse av undervisningen samt återkopplingen till 
eleverna minskar. 
 
En annan yttre faktor som spelar stor roll är ekonomiska resurser. Resurser, både tekniska och 
monetära har betydelse för undervisningen. Enligt Lindström och Pennlert (2004) kan de 
ekonomiska resurserna för språkundervisningen sätta hinder för till exempel elevutbyten och 
språkresor. De nämner vidare att bristen på ekonomiska resurser även kan försvåra 
inlärningen hos eleverna genom att skolan ofta byter personal, har dåliga resurser till särskilt 
stöd eller har ett schema som missgynnar eleverna (2004:43). Idag finns många tekniska 
hjälpmedel som kan användas i språkundervisning, men det påverkas i högsta grad av skolans 
ekonomiska situation. För att sådana tekniska hjälpmedel skall kunna användas krävs det att 
skolan prioriterar inköp och att lärarna kan använda utrustningen (Hundeide 2003:152). Inom 
IT-området pågår en snabb utveckling och Hundeide nämner diktafoner och 
stavningsprogram i sin bok men tio år senare finns även Smart Boards, bärbara datorer och e-
böcker. De flesta kommunala skolor och friskolor i Sverige satsar på att ge sina 
gymnasieelever en egen bärbar dator under studietiden. Även om skolorna satsar på bärbara 
datorer till eleverna kan andra ekonomiska problem försvåra språkundervisningen.  
 
Resursernas roll i skolan är ett hett debatterat ämne för närvarande och i artikeln Därför är 
finländska skolan så framgångsrik publicerad i Dagens Nyheter den 6 april 2011 beskriver 
Inger Enkvist, professor vid Lunds universitet, att den svenska pedagogiken har under lång tid 
satsat pengar på arbetsmetoder och olika hjälpmedel, självständigt arbete, grupparbete och 
datoranvändning och man har sett läraren som en bakgrundsfigur som finns till hands när det 
behövs men de goda resultaten som man förväntat sig har uteblivit. Vidare skriver Inger 
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Enkvist i samma artikel i Dagens Nyheter att i Finland har man kommit fram till att barns 
bakgrund inte spelar någon roll när det gäller barns framgång i skolan. Hon säger: 
 

Både lärare och myndigheter talar om vikten av att eleverna läser mycket. De elever som läser mest får 
bäst resultat. Att tycka om läsning är viktigare för resultatet än att komma från en familj med hög 
utbildningsnivå eller god ekonomisk nivå. Skönlitteratur ger den bästa läsförståelsen (Enkvist, 2011). 

 
Det finns flera olika åsikter om detta och i nyhetsartikeln ”Spets eller bredd delar blocken” 
som TT publicerade i DN den 2 september 2010 kan man läsa att klyftan mellan olika 
elevgrupper och skolor ökar. Vidare nämner Skolverket (2009:2) i en rapport från 2009 att 
föräldrarnas utbildning har stor betydelse för elevernas resultat i skolan. Elever med 
högutbildade föräldrar klarar sig bättre i skolan än elever med lågutbildade föräldrar.  

2.5 Lärarnas arbetssituation och egenskaper 
 
Läraren spelar naturligtvis också en stor roll för hur undervisningen genomförs, eftersom 
olika lärare har olika ambitioner, erfarenheter och utbildning. Tornberg (2005) talar också om 
läraren som förebild. Lärarna ska se eleverna, uppmuntra och inspirera dem. Hon menar att 
lärarna ska vara kunskapsförmedlare, tusenkonstnär samt medmänniska. Läraryrket är ett 
offentligt yrke med höga krav från elever och föräldrar. Eftersom det är ett offentligt yrke 
verkar många människor anse att lärarna är en offentlig egendom och därmed är lärarna i en 
rätt utsatt position. Lindström och Pennlert är inne på samma spår som Tornberg och 
beskriver hur en lärare anses vara för att vara en bra lärare:  
 

Alla som gått i skolan har troligtvis åsikter om vad som kännetecknar en bra lärare. Hon eller han ska 
vara rättvis, snäll, humoristisk, engagerad, bra på att förklara etc. Listan kan göras lång. Hur vi formulerar 
de kvaliteter och de krav som vi ställer på en utbildad lärare, ger också svaren på frågan om vilka 
kompetenser den lärarstuderande bör utveckla i utbildningen (Lindström & Pennlert 2004:9). 

 
Man kan särskilt lägga märke till att vad människor tycker kännetecknar en bra lärare är 
väldigt komplext, och ligger ofta i betraktarens öga. Hur vi formulerar lärarnas kvaliteter kan 
hjälpa lärarutbildningen att formulera vilka kompetenser de lärarstuderande ska utveckla 
under utbildningstiden. På lärarutbildningen vid Umeå universitet finns inga sådana dokument 
formulerade för studenterna att ta del av. Vid lärarutbildningen på La Trobe universitetet i 
Victoria, Australien, finns sådana dokument formulerade för studenterna. Exempelvis kan 
man på La Trobe universitetets hemsida3 läsa en lista med de egenskaper en lärarstudent bör 
utveckla för att bli en bra och effektiv lärare, förutom de akademiska kunskaperna som ska 
förvärvas under studietiden. Några av de beskrivna egenskaperna är följande: 
 

• Committed - Demonstrates commitment to students and the profession (hängiven) 
• Communicative - Encourages effective two-way communication (kommunikativ) 
• Compassionate - Caring, empathetic and able to respond to people (empatisk) 
• Creative - Versatile, innovative, and open to new ideas (kreativ) 
• Dependable - Honest and authentic in working with others (pålitlig) 
• Flexible - Willing to alter plans and directions which assist people in moving toward 

their goals (flexibel) 
                                                
3	  http://www.latrobe.edu.au/education/becoming-a-teacher/qualities [2011-12-12] 
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• Individually Perceptive - Sees each student as a unique and valuable individual 
(individuell upplevelseförmåga) 

• Knowledgeable - Is in a constant quest for knowledge (vetgirig) 
• Motivational - Enthusiastic with standards and expectations for students and self 

(motiverande/entusiastisk) 
• Organised - Makes efficient use of time (organiserad) 
• Patient - Is deliberate in coming to conclusions (tålmodig) 
• Personable - Establishes and maintains positive mutual working relationships 

(sympatisk) 
• Positive - Thinks positively and enthusiastically about people and what they are 

capable of becoming (positiv) 
• Humorous - Knows how to take the tension out of tight situations (rolig) 
• Value Based - Focuses upon the worth and dignity of human beings 

(värdegrundsarbetande)

Precis som Lindström och Pennlert framhåller kan en lista med egenskaper som den 
ovannämnda göras hur lång som helst. Det är intressant att notera att de egenskaper som 
beskrivs på La Trobes universitets hemsida stämmer mycket bra överens med Lindström och 
Pennlerts generella beskrivningar om hur en bra lärare ska vara. 
 
Kraven på lärarna förändras ofta och är olika i olika länder (OECD:18). Det är därför svårt att 
förbereda lärare på alla utmaningar de kommer att möta i skolan. Idag förväntas lärarna att 
undervisa i multikulturella klassrum och de måste lägga mer fokus på att integrera elever med 
speciella behov. De förväntas även att använda IT i undervisningen och att försöka få 
föräldrarna mer engagerade i skolan. Enligt undersökningen Språk på sparlåga (2011:29–35) 
som LR gjort i Sverige säger en stor andel av de tillfrågade lärarna att de saknar samarbete 
med andra språklärare. Flera orsaker nämns, såsom avsaknad av kollegor, inget utrymme för 
samarbete under arbetstid etc. Det framkom även att de har tillgång till digitala hjälpmedel i 
klassrummet men att de saknar IT-fortbildning för att kunna använda det i 
språkundervisningen. Lärarna saknar även fortbildning i målspråkslandet. Om de åker på 
fortbildning är det på egen bekostnad eller med stipendium (2011:4). Enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting (2008:17) finns ett riktmärke på att varje heltidsanställd ska kunna 
avsätta 104 timmar per år till kompetensutveckling. 
 
Den bild som framträder i LR:s undersökning är inte unik för Sverige utan runt om i världen 
har skolorna haft problem att hitta kvalificerade lärare. De flesta som vill utbilda sig väljer ett 
annat yrke än att studera till lärare eftersom det inte är en lockande karriär. Några länder har 
dock lyckats höja statusen på läraryrket genom att ge lärarna större karriärmöjligheter, bättre 
arbetsvillkor samt högre lön. Men det är även viktigt att låta lärarna vara delaktiga i 
skolreformerna (OECD 2011:5).  
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3 Metodbeskrivning  

 
I detta kapitel beskriver jag vilka metoder jag har valt att använda till denna undersökning och 
varför. Här kommer även en presentation över mitt urval av respondenter, hur undersökningen 
planerades och sedan genomfördes.  
  

3.1 Metodval 
 
För att söka svar på de frågeställningar som uppsatsen utgår från har kvalitativa intervjuer 
med språklärare inom gymnasieskolan (och motsvarande) använts som metod. För att kunna 
genomföra intervjuerna med lärarna har stöd sökts genom olika litteraturkällor, till exempel 
Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson & Svedner), som har varit till stor hjälp vid 
utformningen av intervjun. Att använda enbart en metod är ett medvetet val eftersom arbetet 
har två dimensioner tack vare kontrasterna mellan lärarnas idealbild vs verklighetsbild samt 
jämförelsen mellan den svenska och den australiensiska skolan. 
 

3.2 Kvalitativ intervju 
 
Vid en kvalitativ intervju utgår man från informantens perspektiv enligt Jacobsen (1997).  Det 
är då lättare att fånga in den intervjuades kunskaper och erfarenheter.  I denna undersökning 
användes en kvalitativ intervju med öppna och indirekta frågor för att få ut så mycket som 
möjligt av intervjutillfället. Ekholm och Fransson (2002) skriver att indirekta frågor riktar 
svarens uppmärksamhet på någon annan än den egna personen, och det kan vara bra till en 
början ifall att informanten känner sig utlämnad eller obekväm i situationen. Dessutom 
undviker man att styra intervjun om man lyckas få informanten att själv formulera svaren. 
Målet med en kvalitativ intervju är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 
möjligt, och det är precis vad som eftersträvats med språklärarnas svar i denna undersökning. 
Enligt Johansson och Svedner (2006) kan den kvalitativa intervjun ge intressanta resultat 
eftersom den oftast ger svar som visar på den intervjuades personliga inställning, tolkningar 
och erfarenheter. 
Intervjuerna som genomfördes i denna studie delades upp i fyra bestämda frågeområden som 
var formulerade för att ge svar på min studies frågeställningar. Målet var att få reda på 
lärarnas syn inom dessa fyra områden (se bilaga ett). 
 

• Allmänna frågor  
• Skolan som institution 
• Lärarens undervisning 
• Elevens förutsättningar 

 
Under varje område utformades flera olika frågeställningar för att jag senare skulle vara säker 
på att få med all nödvändig fakta som behövdes, innan jag gick vidare till sortering. Enligt 
Ekholm och Fransson (2002) kräver kvalitativa intervjuer fler frågor för att få fylligare svar 
eftersom svaren delger attityder och föreställningar. 
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3.3  Urval 
 
Intervjuerna till detta arbete ägde rum med fyra gymnasielärare (eller motsvarande roll) som 
undervisar främmande språk. Två av intervjuerna utfördes på samma gymnasieskola i en 
medelstor stad i norra Sverige, och de resterande två intervjuerna gjordes i en medelstor stad i 
södra Australien. Lärarna utgjordes av två kvinnor i 30-40 årsåldern som arbetat som 
gymnasielärare i drygt tio år med främmandespråkundervisning, och två män i 40-50 
årsåldern som även de har arbetat som lärare i främmande språk i drygt tjugo år på gymnasiet. 
Med tanke på det låga antalet intervjuer, har inget genusperspektiv använts vid analysen av 
svaren. Tanken med valet av lärare var att hitta aktiva erfarna lärare i olika åldrar för att få 
olika perspektiv på främmandespråkundervisning. De två lärarna i Sverige valde jag själv ut 
och kontaktade eftersom jag har varit lärarkandidat hos dem tidigare. I Australien var det en 
universitetslärare som på grundval av de ovanstående kriterierna valde ut den manlige läraren 
och kontaktade honom åt mig, medan jag kontaktade den kvinnliga läraren själv efter att ha 
tillbringat en dag med henne på den gymnasieskola där hon arbetar. 
 

3.4 Procedur 
 
Ungefär en vecka innan intervjuerna genomfördes skickades ett introduktionsbrev (se bilaga 
ett) ut till respondenterna där jag förklarade vem jag är, syftet med intervjun och 
examensarbetet i generella ordalag för att inte avslöja alltför mycket innan och därmed riskera 
förstöra spontaniteten i intervjun. Lärarna informerades också om att deras svar var anonyma 
och att deras identitet inte skulle kunna röjas. På plats vid intervjutillfället förklarade jag att 
intervjun var indelad i fyra olika frågeområden, och vad den skulle handla om i stort. Lärarna 
fick chansen att ställa frågor ifall något var oklart. Vid intervjun med lärarna ställdes först 
frågor om deras idealbild av hur undervisningen går till och sedan riktades fokus mot hur 
verkligheten ser ut i just deras klassrum. Således började lärarna prata om saker utanför dem 
själva, innan de kom till hur de själva verkligen undervisar kommunikativ kompetens. 
Förhoppningen var att en sådan strategi skulle ge mer verklighetsbaserade svar i intervjuerna. 
Ekholm & Fransson (2002) anser att det är viktigt att frågorna följer i en naturlig och ledig 
sekvens som mer styrs av den svarande än av intervjuaren och därför ställdes inte frågorna i 
den ordning som de står på pappret utan de ställdes i den ordning som passade bäst för varje 
intervju. Intervjuerna pågick under en timme och de spelades in med en bandspelare efter det 
att lärarna först givit sitt medgivande. Intervjun spelades in för att säkerställa att allt som 
lärarna yttrade kunde fångas upp, för att kunna lyssna mer uppmärksamt och för att detta 
också gjorde intervjuerna mer avslappnade och mer lika ett samtal. 
 

3.5 Databearbetning, tillförlitlighet och avgränsningar 
 
Tanken var att göra de båda svenska intervjuerna innan avresan till Australien. Emellertid 
orsakade tidsbrist och tekniska problem så stora brister hos inspelning ett, att en femte 
intervju genomfördes vid ett senare tillfälle. När intervjuerna var genomförda lyssnade jag 
noggrant igenom banden flera gånger vad som sagts under intervjuerna samt transkriberade 
dem. Nästa steg var att sammanställa alla svar till en resultatdel. Detta gjordes genom att jag 
delade in resultatdelen i fyra områden utifrån mina tre frågeställningar samt dimensionen 
kommunikativ kompetens som är det tema som mycket bygger på. På plats i Australien 
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översatte jag intervjufrågorna och introduktionsbrevet till engelska. 
 
Tre av de intervjuade lärarna var likvärdiga vid jämförelse om man tänker på de kriterier som 
jag hade i början då jag valde ut dem.  Undantaget var den manlige läraren i Australien som 
var pensionerad sedan några år tillbaka och därmed inte uppfyllde alla krav för mina 
urvalskriterier. Då bristen på erfarna språklärare var stor i södra Australien fick jag tumma på 
detta kriterium. Denna undersökning skulle kunna göras mycket större för reliabilitetens skull. 
Fler intervjuer med fler lärare på olika skolor hade kunnat göras samt i olika delar av landet 
men samtidigt så måste begränsningen ske någonstans för att kunna hantera och rymma inom 
ramen för examensarbetet. På samma gång så är det svårt att generalisera en kvalitativ 
intervju. Vi måste komma ihåg att målet med denna studie är att beskriva just dessa fyra 
lärares erfarenheter och förhållningssätt till sin verklighet i klassrummet, samt den idealbild 
de har målat upp för sig själva. 
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4 Resultat 

 
I metoddelen i denna studie nämndes att de intervjuade lärarna har garanterats anonymitet, 
och därför kommer de inte att nämnas vid sina tilltalsnamn i denna studie. Istället har Jag valt 
att fortsättningsvis kalla de svenska lärarna för ”S1” och ”S2” och de australiensiska lärarna 
för ”A1” och ”A2”. På så sätt kan läsaren skilja på lärarnas åsikter, och samtidigt se vilket 
land det rör sig om. Resultatdelen är indelad efter studiens tre frågeställningar. Kommunikativ 
kompetens behandlas i alla frågeställningar och redovisas därför under en sammanfattande 
egen rubrik på slutet. Varje frågeställning avslutas med en tabell för att ge läsaren en tydlig 
överblick över resultatet. Under varje frågeställning kommer lärarnas gemensamma och 
enskilda åsikter presenteras. De presenteras genomgående i följande ordning: Australien först 
och sedan Sverige. 
 

4.1 Vilka förutsättningar ges i den svenska gymnasieskolan och dess 
australiensiska motsvarighet för att bedriva främmande 
språkundervisning?  

 
Det kom fram i studien att det ges en hel del olika förutsättningar i Australien och i Sverige 
när det gäller utvecklingen av främmandespråksutbildningen. Statusen för främmande språk 
ser olika ut på olika skolor, men även statusen för olika språk ser olika ut. Språkets status kan 
fastställas av ett antal orsaker, till exempel utrymme i läroplanen, behovet av språket i 
samhället, rektorns placering av ämnet i schemat.  

4.1.1 Australien 
 
I Australien finns inget tydligt första främmande språk som har en roll som motsvarar den 
som engelska har i Sverige. A2 förklarar: 

At the beginning of the 90s the Australian Government decided that LOTE should be a compulsory 
subject in primary schools, but they couldn’t agree on which languages to prioritize; the languages most 
spoken in the world or the ones most important to Australia’s trade? So they compromised and came up 
with four Asian and four European core languages (A2, 2008). 

 
A2 berättar att de åtta språken som Australien kom fram till som de viktigaste är kinesiska, 
japanska, indonesiska, koreanska, franska, tyska, grekiska och italienska. Alla skolor erbjuder 
inte dessa språk utan det är upp till varje rektor vilket språk som de kan och vill undervisa. 
 
Enligt A2 är det otroligt viktigt att ha stöd från skolan och från samhället för att en bra 
språkundervisning ska kunna bedrivas. När han beskriver språkundervisningen i Australien 
använder han ord som ”fashion” och ”lack of consistant focus”. Med det menar han att varje 
skola vill erbjuda bra program för att få ett bra rykte men att vilka program skolorna erbjuder 
går i vågor. Ibland satsar skolorna mer på matematik, läsning, språk eller idrott men 
rektorerna är inte uthålliga menar A2. Det lägger en stor press på lärarna säger A2. 
 

There is a terrible pressure on today’s teachers to make good results. If you get bad results you will lose 
the principal’s support (A2, 2008). 
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Om resultaten blir dåliga byter man till nästa program eller så beslutar rektorn att man ska 
sluta undervisa språk helt och hållet förtydligar A2. Det gör att lärarna känner pressen att 
konstant prestera bra resultat. 
 
A2 berättade att det stora problemet för vissa regioner i Australien är att hitta behöriga 
språklärare och då skolorna inte kan anställa obehöriga lärare måste de skolor som inte har en 
behörig språklärare lägga ner sin språkundervisning. A2 nämner även att statusen för 
läraryrket borde höjas.  Han uttrycker en önskan om fler kompetenta språklärare för att få upp 
statusen på yrket. Han menar att redan på lärarutbildningen borde det satsas mer pengar på att 
rekrytera nya språklärare och se till så att lärarna lär sig det främmande språket flytande för 
att de ska vara mer trovärdiga som lärare.  I Australien är det svårt att rekrytera språklärare för 
de vet att man inte kan klättra nämnvärt på karriärstegen. A2 berättar att han inte känner en 
enda språklärare som avancerat till att bli rektor, och det påverkar självklart lärarnas egen 
motivation att undervisa anser han.  
 
Både A1 och A2 känner en frustration av att inte få möjlighet till vidareutbildning via skolan 
de arbetar på. De genomgick sin lärarutbildning på 70-och 80-talet och då betonades andra 
kunskaper och metoder än vad dagens läroplaner gör berättar A1. De genomgick en formell 
språkutbildning på lärarutbildningen som fokuserade på grammatik, översättning och 
korrekthet. A1 förklarar att det arbetssättet är förlegat i dagens skola men skolledningen, 
lärarna och lärarutbildningen har inte hunnit med att utvecklas i samma tempo. Dagens 
läroplaner fokuserar mer på kommunikativ kompetens och för att lärarna ska kunna göra ett 
bra jobb måste de få adekvat fortbildning inom undervisning av kommunikativ kompetens 
menar A1.  
 
A2 förklarar att i staten Victoria skulle språklärarna verkligen behöva mer kontinuerlig 
fortbildning i målspråkslandet men även mer utbyten inom lärarutbildningen för att öka 
trovärdigheten på språkundervisningen. När han tog lärarexamen kunde han inte prata 
indonesiska utan har fått lära sig det på privata resor till landet. Enligt honom var det väldigt 
vanligt att språklärare inte kunde prata mer än några grundfraser och klassrumsfraser på det 
främmande språket de undervisar. Han framhåller att det har blivit lite bättre men att det beror 
på att vissa lärare bekostar egna resor till, och till och med utbildningar i, landet där språket 
talas. 
 
Både A1 och A2 menar att förutom språkfortbildning så är IT något som skolledningen borde 
satsa mer på. De känner sig nöjda med de tekniska hjälpmedel de har tillgång till på skolan 
men de önskar mer utbildning i hur man använder och integrerar dem i undervisningen. 
Samtidigt säger A2 att resurser inte är det viktigaste i språkundervisningen utan han tycker att 
det är viktigare att läraren är kompetent i sitt ämne. 
 

[…] you can still teach a pretty good program as long as the teacher is competent. Resources are second 
(A2, 2008). 

 
A1 säger att för att hon ska känna sig trovärdig inför dagens elever som är uppväxta med all 
möjligt IT-teknik, skulle hon må bättre om hon visste hur hon skulle kunna använda tekniken 
på ett bättre sätt. 
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4.1.2 Sverige 
 
Engelska, som är det främmandespråk som jag tittar på i Sverige har hög status i världen och i 
den svenska skolan. Det kan man se eftersom det är ett obligatoriskt ämne och eftersom en 
elev inte är behörig till gymnasieprogrammen utan ett godkänt betyg i engelska (Skolverket); 
engelska är ett så kallat kärnämne.  
 
Lärarna i Sverige känner inte alls samma press på att leverera bra resultat eftersom de inte 
behöver vara oroliga över att ämnet engelska ska läggas ner. S1 förklarar att engelska har en 
hög status i svenska skolan. Men det finns alltid en press att få alla elever godkända säger S1.  
 
Även i Sverige finns problematiken med många obehöriga lärare, men just i ämnet engelska 
är det ovanligt med obehöriga lärare tror S1, och de flesta engelsklärare i Sverige har en rätt 
hög standard på sin engelska. Utbildningen är bra och ett obligatoriskt moment på 
utbildningen är att studera i ett engelsktalande land under en längre period. Problemet blir när 
lärarna börjar undervisa och arbetsgivaren inte satsar på fortbildning. S2 förklarar vidare att 
hon tror att många väljer bort läraryrket på grund av statusen, den låga lönen och 
karriärmöjligheterna.  
 
Skolan där S1 och S2 arbetar har inga medel att satsa på fortbildning av språklärarna. S1 
berättar att drömmen är att få åka till ett engelsktalande land varje sommar på fortbildning.  
Det skulle vara viktigt, dels för att ta del av alla nya språkförändringar och dialekter, dels för 
att kunna lära sig mer om samhället och kulturen och på så sätt kunna erbjuda eleverna en mer 
varierad undervisning. S2 framhåller att språk är en färskvara och att lärarna därför behöver 
uppdatera sitt ordförråd, sina kulturella kunskaper och undervisningsmetoder kontinuerligt. I 
Europa finns det fortbildningsmedel att söka via EU för lärare för att kunna fortbilda sig, 
berättar S2. Men det tar tid att söka rätt kurser och att fylla i alla dokument och tid är tyvärr 
inget som deras rektorer är intresserade av att hjälpa till med, så de lärare som orkar kan göra 
det på sin fritid. S1 och S2 uttrycker även en önskan om IT-fortbildning. Båda upplever att 
den svenska skolan halkar efter i teknikutvecklingen.  
 

Om skolan och vi lärare ska kunna erbjuda en modern undervisning som förbereder eleverna för ett 
arbetsliv utanför skolan så måste vi få fortbildning inom IT (S1,2008). 

 
På deras skola finns flera datasalar som man måste boka långt i förväg för att få tillgång till, 
så det är svårt att vara spontan och söka information utanför skolböckerna. De önskar att varje 
elev får en egen bärbar dator plus att skolan bygger ett multimedialabb där eleverna kan spela 
in sig själv och sedan lyssna på inspelningarna för att kunna utvecklas i sitt språk. 
 
Tabell 1 på följande sida ger en sammanfattande bild av förutsättningarna för 
språkundervisningen i Sverige och Australien, såsom det upplevs av de intervjuade lärarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Tabell 1. Jämförelse av upplevda förutsättningar för främmandespråkundervisning i 
Australien och i Sverige.   
Det främmande språkets 
utveckling och status 

Australien 
(indonesiska, franska) 

Sverige 
(engelska) 

prioritering av språkundervisning Negativ positiv 
språk är ett obligatoriskt ämne Negativ positiv 
skolans ledning Negativ positiv/negativ 
behöriga lärare Negativ positiv 
yrkets status Negativ negativ 
skolans utveckling Negativ negativ 
fortbildning Negativ negativ 
IT-kompetens/utbildning Negativ negativ 
 

Av tabellen framgår att det i denna frågeställning finns fler likheter än skillnader i lärarnas 
svar. Likheterna gäller önskan om fortbildning inom det främmande språket, metoder för att 
undervisa språk samt IT. Det som skiljer mellan svaren är språkens status på skolan, rektorns 
prioritering av språkundervisning samt problematiken obehöriga lärare. 

 

4.2 Vilka möjligheter finns att realisera sin idealbild av 
språkundervisningen? 

 

4.2.1 Australien 
 
I de australiensiska intervjuerna framkom att om skolan har en rektor som bortprioriterar 
främmande språk får språklärarna de sämsta klassrummen på skolan samt en dålig position i 
schemat såsom dubbelpass på fredag eftermiddag. A2 menar att lärarna försöker att gör det 
bästa av situationen genom att lägga tid på dekoration i klassrummet . De försöker även skapa 
en ”vi-känsla” i klassrummet genom att sätta upp elevarbeten på väggarna och eleverna får 
hjälpa till att dekorera så att de ska känna sig hemma. Men eftersom de delar klassrum med 
andra ämnen är det inte säkert det sitter kvar till nästa lektion. Fast allt sådant tar tid från det 
som egentligen är viktigt, själva undervisningen. A2 förklarar att många språklärare jobbar på 
olika skolor och reser runt med allt material i en korg, och det blir väldigt rörigt. A1 har ett 
språkklassrum och hon säger att det underlättar att få lämna allt material i ett rum, och för att 
eleverna ska känna sig trygga.  
 
Både A1 och A2 önskar att det gavs större utrymme i skolan till att lära sig språk på ett 
seriösare sätt, för på så sätt skulle eleverna få träna på språket mer regelbundet. Eleverna 
borde få mer tid till att fördjupa sig i ett språk, så att de kan klättra några steg i 
svårighetsgraderna. A1 uttrycker sin oro över att eleverna får en felaktig bild av vad 
språkinlärning är när de får för kort tid på sig att lära känna ett språk. 
 

It’s not ideally much time to experience the language so briefly. It isn’t always a true indication of what 
language has to offer. So for example if you’re doing numbers, colours or weather in your second year of 
foreign language learning you will get a negative experience of the language. You will get frustrated and 
feel that this is all you get to learn instead of the aspects of the language that you want to learn about (A1, 
2008). 
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A2 förklarar vidare att det har gjorts en undersökning på en av skolorna där han arbetade och 
resultatet visade att eleverna var besvikna på lärarna om de inte lyckades lära ut hur man 
använder språket muntligt, vilket säger ganska mycket om vad eleverna värderar som de 
viktigaste kunskaperna inom främmandespråksundervisning. A2 tror att det beror på 
kopplingen mot verkligheten. Både A1 och A2 upplever att elevernas förkunskaper när de 
kommer till gymnasiet har sjunkit avsevärt. A1 nämner det som en stor anledning till varför 
det är svårt att börja undervisa kommunikation när eleverna går på gymnasiet. A1 säger att på 
grund av elevernas bristande förkunskaper, väljer idag många elever bort främmandespråk 
och läser något mindre krävande. 
 
A1 önskar att hon kunde prata konstant på målspråket under lektionstid och få eleverna att 
svara tillbaka på målspråket men det är för överväldigande för eleverna enligt henne. A1 
beskriver att utifrån regeringens direktiv ska lärarna inte hålla all undervisning på målspråket 
eftersom det kan försvåra elevernas inlärning. Dessutom förklarar hon även att det är svårt att 
bestämma att idag ska vi genomföra muntliga övningar för om läraren ställer frågor runt i 
klassen så slutar eleverna att lyssna när deras chans att prata är förbi och därför behövs det 
mycket fokus och förberedelse för att det ska vara genomförbart. Det svåraste är att få alla 
elever engagerade samtidigt. 
 
Enligt A2 är det viktigt att läraren pratar det främmande språket med bra flyt och uttal. Om 
eleverna hör att läraren är osäker eller har dåligt uttal så tappar eleverna respekten för läraren.  
A2 anser att det ligger en otrolig press på lärarna idag, från samhället, från eleverna, från 
föräldrar och från skolan och det kan försvåra deras undervisning. Han förklarar hur 
språklärarens situation ser ut i deras region: 
 

If you’re talking about senior language teaching you’ll have to get some good results. Your students will 
have to do well in the public examination, VCE, because if they don’t there will be a fray and a lack of 
satisfaction on the student affairs. You also have to know your language, your teaching skills, your 
pedagogy… and you’ll have to be able to market what you’re doing, and promote in the community. 
Tough job! (A2, 2008). 

 
Han berättar att universitetet i staden delade ut ett dokument till alla nyutexaminerade 
lärarstudenter som innehöll en lista med de kompetenser och de metoder som de förväntas 
anamma som professionella lärare, men de är aldrig förberedda på den yttre pressen som finns 
från samhället, föräldrar och rektor med fler menar A2. 
  
A1 och A2 anser att en resa till målspråkslandet skulle få eleverna att förstå värdet av att 
kunna språket, och på så sätt motivera dem mer på lektionerna. A2 har haft bra möjligheter att 
realisera den biten av sin undervisning då han har haft möjlighet att resa till Indonesien med 
sina klasser varje år. Det har varit en avgörande faktor för både elever och lärare fastslår A2. 
A1 önskar mer stöd av sin skola i den frågan. Hon har utbyte med en skola i Frankrike, och 
elever från den skolan kommer till Australien men hennes australiensiska elever har ännu inte 
lyckats åka över till Frankrike för att besöka dem. Det är många som det ska passa för att man 
ska få till stånd en utlandsresa på 2-3 veckor, men det största problemet är ekonomin klargör 
A1. 
 
A1 och A2 berättar att som språklärare är man oftast ensam i Australien och har ingen att 
samarbeta eller utvecklas tillsammans med. A2 har emellertid startat upp olika lärarföreningar 
på fritiden där språklärare kan ses och diskutera material, forskning, metoder och andra 
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viktiga frågor kring främmandespråksundervisningen. Dock önskar de att de slapp göra 
sådana viktiga uppgifter på sin fritid. Det vore bra om rektorerna såg vinsten med att låta 
lärarna diskutera pedagogik på arbetstid för att utvecklas som lärare och därmed kunna ge 
eleverna en bättre undervisning, menar A2. 
 
Läroplanen är väldigt viktig för att kunna realisera en bra undervisning anser A1 eftersom 
läroplanen påverkar allt som sker på skolan från förhållningssätt, metoder till målsträvan. 
Både A1 och A2 är överens om att främmandespråk måste få en större roll i deras läroplan för 
att det skulle betyda att rektorerna inte skulle kunna välja bort att språk ska undervisas på 
deras skolor. I deras läroplan och kursmål är metoderna mer uppstyrda än i den svenska 
motsvarigheten. I VCAA som den heter står det tydligt uttryckt vilka metoder samt vilka 
teman och verb som ska undervisas (jfr.2:2). De anser att läroplanen försvårar undervisning 
av kommunikativ kompetens på grund av att den fokuserar mycket på former men samtidigt 
tycker A1 att det är ganska skönt att läroplanen är så strikt eftersom det ger eleverna rättvisa 
lärandeförhållanden i hela staten. 

4.2.2 Sverige 
 
S1 och S2 är överens om att ett bra utrustat klassrum, en bra schemaposition samt stöd från 
rektor främjar språkundervisningen. Det är inte så tacksamt att få en två timmar lång 
engelsklektion på fredag eftermiddag när eleverna är trötta och vill ta helg. Om man står på 
sig och hittar lösningar så kan man få göra ändringar i schemat till det bättre för sitt eget 
ämne. På grund av skolans ekonomi är det restriktioner på vad man kan köpa in och inte, och 
klassrummen hinner bli rätt slitna innan skolan börjar renovera. De berättar även att de alltid 
har samma sterila klassrum men de delar det med andra ämnen, och på grund av det har de 
svårt att dekorera klassrummet eftersom det ska passa flera olika ämnen. Det skulle kännas 
bättre om alla engelsklärare hade samma klassrum istället för att dela det med flera olika 
ämnen tycker S1. På deras skola är det vanligt att de lärare som undervisar moderna språk 
såsom spanska, tyska och franska dekorerar sina klassrum mer än vad engelsklärarna gör.  
 
För att kunna bedriva en bra undervisning med mer fokus på kommunikativ kompetens som 
de bör göra enligt läroplanerna anser både S1 och S2 att klassrummen måste byggas om för 
att anpassas till de nya arbetssätten. S1 framställer sitt drömklassrum som utrustat med öar av 
bord för att eleverna lättare ska kunna samarbeta med varandra. Följaktligen vore 
ljuddämpande klassrum önskvärda eftersom det fort blir tröttsamt med 30 elever som 
konverserar samtidigt, plus att det händer mer än ofta att lärare får hörselskador på grund av 
den höga ljudnivån. Enligt S2 är även fler grupprum något som de behöver för att eleverna 
inte ska behöva trängas i klassrummet när de ska göra grupparbeten.  
 
S1 och S2 nämner att de har fördelen av att de flesta av deras elever redan kan prata engelska 
väldigt bra när de börjar gymnasiet. Utmaningen är då, enligt S2, att elever med en hög nivå 
på talad engelska kräver en annan typ av undervisning. Fastän båda lärarna upplever att 
elevernas muntliga kompetens har ökat, tycker de att den skriftliga och den grammatiska 
kompetensen, å andra sidan, hamnat på en mycket lägre nivå. S1 förklarar att många av 
hennes elever inte ens når upp till kriterierna för godkänt i kursen engelska A på grund av att 
deras skriftliga förmåga är för låg. 
 

Men det ser man ju redan med de kriterier som vi har så är det väldigt många som har alldeles för 
låga förkunskaper och då tänker man hur kunde de ens bli godkänd på högstadiet? (S1, 2008). 
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S1 uttrycker att det är svårt att få eleverna att prata i klassrummet trots att de är så duktiga på 
muntlig engelska. Hon förklarar det som ett motstånd mot ämnet, men framförallt en rädsla att 
säga fel saker och en upplevelse av att klassrumssituationen försvårar kommunikationen. 
 

De flesta elever tycker att situationen att prata engelska med en klasskompis som egentligen pratar 
svenska är jobbig, och att hela situationen ett bli bedömd känns onaturlig. Men för de flesta eleverna 
kommer muntlig kommunikation ändå vara det viktigaste och om de hamnar i situationer där de blir 
tvungna att prata engelska så tror jag att de kommer att klara det galant (S1,2008). 

 
Både S1 och S2 upplever samma situation i sina språkklassrum. S2 menar att det är svårt att 
skapa de där naturliga situationerna där det är mer motiverat att prata på det främmande 
språket och där man inte behöver känna rädsla för att göra misstag när man egentligen sitter i 
ett sterilt klassrum. S1 berättar att det är även svårt att ha litteraturlektioner där eleverna ska 
läsa böcker för de flesta av eleverna på de praktiska programmen där hon undervisar har 
aldrig läst en bok på svenska.  
 
S1 och S2 försöker prata engelska hela lektionerna, förutom under grammatikgenomgång, just 
för att vänja eleverna att lyssna på instruktioner men också för att lättare få dem att prata 
tillbaka på engelska. De upplever att eleverna förstår allt som sägs under lektionstid men 
problemet är att få dem att svara tillbaka på engelska inför sina klasskompisar. 
 
Även S2 känner att det finns en otrolig press och att många människor tror att de vet och kan 
läraryrket bättre för att de själva gått i skolan. Han nämnde att synen på en ideallärare är en 
mångsidig och kompetent person inom fler områden än sitt ämnesområde.  
 

Idag ska en lärare vara kunnig, rolig, underhållande, förstående, rättvis och en social gigant som har lätt 
att knyta kontakter. Det förstår ju alla att det är krävande att leva upp till sådana krav (S2,2008). 

 
För att de ska kunna realisera sin bild av främmandespråksundervisning anser de intervjuade 
lärarna att de omänskliga kraven på dem måste förändras så att de kan fokusera på det som 
faktiskt är viktigt; undervisningen. Läraryrket är en arbetskår med många utbrända lärare och 
dessa krav är absolut en stor faktor till det förklarar S1. 
 
För att varje elev ska lära sig på bästa sätt måste det finnas en koppling till verkligheten. Den 
viktigaste kopplingen till verkligheten är utbyten med skolor i ett engelsktalande land anser 
både S1 och S2 och det saknar deras skola. S2 berättar att det finns alla möjligheter att starta 
utbyten men problemet är att det tar enormt mycket tid och pappersarbete att starta upp sådana 
utbyten och det finns inte möjlighet för lärarna att göra det på arbetstid. Det kräver en 
engagerad lärare som vill göra det på sin fritid och därför rinner många försök ut i sanden 
enligt honom. 
 
S1 och S2 tycker att ett gott samarbete mellan språklärarna är viktigt, men tyvärr är det 
alldeles för lite samarbete dem emellan. På S1s och S2s skola arbetar man i arbetslag om åtta 
lärare och det brukar oftast vara en främmandespråkslärare i varje arbetslag. Utöver 
samarbetet med sitt arbetslag hinner man tyvärr inte med något samarbete med andra 
språklärare.  S1 önskar mer samarbete för att underlätta arbetsbördan. De skulle kunna dela 
material med varandra och även arbeta för att säkerställa en likadan och rättvis undervisning 
för eleverna. 
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 Ytterligare en viktig stöttepelare för att kunna bedriva en bra undervisning är en bra läroplan. 
S2 förklarar att den förra läroplanen Lgy 70 hade mer fokus på metoder och form men efter 
läroplansreformerna har de börjat jobba på nya sätt i skolan. Han sa att den nya läroplanen 
Lpf 94 anses av vissa vara lite ”luddig” eftersom man som lärare är friare att tolka läroplanen, 
och man har större möjlighet att använda de metoder som man själv tycker är lämpliga. På 
grund av detta arbetssätt kan det vara svårt att säkerställa att alla elever får en likvärdig och 
rättvis undervisning i engelska enligt honom. 

 
Tabell 2. Jämförelse av upplevda möjligheter för att realisera idealundervisningen i Sverige 
och Australien. 

Språklärarnas arbetsmiljö Australien Sverige 
rektors prioritering av språk negativ negativ/positiv 
lärares/elevers arbetsmiljö negativ negativ 
elevers förkunskaper negativ negativ 
undervisning på målspråket negativ positiv 
skapa naturliga miljöer för 
eleverna att prata i 
klassrummet 

negativ negativ 

synen på den professionella 
läraren 

negativ negativ 

utbyten/verklighetsförankring negativ/positiv negativ 
samarbete med mellan språk 
lärare 

negativ negativ 

Läroplanen negativ/positiv positiv/negativ 
 
Det finns många likheter mellan lärarnas svar och det berör huruvida språket prioriteras på 
skolan eller inte. Lärarna i båda länderna upplever att det är svårt att få en bra 
schemaplacering, ett bra utrustat klassrum, modernt undervisningsmaterial samt stöd från 
rektorn att satsa mer seriöst på språkundervisningen. Lärarna i både Sverige och Australien 
saknar samarbete mellan språklärarna samt fortbildning vilket är något de skulle behöva för 
att kunna utvecklas som pedagoger. Eleverna kommer med andra kunskaper än tidigare och 
lärarna känner sig oförberedda att hantera detta.  

4.3 Vilka faktorer påverkar elevernas motivation? 
 
Det finns flera faktorer som påverkar en elevs motivation och det är olika för varje elev vilket 
gör det till en komplex fråga. I bakgrundslitteraturen nämns även vikten av att skapa 
autentiska och motiverande lärandesituationer (jfr.sektion 2:3). Lärarna är överens om att det 
viktigaste är att motivation måste finns för att inlärningen ska ske på bästa möjliga sätt. 

4.3.1 Australien 
 
A1 och A2 är övertygade om att den största motivationshöjaren för eleverna i ett språkämne 
är att starta upp ett utbyte med en skolklass i målspråkslandet. A1 säger att hennes skola har 
ett utbyte med en skola i Franskrike och de får utbytesstudenter därifrån varje år. Det höjer 
elevernas motivation att träffa en ung människa i sin egen ålder som kan berätta mer om 
språket, kulturen och sitt land enligt henne. A2 uttrycker att när eleverna upptäcker att språk 
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är så mycket mer än ett tråkigt skolämne och att de faktiskt lär sig något och utvecklas så 
motiverar det dem att vilja lära sig mer. Han säger: 
 

 […] a language is not only about the comprehension of grammar and structure but also about the culture 
and traditions of the country, and the unspoken rules that exist in a country (A2, 2008). 

 
Tidigare reste A2 till Indonesien varje år med sina elever och det blev en stor skillnad i deras 
motivation när de kom hem igen enligt honom. De var ivrigare att lära sig framhåller han. 
 
Motivation är a och o för om eleverna saknar motivation att lära sig språket kommer de inte 
heller att söka upp det främmande språket själva på fritiden anser A2. Därför är det viktigt att 
de har tillgång till språket på fritiden, och det är inte självklart med alla språk. I Australien är 
det inte helt lätt att få tag på musik, filmer och böcker på franska och indonesiska. A1 
berättade att de försöker att titta på filmer och nyheter från nätet. Men deras språk är inte 
anpassat för främmandespråksundervisning så det slutar oftast med att eleverna efteråt klagar 
på att de inte förstod något eftersom det gick för fort. Vidare tror A1 att det är lättare att 
motivera eleverna att lära sig franska som är ett internationellt språk och talas av många 
människor jämfört med indonesiska. 
 
Även A2 pratade om autenticiteten i materialet och de muntliga övningarna. Det gäller att 
skapa autentiska övningar som de kan relatera till och som knyter an till deras vardag.  
Enligt A2 måste det finnas bra material för att eleverna ska känna att det de gör är 
meningsfyllt. Indonesiska talas av många människor men det är ett litet språk globalt när det 
gäller handel, politik eller som främmande språk i skolan. Detta bidrar till att det är svårt att 
hitta bra material till undervisningen enligt A2 och därför får han skapa material själv väldigt 
ofta. De textböcker som de har att tillgå på skolan är inaktuella och det är svårt för eleverna 
att se någon mening med språket och undervisningen om de inte ens har aktuella böcker. 
 
A2 anser att det är en stor utmaning att undervisa främmande språk för elever som har 
engelska som modersmål. Enligt honom finns inte samma motivation bland eleverna att vilja 
lära sig ett främmande språk när de vet att de flesta i världen talar engelska. Eleverna ser det 
som onödigt när de kan fokusera på något annat ämne istället. En annan viktig upptäckt som 
A2 gjort är att det är viktigt att eleverna har en positiv inställning till landet där det 
främmande språket talas för att de ska bli motiverade att lära sig språket. Elever som han har 
mött har ifrågasatt varför de ska lära sig indonesiska när deras turister blev ihjälsprängda i 
Bali samt deras soldater slaktades av japanerna under kriget. Det krävs således mycket arbete 
från lärarnas sida för att skapa en positiv bild av landet om inte eleverna redan har det avslutar 
A2. A1 är inne på samma spår när hon säger att det krävs att ett land vinner VM-guld i fotboll 
eller hockey för att fånga elevernas intresse när de väljer vilket språk de ska studera.  
 
Ett antal ytterligare motivationshöjande faktorer kom fram i intervjuerna med A1 och A2. 
Den första motivationshöjande faktorn enligt A2 är att det finns många språk att välja mellan. 
Eleverna ska inte bli tvingade att läsa samma språk utan de måste ha en valmöjlighet. Ännu en 
viktig sak som kom upp i intervjuerna var lärarens kompetens. Enligt A2 ligger det största 
ansvaret att motivera och skapa motiverande lektioner för eleverna på den enskilda läraren. 
Läraren måste ha kompetens i så många områden idag, och ju mer erfarenheter du har som	  
lärare desto mer varierade lektioner kan du erbjuda eleverna. Ytterligare en faktor som kom 
upp i intervjuerna är att eleverna föredrar att arbeta i smågrupper. A1 berättar att hon har en 
assistent från Frankrike i klassrummet en dag i veckan och det motiverar eleverna mer 
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eftersom de bara kan kommunicera med assistenten på franska. En till fördel är att hon kan 
dela upp klassen i smågrupper och när de är två vuxna hinner de hjälpa alla på ett bättre sätt.  
 

4.3.2 Sverige 
 
Både S1 och S2 tycker att utbyten med andra skolor är en av de viktigaste motivationshöjarna 
för elever som läser främmandespråk. Dagens ungdomar är väldigt beresta enligt S1 och de 
vill gärna ut och resa, så det borde vara något som varje skola borde satsa på för att höja 
statusen men också för att kunna ge eleverna den bästa undervisningen. Utbyten skapar 
kontakter och ger ungdomarna nya kunskaper och bättre självförtroende enligt henne. 
 
I Sverige finns engelska tillgängligt dygnet runt på tv, radio, dataspel, sociala medier så 
eleverna får en rejäl dos engelska både medvetet och omedvetet. S2 är emellertid inte helt 
övertygad om att eleverna blir mer motiverad av tillgängligheten. Han framhåller att hans 
elever hör engelska dygnet runt och har blivit duktigare på att förstå och prata engelska men 
de är inte mer motiverad för skolämnet engelska. De har mycket kunskaper men det är som en 
spärr för många att kunna och vilja använda det i skolan. S1 anser att det är väldigt viktigt att 
anknyta det de gör till verkligheten så att eleverna förstår varför det är bra att kunna språk. 
 

Vi hade nån gång bara en sån grej som det var några mormoner här som kom till klassrummet och 
pratade. Situationer som bli på riktigt är ju på riktigt. Så det är väl mer riktiga situationer som i så fall är 
önskvärda. Som att bjuda hit in politiker och kulturpersonligheter men då lever vi fortfarande i Sverige 
och de engelskspråkiga politikerna och kulturpersonligheter i Sverige är inte så jättemånga (S1, 2008). 

 
Det är fortfarande en dröm att kunna bjuda in dessa människor till skolan menar S1, men 
under tiden får vi nöja oss med att visa youtubeklipp på dessa personligheter för eleverna. 
 
Även programinfärgning4 är bra för motivationen enligt S1. Hon upplever ofta att hennes 
elever som går ett yrkesförberedande program inte är lika studiemotiverade som andra elever 
och då gäller det att jobba med deras intresse. Därför brukar hon låta dem till exempel jobba 
med instruktionsböcker för olika maskiner och sedan får de presentera och förklara på 
engelska hur maskinen fungerar i ett rollspel där de får besök av en potentiell kund som pratar 
engelska. S1 och eleverna var väldigt nöjda med resultatet av programinfärgningen, men det 
kräver mycket mer engagemang av lärarna, menar S1, för att man ska kunna genomföra 
sådana lektioner på ett optimalt sätt. Enligt S1 kräver infärgning mer inläsning av läraren, mer 
samplanering med de andra lärarna samt mer kreativitet och flexibilitet. 
 
S1 och S2 berättar att textmaterial är dyrt och det krävs att man uppdaterar det ofta, och det är 
inte alltid att skolans budget tillåter det. Det är synd för det är viktigt att materialet är 
uppdaterat för att eleverna ska se det som meningsfyllt och lärorikt. Det slutar ofta med att 
lärarna får skapa eget material för att följa med i utvecklingen i samhället förklarar S1. Det 
kräver mycket tid som de inte har enligt henne. 
 
S2 berättade att Skolverket har gjort en undersökning bland flera gymnasieelever om vad som 
skapar meningsfyllda lektioner. Resultatet visar att det som är viktigt för att eleverna ska 

                                                
4 Programinfärgning betyder att man undervisar ett ämne, till exempel engelska, med stark anknytning till 
programmets profil. 
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känna sig engagerade och tycka att lektionerna är meningsfyllda är att läraren är engagerad 
och besitter bra ämneskunskaper.  
 
S1 anser att små grupper underlättar språkinlärningen. Mindre grupper skapar tryggare miljö 
för att eleverna ska våga prata på det främmande språket. Enligt henne är det svårt att räcka 
till och hjälpa alla 30 elever om man jobbar med stora elevgrupper och det skapar frustration 
bland både lärare och elev. Det kräver att man måste vara två vuxna eller mindre elevgrupper 
och det har inte skolan råd med förklarar S1.  
 
S2 tycker att en bra läroplan är viktig för elevernas motivation. Han berättar att sedan Lpf 94 
infördes är dagens skola målstyrd och kursutformad vilket gör varje kurs till ett skarpt läge 
och eleverna ser allvaret tydligare. Han beskriver dagens elever som väldigt insatta i 
betygskriterier, planering och kursmål och det skapar en motivation att veta vad man arbetar 
mot. Men samtidigt skapar det en större press på dagens elever enligt honom. 
 
Tabell	  3.	  I	  tabellen	  kan	  man	  
utläsa	  vilka	  faktorer	  som	  
påverkar	  elevernas	  motivation	  
utifrån	  de	  intervjuade	  lärarnas	  
upplevda	  verklighet	  Elevernas 
motivation 

Australien Sverige 

Utbyten med skolor i 
målspråkslandet 

positiv + negativ negativ 

Tillgång till språket på 
fritiden 

negativ positiv 

Verklighetsanknytning positiv negativ/positiv 
Läroböcker, material negativ negativ 
Inställning till 
målspråkslandet 

negativ Diskuterades ej i intervjun 

Brett utbud av främmande 
språk 

positiv Diskuterades ej i intervjun 

Lärarens kompetens positiv/negativ positiv/negativ 
Arbeta i små grupper positiv negativ 
Läroplan Diskuterades ej i intervjun positiv 
 
Det finns både likheter men också stora skillnader. Lärarna i båda länderna upplever att 
utbyten är det mest effektiva för att få eleverna motiverade för till att lära sig det främmande 
språket. De försöker hitta material som är anknutna till verkligheten men det är svårare i 
Australien att hitta verklighetstroget material på indonesiska medan i Sverige finns det en 
uppsjö med bra material på engelska. I Sverige nämndes även framgångar med 
programinfärgning på yrkesförberedande program samt det positiva med att arbeta i små 
grupper. De två lärarna i Australien nämnde vikten av att eleverna har en positiv inställning 
till målspråkslandet samt ett brett utbud av främmande språk på skolan. 

4.3.3 Kommunikativ kompetens 
Under intervjuerna nämndes termen kommunikativ kompetens flera gånger i frågorna men 
även i svaren. Som redan framhållits i sektion 2:1 & 2:2 nämns ”kommunikativ förmåga” 5 i 
                                                
5 (http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-
amnen-och-kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fli64-rh5-



31 
 

den svenska kursplanen för engelska som en viktig del av undervisningen, och likaså i 
Australiens motsvarighet för den franska kursplanen nämns ”kommunikation” flertalet 
gånger.  
 
Under intervjun fick lärarna frågan vad kommunikativ kompetens är. De svenska lärarna var 
först lite osäkra på vad termen betyder även om de hört den flera gånger. S1 beskriver 
kommunikativ kompetens som förmågan att i olika sammanhang kunna göra sig förstådd. S2 
anser att kommunikativ kompetens är att kunna knäcka koderna och att göra sig förstådda 
med språket. Med det menar han att språk är så mycket mer än bara ord och grammatik, även 
kultur och historia hör till språkinlärning. Men det är ingen term som man diskuterar eller 
tänker på att man använder berättar S1 och S2. Enligt dem är det väldigt sällan man diskuterar 
metoder eller använder olika termer när man diskuterar med kollegor eller pratar med 
eleverna. De tror att det kan se olika ut beroende på vilken skola man jobbar men på deras 
skola finns ingen tradition att man diskuterar metoder. 
 
I Australien är communicative competence en mer vedertagen term som man använder 
i vardagliga diskussioner kring utbildning och lärande. Det är även en term som både A1 och 
A2 använder när de pratar undervisning med eleverna. I A1s ögon är kommunikativ 
kompetens förmågan att kunna säga det man vill på ett korrekt och anpassat till 
sammanhanget. Om det inte blir rätt första gången så ska man klara av att kunna tolka vad den 
som lyssnar har förstått och sedan rätta sig själv. A2 förklarar att kommunikativ kompetens är 
strategisk kompetens, sociolingvistisk kompetens och sociokulturell kompetens. 
 
A2 berättar att enligt en undersökning som gjordes på hans skola ansåg eleverna att det 
viktigaste i språkundervisningen var att lära sig kommunicera muntligt på det främmande 
språket. S1 upplever att eleverna tycker att de är så duktiga på muntlig kommunikation och 
därför tycker de att de inte behöver jobba så mycket med det i skolan. Eftersom S1s elever går 
ett praktiskt program kommer den muntliga kompetensen vara det viktigaste när de går ut 
gymnasiet enligt henne. 
 
De fyra intervjuade lärarna har samma åsikt om att kommunikativ kompetens är både muntlig 
och skriftlig kompetens. De svenska eleverna kommer till gymnasiet med stora förkunskaper i 
engelska och har en muntlig nivå som är väldigt hög i jämförelse med de australiensiska 
elevernas kunskaper i sina främmande språk. Trots dessa olikheter upplever lärarna att det 
svåraste momentet är att undervisa muntlig kompetens. Det är svårt att skapa naturliga miljöer 
där eleverna vågar uttrycka sig på det främmande språket menar S1. De är rädda att göra bort 
sig plus att elevgrupperna är för stora för att det ska gå att kommunicera på ett bra sätt 
fortsätter hon. 
 
S2 berättar att alltsedan läroplanen Lpf 94, där kommunikativ kompetens framhölls på ett 
mycket tydligare sätt, har lärarnas arbetssätt och roll i klassrummet förändrats. A1 anmärker 
att skolan inte hunnit med att utvecklas i samma tempo som läroplanerna och att lärarna måste 
få mer fortbildning inom undervisning av kommunikativ kompetens för att kunna nå upp till 
målen. A2 tycker däremot att deras läroplan försvårar undervisningen av kommunikativ 
kompetens på grund av att den är så styrande. S2 förklarar att dagens målstyrda läroplan i 
Sverige lägger mer press på eleverna och de måste även ta ett större ansvar för sina studier. 
 

                                                                                                                                                   
kursweb.skolverket.se%3A27025%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3FsubjectCode%3DEN)[2012
-11-27] 
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5 Diskussion 

I denna sektion kommer jag att diskutera de svar jag fick vid intervjutillfällena samt koppla 
det till forskningen i min bakgrund. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fyra 
språklärare i två vitt skilda länder (Sverige och Australien) undervisar främmande språk med 
fokus på kommunikativ kompetens. De frågor jag ställt till materialet har varit följande: Vilka 
förutsättningar ges i Sverige och i Australien för att kunna bedriva en bra språkundervisning? 
Vad har de för möjligheter att realisera sin idealbild? Vilka faktorer påverkar elevernas 
motivation att vilja lära sig? Ur dessa frågor kan man sedan komma åt den övergripande 
frågeställningen om hur lärarnas idealbild av språkundervisning står sig mot den upplevda 
verkligheten. 

5.1 Förutsättningar för att bedriva en bra språkundervisning 
Förutsättningarna för att bedriva en bra undervisning i främmandespråk visar på både en del 
likheter och en del skillnader enligt de intervjuade lärarna i Sverige och i Australien. Där man 
i Sverige känner starkt stöd från styrdokument och en stark integrering av det engelska 
språket i vår kultur, känner de två lärarna i Australien ett svagt stöd från styrdokument och 
samhället. LOTE (främmande språk) i Australien har en egen kursplan och finns med i 
läroplanen eftersom det är ett obligatoriskt ämne upp till en viss ålder, men de australiensiska 
lärarna känner ändå att det inte räcker. De anser att de enskilda rektorerna har för stor makt att 
kunna välja och prioritera vilka ämnen som ska undervisas eller inte eftersom rektorerna kan 
välja att utesluta LOTE från den lokala läroplanen. Det skapar ojämlika och oseriösa 
förhållanden i skolorna i landet, och dessutom en enorm press på språklärarna. De känner sig 
enormt pressade att prestera bra resultat för att få fortsätta undervisa språk (jfr sektion 2.2). 
Enligt denna undersökning verkar den starka ställningen för engelska i den svenska skolan 
bero på att den är ett kärnämne. En stor anledning kan även vara att engelska är ett 
internationellt gångbart språk som har många utövare. I den australiensiska skolan, å andra 
sidan, har främmande språk en svag ställning. Det kan bero på att de inte har valt ett 
obligatoriskt främmande språk att fokusera mer på. För att höja statusen och nå bättre resultat 
ter det sig förnuftigt att Australien väljer ett specifikt första främmande språk att fokusera på. 
 
Fortbildning av lärare måste anses som en viktig förutsättning för att bedriva en god 
undervisning. I denna undersökning är fortbildning det som lärarna önskar mest för att kunna 
göra ett bra jobb och uppfylla mål och kriterier som är satta av Skolverket samt VCAA. 
Tyvärr är skolans ekonomi oftast begränsningen till att fortbilda lärare när de väl kommit ut i 
yrket. Enligt avtal som finns med SKL (jfr.sektion 2.5) i Sverige har lärare rätt till visst många 
timmars fortbildning varje år men i verkligheten uppfylls inte detta. Alla lärare i studien anser 
att den fortbildning som erbjuds är irrelevant eller undermålig för deras ämne. Med bristande 
fortbildning är det svårt att anpassa undervisningen till föränderliga styrdokument men även 
vara nöjd över sin prestation i klassrummet. Dessutom anser de australiensiska lärarna att det 
finns stora kunskapsluckor bland språklärarna för att kunna undervisa dagens ungdomar och 
det bidrar till att de känner en stor frustration över sin situation. Ett område som lärarna i 
studien anser vara akut är IT-fortbildning. Enligt OECD (2011:5) bör lärare besitta kunskaper 
om digitala resurser för att kunna göra ett bra arbete med eleverna. Men för att nå dit måste 
skolorna börja satsa mer ekonomiska resurser på lärarna. Det kommer fram i intervjuerna är 
att de lärare som orkar och vill bekostar egna fortbildningar på fritiden. Idag finns även 
enorma möjligheter att söka olika stipendier och skolorna borde verkligen utnyttja 
möjligheten att skicka språklärarna på gratis fortbildning som är seriös och adekvat för syftet. 
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Det bör även tilläggas att ett välmående skolsystem bygger på att det finns välutbildade och 
välmotiverade lärare. 
 
Förutsättningarna för att utbilda och bibehålla kompetenta lärare verkar vara ett problematiskt 
ämne i både Sverige och i Australien. Lärarna i studien känner sig otillräckliga på grund av 
bristande förutsättningar att genomföra undervisningen på det sätt som de själva önskar för att 
kunna nå målen. I Sverige är de flesta språklärare utbildade och lärarna i studien anser att 
språkutbildningen under lärarutbildningen är väldigt bra. De är mer missnöjda med saker på 
detaljnivå. I Australien anser de intervjuade lärarna att lärarutbildningen måste förbättras och 
hänga med i samhällets utveckling för att vara mer attraktiv och trovärdig. Men även att 
Australien måste satsa mer på att utbilda språklärare för att undvika obehöriga och 
inkompetenta språklärare som inte ens kan tala språket de undervisar. Men lärarna i både 
Sverige och Australien är överens om att yrkets status måste höjas för att locka fler till yrket. 
Trenden visar på att färre personer väljer att utbilda sig till lärare idag och det beror bland 
annat på yrkets dåliga status. Lärarnas uppfattning om att många väljer bort yrket på grund av 
lön, status samt karriärmöjligheter får stöd av OECD (2011:5). 
 

5.2 Möjligheter att realisera sin idealbild 
Lärarna i studien är överens om att den viktigaste faktorn som påverkar möjligheterna att 
kunna realisera sin idealbild beror på om det finns en bra läroplan som främjar 
främmandespråksundervisningen eller inte.  Lärarna i Sverige är rätt nöjda med sin läroplan 
där engelska har en självklar plats som kärnämne (jfr.sektion 2.1). De två australiensiska 
lärarna, å andra sidan, vill att Australien ska sträva efter att ge främmande språk en större 
plats i läroplanen för att rektorerna inte ska kunna välja bort språkundervisningen. I denna 
studie framkommer några viktiga skillnader mellan de svenska och australiensiska 
styrdokumenten. Bland annat i den svenska läroplanen framgår vilka mål eleverna ska nå 
medan den australiensiska läroplanen även lägger stort fokus på metoder. I den svenska 
skolan är det upp till varje lärare att finna fungerande metoder. Lärarna i Sverige anser att det 
är friare som lärare att tolka dagens läroplan och det medför en svårare säkerställning av en 
rättvis undervisning i engelska. VCAA trycker på kommunikativ kompetens och liten frihet 
för den enskilde läraren (jfr.sektion 2.2) men lärarna i studien anser att den styrda läroplanen 
försvårar undervisning av kommunikativ kompetens vilket egentligen säger emot läroplanen. 
Men det som är positivt är att den bidrar till rättvisa förhållanden för eleverna. Det som 
framkommer i studien är att det finns både fördelar och nackdelar med att ha en mer eller 
mindre styrd läroplan, men att en mer styrd läroplan säkerställer rättvisa förhållanden.  
 
Lärarna i Australien anser att börja undervisa språk tidigt samt öva på språk mer seriöst och 
regelbundet vore önskvärt för att kunna realisera sin idealbild av undervisning. I Sverige 
börjar man undervisa engelska som främmande språk redan i första klass och det har visat sig 
ge bra resultat (jfr.sektion 2.1), och även Group of Eight (2007:2) har kommit fram till att 
tidig undervisning av främmande språk är framgångsrikt.  När små barn lär sig sitt modersmål 
har de ett aktivt och ett passivt ordförråd och det gäller även elever som lär sig ett främmande 
språk. Därför anser jag att det är av stor vikt att börja tidigt och stimulera alla deras 
kompetenser vid varje tillfälle när det gäller språkinlärning. Så småningom kommer de 
omvandla den kunskapen till en färdighet. För att lösa detta problem kanske Australien borde 
välja ett främmande språk som är obligatoriskt från första klass. Moderna språk ger 
meritpoäng vid avslutade gymnasiestudier i både Sverige och Australien och det är en tydlig 
markering att språk är viktigt men det räcker uppenbarligen inte till för att nå alla elever. 



34 
 

 
I intervjuerna kom det fram att eleverna känner mer förtroende för lärare som kan prata 
målspråket obehindrat på lektionerna. I Sverige säger den senaste läroplanen (jfr.sektion 2.1) 
att lärarna ska bedriva sina lektioner på engelska, medan lärarna i Australien har krav på sig 
att de inte bör prata så mycket på målspråket, vilket kan tyckas lite motsägelsefullt. Som 
nämndes i sektion 2.3 hävdar Tornberg (2005:45) )att ju mer läraren pratar på målspråket 
desto mer motiverar det eleverna att själva uttrycka sig på målspråket. Direktivet att de 
australiensiska lärarna inte bör prata målspråket hela lektionerna borde ändras och för att 
språklärarna i Australien ska nå upp till en nivå där de kan prata obehindrat på målspråket 
måste lärarutbildningen samt språkutbildningen på gymnasiet förändras. 
 
En annan faktor som påverkar möjligheterna att realisera sin idealbild och som kom upp i alla 
intervjuer är den press och de krav som lärarna upplever på sin arbetsplats. En lärare säger att 
detta är ingenting som diskuteras under lärarutbildningen utan som man snabbt blir varse om 
när man väl börjar arbeta. De intervjuade lärarna beskriver att kraven från rektor, elever, 
föräldrar, samhället och sina egna krav påverkar arbetet väldigt negativt. Tornberg (2005) 
nämner att hon är av samma uppfattning och beskriver yrket som väldigt utsatt.  Under 
lärarutbildningen i Australien listas egenskaper en lärare bör ha; det är allt från hängiven och 
flexibel till tålmodig och rolig som man bör ha för att vara en bra lärare. Detta är egenskaper 
som de svenska lärarna känner väl igen. I Sverige pratar man även om en annan 
arbetsbelastning och arbetsuppgifter som inte fanns för tio år sedan. Lärarna känner sig alla 
dåligt förberedda efter avslutad lärarutbildning att tackla detta. Det är mindre fokus på 
undervisning samtidigt som man ska prestera bra resultat och förutom alla positiva 
egenskaper man bör ha måste man även marknadsföra sitt språk för att locka elever samt 
förkovra sig i pedagogik. Lärarna i studien upplever att på grund av detta blir många lärare 
utbrända. Det är något som är alarmerande och Lindström och Pennlert (2004:43) hävdar att 
en följd av detta blir personalbyten och dåliga resurser vilket försvårar inlärningen hos 
eleverna.  
 
De intervjuade språklärarna i Australien upplever läraryrket som väldigt ensamt och att det 
finns liknande tendenser i Sverige har kommit fram i en undersökning som LR (2011:29-35) 
gjort. De australiensiska lärarna saknar samarbete med kollegor på skolan och därför har de 
startat språkföreningar på fritiden för att träffas, planera och prata om ny forskning med mera. 
Det är en viktig fråga för rektorer att fundera över och i intervjuerna både i Sverige och i 
Australien påpekar lärarna att mer samarbete mellan språklärarna skulle sänka arbetsbördan 
samt säkerställa rättvis undervisning som är något som alla borde sträva efter. 
 
Som man kan läsa i sektion 2.4, påstår Lindström och Pennlert (2004) att den fysiska 
arbetsmiljön i skolan påverkar arbetssättet och huruvida eleven känner sig trygg eller inte i 
hög grad. I intervjuerna kommer det fram att lärarna i Australien har en väldigt rörig 
arbetsmiljö där de åker mellan olika skolor och alltid fraktar språkmaterialen i korgar. I 
intervjuerna nämner alla lärare att de saknar möjligheten att ha ett eget språkklassrum där de 
kan bygga upp en trygg miljö tillsammans med eleverna. Vidare nämner Lindström och 
Pennlert (2004:46) att en trygg miljö och ett stimulerande rum bidrar till ett bättre 
lärandeklimat. En annan viktig sak som kom upp i intervjuerna är att det är svårt att undervisa 
kommunikation som läroplanen i både Sverige och Australien kräver i dagsläget. På grund av 
ekonomiska resurser finns inte möjligheten att bygga om klassrummen för att passa bättre till 
att undervisa kommunikativ kompetens så lärarna hamnar lite i en rävsax med regler att följa, 
krav att lyckas men med indragna möjligheter. 
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Ytterligare en svårighet som lärarna nämner för att kunna undervisa kommunikativ kompetens 
är elevernas förkunskaper. Lärarna i Sverige och i Australien upplever att elevernas kunskaper 
i alla färdigheter drastiskt sjunkit. Förutom i Sverige där färdigheten att tala har ökat. 
Samtidigt som eleverna har en hög muntlig nivå visar de en motvilja att uttrycka sig muntligt 
på engelska inför grupp, detta försvårar möjligheten att undervisa kommunikation. Samtidigt 
anser eleverna själva att muntlig engelska är det viktigaste att lära sig vilket kan te sig lite 
motsägelsefullt. 
  
Lazaraton (2001:103) beskriver denna ovilja som ångest över att hamna i en situation som de 
inte riktigt behärskar. Lärarna anser att oviljan att prata i klassrummet beror på att de känner 
sig rädda att misslyckas. Enligt min egen åsikt skulle elevernas rädsla att producera tal på 
målspråket kunna vara kulturellt betingat. Den svenska mentaliteten har uppfostrat oss att 
tänka lika och säga rätt saker, även i skolmiljö och det gör att när eleverna hamnar i 
sammanhang där de måste producera spontant tal blir de nervösa och rädda för att säga fel. 
Denna rädsla är ett hinder för deras språkutveckling. Det är därför centralt för undervisning 
och bedömning att lärare har förmåga att skapa en trygghet för eleverna så de vågar prata på 
målspråket i klassrummet. Men som lärarna och även Tornberg (2005:26) nämner i sektion 1 
så måste lärarna få mer möjligheter att koppla undervisningen till verkligheten för att göra 
undervisningen mer motiverande. 
  

5.3 Faktorer som påverkar elevernas motivation  
Det finns många faktorer som påverkar elevernas vilja att lära sig det främmande språket men 
lärarna i studien är överens om att motivation måste finnas för att inlärning ska ske. Det är en 
komplex fråga eftersom motivation är så individuellt men utifrån lärarnas erfarenhet är 
utbyten med andra ungdomar den största motivationshöjaren. En av lärarna har lång 
erfarenhet av utbyten och har efteråt märkt en stor positiv förändring hos eleverna. Utbytena 
har lärt eleverna att språk är mer än grammatik; det är en kultur med osynliga regler och 
traditioner. Det är ungdomar i deras ålder som de kan umgås med och kommunicera 
tillsammans med. De svenska lärarna anser att utbyten höjer statusen på språkundervisningen 
och det ger eleverna nya kunskaper samt bättre självförtroende. Lazaraton (2001:109) 
framhåller att ju mer eleverna söker språket på fritiden desto större är chansen att de kommer 
att lära sig använda språket, vilket även kommer upp i en av intervjuerna med de 
australiensiska lärarna. Däremot anser en av de svenska lärarna att trots att eleverna i Sverige 
hör engelska dygnet runt i många olika sammanhang är han ändå inte övertygad om att 
tillgängligheten motiverar eleverna mer. Han säger att eleverna förstår mer engelska idag men 
det påverkar inte deras intresse för själva ämnet engelska. 
 
En annan viktig motivationsfaktor som lärarna nämner är att alltid koppla det man gör i 
klassrummet med verkligheten utanför för att eleverna ska förstå vilken nytta man har av 
språkkunskaperna. Dessutom är autentiskt material som relaterar till elevernas vardag viktigt. 
Även Brown (2001:45) pratar om vikten att koppla kunskaperna till verkligheten för att 
eleverna ska uppleva undervisningen som meningsfull. Tyvärr upplever alla lärare i studien 
att ekonomiska resurser håller dem tillbaka. Det är dyrt att uppdatera material så de får ofta 
skapa eget material för att hänga med i utvecklingen. De upplever att det blir ännu en 
arbetsbelastning som de egentligen inte orkar med men om de inte gör det så blir det svårare 
att nå målen utifrån dagens läroplan.  
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De svenska lärarna pratar även om programinfärgning som en viktig motivationsfaktor. Det 
underlättar elevernas lärande anser de men för lärarna kräver programinfärgning mer 
förberedelser och skapande av material kopplat till elevernas program. I intervjuerna kommer 
det upp att eleverna vill ha lärare som är engagerade och har bra ämneskunskaper inom många 
olika områden för att de ska vara trovärdiga.  
 
I Australien brottas lärarna med att undervisa elever som har engelska, ett av världens största 
språk, som modersmål. De påstår att eleverna saknar motivation till att lära sig andra språk 
eftersom de vet att de flesta människor kan prata engelska. Enligt Group of Eight (2007:7) 
finns det en stor fara i detta tankesätt eftersom engelska idag är en baskunskap. I sektion 2.2 
kan man läsa att tidningen The Age (2012-01-15) anser att det är något som den 
australiensiska staten borde lägga mer kraft på att utveckla för annars är det risk att landet i ett 
långsiktigt perspektiv kommer att förlora på handel och utbildning i jämförelse med andra 
länder.  
 
Elevgruppens storlek är ytterligare en faktor som har stor inverkan på elevernas motivation. 
Lärarna i studien känner en stor frustration över att deras språkgrupper är för stora och de är 
överens om att eleverna inte vågar prata inför en större grupp. Lazaraton (2001:110) påpekar 
att för stora grupper ger eleverna för lite utrymme att prata och för läraren att ge feedback. 
Undervisning i mindre grupp ökar även elevernas möjlighet att samarbeta och lära av 
varandra . Den svenska läroplanen (jfr.sektion 2.4) betonar vikten av att utgå från varje elevs 
behov. Individanpassad undervisning och bedömning försvåras i större grupper varför det är 
av stor vikt att ha mindre elevgrupper vid främmandespråkundervisning. 
 

5.4 Kommunikativ kompetens 
Dagens svenska läroplan lyfter fram en mer kommunikativ språkundervisning än tidigare. 
Alla lärare i studien har koll på vad termen kommunikativ kompetens betyder, även om det 
fanns en liten osäkerhet bland de svenska lärarna. Det verkar vara en mer vedertagen term i 
Australien. Tornberg (2005:17) anser att lärare i dagens skola bör har kunskaper om olika 
undervisningssätt samt ny forskning och i intervjuerna nämnde lärarna att de önskar mer 
diskussioner och utbildning om metoder för att kunna utvecklas och klara av att undervisa 
kommunikation. 
 
Kommunikativ kompetens nämns som en av de viktigaste bitarna av språkundervisningen i 
läroplanen. Som nämndes i sektion 2.3 anser Lazaraton (2001:103) att tala är en baskunskap 
och att just tala är den svåraste färdigheten i språkinlärning. När vi lär oss modersmålet lär vi 
oss alla färdigheter samtidigt, och det är även tanken bakom CLT.	  Utifrån lärarnas egna 
utsagor är både elever och lärare överens om att det är den muntliga delen av språket som är 
det viktigaste att lära sig. Lärarna i studien möter olika problem. I Sverige kommer de svenska 
eleverna till gymnasiet med en hög nivå på muntlig engelska men en ovilja att prata på 
lektionerna. En av lärarna upplever att det är svårigheten med att skapa en miljö där det känns 
naturligt att kommunicera på målspråket som gör att eleverna känner motstånd att prata i 
klassrummet. I Australien däremot har eleverna svårt att prata på det främmande språket på 
grund av bristande kunskaper. 
 
Dagens läroplan ställer nya krav på lärarrollen eftersom man ska jobba mer kommunikativt.  
Lärarna upplever att detta leder till en annan sorts undervisning som de inte riktigt känner sig 
bekväma eller kompetenta med. Lazaraton (2001:104) beskriver dagens lärare som en person 
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som ska coacha eleverna mer än att vara allvetande. Det kräver även att läraren måste kunna 
språket flytande och kunna uttrycka sig i olika oplanerade situationer. Lärarna känner redan 
en enorm press på alla kunskaper och egenskaper som en lärare bör ha, och i Australien måste 
mer fokus läggas på språkundervisningen. Språklärare som inte kan prata målspråket flytande 
kommer att ha väldigt svårt att undervisa kommunikativ kompetens och därmed nå målen i 
läroplanen. I och med att läroplanerna förändras så borde skolorna satsa mer på att fortbilda 
lärare ibland annat kommunikativ kompetens och den ”nya” lärarrollen. Man kan tänka sig att 
dagens språklärare har lärt sig att undervisa främmande språk på ett sätt som inte är anpassat 
till dagens elever och läroplan. Det bidrar till en del svårigheter. Jag tror att skolorna måste 
börja resonera mer om lärarens roll i dagens skola och komma på en lösning hur man ska nå 
dit. 2000-talets lärarroll är helt annorlunda jämfört med 1990-talets lärarroll för att göra en 
jämförelse. Lärarna möter elever med andra värderingar och förkunskaper och det kräver en 
helt annan typ av lärare. Om man vill polarisera dagens skola, skulle man kunna säga att 
dagens lärare är uppfostrade till pliktmänniskor medan dagens elever är uppfostrade till 
lustmänniskor som agerar efter lust och meningsfylldhet. Dessa två världar krockar och därför 
kräver detta ämne mer uppmärksamhet och handling i skolan.  
 
En studie som denna har självklart en begränsning och det finns flera områden som skulle 
kunna utforskas vidare för att få en bredare syn på detta ämne. En intressant vidare forskning 
skulle vara att intervjua fler gymnasielärare från olika länder för att se om yrket upplevs på 
samma sätt i alla länder. En annan viktig vinkling skulle vara att intervjua lärare på 
grundskolan för att få en djupare förståelse för vad som påverkar elevernas svaga 
förkunskaper när de kommer till gymnasiet. Och där är det viktigt att man förstår skillnaden. 
De svenska lärarna upplever att eleverna kommer till gymnasiet med svaga förkunskaper 
förutom i muntlig kompetens, medan i Australien upplever lärarna att eleverna kommer med 
svaga förkunskaper i alla kompetenser. 
 
Att använda intervju som metod för denna studie där verklighet och ideal ska jämföras har 
fungerat bra. Intervjupersonerna har kunnat uttrycka sig fritt och beskriva sin upplevda 
arbetssituation med egna ord. Detta minimerar risken till feltolkningar. Nackdelen är att den 
statistiska säkerheten inte är så hög. Jag upplever svårigheter att dra slutsatser i skillnader och 
likheter mellan länderna utifrån enbart fyra intervjuer. 
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7 Bilaga 1 

 
Intervjufrågor  
 
Allmänna frågor 
Hur är din relation till det engelska språket? 
 
Känner du dig tvåspråkig? (native, target, arbetsredskap) 
 
Om jag säger språkundervisning, vilka 3 nyckelord kommer då först upp i dina tankar? 
 
Vad är kommunikativ kompetens för dig?  
 
På vilket sätt har den senaste läroplansreformen bidragit till ett annorlunda arbetssätt? 
 
Vad är skillnaden med att jobba i dagens skola jämfört med den skola du jobbade i som 
nyutexaminerad? (styrdokument, ungdomar, resurser) 
 
 
Skolan som institution 
 
Finns det tillräckligt med material och resurser på skolan? Hur underlättar/hindrar de ditt 
arbete som språklärare? 
 
Vad för material och resurser önskar du att det skulle finnas på skolan? Vad för material 
använder du i undervisningen? 
 
I sociokulturell teori pratar man mycket om det intersubjektiva rummet, vad som påverkar 
lektionen, och hur bästa lärandesituation ska uppstå. (Placering av bänkar, elevantal, 
utrustning etc.) Hur skulle du vilja att ditt drömklassrum skulle se ut? (kateder, väggar, 
bänkplacering, utrustning) 
 
Hur ser ditt klassrum ut i verkligheten? Är det ett klassrum skapat för språkinlärning? 
 
Om målet med lektionen är att eleverna ska kommunicera, vilka svårigheter finns att 
genomföra en sådan undervisning i ditt klassrum? 
 
Hur skapar man en trygg miljö för eleverna? 
 
Påverkar en målstyrd skola ditt arbetssätt med kommunikativ språkinlärning? Påverkar det 
elevernas motivation? Hur? Hur hanterar man det som lärare? 
 
Vad finns det för vägar att hitta nya metoder inom språkpedagogik? Vad erbjuder skolan? 
Inom vad skulle du vilja få vidareutbildning?  
 
Hur skapar man motiverande och meningsfyllda lektioner? 
I den sociokulturella teorin så är det viktigt att man lär ut kommunikation med betoning på 
kulturella och historiska perspektiv. Hur ser du på detta? Tycker du att det är viktigt? 
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Har skolan eller kommunen egna mål för hur eleverna ska utveckla sin kommunikativa 
kompetens inom tal och skrift?  
 
 
Lärarens undervisning 
 
Hur ser din idealbild ut av den perfekta läraren? 
 
Hur ser elevernas idealbild ut av den perfekta läraren? 
 
Vilken idealbild av den perfekta läraren finns det i det svenska samhället? Finns denna 
ideallärare någonstans? 
 
Hur skulle du vilja undervisa språk med fokus på kommunikativ kompetens om du fick 
oändliga resurser? 
 
Vad tycker du personligen att man som lärare ska lägga tonvikten på vid språkundervisning? 
 
Tycker du att det är viktigt med språklig korrekthet? (grammatisk korrekthet) 
 
Det är mer naturligt att fokusera på korrekthet i skrift. Hur handskas du med det? 
 
När målet med lektionen är att få eleverna att kommunicera och interagera med varandra, hur 
blir då din lärarroll i klassrummet? (aktiv, passiv, handledare) 
Varför ska man styra eller inte styra? 
 
Hur diskuteras språkundervisning i lärarlaget och på skolan? 
   
 
Elevens förutsättningar 
 
Vilka förutsättningar och förkunskaper skulle du vilja att eleverna har när de kommer till 
gymnasiet?  
 
Vilka förutsättningar och förkunskaper har eleverna för att kommunicera på engelska i dina 
språkklasser? 
 
Vilka är de vanligaste orsakerna till att elever inte vill prata på det främmande språket enligt 
dig? 
 
Hur motiverar du eleverna att vilja kommunicera och interagera med varandra på det 
främmande språket i klassrummet? 
 
En av tankarna med sociokulturell teori är att eleverna lär sig av och genom varandra. Hur 
skulle du vilja arbeta med det? Hur arbetar du med det? (grupp, par etc) 
 

• tal 
• skrift 
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Vad för sorts aktiviteter brukar du använda för att få eleverna att kommunicera och interagera 
med varandra på det främmande språket? (brevskrivning, diskussioner, rollspel, Internet, 
uppsats – feedback) 
 
På vilket sätt har du märkt att eleverna hjälper och motiverar varandra i språklärandet? Brukar 
du låta eleverna göra övningar där de lär sig av varandra? 
 
Finns det något annat inom språkundervisning med fokus på kommunikativ kompetens som 
du skulle vilja ta upp? 
 
Hur skulle du vilja beskriva de största skillnaderna mellan idealbilden av att undervisa ett 
främmande språk med hur det är i verkligheten. Skillnader och likheter? 
 
Hur mycket tid lägger du på skriftliga uppgifter vs muntliga uppgifter? 
 
 
Intervjufrågor på engelska 
 
General 
What is your relation to your foreign language? (since it is not your native language) Do you 
feel bilingual? 
 
If I say language teaching which three key words pop up in your mind?  
 
What is communicative competence according to you? 
 
If you could decide freely what would your dream school look like? 
 
What is the biggest difference between working in today’s school compared to the one you 
worked in as a newly graduated teacher? 
                        
 
School  
 
Are you satisfied with the amount of resources and materials at your school? Why/Why not? 
 
Do these resources and material facilitate or hinder your work as a language teacher? 
 
Which resources or material would you like to be available at your school? 
 
What kind of teacher training would you like your school to offer? 
 
What kind of assignments are you expected to carry out at your school apart from teaching? 
 
What do you wish your school would add or cut from your role as a teacher?  
 
Planning  
 
Does your school offer extra hours for teachers to study new theories and methods in the 
pedagogical field?  
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Can these theories or conceptions facilitate your teaching? In what way? 
 
In the socio cultural theory one important core is the importance of teaching communicative 
competence with the emphasis on cultural and historical perspectives. If you think about this 
aspect when teaching how do you weave it in to your teaching? 
 
Has your school or your community their own local goals for how the students shall develop 
their communicative competence skills within orals and writing? 
 
 
Teacher  
 
What is your personal ideal vision of the “perfect teacher”? 
 
What ideal visions are there of the “perfect teacher” in the Australian society?  
 
What is a good teacher like, according to the students? 
 
How would you like to teach language and communicative competence if you had endless 
resources?  
 
What do you personally think that the teacher should lay emphasis on when teaching a foreign 
language? 
 
When the aim with the lesson is to make the students communicate and interact with each 
other, does your role as a teacher change? (active, passive, tutor) 
 
How is language teaching discussed among the teachers at your school? (if not, why is that?) 
 
How do you know that you have had a successful lesson? Can you give an example of a 
successful lesson? 
 
 
Classroom 
  
The socio cultural theory talks a lot about the intersubjecive classroom, i.e. what kind of 
things that affects the lesson, and how the best learning situation shall arise. (Emplacement of 
the chairs, number of students, tools etc) 
 
How would your dream classroom look like? 
 
What does your actual classroom look like? Is it a classroom made for language learning? 
 
What obstacles are there in your classroom to carry out communicative language teaching?  
   
Students   
 
What kind of prior knowledge do your students need to be able to communicate in the foreign 
language you teach?  
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What prior knowledge do your students have when they start upper secondary school?   
 
As you see it, which are the most common reasons for which the students don’t want to speak 
the foreign language?  
 
How do you keep motivating your students to communicate and interact with each other in the 
foreign language? 
 
Teamwork and interaction are two things that are emphasized in the socio cultural theory. The 
goal is to make the students learn from and with each other. How would you like to work with 
that in your classroom? How do you work with this?  
- Oral skills 
- Written skills 
 
What kind of activities do you normally use to make the students communicate and interact 
with each other in the foreign language? (letter writing, discussions, internet, role play, essay 
writing) 
 
How do you create meaningful lessons for the pupils? 
 
Do your pupils get any input of the foreign language outside school? (Movies, travels, TV, 
radio, internet?) 
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8 Bilaga 2 

 
Introduktionsbrev på svenska  
 
Till X, 
Hej! 
Tack för din medverkan till denna intervju. Jag vill inte avslöja alltför mycket vad intervjun 
kommer att handla om för att inte förstöra spontaniteten i intervjun. Intervjun kommer att 
beröra lärarens verklighetsbild och idealbild av språkundervisningen i den svenska skolan. 
 
Jag heter Jenny Brink och studerar på lärarutbildningen vid Umeå universitet. Just nu läser jag 
kursen CK3, centrala kunskapsområdet som är det sista pedagogiska blocket i 
lärarutbildningen, samt skriver mitt examensarbete. Syftet med mitt examensarbete är att 
undersöka hur lärare undervisar elever i att kommunicera med varandra i tal och skrift.  
Kommunikativ kompetens är ett begrepp som grundar sig i Vygotskys sociokulturella teori 
där målet är att läraren ska skapa meningsfulla uppgifter och en lärofylld miljö där eleverna 
interagerar med varandra. Jag kommer att göra halva delen av arbetet i Sverige, och den andra 
halvan i Australien. 
 
Intervjun kommer att ske tisdagen den 4 december kl.13, och den kommer att ta cirka en 
timme. Intervjun kommer att spelas in med en bandspelare men jag försäkrar dig att din 
medverkan kommer att vara anonym och banden kommer att förstöras när examensarbetet är 
klart. Jag hoppas att jag kan få kontakta dig lite senare i december ifall jag måste komplettera 
några frågor. 
 
Om du önskar mer information eller om du har några frågor så kan du vända dig till mig på 
nedanstående e-mail adress och telefonnummer: 
 
Tack på förhand! 
 
Jenny Brink      
brinkjenny@googlemail.com 
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Introduktionsbrev på engelska 
 

Umeå 2007-12-06 
 
Letter to the informant,  
 
My name is Jenny Brink and I study at Umea University in Sweden. I am attending the 
Teacher programme for becoming upper secondary teacher in French and English. I 
am graduating this January, and I am here in Bendigo to do my last teaching round at a 
primary school for 4 weeks. I am also writing one part of my research project here in 
Australia.  
 
The project is about how teachers teach a foreign language and which methods they use in 
their classroom. I am focusing on communicative language teaching and learning, how 
teachers teach the students to speak and write in the foreign language.  I will compare the 
ideal vision of how the teachers would like to teach with how they actually teach foreign 
language. I will also compare the Australian teachers’ methods and answers with the Swedish 
teachers’ interviews.  
 
When you take part of this interview it is all confidential  
The interview will take around 60 minutes at your school. During the talk I will record the 
interview so I have a rich material to use when I go back to Sweden and start working with 
the project. The tapes will be erased when the project is finished in January 2008.  
If you have any questions please contact me on my e-mail address.  
Thank you! 
 
Jenny Brink   
brinkjenny@googlemail.com 
 
 
 
 


