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Abstract 

 

According to the new curriculum that was applied in 2011, foreign languages in Swedish upper 

secondary/high schools should essentially be taught in the target language. However, many teachers, given 

that they find the students struggling to keep up with such education, consider themselves trapped between 

two opposing demands. Thus, the aims of the present study are to examine more closely the attitudes and 

experiences of students towards education in the target language. The study consists of qualitative 

interviews with a number of students of foreign language and complementary questionnaires. The results 

imply that all students, regardless of their level of understanding, would like to see an increased use of 

target language in class. However, especially lower level students wish that instructions would be 

complemented with translations into their first language, and that they can ask questions in their first 

language. The present study shows that students rarely use the target language unless it is explicitly 

demanded of them. This is mainly because of a fear of making mistakes and of being judged by other 

students or the teacher. This study suggests that the classroom environment is a determining factor of the 

students’ choice of language. Hence it is absolutely crucial that the teacher creates a tolerant classroom 

environment. Furthermore, the teacher’s choice of language is of greatest importance to what language the 

students choose to use in the classroom. Thus, the more the teacher uses the target language in class, the 

more inclined the students are to use the target language.  

  

 

L’enseignement d’une langue étrangère au lycée en Suède devrait essentiellement se faire en langue 

cible, selon les instructions précises de Skolverket. Pourtant, beaucoup de professeurs considèrent cela  

impossible, vue que les élèves peuvent avoir du mal à comprendre et à s’exprimer à une niveau de 

connaissances toujours assez bas. Alors, la présente étude se propose d’examiner de plus près les 

expériences et les points de vue de quelques lycéens en ce qui concerne l’emploi de la langue cible en 

classe. L’étude se base sur des interviews qualitatives avec quelques élèves de langue étrangère et sur              

des enquêtes complémentaires. Le résultat montre que les élèves sont positifs vis à vis un plus grand 

emploi de la langue cible en classe. Cependant, les débutants surtout aiment garder la possibilité de 

recevoir des instructions, et de poser des questions dans leur langue maternelle. Dans la présente étude, 

les élèves n’emploient la langue cible en classe que si c’est explicitement exigé. S'ils ont le choix, ils 

préfèrent parler en leur langue maternelle, surtout à cause de leur peur de commettre des erreurs et de 

se faire critiquer par leurs camarades ou par leur professeur. Le résultat permet de tirer un certain 

nombre de conclusions d'ordre pédagogiqe. Entre autre, il faut souligner qu'une ambiance sécurisante 

et aimable en salle de classe est de première importance. En plus, il semble évident que le professeur 

peut influencer en grande partie dans quelle mesure ses élèves parlent la langue cible. Car, plus il le 

fait, plus les élèves sont inclinés à le faire aussi.  
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1 Inledning 

I och med LGY11 (Skolverket, 2011) trädde en ny formulering in i ämnesplanen för 

moderna språk. Den innebär att all undervisning i moderna språk ”i allt väsentligt” ska 

bedrivas på målspråket. Detta för att eleverna både ska få möta talat och skrivet språk, 

och själva få interagera i tal och skrift på målspråket. Då de moderna språken utgör ett 

främmandespråk för eleverna, det vill säga ett de sällan stöter på utanför klassrummet, är 

denna motivering i allra högsta grad relevant. Kanske är lektionstillfällena elevernas enda 

chans att höra eller tala målspråket.   

Formuleringen har dock visat sig svår att genomföra i praktiken, och framförallt lärare 

som undervisar på de lägre språknivåerna ställer sig tveksamma till hur mycket eleverna 

egentligen förstår om undervisningen faktiskt i allt väsentligt bedrivs på målspråket. 

Många växlar därför språk, där vissa delar av undervisningen sker på elevernas 

modersmål och vissa andra delar på målspråket (Stoltz, 2011:203).  

Forskare är i stort sett överens (Stoltz, 2011:198) om att modersmålet bör finnas med 

och nyttjas i språkundervisningen, men är oense om i vilken omfattning. Vissa hävdar att 

en överanvändning av modersmålet stör och hämmar den nya språkutvecklingen, medan 

andra ser det som en viktig grundsten i hur elever förstår det nya språket, och som 

någonting som borde tas tillvara. Formuleringen i ämnesplanen kan upplevas oklar, och 

ger inga entydiga direktiv vad gäller den exakta fördelningen mellan målspråk och 

modersmål. Formuleringen bannlyser inte modersmålet helt från undervisningen, men när 

får det vara närvarande? Vad betyder egentligen ”i allt väsentligt”?   

Mycket tidigare forskning inom ämnet finns att tillgå, men slående ofta verkar 

elevperspektivet lågt prioriterat (Stoltz, 2011:34). Detta är tänkvärt eftersom lärare ofta 

tycks motivera huruvida de bedriver sin undervisning på elevernas modersmål eller på 

målspråket med en förutfattad mening om hur mycket eleverna förstår. Här finns ett 

behov av att låta elever själva komma till tals, för att som lärare kunna fatta mer 

välgrundade beslut.  

1.1 Syfte 

Målspråket är någonting som alla lärare inom moderna språk behöver förhålla sig till, och 

mer än någonsin sedan LGY11. Att som lärare ha en god förståelse för och inblick i 

elevers inställning till undervisningen är alltid viktigt, men kanske extra viktigt när det 
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gäller situationer då man som lärare är osäker på vad som egentligen blir bäst. Att helt 

kallt besluta att modersmålet inte är tillåtet i klassrummet riskerar att stänga ute vissa 

elever, samtidigt som vissa andra blir besvikna och omotiverade om undervisningen i 

alltför stor utsträckning bedrivs på modersmålet. Joakim Stoltz (2011:204) menar att: 

[…] läraren bör ha en genomtänkt strategi för när de bägge språken skall användas, i vilka 

sammanhang och för vilka syften samt vara medveten om vilken effekt som valet av språk får för 

elevernas möjligheter att uttrycka sig på målspråket.   

Ett sätt att lättare utveckla en sådan strategi är att närmare utreda vad elever egentligen 

anser om målspråkets roll i klassrummet. Syftet med studien är därför att genom 

kvalitativa intervjuer och enkäter undersöka ett antal gymnasieelevers inställning till 

målspåksanvändning i språkundervisning i franska.  

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet kommer följande frågor att behandlas i studien:  

 

 Hur upplever eleverna undervisning på målspråket, jämfört med undervisning på 

modersmålet?  

 I vilka situationer använder sig elever själva av målspråket, och varför? 

 I vilka situationer använder sig elever inte av målspråket, och varför?  
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2 Metod och material  

Under denna rubrik presenteras och motiveras vilken metod som valts för att besvara 

frågeställningarna. Vidare presenteras materialet närmre, där urvalsprinciper och 

undersökningens avgränsningar diskuteras. Slutligen lyfts också de etiska aspekter som 

undersökningen förhåller sig till.  

2.1 Metod 

För att besvara frågeställningarna har dels två fokusgruppsintervjuer genomförts, dels 

enkäter delats ut, på en gymnasieskola. Intervjuer valdes eftersom frågeställningarna är 

formulerade på ett sådant sätt som knyter an till elevernas egna erfarenheter och 

personliga synvinklar. Enkäterna syftar till att ge ett bredare resultat, och att fånga upp 

sådant som ej tas upp i intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009:42) beskriver 

fenomenologi i kvalitativa studier på följande sätt: 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt 

antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är.  

Stukát (2011:41) menar att metodtriangulering, det vill säga det att använda sig av flera 

olika metoder för att undersöka samma sak, ofta bidrar till att forskaren får en djupare 

och mer allsidig bild av det undersökta. Vidare menar Stukát (2011:42) att studiens 

validitet ökar genom metodtriangulering, och att forskaren kan känna sig säkrare på att 

denne mäter det studien avser mäta.  

2.1.1 Intervjuer 

Elevintervjuerna skedde i form av mindre fokusgruppsintervjuer. I det första fallet var 

eleverna tre till antalet och i det andra fallet två. Fokusgruppsintervjuer innebär att 

intervjuaren fungerar som en moderator och introducerar diskussionsämnen som 

deltagarna sedan kan diskutera både sinsemellan och med moderatorn (Kvale och 

Brinkmann, 2009:166). Kvale och Brinkmann (2009:166) menar att det viktigaste i en 

fokusgruppsintervju är att få fram en rik samling synpunkter på det som är i fokus för 

gruppen – i detta fall alltså franskundervisning. Vidare menar författarna att 

gruppinteraktionen kan göra det lättare att sätta ord på synpunkter som annars är svåra att 

uttrycka.  
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Intervjuerna skedde utifrån en på förhand förberedd intervjuguide med 

semistrukturerade frågor (se bilaga 1). Det innebär att frågorna berör teman eller 

områden, snarare än att vara exakt formulerade från början (Stukát, 2011:44). Detta 

tillåter samtalet att färgas mindre av intervjuaren och att föras på ett för 

intervjupersonerna mer naturligt sätt, genom till exempel öppet formulerade frågor och 

uppföljningsfrågor (Stukát, 2011:44). Frågorna i intervjuguiden är formulerade med 

utgångspunkt i tidigare forskning, och indelade i temana lärarens målspråksanvändning, 

elevers målspråksanvändning samt klassrumsklimatet. Dessa teman återkommer även i 

enkätfrågorna, i syfte att skapa större samstämmighet och transparens mellan de två 

metoderna. Varje tema inleds med en öppen fråga som sedan följs upp med mer specifika 

andrafrågor.  

Intervjuguiden är upplagd så att de frågor som eventuellt kan vara av lite känsligare 

natur är placerade i slutet av intervjun. Stukát (2011:53) menar att denna ordning är 

lämplig för att låta intervjupersonen bli ”varm i kläderna”. Dock kunde ordningen kastas 

om i intervjusituationen, ifall informanterna självmant började prata om ett ämne som i 

intervjuguiden låg längre bak.  

Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades för att sedan kunna 

analyseras och sättas i relation till tidigare forskning. Transkriberingen strävade efter att 

så exakt som möjligt återge det informanterna sa, men s.k. lyssningsljud, d.v.s. de ljud 

som intervjuaren eller andra informanter ger ifrån sig för att t.ex. bekräfta det informanten 

säger, uteslöts i de fall då det inte bedömdes påverka samtalet i någon viss riktning.  

Intervjuerna , som båda varade i en timme, genomfördes på elevernas skola och kan 

därför kallas uppsökande intervjuer (Stukát, 2011:45). Att uppsöka informanterna i deras 

vardagsmiljö menar Stukát (2011:45) kan vara ett sätt att uppnå en för informanterna så 

ohotad och lugn miljö som möjligt. Båda intervjuerna skedde efter det att enkäterna 

skickats ut. 

Innan intervjuerna genomfördes informerades eleverna muntligt om studiens syfte, 

utformning och villkoren för sitt eget deltagande. Eleverna informerades även om var de 

senare skulle kunna ta del av den färdiga studien. De fick därefter skriva under till sitt 

samtycke i studien. För att ta del av samtyckesinsamlingens utformning, se bilaga 2. I 

slutet av intervjun informerades eleverna om att intervjun skulle komma att transkriberas, 
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och att de närsomhelst hade möjlighet att begära att få ta del av det transkriberade 

materialet.  

2.1.2 Enkäter 

För att öka studiens validitet skickades även en enkät ut till samtliga elever som studerar 

franska på den aktuella skolan. Syftet med enkäterna var dels att fånga upp åsikter och 

erfarenheter som kanske annars inte lyftes i intervjuerna, och dels att göra det möjligt att 

säga någonting om eleverna som grupp. Exempelvis ville ingen elev från steg 1 ställa upp 

på en intervju, och då fanns ett behov av att i större utsträckning täcka in ett 

nybörjarperspektiv. Det kan även tänkas att endast de mest studiemotiverade eleverna 

valde att ställa upp på en intervju, och enkäter behövde då följa upp för att resultatet inte 

skulle bli missvisande.  

Dahlström (1970:101) menar att fördelarna med en enkätundersökning är många. 

Bland annat slipper forskaren intervju- eller deltagarbias, d.v.s. att intervjuaren eller de 

andra deltagarna på olika sätt påverkar utgången av den enskilde informantens svar. 

Vidare hävdar Dahlström (1970:101) att informanten under vissa enkätförhållanden kan 

känna sig mindre rädd för att svara på ett sådant sätt som går emot normen när hen 

anonymt fyller i en enkät jämfört med när hen anonymt intervjuas. Enkätundersökningen 

kan också ge informanten större möjligheter att i lugn och ro tänka igenom vissa frågor, 

och lämna mer genomtänkta svar.  

Enkäterna skapades som ett webbformulär i Google Drive, och delades med eleverna 

via skolans lärplattforn eller via mail. Eftersom Google Drive inte har en funktion som 

tillåter resultatet att delas in efter olika kategorier skapades en enkät för steg 1 och 2, en 

för steg 3 och en för steg 4 och 5. Frågorna var dock de samma för alla grupper. 

Maxantalet elever per enkät blev ungefär detsamma, med undantag för steg 3 som 

utgjorde en betydligt större grupp än de två andra. Uppdelningen gjorde det möjligt att 

urskilja unika tendenser för de olika stegen.  

Enkätfrågorna följer samma mönster som intervjufrågorna i det att de går från de minst 

personliga frågorna till de mest personliga. Frågorna är i huvudsak strukturerade, d.v.s. 

innehåller frågor med givna alternativ. Ostrukturerade frågor, d.v.s. öppnare frågor där 

informanterna ombeds formulera sitt svar fritt, förekommer också. Denna fördelning 

bottnar i att flera ostrukturerade frågor ofta kräver starkt motiverade informanter eftersom 

frågorna dels kräver mer tankeverksamhet, dels kräver att informanterna tänker igenom 
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hur de vill formulera sig skriftligt (Stukát, 2011:49). Då ett av huvudsyftena med enkäten 

just var att nå de mindre studiemotiverade eleverna bedömdes strukturerade frågor vara 

lämpligare. De ostrukturerade frågor som förekommer har placerats i slutet av enkäten, 

eftersom informanterna då kan antas vara motiverade att slutföra uppgiften (Stukát, 

2011:53). För att ta del av enkäten i sin helhet, konsultera länken i källförteckningen. En 

strukturerad fråga kunde till exempel se ut på följande sätt:  

 

 

 

En ostrukturerad fråga inleddes ofta med en strukturerad fråga, för att sedan ge eleven 

möjlighet att fritt utveckla sitt svar i löpande text. Det kunde se ut såhär:  

 

 

 

I anslutning till enkäterna informerades alla elever om studiens syfte och villkoren för sitt 

eget deltagande i ett s.k. missiv. Missivet finns att läsa i sin helhet som bilaga 3.  

2.1.3 Analysmetod 

För att analysera resultaten av intervjuerna tillämpades så kallad meningskoncentrering  

(Kvale och Brinkmann, 2009:220). Det innebär att informationen från de transkriberade 

intervjuerna sorteras in i vad Kvale och Brinkmann kallar ”naturliga meningsenheter”, 

såsom de uttrycks av informanten. Detta innebär att försöka sammanfatta vad informanten 
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vill ha sagt med ett visst uttalande, och hitta andra uttalanden då liknande saker uttrycks. 

Därefter preciserar forskaren så noggrant som möjligt ett tema som dominerar en naturlig 

meningsenhet, alltså en viss kategori, utifrån hur forskaren uppfattar det som sägs av 

informanten. När dessa kategorier är fastlagda och definierade kan sedan frågor ställas 

till materialet, utifrån undersökningens specifika syfte (Kvale och Brinkmann, 2009:222). 

Forskaren har då en mycket tydligare överblick över det insamlade materialet, och kan 

börja dra slutsatser.    

Resultaten av enkäterna sammanställdes på samma sätt, där svaren sorterades in i olika 

övergripande teman för att sedan kunna diskuteras i relation till resultaten av intervjuerna.  

2.2 Metoddiskussion 

Eftersom den kvalitativa intervjun ämnar undersöka hur eleverna säger sig göra kan några 

slutsatser om hur eleverna faktiskt gör aldrig dras. Dock hävdar jag att risken för en stor 

diskrepans mellan dessa två perspektiv är låg med elever som informanter, eftersom 

frågorna eller svaren varken rör deras professionella identitet eller hur väl de utför sitt 

yrke. Hade frågorna ställts till lärare är det tänkbart att det skulle ha varit på sin plats att 

följa upp med klassrumsobservationer, eftersom det i lärarnas fall kan upplevas som att 

det finns ett tydligare ”rätt” och ”fel” svar på frågan om i vilken utsträckning de använder 

målspråket i undervisningen.  

Ryen (2004:56-58) beskriver hur inspelning av intervjuer medför både för- och 

nackdelar. Att intervjun spelas in, menar Ryen (2004:56), gör resultatet mer tillförlitligt 

än om det endast antecknas för hand av intervjuaren. Samtidigt finns en risk att 

inspelningen av intervjun gör informanterna obekväma, och på så sätt ger en otillförlitlig 

bild av vad personerna egentligen tycker (Ryen, 2004:56). I denna studie tillämpas 

inspelning eftersom informanterna har stöd av varandra i intervjusituationen, och 

eftersom stor vikt läggs vid att korrekt kunna återge vad informanterna sagt. 

Att genomföra intervjuerna i fokusgrupper medför, som tidigare nämnts, vissa 

fördelar. Exempelvis kan intervjupersonerna uppleva situationen mer avslappnad, och 

kan ha lättare att gemensamt hitta ord för saker som kan vara svåra att uttrycka (Kvale 

och Brinkmann, 2009:166). Emellertid finns naturligtvis också nackdelar med 

fokusgruppsintervjuer. Till exempel måste forskaren, enligt Stukát (2011:46), vara 

uppmärksam på ett eventuellt grupptryck, där åsikterna som framförs kan riskera att bli 



 

 

12 

en ”majoritetsåsikt som inte omfattas av någon” (Stukát, 2011:46).Vidare, menar 

författaren, finns risken att intervjupersonerna håller inne med för situationen känslig 

information som de, i en enskild intervjusituation, skulle delat med sig av. För att 

minimera dessa risker delas intervjupersonerna in i grupper där de är ungefär lika 

språkvana.  

2.3 Material 

Under denna rubrik presenteras vilket material som samlats in. Här lyfts också vilka 

urvalsprinciper som använts, och undersökningens avgränsningar.  

2.3.1 Informanter  

I studien intervjuades gymnasieelever från en och samma skola som läser franska som 

främmandespråk på olika nivåer (steg), för att få representanter både för ett 

nybörjarperspektiv och för ett fortsättarperspektiv, i händelse av att det skulle vara av 

betydelse för elevernas erfarenheter och åsikter.  

En intervju genomfördes med tre elever från steg 2 och 3, och en intervju med två 

elever från steg 4 och 5. Uppdelningen i steg gjordes utifall att de mer språkvana eleverna 

skulle kunna komma att hämma de mindre språkvana eleverna i intervjusituationen. Ingen 

elev från steg 1 ville ställa upp på en intervju.  

I resultatet kallas eleverna E1, E2, E3, E4 och E5, där E1, E2 och E3 intervjuades vid 

det första tillfället, och E4 samt E5 intervjuades vid det andra tillfället. E1 läser franska 

steg 2, E2 och E3 läser franska steg 3, E4 läser franska steg 4 och E5 läser franska steg 5. 

Samtliga elever har svenska som sitt enda eller ett av sina modersmål. Läraren till 

eleverna i studien är tvåspråkig, d.v.s. har både franska och svenska som modersmål.  

Skolan i fråga har valt att, av ekonomiska skäl, låta steg 1 och 2 samt steg 4 och 5 

samläsa sina franskkurser. Ingen av stegen skulle enskilt ha kommit över tio elever. 

Eleverna i de berörda stegen läser därför olika kurser, men är schemalagda på samma tid, 

i samma sal och med samma lärare (steg 1 och 2 tillsammans, steg 4 och 5 tillsammans). 

Eftersom steg 3 enskilt studeras av fler än tjugo elever behöver de inte samläsa sin kurs 

med något annat steg.  
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2.3.2 Enkäterna 

Samtliga elever som studerar franska på skolan erbjöds att fylla i den webbaserade 

enkäten. Sammanlagt inkom 23 svar, varav tre svar från steg 1 och 2, fjorton svar från 

steg 3 och sex svar från steg 4 och 5.  

2.3.3 Urval 

Urvalet vid intervjun gick till så att elevernas lärare informerades om studien samt 

ombads att höra sig för om några av dennes elever var intresserade av att delta. Inför 

enkätundersökningen skickades ett meddelande ut till samtliga elever som studerar 

franska på skolan, med en länk till enkätundersökningen. Urvalen som använts i båda 

fallen brukar kallas frivilligt urval och medför att forskaren måste vara försiktig med att 

generalisera resultatet (Stukát, 2011:70). Stukát pekar särskilt på att forskare som 

använder sig av ett frivilligt urval måste vara medvetna om informanternas motiv till att 

ställa upp (2011:70). Eleverna i denna studie känner mig sedan tidigare, vilket till 

exempel kan ha påverkat deras vilja att ställa upp eller sättet de svarat. Stukát menar 

vidare att informanterna kanske är särskilt positivt eller särskilt negativt inställda till 

forskningsämnet, vilket kan påverka resultatet (2011:70). Forskaren måste även vara 

särskilt vaksam på vilka informanter som av olika anledningar inte ställer upp, ifall 

bortfallet på något sätt kan tänkas innebära ett missvisande resultat. Det var till exempel 

ingen elev från steg 1 som ville ställa upp på en intervju, och mycket få av de eleverna 

som deltog i enkäten, vilket potentiellt innebär ett missvisande resultat.  

2.3.4 Undersökningens avgränsningar 

Som nämndes i inledningen har lärarperspektivet uteslutits från denna studies 

undersökning eftersom det redan finns så pass mycket forskning inom området (Stoltz, 

2011:30). Studien begränsar sig alltså till att enbart undersöka elevperspektivet på 

målspråksanvändning i främmandespråksklassrummet. Undersökningen riktar också in 

sig på enbart elever som valt att studera moderna språk med inriktning franska. Om 

studien involverat även andra främmande språk är det möjligt att resultatet sett 

annorlunda ut.   

Studien kan bara svara på vad just de intervjuade gymnasieeleverna säger, och på hur 

just gymnasieeleverna i de tillfrågade klasserna besvarat enkäterna. Detta dels eftersom 

urvalet är frivilligt, och dels eftersom urvalet är så litet (Stukát, 2011:70). Resultatet av 

studien är inte generaliserbart till alla fransk- eller främmandespråkselever i hela Sverige, 
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och om studien upprepas är det inte säkert att samma resultat framkommer eftersom 

frågorna rör personliga erfarenheter och upplevelser.  

2.4 Etiska aspekter 

Då studien involverar människor ska de informeras om forskningen och sin medverkan 

för att sedan fritt kunna välja om de vill delta eller inte, så kallat informerat samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2016). Samtycket ska enligt Vetenskapsrådet (2016) vara frivilligt, 

uttryckligt och preciserat till viss forskning, samt ska dokumenteras både muntligt och 

skriftligt. Deltagarnas samtycke till studien, och därigenom medverkan i densamma, kan 

närsomhelst dras tillbaka med omedelbar verkan. Deltagarna informeras också om var 

studien kommer att publiceras, och kan i slutet av studien ta del av den i sin helhet.  

I enighet med Vetenskapsrådets publikation om god forskningssed (2011:68) kommer 

anonymisering att tillämpas i studien på så vis att ingen individ kan kopplas till enskilda 

intervju- eller frågeformulärssvar.  
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3 Forskningsbakgrund 

Under denna rubrik definieras inledningsvis ett antal nyckelbegrepp som är centrala för 

studien. Därefter redovisas tidigare forskning inom ämnet, och resultatet av dessa studier, 

under enskilda rubriker.  

3.1 Begreppsdefinitioner 

3.1.1 Modersmål 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) (härefter NE) är modersmål ”det språk som barn lär 

sig först”. Ett annat ord för modersmål är förstaspråk. I familjer där föräldrarna har olika 

modersmål kan barn tillägna sig flera olika modersmål samtidigt.  

3.1.2 Målspråk 

Termen målspråk syftar enligt NE (2016) på ”ett språk som man håller på att lära sig 

[…]”. I kursen moderna språk utgör målspråket alltså det språk som undervisningen syftar 

till att eleverna ska lära sig, till exempel franska i kursen moderna språk med inriktning 

franska. Målspråket kan utgöra såväl elevens andraspråk som femtespråk, detta varierar 

beroende på hur många språk eleven talar sedan tidigare. Ibland används termen 

”andraspråksinlärning” eller ”främmandespråksinlärning” för att generalisera all 

undervisning i språk som inte utgör elevens modersmål eller förstaspråk.  

3.1.3 Främmandespråk 

Enligt NE (2016) är främmandespråk ett ”språk som lärs in i en miljö där det inte naturligt 

hör hemma”. Franska undervisas till exempel som främmandespråk i Sverige eftersom 

det inte utgör något av de nationella språken, varken i Sverige eller i något grannland, och 

eftersom det inte används i ”naturlig kommunikation”. Engelska undervisas däremot som 

andraspråk i Sverige eftersom det språket används i ”naturlig kommunikation” (NE, 

2016).  

3.1.4 Kodväxling 

Enligt NE (2016) syftar termen kodväxling inom språksociologin på ”tvåspråkiga eller 

bidialektala personers växelvisa användande av mer än ett språk eller mer än en 

språkvarietet under ett och samma samtal.” Anledningarna till att byta språk eller 

språkvarietet kan vara många, och kan till exempel ses som ett tecken på en förändring i 
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talsituationen eller fungera som ett sätt att signalera talarens inställning till det sagda. 

Kodväxlingar kan enligt NE (2016) förekomma vid byte av talare eller ämne, mellan 

meningar eller inom ramen för en och samma mening.  

3.1.5 Självuppfattning (self-concept) 

Enligt Valerie Pellegrino (2005:11) är självuppfattning (fritt översatt från ”self-concept”): 

A system of knowledge and perceptions held by the individual about the ”self” through the recording 

of events and these recollections. 

En persons självuppfattning ger individen en känsla av trygghet i förhållande till 

hans/hennes styrkor och svagheter, och dessutom en möjlighet att förutse sina framtida 

förmågor (Pellegrino, 2005:11).  

Enligt författaren (2005:11) påverkar två typer av faktorer en persons självuppfattning. 

De går att dela in sociala/miljömässiga faktorer såsom ålder, kön, utseende och beteende 

samt inre faktorer såsom personens uppfattningar om sig själv, andra och 

främmandespråket, sin egen och andra kulturer och språkinlärningsprocessen.  

3.1.6 Undervisningen i moderna språk 

De främmande språken undervisas på gymnasieskolan inom ramen för ämnet moderna 

språk. Inom ämnet moderna språk delas språkundervisningen in i sju olika 

språkfärdighetsnivåer, så kallade steg. För varje steg finns särskilda kunskapskrav, och 

stegen ger uttryck för en språkprogression, där steg ett är lägst och steg sju är högst 

(Skolverket, 2011:1).  

Stegen i språk är unika för det svenska utbildningssystemet, men relaterar direkt till 

Europarådets Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och 

bedömning (GERS) som tillämpas i många andra länder. I GERS definieras sex 

språknivåer: A1, A2, B1, B2, C1 och C2, där A1 representerar den lägsta nybörjarnivån 

och C2 den mest avancerade språknivån (Skolverket, 2011:1). Enligt Skolverkets 

kommentarmaterial till ämnesplanen i moderna språk (2011) motsvarar A1 i GERS en 

något lägre språknivå kurs än den som uppnåtts med betyget E i steg 1 och C2 i GERS en 

betydligt högre språknivå än den som uppnåtts med betyget E i steg 7 (2011:1).  De olika 

nivåerna är alltså inte direkt överförbara på varandra, men möjliga att jämföra.  
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3.1.7 Formuleringen ”i allt väsentligt”  

För varje ämnesplan publicerar Skolverket ett kommentarmaterial, där vissa begrepp och 

formuleringar specificeras och kommenteras. I kommentarmaterialet till ämnesplanen i 

moderna språk diskuteras formuleringen att undervisningen i allt väsentligt ska bedrivas 

på målspråket (Skolverket, 2011:2). Enligt Skolverket finns många skäl till att detta 

betonas.  

Bland annat menar man att eleverna får höra mer av målspråket om undervisningen 

ges på detta språk, vilket ökar det språkliga inflödet. Vidare menar man att eleverna på så 

sätt stimuleras att själva använda målspråket, och får möjlighet att utveckla olika 

kommunikationsstrategier. Skolverket poängterar också att elever kan ha andra 

modersmål än svenska, där ett kontrastivt perspektiv som utgår ifrån svenskan då oftast 

inte är meningsfullt (2011:2). Slutligen lyfter man också fram att det i ämnesplanen för 

moderna språk inte finns några krav på varken översättning eller tolkning mellan 

målspråket och svenska/elevens modersmål.  

Skolverket (2011:2) preciserar också att formuleringen i allt väsentligt inte utesluter 

att enstaka inslag på svenska/elevens modersmål förekommer i undervisningen. Detta, 

menar man, förutsätter dock en professionell bedömning av: 

[…] vad som på bästa sätt hjälper eleven mot målen och om det finns situationer där användningen 

av ett annat språk än målspråket kan bidra till att stärka elevens förståelse och förbättra 

kunskapsutvecklingen. 

Ett exempel på detta, menar Skolverket (2011:2), skulle kunna vara undervisning om 

grammatiska strukturer på de lägre stegen.  

3.1.8 Sociokulturellt perspektiv på lärande  

Denna studie tar som utgångspunkt ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Tornberg 

(2009:230) beskriver hur denna teori betonar ”det sociala, det kulturbundna och det 

språkligt interaktiva i allt vårt lärande och i vårt tänkande om den värld vi lever i”. Enligt 

detta synsätt kan lärandet inte särskiljas från de sociala sammanhang och de sociala 

praktiker i vilka det äger rum (Tornberg, 2009:230). Lärande kommer i denna studie alltså 

betraktas som i allra högsta grad beroende av den kontext som lärandet förväntas ske i.  
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3.2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik lyfts för studien relevant tidigare forskning fram. Inledningsvis 

vidgas begreppet kodväxling. Efter det dryftas en studie om lärares uppfattning om 

målspråksanvändning i klassrummet. Slutligen behandlas tre studier som ur olika 

perspektiv undersökt elevers uppfattning om målspråksanvändning i klassrummet. 

3.2.1 Två typer av kodväxling   

Marilyn Martin-Jones redogör i sin vetenskapliga rapport (2000) för hennes tolkning av 

Auers teori om två typer kodväxling: diskursrelaterad växling och deltagarrelaterad 

växling (Martin-Jones, 2000:3). Den diskursrelaterade växlingen är talarorienterad i det 

att den hjälper talaren att avgränsa olika sorters yttranden inom en och samma sekvens.  

Den deltagarorienterade växlingen är å andra sidan lyssnarorienterad i det att den tar 

hänsyn till åhörarens språkliga preferenser och/eller kompetenser. Den här typen av 

kodväxling, menar Martin-Jones, dominerar i vissa tvåspråkiga klassrum, och främst 

sådana där deltagarna har olika kommunikativa repertoarer och språkliga färdigheter 

(2000:3). Då gäller det för läraren och eleverna att anpassa sitt språkbruk efter varandra, 

allteftersom de försöker förstå varandras språkliga bidrag. Till exempel, hävdar Martin-

Jones, rör det sig om deltagarrelaterad kodväxling när läraren översätter, omformulerar, 

klargör eller förklarar för elever (2000:3). Likaså om det handlar om en kodväxling som 

syftar till att uppmuntra deltagande eller kolla förståelse. Elever kan också använda 

deltagarrelaterad växling som ett sätt att underlätta för sig själva, om det till exempel 

används som ett sätt att undvika att säga fel eller fylla igen brister i ordförrådet (Martin-

Jones, 2000:3). 

3.2.2 Lärares syn på målspråksanvändning i klassrummet – om förutsättningar och 

strategier hos fem lärare i Sverige och i Spanien  

Tove Dahlberg (2012) har med sitt examensarbete inom ramen för lärarutbildningen 

undersökt vilka förutsättningar lärare har för att ge sina elever möjlighet att utveckla 

kommunikativa färdigheter på målspråket. Dahlberg har även studerat vilka strategier 

lärare menar att de använder för att ge eleverna möjlighet till in- och utflöde på 

målspråket. Studien tillämpar bland annat intervjuer, och jämför tre engelsklärare i 

Spaniens erfarenheter och tankar med två spansklärare i Sverige.  
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Studien visar att lärarna tycker det är viktigt att tala målspråket i klassrummet 

(Dahlberg, 2012:25). Främst motiveras det att vilja bedriva undervisningen på målspråket 

med att eleverna dels blir vana att höra språket, dels blir mer benägna att själva 

kommunicera på målspråket i klassrummet. Lärarna beskriver dock tydligt hur de 

anpassar sitt val av språk till sammanhanget (Dahlberg, 2012:25). Flera uppger att de ofta 

ger instruktioner på målspråket, men att sådant som rör kursen eller prov tas på elevernas 

förstaspråk, så att alla ska förstå. Samtliga lärare uppger att de främst går igenom 

grammatik på elevernas förstaspråk. Lärarna anser alltså, enligt Dahlberg (2012:25), att 

det är bra att använda målspråket så mycket som möjligt, men inte i alla situationer.  

För att eleverna ska få höra målspråket väljer många lärare att inleda lektionerna 

genom att tala det. Lärarna i Dahlbergs studie (2012:25-28) menar också att de t.ex. låter 

eleverna göra hörövningar och lyssna på texter i läroboken. 80% av eleverna uppger att 

de förstår ”ca hälften” eller ”större delen” av det som läraren säger på målspråket 

(Dahlberg, 2012:27). En förklaring till detta skulle, enligt Dahlberg, kunna vara att lärarna 

i stor utsträckning anpassar sitt språk till elevernas språkliga nivå, genom att till exempel 

gestikulera, rita på tavlan eller anpassa ordval (2012:27).  

För att eleverna ska få tala målspråket tillämpar lärarna ett antal strategier. Bland annat 

uppger lärarna att de, om eleverna säger något på modersmålet, brukar uppmana eleverna 

att istället yttra sig på målspråket genom fraser som ”In english [så!], please!” (Dahlberg, 

2012:28-32). Lärarna låter även eleverna sitta i mindre grupper och prata om exempelvis 

sig själva eller sina intressen, då det antas kunna främja deras motivation och ge en ökad 

känsla av meningsfullhet. Samtliga lärare uppger också att de ofta upplever att eleverna 

är blyga eller rädda för att tala målspråket. För att komma till bukt med detta försöker 

lärarna skapa ett bättre klassrumsklimat, till exempel genom lekar (Dahlberg, 2012:31).  

Slutligen föreslår Dahlberg att vidare forskning skulle kunna rikta in sig mer på ett 

elevperspektiv, där deras erfarenheter av språkundervisning får komma till tals i 

intervjuer (2012:40). Detta bekräftar behovet av denna studies genomförande.  

3.2.3 Elevers självuppfattning och betydelsen av detta för deras 

målspråksanvändning i klassrummet 

Reiko Yoshida (2013) har undersökt hur elevers självuppfattning (self-concept) påverkar 

i vilken utsträckning de använder sig av målspråket i främmandespråksklassrummet. 

Yoshidas studie fokuserar specifikt på studenter som läser sin första språkkurs på 
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universitetet, och hur övergångsfasen mellan high school och universitetet innebär 

särskilda utmaningar för deras självuppfattning och målspråksanvändning. Med tanke på 

att studenterna var nybörjare inom sitt språk, och med tanke på att svenska 

gymnasieelever också ofta studerar språk inom ramen för ett nytt socialt sammanhang är 

resultaten av Yoshidas studie i allra högsta grad relevanta för denna studie.  

Yoshida (2013:935) hävdar att en användning av målspråket i klassrummet är särskilt 

viktig för de som lär sig ett främmande språk, eftersom inlärarna ofta har begränsade 

möjligheter att använda målspråket utanför klassrumskontexten. Dock kan många elever 

uppleva oro eller ängslan när de försöker sig på att tala målspråket, något som ofta bottnar 

i en rädsla och skam över att göra fel.  

Yoshida menar att språkinlärare presenterar sitt jag genom sättet de använder språket 

på, men att deras förmåga att kontrollera denna självuppfattning är avsevärt inskränkt i 

andraspråksmiljön eftersom de inte behärskar språket på samma sätt som sitt förstaspråk 

(Yoshida, 2011:938). Vidare hävdar Yoshida att språkinlärare måste känna sig 

bekräftade, att andra accepterar och uppskattar deras språkyttringar på andraspråket och 

att de har en social och psykologisk trygghet i situationer då de använder målspråket. Om 

detta inte sker kan inläraren uppleva att deras jag är hotat, liksom deras ställning som 

intelligenta och kapabla individer (2011:938).  

Sara Mercer (2011) utvecklar ytterligare begreppet självuppfattning, och pekar på dess 

stora komplexitet. Bland annat visar Mercer (2011:339) på att en person kan ha olika 

självuppfattning i sina olika språk, och att självuppfattningen kan variera inom ett och 

samma språk.  

I Yoshidas studie uppgav många studenter att de i början av terminen med den nya 

klassen ofta kände sig osäkra och obekväma i att tala målspråket. Många menade att de 

upplevde en rädsla att göra fel och att klasskamraterna var mycket duktigare än de själva 

(2013:941). Yoshida beskriver processen i termer av en negativ spiral, där studenternas 

värdesättande av språklig korrekthet och självuppfattning som blyga eller 

perfektionistiska ökade sannolikheten att de skulle avstå att prata målspråket i 

klassrummet (2013:942). Detta ledde i sin tur till en känsla av misslyckande, då 

studenterna även värdesatte aktivt deltagande mycket högt.  

Dock visar Yoshidas (2013:942) studie att studenterna, i takt med att de blev mer 

bekväma med sina klasskamrater kunde börja njuta av att prata målspråket och ta för sig 
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mer i klassrummet eftersom hotet mot deras lingvistiska och intellektuella status 

minskade. Detta understryker vikten av ett gott klassrumsklimat för en gynnsam 

språkinlärning.  

Studien visar också att övning och möjlighet till förberedelse är avgörande för 

studenters deltagande och självuppfattning i språkklassrummet (Yoshida, 2013:943). Ju 

mer förutsägbar en övning är och ju mer studenten fått tid att förbereda sig inför den, 

desto mer avdramatiserad blir den, och desto mer ökar studentens psykosociala trygghet. 

Detta bidrar i sin tur till positiva erfarenheter av att använda målspråket och stärker 

elevers självuppfattning (Yoshida, 2013:943).  

3.2.4 Lärare och elevers kodväxling i klassrumsinteraktioner – en svensk studie 

Joakim Stoltz (2011) har, genom att triangulera kvantitativa och kvalitativa metoder, 

undersökt när och varför svenska lärare och elever skiftar språk i klassrummet.  

Studien visar på en mängd resultat som är intressanta för den här studien, framförallt 

eftersom det är en av få omfattande svenska studier som gjorts. Stoltz studie är också 

relativt unik i det att elevperspektivet undersöks på lika självklara grunder som 

lärarperspektivet, vilket är en central utgångspunkt i denna studie.   

Inledningsvis menar Stoltz (2011:201) att elevernas modersmål (i detta fall svenska) 

främst används i interaktioner som på olika sätt berör formella aspekter av målspråket (i 

detta fall franska), till exempel grammatikundervisning eller arbete med att översätta 

meningar från svenska till franska (jmf Gearon, 2006). I olika typer av 

konversationsövningar användes däremot alltid franska som huvudspråk (Stoltz, 

2011:201).  

När eleverna presenterade något i helklass växlade huvudspråket beroende på i vilket 

skede av presentationen som eleven befann sig i. I själva presentationsdelen var 

huvudspråket franska, men i form av högläsning ur ett manus. När eleverna sedan skulle 

besvara frågor från klasskamraterna eller genomföra någon typ av övning med 

utgångspunkt i sin presentation bytte eleverna språk till svenska. Detta, menar Stoltz 

(2011:201), skedde eftersom denna del upplevdes mer komplex och språkligt krävande 

av eleverna.  

När eleverna pratade sinsemellan växlade huvudspråket för kommunikationen. Om det 

rörde sig om rena förberedelser av dialoger, till exempel, var huvudspråket franska. Men 

när eleverna pratade om dialogerna eller organiserade arbetet på olika sätt övergick de till 
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svenska (Stoltz, 2011:201). Ofta använder sig eleverna också av modersmålet för att 

uttrycka något personligt eller för att kommentera det de själva sagt på franska (Stoltz, 

2011:202). 

Stoltz finner det därför intressant att eleverna dock, när de interagerade med en 

fransktalande utbytesstudent, nästan uteslutande talade franska – något som, hävdar 

författaren, tydligt visar att eleverna kan uttrycka betydligt mer franska än vad som 

framkommer i de övriga typerna av interaktion (Stoltz, 2011:201).  

När lärarna ställer en fråga på franska och sedan översätter till svenska svarar eleverna 

uteslutande på svenska (Stoltz, 2011:203). På ett liknande sätt, menar författaren, behöver 

eleverna inte anstränga sig nämnvärt för att förstå när samma instruktioner som getts på 

franska alltid översätts till svenska (2011:203). Detta talar emot en alltför stor användning 

av modersmålet i klassrummet. Samtidigt visar studien att eleverna, när läraren accepterar 

att eleverna uttrycker sig på både franska och svenska, har större möjlighet att fortsätta 

en konversation och så småningom återuppta franskan som kommunikationsspråk (Stoltz, 

2011:203). Detta ger eleverna en positiv språkupplevelse och leder till att de uttrycker sig 

mer och friare på franska, och talar för en kompletterande användning av modersmålet i 

språkklassrummet.  

3.2.5 Språkinlärares kodväxling versus enbart målspråket – en brittisk studie 

Andrew Sampson (2011) har genomfört en studie i hur elever med spanska som 

modersmål använde sig av kodväxling i undervisningen av engelska som 

främmandespråk. Resultaten är relevanta för denna studie dels eftersom den fokuserar på 

ett elev- eller inlärarperspektiv, och dels eftersom den har ett tydligt didaktiskt fokus.  

Sampson (2011:295) identifierar ett antal funktioner som kodväxling kan fylla för 

språkinlärare. Den vanligast förekommande formen av kodväxling kallar han 

”equivalence”, och den innefattar kodväxlingar som sker till följd av att eleven saknar ett 

ord eller begrepp i övergången från modersmålet till målspråket. Denna form av 

kodväxling, menar författaren, är absolut nödvändig att använda sig av i kontrastiva 

syften (Sampson, 2011:297).  

En annan typ av kodväxling kallar han ”metalanguage” (2011:297), och den uppstår 

när eleverna pratar sinsemellan om olika övningar eller om upplägget. De byter då till sitt 

modersmål som ett sätt att skilja på metaspråk och procedurella frågor eller språkliga 

övningar i sig. Detta bekräftar Stoltz studie, gällande interaktioner mellan elever (Stoltz, 
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2011:202). Sampson lyfter dock fram att främmandespråksklassrum, där en stor del av 

språkövningarna kan kännas konstlade eller tillrättalagda, skulle gagnas av att eleverna 

uppmuntras att använda målspråket för ”riktiga” och direkta syften, snarare än att lära sig 

ett språk som ska användas till något vid ett senare tillfälle (2011:298).  

Ytterligare en sorts kodväxling kallar Sampson ”reiteration”, och representerar 

tillfällen då eleverna önskar att läraren förtydligar eller belyser något som redan uttryckts 

på målspråket, till exempel för att de inte förstått (2011:298).  

Slutligen identifierar författaren (Sampson, 2011:299-301) två typer av kodväxling 

han kallar för ”socializing” – att som elev byta kod för att skämta, skvallra eller 

upprätthålla vänskap – och ” L2 avoidance” – de tillfällen då eleven tycks ha förmågan 

att uttrycka något på målspråket men väljer att göra det på modersmålet istället, som en 

undvikandestrategi.  

Sampson  bestrider det tidigare vanliga antagandet att elever på en högre språklig nivå 

kodväxlar mer sällan, eftersom de är kapabla att genomföra fler typer av 

klassrumsinteraktioner på målspråket (2011:302). Tvärtom visar Sampsons studie att 

kodväxlingar förekommer i samma utsträckning oavsett elevernas språkliga nivå, i olika 

kommunikativa syften. Att helt förbjuda modersmålet i klassrummet, menar författaren, 

skulle ha en negativ påverkan på både klassrumskommunikation och språkinlärning. 

Dock påpekar han (Sampson, 2011:302) att vissa elever studerar språk i syfte att i 

framtiden vistas i en enspråkig miljö, och att de eleverna då kan förvänta sig att 

undervisningen i huvudsak sker på målspråket. I sådana lägen måste läraren uppmuntra 

alternativa strategier till kodväxling, såsom omformulering eller kvalificerade gissningar. 

Det kan även vara viktigt, menar Sampson (2011:302), att som lärare diskutera 

modersmålets roll i undervisning med eleverna, för att bilda sig en uppfattning om i vilken 

utsträckning det kan vara lämpligt att insistera på målspråksanvändning i klassrummet.  
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4 Resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet av elevintervjuerna och 

enkätundersökningarna. Efter genomförandet av analysen har resultatet kunnat delas in i 

sex olika övergripande teman.  Inledningsvis presenteras det resultat som på ett direkt sätt 

faller inom ramen för de tre frågeställningarna. Utöver detta redovisas också tre teman 

som vidare behandlar olika faktorer till att elever väljer eller väljer bort att prata 

målspråket. Dessa faller inom ramen för följdfrågan varför som förekommer i andra och 

tredje frågeställningen, men bedömdes vara tillräckligt framträdande för att behandlas 

under separata teman.  

4.1 Elevintervjuer 

Nedan presenteras resultatet av elevintervjuerna. Informanterna kallas i 

resultatredovisningen E1, E2, E3, E4 och E5. I står för intervjuaren och AE för alla elever.  

I de fall eleverna namnger sin förra eller nuvarande lärare, eller andra elever har detta 

medvetet avidentifierats.  

4.1.1 Hur upplever eleverna undervisning på målspråket jämfört med undervisning 

på modersmålet? 

Samtliga elever ställer sig positiva till en ökad målspråksanvändning i klassrummet, 

oavsett språknivå. E3 menar till exempel att läraren skulle kunna prata mer franska, men 

komplettera med översättningar till svenska.  

E3: Det skulle kanske kunna vara mer franska, men franska med översättning. Därför att det är ju 

en del franska som bara är franska, men det är ju ingen där hon översätter också. För då känns det 

som att man borde kunna snappa upp en del ord där.  

 

E4 och E5 ser det önskvärt att läraren har som grundprincip att prata så mycket franska 

som möjligt, utan att för den sakens skull förbjuda att eleverna pratar målspråket om det 

är något de inte förstår.  

E4: Sedan om man inte förstår, då kan man ju bara fråga, liksom ”Kan du ta det där på svenska?”.  

E5: Ja, för att det känns som att ha liksom som grundprincip att prata så mycket franska som möjligt 

gör att man kommer in i den stimulansen och det tänket som behövs för att vara bra på ett språk. Så 

därför så känns det som att så mycket som möjligt borde vara på franska, men såklart att man ska 

inte få värsta onda ögat bara för att man ber om att ”Kan du säga det där på svenska? Jag förstår 

inte, kan du översätta?”, liksom så. […]  
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E1 och E3 upplever det viktigt att få höra målspråket på lektionerna. De menar att det 

finns vissa saker, som till exempel hur man använder språket på ett vardagligt, talspråkigt 

sätt, som man inte kan lära sig på något annat vis än genom att höra språket.  

E1: Alltså, man går ju inte språk för att man ska lära sig skriva. Man vill ju kunna tala språket också. 

Alltså det är ju… man måste få öva på att tala för det är ju det man ska göra. Man kan ju inte åka till 

Frankrike och sitta och skriva ned allting och visa på lappar såhär till folk, för att det funkar ju inte. 

[…]. 

E3: Ja, alltså man förstår ju inte hur man använder språket annars. Man har kanske grammatiken, 

men det är svårt att få någon koppling mellan de två om man inte hör talad franska.  

E1: Och ofta när man lär sig franska är det ju de här grundfaserna och de kanske inte används så 

ofta egentligen. […] Men när man lär sig så grammatiskt korrekt… det är ju inte samma sak som 

talspråk liksom. Det är det ju inte.  

I: Nej… att det är lite mindre formellt och sådär?  

E1: Ja, man vill ju lära sig… man vill ju inte prata såhär jätteformellt konstant heller, utan man vill 

ju lära sig att prata som man pratar med kompisar ungefär.  

 

E4 och E5 har sedan tidigare erfarenheter av en undervisning där deras dåvarande lärare 

nästan uteslutande pratade på målspråket. De uttrycker att de upplevde den situationen 

kravfylld, men också mycket lärorik. De menar att de kan känna sig besvikna över att 

deras nuvarande lärare i lägre utsträckning använder målspråket på lektionerna, och att 

ansträngningen som kommer av att lyssna på målspråket är nödvändig för att fortsätta 

utvecklas språkligt.  

E4: Alltså jag tycker ju såklart att det är skönt när de pratar svenska, för då slipper jag anstränga 

mig, men jag skulle nog egentligen vilja att det var mer franska. Man lär sig mer och så.  

E5: Ja, alltså jag håller med. För jag tycker ju också att det är lite för lite, och som att det blir som… 

att man blir lite som… inte besviken kanske, men… hur man ska som se det, men… att man ibland 

kan känna att […] om man får för mycket serverat för sig så slappnar man av och då blir det som att 

man inte riktigt fortsätter att lära sig mer. Men det kanske också beror på att vi kommer från en 

bakgrund, och liksom vår lärare pratade jättemycket franska. Man var liksom tvungen att sätta sig 

in i det, oavsett…  

I: Men minns ni hur det kändes då?  

[…] 

E4: Jag var mer stressad över franskan då, eftersom jag aldrig riktigt visste vad som skulle hända. 

Och typ även såhär, när vi hade redovisningar då var det såhär att under fem minuter, då är det inte 

godkänt, liksom ”ni ska fixa det här!”. […] 

E5: Jo, alltså, jag tyckte att det var bra. Och jag tyckte väldigt mycket om honom, och jag tyckte 

väldigt mycket om hans lektioner. […] 

E4: Ja, jag håller med […]. Jag lärde mig jättemycket av honom det året. Såhär, fraser han sa, och 

sådär.  

 

E4 och E5 bedömer att målspråket och elevernas modersmål i allmänhet är lika fördelade 

under lektionerna. De delade lektionstimmarna bidrar till att ytterligare minska hur 
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mycket eleverna hör målspråket. De misstänker också att de delade lektionstimmarna gör 

att läraren tenderar att i lägre utsträckning använda målspråket, som ett sätt att försäkra 

sig om att de som läser steg 4 förstår. Eleverna menar att detta drabbar eleverna som läser 

steg 5 negativt, eftersom de kanske i större utsträckning vill att läraren talar målspråket.  

E4: […] Det är inte jättemycket franska, för att hälften av tiden så är hon ju ändå generellt med 

andra gruppen, så man ser henne ju inte 60 minuter liksom. Så. Och saken är att när vi gör 

hörövningar eller så, då säger hon ju inte så mycket, för det behövs inte.  

E5: Nej, precis.  

E4: Men det är ganska lika annars (fördelningen mellan svenska och franska, reds. anm.).  

E5: Ja, för det var väldigt annorlunda med vår förra lärare. Han pratade nästan bara franska.  

I: Mm?  

E5: Så, ibland har jag upplevt att det såhär, jag vet inte… men som att såhär vår nuvarande lärare 

ibland förklarar saker fastän jag typ förstår dem, och att det… fast jag vet inte om det kan bero på 

att vi är blandade, att vi är steg 4 och steg 5, och det är liksom förståeligt att… för när jag började 

steg 4 kunde ju jag inte alls det jag kan nu, liksom. Och just det kan göra att det ibland känns som 

att… alltså, att jag hade inte velat att det var så mycket svenska, typ.  

E4: […] Visserligen är det ju skönt, men jag kan ändå förstå att såhär steg 5, som ju kom från det 

liksom, att det här blev liksom ett steg bakåt. […] 

 

Samtidigt som en från lärarens sida hög grad av målspråksanvändning generellt lyfts fram 

som något bra, hävdar eleverna att det ibland också finns fördelar med att läraren 

använder modersmålet. Eleverna på steg 2 och 3 menar till exempel att det är bra att 

instruktioner sker på elevernas modersmål, för att minimera risken för missförstånd (Jfr 

deltagarorienterad kodväxling, Martin-Jones, 2000). Om även sådant gicks igenom på 

målspråket tror eleverna att för stort ansvar skulle läggas på dem själva att säga till om de 

inte förstår – något som kanske inte alla vågar göra.  

E3: […] Men annars tycker jag instruktioner och sånt är ju på svenska. Och lite typ när vi går igenom 

planeringen, och berättar vilken läxa det är så är det ju på svenska. 

I: Mm. Varför tror ni att det är på svenska då, istället för på franska?  

E1: Så att det inte ska bli några missförstånd, kanske. Alltså för det är lätt annars att hon säger något 

på franska och man själv bara ”ja, ja”. Att man liksom bara nickar som att man förstår även fast 

man inte gör det (skratt). Man förstår liksom ord här och där och så försöker man sätta ihop det, men 

då kan det ju lätt bli missförstånd om hon ska ge instruktioner. Och så säger man bara ”ja, det förstår 

jag ju… helt”.  

I: Så ni tycker också att det är bra kanske, eller? Det här med instruktioner…  

E2: […] Jag tror att jag skulle säkert, kanske förstå om hon gav läxor och berättade om dem på 

franska, för då kan man ju alltid fråga om man inte förstår. Fast det kanske inte är någon som vill 

göra det heller… 
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E5 identifierar att grammatikgenomgångarna oftast hålls på elevernas modersmål (Jfr 

Dahlberg, 2012). Liksom eleverna på steg 2 och 3 tror hen att det beror på att läraren vill 

att de ska förstå, och inte göra misstag. Dock ger E4 och E5 också uttryck för att de, även 

vad gäller grammatikundervisningen, skulle vilja att lärarens målspråksanvändning var 

större.  

E5: Ja, alltså, jag tyckte att det var bra med vår gamla fransklärare för att även när vi gick igenom 

grammatik så var det som att han kunde de oss, typ, en mening som uttryckte, alltså, regeln på 

franska. Men sen typ muntligt förklara det på svenska. För då blev det som att man fick någon sorts 

kontext med det… en fransk kontext… men ändå liksom, förstod man. […] 

I: Var det då typ att ni fick begreppen på franska, eller?  

E5: Jamen typ! Eller såhär bara ”On utilise l’imparfait pour exprimer…” (man använder l’imparfait 

för att uttrycka…reds. anm.) och så typ såhär, olika exempel. För det kan ju också hjälpa, om man 

till exempel inte kan formen men vill ändå såhär, säga vad man vill säga, då kan man förtydliga det 

på franska bara ”åh, jag vill förklara att det var dåtid”, eller liksom något sånt där.  

 

4.1.2 I vilka situationer använder sig eleverna själv av målspråket på lektionerna, och 

varför? 

Eleverna på steg 3 berättar att de varje lektion har talövningar där de arbetar två och två. 

E3: […] Och så gör vi lite övningar… vi har ju, nu på senare tid har vi ju börjat med att alltid göra 

en talövning, eller flera talövningar. 

I: Varje lektion, liksom?  

E2 och E3: Ja.  

I: Hur funkar det när ni gör dem? Är det liksom i helklass eller i mindre grupper, eller?  

E2: Oftast typ två och två. Oftast.  

 

Eleverna på steg 4 och 5 menar att de helst pratar målspråket i mindre grupper, med 

personer de känner väl. Så fort gruppstorleken ökar minskar elevernas vilja att spontant 

använda målspråket. Eleverna pratar också målspråket om de upplever att de måste det.  

E5 menar att hen ibland försöker ställa frågor som rör det praktiska upplägget kring 

undervisningen på målspråket. E4 berättar att hen helst och oftast pratar målspråket 

utanför lektionstid, med personer hen känner väl.  

E4:[…]. Så fort det blir lite fler personer så blir jag lite… såhär, två och två går det oftast bra, men 

sedan blir jag såhär… stressad. Så inte så mycket inför helklass, då blir det svenska på en gång 

nästan.  

E5: […] Till exempel om jag vill fråga ”när skulle man lämna in den här läxan?” eller om jag vill 

säga typ någonting sånt, som egentligen jag skulle kunna säga på svenska, så försöker jag ibland 

säga det på franska för att hålla uppe lite, såhär, men… ja, jag vet inte… Det är nog det. Och när 

man har, såhär, givna övningar att ”nu ska ni prata franska med någon.”, och då gör man det ju 

såklart.  
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I: Mm, just det. Men spontant är det mest i de mindre grupperna som ni pratar, om det inte…  

E4: Ja, för mig i alla fall. Då är det så. Eller inte på franskan, på andra lektioner. Typ X (annan elev, 

reds. anm.), nu går ju hon inte franska längre, men hon försöker ändå hålla det uppe liksom. Då på 

matten bara ”nä, nu tar vi en franskastund och pratar om någonting annat istället!”.  

I: Ja?  

E4: Typ mer utanför franskalektionerna, nu när jag tänker efter. (skratt) Och med personer som inte 

går i franska.  

 

E2 och E3 bekräftar E4 och E5:s rädsla över att tala målspråket i helklass. De bekräftar 

även den negativa inverkan som känslan av att bli bedömd kan ha på viljan att använda 

målspråket. I stora grupper menar eleverna också att fördelningen av vem som utsätts för 

att tala målspråket i helklass kan bli mycket ojämn, där vissa nästan alltid måste tala och 

vissa nästan alltid slipper undan.  

E3: Ja, men ibland kan det bli att hon plockar ut någon att liksom ja, du kan säga det här, och så… 

inför klassen.  

E2: Alltid oförberett typ: du!  

I: Och hur känns det då, när man bli utpekad?  

E3: Det känns jättestressat tycker jag.  

E2: Hon tar alltid er sida. Det är det som är så kul, för att jag lyckas ofta undkomma det där, men 

ibland vill jag faktiskt prata… […] 

E2: Ja, ja, alltså man förstår oftast ibland om man ska, jag vet inte, läsa en instruktion på franska 

eller läsa någon mening som man sen… eller en fråga som man ska svara på men, oftast så undgår 

jag det där för att hon börjar oftast på samma sida varje gång, och så är det väldigt få punkter så då 

slipper jag […]…  

E3: Alltså det beror lite på vad det är för övning. Är det en övning som man själv har haft problem 

med då så blir man ju jätte, jättestressad. Är det en som man känner gick ganska bra så känns det 

helt okej. Men det är så… man är rädd att både… alltså, både att de i klassen ska döma en för att 

man säger någonting fel, men det är också den här känslan av att man ständigt blir betygssatt. Den 

tycker jag är väldigt, väldigt stressande.  

 

E2 och E3 tycker att det är mycket viktigt att få prata målspråket på lektionerna, dels 

eftersom de bedömer att de annars inte skulle få tillfälle att prata franska alls, dels 

eftersom de upplever att även andra språkfärdigheter stärks om de får prata målspråket.  

E3: För att annars… pratar man inte franska på lektionerna så pratar man inte franska alls, skulle 

jag säga. Eller inte jag, i alla fall.  

E2: Nej, inte jag heller.  

E3: Och, jamen som vi var inne på att, man går ju som ändå någonstans franska för att kunna prata 

det. Visst det är kul att kunna skriva franska, men jag tänker typ såhär brevvänner och så är ju lite 

utdött (skratt), så att… då använder man ju som inte franskan. Och sedan så känns det som att man 

lär sig saker varje gång man pratar franska. Man lär sig saker till det skriftliga på något sätt, genom 

att prata. Tycker jag.  
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Eleverna på steg 4 och 5 vill gärna prata målspråket under fria och avslappnade 

omständigheter – då tycker de att det är roligt. De uttrycker att styrda ämnen och en känsla 

av att bli bedömd minskar motivationen och viljan att använda målspråket. I en 

bedömningssituation vill eleverna hellre ha fått tid att förbereda det de ska säga (Jfr 

Yoshida, 2013:943).  

E5: Alltså, jag tycker det är roligt. Jag pratar gärna! Och jag pratar gärna, såhär, spontant. Då det är 

såhär… just att det är lite skönt när det är lite att man får göra fel och att det här… att det inte måste 

vara ett manus och det måste inte vara perfekt, utan mer, såhär, öva bara att prata. Och så kan man 

liksom, såhär… det kan vara okej att bli rättad, och bara ”jamen, tänk på att säga såhär istället”, 

men man… bara i en sån lugn och ro-stämning. […] 

E4: Nä, alltså inte såhär bestämda ämnen, men när det blir, liksom, för uppdelat… att ”exakt det 

här ska ni prata om”, då blir det som ”nej, det här kommer inte att…”, eller som nu hade vi någon 

sådan här typ ”rangordna vad ni tycker är viktigast för klassisk litteratur”, liksom… jag vet inte! 

Att de utforskar epoken, liksom… varför tycker jag att det är viktigt? […] 

E5: Mm, precis.  

E4: Men på franskan… på franskalektionerna då blir jag som så medveten om att hon hör, och 

kanske såhär ”och nuuuuuuu lyssnar hon på mig…”, och det blir lite såhär… ”oj, oj, oj, nu vågar 

jag inte!”, liksom, säga någonting.  

I: Just för att man har känslan av att bli bedömd, eller?  

E4: Ja, alltså, visst att hon… läraren får ju en uppfattning av det man gör på lektionen, och jag vill 

ju att hon ska ha en bra uppfattning om mig, och då vill jag inte att när jag sitter och pratar så säger 

jag hälften fel, liksom. Och det är ju… men det blir ju ännu mer fel när man är så nervös. Så jag 

föredrar att prata franska när det är… inte så himla… seriöst.  

 

Både eleverna på steg 2 och 3 och eleverna på steg 4 och 5 har varit med om att göra 

nationellt utformade kursprov i moderna språk. Detta kan antas vara ett av de viktigaste 

bedömningstillfällena av muntlig produktion som eleverna utsätts för under ett läsår. E1 

och E2 beskriver hur det har gått till tidigare:  

E1: Det spelas ju in. Det är oftast en och en med läraren också.  

E2: Det är så hemskt… (skratt) 

[…] 

I: Men är det då att ni sitter och pratar ensamma med läraren eller hur funkar det? 

E1: Ehm… alltså i franska 1 då hade vi ju… då fick vi förbereda en text om… eller vi fick välja en 

bild själv och så fick vi förbereda en text och så skulle vi sitta och läsa den för henne. Och så spelades 

det in. […] 

 

Eleverna på steg 4 och 5 menar att det mest handlade om att memorera ett manus och 

sedan ”läsa upp” det för läraren. Att presentationen sedan följdes upp med frågor, där 

eleverna var tvungna att prata mer spontant, upplevdes jobbigt eftersom de då tenderade 

att göra betydligt fler fel.  
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E4: Vi fick välja en bild i förväg och sedan berä… fick man förbereda lite såhär, och så kom man 

in och berättade och så ställde han frågor. […] 

E5: Ja, för min blev lite så att jag typ memorerade ett manus och så…  

E4: Mm, det gjorde jag.  

E5: Och sedan gick jag dit och bara pratade det jag hade i huvudet, liksom.  

[…] 

E5: Bara det att man fick liksom inte ha papper, men man hade ändå liksom memorerat det.  

E4: Jaja! Jag hade memorerat hela grejen, verkligen.  

I: Ja?  

E4: Sen när han ställde frågor, då var det lite…  

E5: Ja! Då blev man helt plötsligt mycket…. Jättemycket sämre, liksom. Ja, jag kommer ihåg!  

[…] 

I: Ja, just det. Det blir liksom oförutsägbart på något sätt?  

E4: Jamen, det vart så himla konstigt när man kom innan och liksom bara babblade på och berättade 

jättebra och liksom, massa beskrivande saker. Och sen man bara ”jag…”. Och så glömde jag bort 

passé composé och så jag bara ”jag kan inte säga någonting!” och så jag bara…  

E2: Det var exakt sådär! Ja, verkligen.  

 

4.1.3 I vilka situationer använder eleverna inte målspråket på lektionerna, och 

varför?  

Eleverna på steg 2 och 3 ser det som viktigt och positivt att prata målspråket på 

lektionerna. Samtidigt hävdar de att de aldrig använder målspråket om de inte måste. 

Även om eleverna har förmågan att uttrycka något visst på målspråket föredrar de att inte 

göra det, dels eftersom det kräver  mindre tankeverksamhet att säga något på 

modersmålet, dels eftersom målspråksanvändandet öppnar för risken att säga fel och bli 

dömd av andra.  

E1: Alltså, det är jättehemskt, men när jag tänker efter så är det så att jag använder det ju inte om 

jag inte måste.  

E2: Mm, samma här. Vad hemskt.  

E1: Och det är jättehemskt att tänka på det, men jag gör verkligen inte det. Måste jag inte, så pratar 

jag inte franska, även fast jag vet… om jag ska fråga läraren någonting och jag vet vad det heter på 

franska så säger jag det ändå på svenska.  

I: Varför tror ni att det blir så då? Varför frågar man inte på franska fastän man…  

E1: Det är lättare att prata på svenska […].  

E3: Det är mycket, mycket mindre ansträngande. Och så tror jag att det är den här rädslan att säga 

fel.  

E2: Ja, alltså hela tiden.  

E3: Trots att man är helt säker på vad det är man ska säga så är det liksom… man är alltid rädd.  
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E3 uttrycker att få tillfällen att prata målspråket gör det särskilt stelt och konstigt när det 

väl uppmuntras – något som skapar en motvilja att prata målspråket.  

E3: […] Och då var det lite att jag inte riktigt vågade prata alls, framförallt eftersom vi inte gjorde 

så mycket heller så vart det de här specifika tillfällena då vi faktiskt gjorde någonting så vart det 

som väldigt stel och konstig stämning.  

 

E4 och E5 lyfter fram positiva aspekter av att få prata modersmålet på lektionstid. De 

menar att möjligheten att prata modersmålet kan göra att de känner sig mer avslappnade 

i att använda målspråket. Dessutom lyfter de fram att modersmålet kan fungera som ett 

sätt att upprätthålla en konversation på målspråket, även om man saknar ett visst ord eller 

uttryck (Jfr Stoltz, 2011:203).  

E4: Men jag tänker såhär, det här med en spontankonversation med någon bara… då, bara vetskapen 

om att jag kan gå över till svenska, ifall att, det tror jag lugnar ner mig. För att om jag liksom bara 

”nu ska jag prata på franska, och nu får jag inte säga någonting på svenska…”, då blir det, såhär, 

ännu mer. […] Och så fastnar man liksom […]. Bara att man kan slänga in svenska saker […] så 

tänker jag inte lika mycket på det, utan man liksom bara går vidare och fortsätter sen.  

E5: Ja, absolut. Jag håller med.  

 

Eleverna på steg 4 och 5 hävdar att de inte har ordförråd nog att hålla kvar i målspråket 

om det är något de inte förstår. Därför blir strategin att istället byta till modersmålet 

nödvändig. Det tror eleverna hade kunnat avhjälpas om de fått lära sig ett antal fraser för 

att säga till exempel ”vad betyder det där?”. 

E4: Jag frågar på svenska. Jag vet inte, såhär, fraser för att fråga. Typ ”vad betyder det där?”. Jag 

vet att ”det brukar vara något med det här, men jag vet inte exakt hur man säger det.” Först frågar 

jag hon som sitter bredvid mig, och kan inte hon då blir det, såhär, ”Ah! Svenska!”, för att jag kan 

inte ställa det på franska.  

I: Men skulle ni då ha velat haft några typ sådana fraser för frågor, eller?  

E5: Ja, alltså jag tycker det hade varit användbart. Jag vet att förut frågade jag väldigt mycket på 

franska, liksom, när jag gick steg 4. […] 

 

4.1.4 Klassrumsklimatets betydelse för valet av språk 

I båda elevintervjuerna lyfts klassrumsklimatet fram som oerhört centralt för valet av 

språk i klassrummet. Samtliga elever menar att de jämför sig frekvent med andra elever, 

för att veta hur de ligger till i förhållande till de andra eleverna, och för att försäkra sig 

om att de inte är sämst. Både känslan av att vara sämre än alla andra och känslan av att 

vara bättre än alla andra kan verka hämmande på viljan att använda målspråket.  

I: […] Händer det att ni jämför er mer de andra i klassen vad gäller, såhär, språklig förmåga eller 

språklig…?  
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E3: Ja, varje lektion skulle jag säga.  

(Skratt) 

E2: Samma här.  

E3: Framförallt eftersom jag känner att jag inte lärde mig så mycket på högstadiet så känner jag att 

de flesta är ganska mycket… bättre på franska. Jag vet inte, det är säkert… det kanske bara är 

inbillning, men… och det gör att jag blir osäkrare när jag pratar också.  

[…] 

E2: Ja, alltså för mig, jag menar jag har ju läst franska längre än de flesta och då känner jag att jag 

borde vara duktig. Alltså inte alltid duktigare, såklart, men ändå… bra. […] När jag jämför mig då 

tänker jag väl mest på uttal, för jag har lite svårt att veta hur bra jag själv är på att uttala saker för 

jag har inte riktigt fått någon slags feedback på det någon gång. […] 

[…] 

E3: […] Ja, alltså det är ju klart att jag vill lära mig franska också, självklart, men jag blir blygare 

när jag känner att de andra kan mer. Och då blir det snarare att jag inte vågar prata alls.  

I: […] Tror ni att alla jämför sig med de andra i klassen?  

E4: Ja. Eller jag tror det.  

E5: Ja… jag tror ändå de flesta gör det. Svårt att inte göra det i något ämne, liksom.  

E4: Alltså, jag tänker att jag kan göra det för att jag vill liksom veta att jag ligger till rätt, eller att 

jag inte ligger… ”är jag långt efter alla andra?”, liksom, eller ”är jag överlägsen alla andra?” Det 

har jag nog aldrig tänkt… (skratt) nämen, ”hur ligger jag till då?”, och då måste man ju som 

jämföras… […] 

E5: Nä, jag håller med. Absolut. Och så känns det som att det är en, lite så, allmänmänsklig grej att 

man… man vill liksom vara bra och man vill veta… liksom, man vill inte känna sig sämst och sådär.  

 

Ju mindre eleverna känner varandra i gruppen, och ju större upplevda skillnader som finns 

i elevernas språknivå eller motivation, desto osäkrare uttrycker de att de känner sig i att 

använda målspråket. Det motsatta förhållandet tycks också vara sant; ju mer eleverna 

känner varandra i gruppen, och ju mer homogen gruppen upplevs, med avseende på 

språkkunskaper och motivation, desto säkrare menar eleverna att de känner sig i att 

använda målspråket.  

E4: Det var mer i början.  

E5: Ja, jag tycker också det var mer i början.  

E4: Då var man ju såhär, ”alltså gud, nu ska vi vara tillsammans… vad kommer de ligga på för 

nivå?”. Och så var man lite osäker med en ny lärare också, vad skulle hända och… nu är det liksom 

att jag vet vad som kommer hända, och jag vet att de kommer göra det där, liksom…  Så det är ju 

inte lika mycket.  

E5: Alltså, det blir ju så… ibland vill man få lite koll på vars alla ligger till, och vad alla har för 

inställning och så, men sen kommer man in i det och blir ganska bekväm i gruppen.  

E5: […] Men sen har jag också upplevt… alltså kanske inte i den gruppen jag är i just nu för att då 

är alla på så pass hög nivå, men jag upplevde mycket i, såhär, högstadiet och kanske såhär i steg 3 

och steg 1 och… att det fanns lite sån… jantestämning. Att det var mycket som att, såhär… alltså, 

att det kunde vara det här bara ”åh, nej! Men jag måste ha ett muntligt samtal med dig! Du är ju 

jättebra! Jag kommer inte kunna säga någonting!” […] Alltså, att det kunde finnas någon bild av 
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vilka som var bra och vilka som var dåliga. […] Och då kanske det blev som att de backade för att 

de tänkte att vi kan jättemycket, och vi kanske backade för att vi vill inte att folk ska tro att vi är 

bättre än dem när vi typ inte ens är det.  […] Jag tror att det är viktigt att lärarna också delar in 

grupperna så man är på ungefär samma nivå också. Eller i alla fall […] att man är på samma 

ambitionsnivå, typ. Det är klart att alla kanske inte kan vara lika duktiga, så, men just det här att 

man hamnar med någon som också vill lära sig mer, och inte bara hamnar med folk som liksom bara 

vill glida igenom kursen, för då kan det bli liksom… då får man inte riktigt utvecklas, jag vet inte… 

men det är mycket bättre, för nu när man går steg 4, steg 5, då har ju folk valt det själva. Och då är 

det ju folk som verkligen vill, liksom.  

 

Läraren spelar stor roll vad gäller att påverka vilket språk eleverna väljer att tala. Eleverna 

upplever att läraren med sitt val av språk sätter någon form av standard som eleverna 

sedan har att förhålla sig till. Det skulle kunna liknas vid ett slags didaktiskt eller språkligt 

kontrakt, som eleverna upplever att de helst inte bör bryta. Om läraren i hög utsträckning 

pratar franska menar eleverna att de tenderar att anstränga sig mer för att tala målspråket. 

Om läraren däremot ofta använder sig av elevernas modersmål upplever eleverna det som 

att läraren då sänder signalen att det är okej för dem att göra samma sak.  

E4: Jag tänker mer som att… eftersom vår nuvarande lärare i början började prata svenska… i alla 

fall så jag då, då tänkte jag ”jamen, då kan jag också prata svenska!”. […] 

E5: Ja, för det var väldigt annorlunda med vår förra lärare. Han pratade nästan bara franska.  

I: Mm?  

[…] 

E5: Ja, för vi fick lära oss också specifikt av vår förra lärare såhär ”ja, här är några fraser ni kan 

använda er av när ni inte förstår.”  

I: Okej.  

E5: Och då blev det nästan såhär… det blev nästan som en regel att bara… ”ni får bara fråga såhär.” 

Och då kanske man tyckte att ”åh, vad tjatigt!” men det tvingade en ju verkligen att kommunicera, 

alltså, utan att byta till svenska liksom.  

E5: Och det har jag känt att, kanske typ i början av den här terminen hade jag kanske frågat på 

franska, men ja, ju mer att det blev som svenska, ju mer… ja, det känns ju typ jättekonstigt om 

läraren pratar på svenska och att jag ändå ska, såhär, på franska… (skratt) Då känner man sig ju 

nästan lite besserwisser typ.  

 

4.1.5 Självuppfattningens betydelse för elevernas val av språk på lektionerna 

Eleverna upplever att de har mycket olika möjligheter att uttrycka vem de är på de olika 

språken. Att inte känna sig som sig själv, eller att uppleva att man inte kan ge personen 

man pratar med ”hela sanningen” om sig själv på målspråket, är något eleverna uttrycker 

oro över.  

I: […] Finns det något språk, […], där du eller ni upplever att ni är mer er själva?  

[…] 
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E3: Svenska. Därför att där känner jag att jag kan uttrycka mig på ett sådant sätt som liksom… 

speglar mig själv. Jag känner inte att jag har de orden på engelska eller framförallt inte på franska.  

I: Mm. Vad är det för typ av ord då? Är det liksom…  

E3: Nämen, jag vet inte, man liksom formulerar sig på ett särskilt sätt… jag kommer inte på något 

bra exempel… men alla pratar ju olika, och jag känner att jag har större valmöjligheter att prata som 

jag vill på svenska.  

I: Mm. Snarare än på franska där man kanske kan vissa uttryck eller…? 

E3: Mm.  

I: Känns det mer då att det blir styrt?  

E3: Ja.  

E1: Mm. Man kan liksom inte ge hela sanningen, om man säger så. Det kan som inte… man kan 

inte säga exakt det man vill säga, för att man kan inte de orden.  

[…] 

I: Tror ni då att det här också påverkar vad man väljer att prata för språk i klassrummet? Att man 

känner sig mer som sig själv, till exempel på svenska och så…  

E2: Mm.  

E3: Ja.  

E2: Alltså, det blir som att man blir så begränsad. Det blir som att man måste välja andra ord, […] 

man skulle aldrig ha sagt det egentligen. Det blir så enkelt.  

E1: Nej. Man blir ju en person i boken, på något sätt. Alltså, att man anpassar sig till personen man 

kan vara, och inte den man egentligen är.  

 

E5 menar att hen ofta känner sig stel och fyrkantig när hen pratar målspråket, och E4 

uttrycker att det kan kännas som att gå ut ur sin egen kropp och försöka kontrollera sig 

själv till att säga rätt saker. E5 uttrycker en oro över att uppfattas som dum när hen pratar 

målspråket, för att andra skulle kunna tolka det som att det hen kan uttrycka också 

reflekterar det hen har kapacitet att tänka. För att slippa obehaget hävdar båda eleverna 

att de hellre pratar sitt modersmål istället.   

E5: […] Jag kan tycka att det är väldigt svårt att, såhär, visa vem jag är på franska i alla fall. För 

såhär… för mycket av det som gör ens personlighet är ju liksom ens sätt att skämta, ens sätt att 

uttrycka sig… […] Alltså, jag tror absolut att man kan bli så pass bra på språket att man kan översätta 

sin personlighet, eller vad man ska säga, men jag tror just nu inte att jag är där än med franskan.  

I: […] Vad är det som känns begränsat, är det just ordförrådet, eller?  

E5: Ja, ordförrådet. Och liksom, att det inte är tillräckligt bekvämt att prata fritt, och som att jag 

kanske inte har känslan för språket. Jag tror att jag skulle vara mycket mer, såhär, stel och blyg och 

fyrkantig på franska, än vad jag är på svenska, för jag skulle bli såhär ”ah, de tycker säkert att jag 

är dum…”och sådär. Och jag kan också uppfatta ibland att… […] Så är det ju på svenska också att 

om man liksom bryter, eller om man inte kan allting helt perfekt så kommer många människor 

uppfatta en som att man också då typ inte är smart, fastän man kan kunna jättemycket. […] Och det 

är synd, men jag kan också känna att det gör att man blir, såhär, tillbakadragen på något vis.  

[…] 

E4: […] Nämen, alltså, precis, folk dömer ju, alltså, på det yttre och på det första intrycket och då 

liksom när man kommer dit och, liksom, uttalar hej fel, liksom såhär… […] Man har inte ordförrådet 
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att säga det man annars säger och om jag skulle dra det här på franska nu så skulle det ju ta år, 

liksom. Jag skulle inte ens kunna säga det jag vill säga, och då känns det som att det bara, liksom… 

”jag tycker det här, men jag kan inte ens uttrycka det”, liksom.  

[…] 

I: […] Vi säger som nu i klassrummet till exempel, att ni känner er mer som er själva på svenska… 

påverkar det något sätt vilket också språk ni väljer att prata?  

AE: Mm.  

E4: Det känns som att, om jag ska prata franska, då blir det som… det är svårt att förklara… men 

det är som att jag hoppar ur kroppen och försöker vara en front liksom, ”säg det här!”, liksom.   

E5: Exakt! Jättebra liknelse! 

E4: Och då känns det som att, jag vill ju hellre vara här, i mina egna axlar, liksom bara, och slappna 

av och liksom… inte försöka vara någonting annat, liksom. Och då tar jag ju det på svenska för att 

det känns bekvämt.  

E5: Ja, precis, det blir lite obekvämt. […] 

 

Känslan av att förstå eller inte förstå det läraren, eller någon annan, säger på målspråket 

tycks vara starkt kopplat till hur eleverna uppfattar sig själva och hur pass motiverade de 

känner sig. E3 menar till exempel att hen kan känna sig dålig om hen inte förstår vad som 

sägs, speciellt med tanke på hur länge hen studerat franska. Extra jobbigt är det om E3 

inte känner sig förberedd.  

E3: Ja… man blir lite rädd, eller jag vet inte, jag känner mig… man känner sig ganska dålig, bara 

”jag har gått i franska såhär länge och jag förstår ändå inte det här”. Men det är oftast att det blir 

så om det är oförberett. Eller man är liksom inte beredd, man kommer in i en situation och så är det 

franska… bara ”vad är det här ens för språk?”…  

 

E4 och E5 bekräftar upplevelsen av att känna sig dålig. Graden av förståelse tolkas som 

ett sätt att utvärdera hur lyckad eller misslyckad ens egen språkinlärning varit fram till 

den stunden. Ett missförstånd riskerar att få allting att framstå som att det varit helt i 

onödan, och särskilt, som E4 och E5 uttrycker det, om man studerat franska länge. Tanken 

att det är något skamligt eller överdrivet att reagera på det sättet, tycks späda på känslan 

av misslyckande ytterligare.  

E5: Man blir väl frustrerad typ. Och typ såhär, man känner sig dålig. Alltså jag kan bli såhär ”åh, 

jag skulle aldrig ha gått steg 5,! Jag kan ju ändå ingenting, jag kommer aldrig åka till Frankrike!”, 

typ sådär nästan. Men ja… jag vet inte, man kanske överdriver lite ibland, just i frustrationen.  

[…] 

E4: Jag tycker det beror lite på… för till exempel, vi hade någon hörövning för typ någon vecka 

sedan. Det var en massa siffror […] och… alltså, jag fixade inte en enda liksom […]. Och det är 

som så himla tråkigt efter liksom år av pluggande så kan jag inte ens höra vad tretusenniohundra, så 

förstår jag inte det liksom… […] 

E5: Ja, nämen jag förstår det verkligen! Det är just det att man bara ”jag har pluggat det här så 

länge och ändå känns det som att jag inte kan någonting!”, liksom. […] 
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Parallellt tycks en förmåga att förstå fungera som ett kvitto på att man gjort rätt, att det 

var värt något att studera språk. Glädjen av att förstå och göra sig förstådd, menar E5, är 

särskilt påtaglig då samtalet förs med en förstaspråkstalare. 

E2: Ja, eller alltså jag kan tänka på när det var någon fransk person som pratade med mig, och då 

pratar de ju väldigt, såhär, enkel franska och att då faktiskt förstå vad de säger, det känns såhär 

”yeees!” (skratt). Alltså det känns så bra, för det man då hörde och kunde det lär man sig ju ännu 

mer då. Så att det verkligen fastnar, så det känns väldigt bra. Och då blir man också motiverad att 

fortsätta, att man vill känna så hela tiden.  

E4: Då är man glad! (skratt) Bara, ”åh, gud jag förstod!”. Även såhär, på nyheter ibland, och då! 

Att förstå en hel mening, såhär, en riktig situation, då blir det, såhär, ”Ah! Jag förstod den där 

meningen! Vad härligt!”  

E5: Det är kul. Man känner sig, såhär, bra.  

I: Ja. Blir det då som en bekräftelse på att ni gjort rätt? […] 

E5: Ja, absolut. Att det verkligen varit givande, liksom. Det roligaste är ju någon gång när man 

hamnat i en situation då man faktiskt såhär, kunnat prata franska med någon som är fransk. Och de 

kanske har tyckt att ”åh, vad duktig du är!”, och typ såhär ”åh, jag fattar!”, alltså typ att man har 

förstått varandra. Det tycker jag har varit såhär, det roligaste, typ, som har kommit av att ha 

franskundervisning. Då blir man väldigt taggad och bara ”åh, men det är ju faktiskt roligt att kunna 

ett till språk!”.  

I: Är det speciellt just att det är någon som kanske inte förstår svenska, till exempel?  

E5: Ja, det är väl det som blir som så… bara ”ja, till och med den som egentligen liksom har 

superkoll på det här, tyckte att det var bra!”, liksom. Typ sådär.  

 

4.1.6 Upplevelser av autentiska och icke-autentiska språksituationer 

Eleverna ger under intervjuerna uttryck för upplevelser av att olika språksituationer är 

mer eller mindre ”på riktigt” – alltså att de har en varierande grad av autenticitet. Generellt 

tycks det vara så att ju mer spontan och ju mindre tillrättalagd en samtalssituation är, 

desto mer autentisk upplevs den av eleverna. Talspråk upplevs mer autentiskt än 

skriftspråk.  

E1: Alltså, man går ju inte språk för att man ska lära sig skriva. Man vill ju kunna tala språket också. 

Alltså det är ju… man måste få öva på att tala för det är ju det man ska göra. Man kan ju inte åka till 

Frankrike och sitta och skriva ned allting och visa på lappar såhär till folk, för att det funkar ju inte 

[…].  

E1: Och ofta när man lär sig franska är det ju de här grundfaserna och de kanske inte används så 

ofta egentligen. […] Men när man lär sig så grammatiskt korrekt… det är ju inte samma sak som 

talspråk liksom. Det är det ju inte.  

I: Nej… att det är lite mindre formellt och sådär?  

E1: Ja, man vill ju lära sig… man vill ju inte prata såhär jätteformellt konstant heller, utan man vill 

ju lära sig att prata som man pratar med kompisar ungefär.  

 

Omvänt gäller att ju mindre spontan och ju mer tillrättalagd en samtalssituation är, desto 

mindre autentisk upplevs den. Vem man pratar med påverkar också hur pass autentisk en 
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samtalssituation upplevs. Allra mest autentisk upplevs en samtalssituation med en 

förstaspråkstalare. Allra minst autentisk upplevs en samtalssituation med andra 

främmandespråksinlärare, på samma nivå som eleven själv – och beskrivs ofta som ”på 

skoj”.  

E5: […] Det roligaste är ju någon gång när man hamnat i en situation då man faktiskt såhär, kunnat 

prata franska med någon som är fransk. Och de kanske har tyckt att ”åh, vad duktig du är!”, och typ 

såhär ”åh, jag fattar!”, alltså typ att man har förstått varandra. Det tycker jag har varit såhär, det 

roligaste, typ, som har kommit av att ha franskundervisning. Då blir man väldigt taggad och bara 

”åh, men det är ju faktiskt roligt att kunna ett till språk!”.  

I: Är det speciellt just att det är någon som kanske inte förstår svenska, till exempel?  

E5: Ja, det är väl det som blir som så… bara ”ja, till och med den som egentligen liksom har 

superkoll på det här, tyckte att det var bra!”, liksom. Typ sådär.  

I: […] I vilka situationer möter ni talad franska i er vardag? Är det liksom enbart i skolan eller kan 

ni komma på något annat? 

[…] 

E3: Jag känner att det är lite att man pratar med sina kompisar, lite såhär oseriös franska, eh… men 

det är inte några mer avancerade samtal utan det är mer, såhär på skoj. Att man säger oui oui.  

I: Hittar ni sådana situationer någon gång, att ni liksom […] träffas och pratar mer spontant, eller..?  

[…] 

E5: […] Det var mer faktiskt förut, när jag gick på högstadiet. […] Vi hade någon sån här grej att 

vi gjorde franska kvällar ibland då vi liksom… […] vi brukade göra […] franska typ pain au 

chocolat, och lite sånt. […] Alltså, allmänt också, vi hade lite mer det som du beskriver, att när vi 

gick i korridoren så sa vi vissa saker på franska på skoj, och lite så. Men det gjorde som att man blev 

ganska bekväm i typ språket.  

 

Den autentiska situationen lyfts oftast fram som optimal för språkinlärningen, och som 

något eleverna bedömer att de kommer att stöta på om de till exempel reser till ett land 

där språket talas. Verklighetsförankringen tycks också viktig för elevernas motivation. Ju 

mer autentisk en språksituation bedöms vara, desto mer motiverande upplevs den, och 

tvärtom. 

E2: […] Jag har ju varit i Frankrike i kanske tre gånger och under en period så var jag ju faktiskt 

med en familj och sådär… eller två, men ja… så jag har hört ganska mycket franska, och det är 

såklart att vissa tillfällen så förstår man ingenting. Men, jag vet inte, jag blir väl ännu mer motiverad 

att lära mig förstå. Och jag menar, när man hör franska mycket och man är med folk som… alltså, 

bara fransmän överallt… alltså, det är så kul för man lär sig så snabbt att förstå. Kanske inte allt, 

såklart, men grundord de använder ofta till exempel. 

E1: Jamen, att man lär sig språket bäst genom att vara där de pratar det flytande. Alltså, det märker 

ju jag med engelskan, att när jag har varit i England så lär jag mig mer då. Jag känner mig ju… alltså 

när man är i en situation där man tvungen att prata engelska för att de kan ingen svenska så känns 

det som att man lär sig mer, att man utvecklas mer, än när man sitter i ett klassrum och läraren kan 

svenska, och läraren pratar svenska med en… […] När man liksom har det alternativet att falla 

tillbaka på. […] 
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E5: Alltså jag tror lite att.. alltså, man kan liksom öva sig att lära språket, och liksom läsa, se på film 

och allt sånt, men jag tror att, alltså, att man kommer till en brytpunkt där, liksom, enda sättet att bli 

bättre verkligen är att liksom, fara någonstans och (*hostar till*) umgås med fransktalande och 

liksom leva ett liv då man pratar franska främst. Det är nog det bästa sättet att verkligen bli duktig 

på det, och helt, alltså så, avslappnad.[…]  

[…] 

E5: […] Men man behöver inte bedöma så hårt på det här fria (talövningar, reds. anm.). Det är väl 

mer att man ska få testa på det. För det är som det som på något sätt kommer räknas sen när man… 

lever sitt liv och inte går i skolan, liksom. (skratt) 

E4: Ja, man kommer inte förbereda tal för alla personer man kommer träffa någon gång, liksom! 

(skratt) Såhär, beskriva vägen om jag skulle träffa någon här, liksom.  

4.2 Sammanfattning elevintervjuer 

Eleverna tycker det är viktigt att både få höra och tala målspråket i stor utsträckning på 

lektionerna, och samtliga elever uppger att de skulle vilja att läraren använde sig av 

målspråket i högre grad än i nuläget. Eleverna på steg 2 och 3 vill att läraren kompletterar 

med översättningar, och särskilt om det gäller instruktioner eller viktig information. De 

vill också ha kvar möjligheten att fråga på modersmålet om det är något de inte förstår 

(Jfr reiteration, Sampson, 2011:298).  

Samtliga elever som intervjuats menar att de använder målspråket främst när det krävs 

av dem. Elevernas spontana målspråksanvändning tycks överlag låg. Eleverna föredrar 

att prata målspråket i mindre grupper, och med personer de känner väl. Att prata 

målspråket i helklass är i båda elevgrupperna förknippat med mycket stress och oro.   

De bedömningstillfällen som förekommer av elevernas muntliga produktion tycks 

uteslutande vara av summativ karaktär1, och sker oftast i större grupper, med styrda 

ämnen och efter det att eleverna fått tid att förbereda vad de vill säga. I 

bedömningssituationer vill eleverna helst ha fått möjlighet att förbereda det de ska prata 

om, så att det de säger kan bli så perfekt som möjligt (Jfr Yoshida, 2013:943).  

När eleverna väljer att prata modersmålet beror det till stor del på att de upplever det 

betydligt mer ansträngande att prata målspråket. Få tillfällen där de uppmuntras att prata 

målspråket på lektionerna upplevs också göra det särskilt stelt och konstigt när det väl 

krävs av dem. Eleverna menar att de oftast byter till modersmålet för att de saknar ett ord 

eller uttryck på målspråket (Jfr equivalence, Sampson, 2011:297).  

                                                 
1 Alltså en bedömning som sammanfattar och resulterar i ett betyg – i motsats till en formativ bedömning 

som inte resulterar i ett betyg utan syftar till att föra lärandet framåt, och till exempel kan bestå av 

feedback (Lindström (red.). 2011). 
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Eleverna jämför sig frekvent med de andra i klassen, och uttrycker en oro över att vara 

sämre än de andra. Både att känna sig sämre än alla andra och att känna sig bättre än alla 

andra, menar eleverna, inverkar kraftigt negativt på deras vilja att prata målspråket (Jfr 

Yoshida, 2013:941).  

Även läraren spelar stor roll i att påverka vilket språk eleverna väljer att tala. Läraren 

initierar med sitt val av språk ett slags språkligt kontrakt, som eleverna ogärna upplever 

att de vill bryta. Om läraren i hög utsträckning pratar franska tenderar eleverna att 

anstränga sig mer för att tala målspråket. Om läraren däremot ofta använder sig av 

elevernas modersmål upplever eleverna det som att läraren då sänder signalen att det är 

okej för dem att göra samma sak (Jfr Stoltz, 2011:203). 

Eleverna upplever det som att det är stor skillnad på hur mycket de kan uttrycka sin 

personlighet på de två språken. Rädslan att inte känna sig som sig själv, eller att inte 

kunna ge personen de pratar med en korrekt bild av de själva, gör att de hellre pratar 

modersmålet, om de får välja (Jfr Yoshida, 2011:938) .  

Eleverna ger under intervjuerna uttryck för upplevelser av att olika språksituationer är 

mer eller mindre autentiska. Generellt tycks det vara så att ju mer spontan och ju mindre 

tillrättalagd en samtalssituation är, desto mer autentisk upplevs den av eleverna. Omvänt 

gäller att ju mindre spontan och ju mer tillrättalagd en samtalssituation är, desto mindre 

autentisk upplevs den. Vem de pratar med påverkar också till stor del hur pass autentisk 

en samtalssituation upplevs. 

Den autentiska situationen lyfts ofta fram av eleverna som optimal för 

språkinlärningen, och som något eleverna bedömer att de kommer att stöta på om de till 

exempel reser till ett land där språket talas. Ju mer verklighetsförankrad en 

samtalssituation är, desto mer motiverande upplevs den, och tvärtom. Alltså upplever 

eleverna en autentisk språksituation mer motiverande än en icke-autentisk sådan. 

4.3 Enkäter 

Under denna rubrik redovisas resultatet av enkätundersökningarna. Totalt inkom 23 svar, 

varav 3 svar från steg 2 och 3, 14 svar från steg 3 och 6 svar från steg 4 och 5. Resultatet 

har efter analysen kunnat delas in i fyra olika teman, där de första tre temana utgörs av 

frågeställningarna. Det sista temat faller inom ramen för de två sista frågeställningarna, 

men bedömdes vara så pass framträdande att det behandlas under en separat rubrik.  
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4.3.1 Hur upplever eleverna undervisning på målspråket jämfört med undervisning 

på modersmålet? 

Eleverna uppfattar det generellt som att läraren pratar franska ganska jämt fördelat över 

lektionstimmarna. När läraren pratar målspråket tolkar eleverna det som att det främst är 

för att starta upp lektionerna, ställa frågor, ge beröm eller för att avsluta lektionerna. 

Eleverna menar att läraren pratar franska främst vid genomgångar av texter eller övningar 

i läroboken, vid samtalsövningar och vid uttalsövningar.  

Eleverna uppfattar det som att läraren mest pratar svenska i mitten av lektionerna, och 

främst för att ge instruktioner, för att förtydliga och för att kontrollera att klassen förstått 

(Jfr Martin-Jones, 2000:3). Läraren pratar oftast svenska då det rör sig om 

grammatikgenomgångar och översättningsövningar. Även övningar i fritt skrivande, 

menar eleverna, sker främst på svenska.  

Eleverna upplever överlag att fördelningen mellan franska och svenska i 

undervisningen är lagom, men här skiljer sig resultaten ganska påtagligt mellan de olika 

stegen. Vissa elever på steg 3 menar till exempel att det är för mycket franska och för lite 

svenska i undervisningen, medan hälften av eleverna på steg 4 och 5 istället upplever att 

det är för mycket svenska och för lite franska i undervisningen. Samtliga elever som 

svarat från steg 4 och 5 vill att läraren mest pratar på franska, men förtydligar på svenska 

om det behövs. Eleverna på de lägre stegen är mer kluvna, där vissa vill att läraren pratar 

lika mycket franska som svenska.  

Vad gäller hur mycket eleverna uppskattar att de förstår när läraren pratar franska 

skiljer sig resultaten också mycket åt mellan de olika stegen. På en skala från 1 till 10 

placerar sig eleverna i genomsnitt på 6,7. Eleverna på steg 1 och 2 placerar sig i 

genomsnitt på 5,3. Eleverna på steg 3 placerar sig på 6,4 i genomsnitt, och eleverna på 

steg 4 och 5 på 8 i genomsnitt.  

Om eleverna inte förstår vad läraren säger på franska tar eleverna till olika strategier, 

där det vanligaste är att fråga en kompis.  

4.3.2 I vilka situationer pratar eleverna målspråket på lektionerna? 

Eleverna uppger att de främst pratar franska när de presenterar något i mindre grupper, 

när de pratar om givna ämnen i mindre grupper, när de presenterar något inför hela 

klassen och när de svarar på frågor från läraren.  
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Om eleverna, medan de pratar franska, stöter på något de inte kan uttrycka uppger de 

att de har olika strategier för att komma runt problemet. Nästan samtliga elever påstår att 

de frågar läraren eller en kompis på svenska hur man säger det. Endast fem elever menar 

här att de frågar läraren eller en kompis om hjälp på franska. Några menar också att de 

kollar upp ordet eller uttrycket i en ordbok.  

Om en kompis till eleverna stöter på någonting som hen inte kan uttrycka på franska 

menar de flesta att de frågar personen vad hen vill säga på svenska. Endast tre elever 

uppger att de frågar kompisen på franska vad hen vill säga. Många uppger också att de 

försöker hjälpa kompisen genom att ge förslag på ord eller uttryck.  

Till skillnad från vad som framkom i intervjuerna, uppger majoriteten av eleverna att 

de helst vill ha fått tid att förbereda nyckelord när de ska prata franska (Jfr Yoshida, 

2013:943). Endast två elever uppger att de helst vill prata fritt när de pratar franska. Här 

skiljer sig resultaten inte heller nämnvärt åt mellan de olika stegen, utan eleverna tycks 

förhållandevis överens. Eleverna uttrycker att det de får träna mest på i 

franskundervisningen är att prata fritt, även detta till skillnad mot vad som framkom i 

intervjuerna. När eleverna ombeds motivera varför de vill förbereda sig innan de pratar 

uttrycker de sig exempelvis såhär:  

för det känns mest trygt 

Jag vill kunna visa vad jag kan men ändå inte göra bort mig. 

Det underlättar och motverkar delvis avbrott i dialogen/monologen. 

om jag läser innantill från en text lär jag mig inte så mycket, men om jag har kunnat förbereda vad 

jag ska säga och sen hunnit skriva ner nyckelord blir det lättare eftersom att jag då har hunnit fundera 

ut formuleringar. det går inte om man ska prata på rak arm och då är det lätt att man trasslar in sig i 

meningar som man inte har ord att avsluta med. 

Jag känner mig inte tillräckligt säker i språket för att kunna prata fritt och flytande utan en förberedd 

text. Om jag får förbereda en text så kan jag kontrollera språk, grammatik och om det faktiskt får 

fram det jag vill säga. Trots detta vill jag lära mig att tala mer fritt och jag förstår varför det är en 

del av undervisningen. 

Detta beror självklart på vilken situation det är. Är jag med en kompis vill jag prata fritt eftersom 

det är svårare för mig, och därmed lär jag mig mer. Om det är något längre jag ska säga inför hela 

klassen vill jag förbereda mig så att jag uttalar ord rätt, grammatik o.s.v. Om jag inte förbereder mig 

finns det en ganska stor "risk" att jag fastnar och hakar upp mig på vissa saker, och då blir jag 

stressad och sen blir det vara värre. 

 

Nästan samtliga elever menar att de har störst möjlighet att uttrycka den de är och sin 

personlighet på svenska, när valet står mellan franska och svenska. När eleverna ombeds 

motivera sitt svar resonerar de exempelvis såhär: 
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jag har inte tillräckligt många ord och uttryck på franska som på svenska. Detta gör att jag inte kan 

prata på ett sätt som är unikt för mig utan ett som är format efter vilka ord vi har lärt oss. 

Det är mitt modersmål och jag har pratat det hela livet. Franska har jag också talat i några år, men 

ett relativt nytt språk är lite utmanande att lära sig.  

För att jag kan svenska mycket bättre och då är inte ingenting som håller mig tillbaka, om jag ska 

prata franska blir det som att det är en spärr eftersom jag måste fundera länge först innan jag säger 

det jag vill.  

Jag kan fortfarande inte prata spontant på franska så bra och vet inte tillräckligt mycket hur man 

bygger meningar. 

Svenska är mitt modersmål och jag är inte så bra på franska (jag suger) 

 

Om eleverna själva får uppskatta huruvida de tror att de skulle klara av att prata med 

någon enbart på franska svarar i princip hälften ja och hälften nej, där ett fåtal fler svarat 

nej. Här skiljer sig svaren mycket åt mellan de olika stegen, där samtliga elever som svarat 

från steg 1 och 2 inte tror att de skulle klara det, medan nästan alla elever som svarat från 

steg 4 och 5 tror att de skulle klara av det. När de elever som svarat nej ombeds fundera 

över vad de tror hade behövts för att de skulle klara av det, svarar de exempelvis såhär:  

Mer övning i vanliga, användbara uttryck. Finns simpla fraser som jag inte har en aning om hur man 

uttrycker. 

större ordförråd 

Få mer tips på hur man kan uttrycka sig, exempelvis när vi ska prata i mindre grupper om något 

bestämt ämne.  

Kunna förstå snabbt pratande franska och kunna formulera meningar snabbt, vilket jag inte tycker 

går just nu. Just nu kan vi mest enstaka ord och fraser, jag tycker inte att vi har den sortens flyt.  

Kanske få influeras mer av franskan, exempelvis genom att resa till Frankrike och bo där en stund.  

Större kunskap gällande språket. Till exempel större ordförråd och bättre uttal. 

en ordbok  

Att det är en väldigt simpel situation, eller att jag fått förbereda stödord innan. 

 

4.3.3 I vilka situationer pratar eleverna inte målspråket på lektionerna? 

Eleverna uppger att de främst pratar svenska när de ställer frågor till kompisar eller svarar 

på frågor från kompisar. De menar också att de pratar svenska när de omformulerar eller 

förtydligar någonting de sagt, och när de pratar fritt i mindre grupper (Jfr Stoltz, 2011:202 

samt Sampson, 2011:299). Eleverna på steg 1 och 2 tycks prata mest svenska på 

lektionerna, då de markerat att de pratar svenska i 11 fall av 14. Omvänt tycks eleverna 

på steg 4 och 5 prata minst svenska på lektionen, då de endast markerat att de pratar 

svenska i 8 fall av 14. Detta går emot resultaten av Sampsons studie (2011:302), som 

indikerade att kodväxling förekommer i samma utsträckning oavsett språklig nivå.   
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4.3.4 Elevernas upplevelser av klassrumsklimatet  

När eleverna ombeds uppge, på en skala från 1 till 10, hur pass väl de känner de andra i 

sin franskgrupp landar eleverna i genomsnitt på en 4. Resultatet skiljer sig mycket åt 

mellan de olika stegen, där eleverna från steg 1 och 2 uppger 4 i genomsnitt och eleverna 

från steg 4 och 5 uppger 6 i genomsnitt. Allra sämst tycks eleverna från steg 3 känna 

varandra, där genomsnittet landar på 3. Detta bekräftar resultaten som framkom i 

intervjuerna, där framförallt steg 3 lyfts fram som en kurs där man inte känner varandra 

så väl.  

Majoriteten av eleverna menar att de kände någon eller några i gruppen innan de 

började, och framförallt eleverna på steg 4 och 5 uppger att de kände några eller flera 

andra elever sedan tidigare.  

När eleverna ombeds bedöma sina egna språkkunskaper i förhållande till de andra i 

klassens, svarar majoriteten att de anser dem vara likvärdiga med sina klasskamraters. 

Detta gäller för alla steg. Resultatet står i kontrast till intervjuerna, där framförallt steg 3 

lyftes fram som en kunskapsmässigt mycket ojämn grupp av flera informanter.  

På frågan om eleverna känner att de lär sig något av att ha samtalsövningar med de 

andra i klassen svarar en klar majoritet ja. Endast tre elever svarar nej, och motiverar sina 

svar på följande sätt:  

Folk är blyga och vill ofta inte prata, det känns som de blir överväldigade så fort man anstränger sig 

och experimenterar lite med det man kan. 

Tror att jag lär mig lite, men att det är svårt när alla är på ungefär samma nivå. Även om man kan 

hjälpa varandra, så känns det som att ingen av oss riktigt kommer någon vart med språket. Det blir 

som ofta att man sitter och pratar, fastnar, säger något på svenska, och sedan fortsätter.  

Det brukar inte bli ett riktigt samtal. Det går ofta inte att säga det man vill säga för att kunskapen 

inte räcker till. 

 

När dessa elever ombeds fundera över vad som hade behövt förändras för att de skulle 

uppleva samtalsövningarna mer givande, svarar de såhär:  

Lite mer förberedelsetid, och att hitta en bra balans där diskussionen är ledig men samtidigt att alla 

tar den på allvar. Det är lätt att bara ge upp annars.  

Få prata mer med folk som är på samma nivå, och inte hela tiden få den där stämpeln ba "nej jag 

hamnade i din grupp, du som är så duktig, jag kan ju ingenting!" för så upplever jag att folk gör när 

de ska prata med mig istället för att försöka. trots att jag inte ens är så himla mycket bättre än dom 

men man får typ den stämpeln i gruppen bara för att man är engagerad 

Lära mig mer grundläggande saker med språket, gå igenom fler användbara fraser, vänja mig vid 

grammatik i meningar och hur ord böjs. Jag skulle vilja träna mer på uttal. Det skulle vara bra att 

lära känna andra i klassen för jag tror att det skulle bidra till att skapa en mer avslappnad, trivsam 

och lärorik miljö.  
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Enkäterna bekräftar intervjuresultaten, i det att lärarens val av språk i hög grad påverkar 

elevernas val av språk på lektionerna. Om läraren ställer en fråga på målspråket svarar 

eleverna på målspråket. Om läraren ställer en fråga på modersmålet svarar eleverna på 

modersmålet.  

Likaså tycks relationen till viss del vara den omvända – att eleverna kan påverka 

läraren med sitt val av språk. Om eleven ställer en fråga på målspråket menar samtliga att 

läraren också svarar på målspråket. Om eleven däremot ställer en fråga på modersmålet, 

menar de flesta att läraren också svarar på modersmålet – även om vissa hävdar att läraren 

i de fallen svarar på målspråket.  

4.4 Sammanfattning enkäter  

Eleverna uppfattar det som att lärarens målspråksanvändning är relativt jämn fördelad 

över lektionstimmarna. Eleverna tolkar det också som att lärarens målspråksanvändning 

och modersmålsanvändning fyller olika syften. De menar att läraren pratar franska för att 

inleda eller avsluta lektionen, samt för att ställa frågor eller ge beröm. De övningar som 

gås igenom på målspråket, menar eleverna, är främst genomgångar av lärobokstexter eller 

läroboksövningar, samtalsövningar och uttalsövningar.  

När läraren pratar svenska uppfattar eleverna det istället som att läraren gör det i syfte 

att instruera, förtydliga och kontrollera att klassen förstått. Detta faller tydligt inom ramen 

för det Martin-Jones (2000) kallar deltagarorienterad kodväxling.  

Grammatikgenomgångar och översättningsövningar tycks enligt eleverna oftast ske på 

svenska. Eleverna som svarat på enkäterna upplever överlag att fördelningen mellan 

franska och svenska i undervisningen är lagom, vilket går emot bilden som framkom i 

intervjuerna.  

Graden av förståelse när läraren pratar franska tycks variera beroende på vilket steg 

eleverna läser, där eleverna på de lägre stegen uppger att de förstår minst och eleverna på 

de högre stegen uppger att de förstår mest.  

När eleverna själva får beskriva i vilka situationer de pratar målspråket menar de att 

det främst sker när de presenterar något i mindre grupper eller inför hela klassen, samt 

när de pratar om givna ämnen i mindre grupper eller svarar på frågor från läraren. Detta 

bekräftar intervjupersonernas upplevelse av att i huvudsak prata målspråket under styrda 

former, och i syfte att bli bedömda.  
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Till skillnad från vad som framkom i intervjuerna uppger dock eleverna som svarat på 

enkäterna att de framförallt behöver tid att förbereda sig när de ska prata franska (Jfr 

Yoshida, 2013:943). Mycket få elever uppgav att de helst ville prata fritt när de pratar 

franska. Eleverna menar också att det de får träna mest på i franskundervisningen är att 

prata fritt – något som tycks stå i kontrast till både vad som framkom i intervjuerna och 

till hur eleverna i enkäterna inledningsvis uppskattade sin egen målspråksanvändning.  

När eleverna ombeds fundera över i vilka situationer de pratar modersmålet på 

lektionerna tycks det i de allra flesta fall röra sig om interaktioner med kompisar. De 

menar också att de pratar svenska när de omformulerar eller förtydligar någonting de sagt, 

och när de pratar fritt i mindre grupper (Jfr Stoltz, 2011:202 samt Sampson, 2011:299-

301). Modersmålsanvändningen tycks större bland eleverna på de lägre stegen och mindre 

bland eleverna på de högre stegen. Detta stämmer också väl överens med intervjusvaren.  

När eleverna själva får bedöma sina egna språkkunskaper i förhållande till de andra i 

klassens, svarar en stor majoritet att de anser dem vara likvärdiga med sina 

klasskamraters. Detta gäller för alla steg. Resultatet skiljer sig från det som framkom i 

intervjuerna, där framförallt steg 3 lyftes fram som en kunskapsmässigt mycket ojämn 

grupp av flera informanter.  

Läraren tycks kunna påverka eleverna i valet av språk. Om läraren till exempel ställer 

en fråga på målspråket menar eleverna att de svarar målspråket. Om läraren istället ställer 

en fråga på modersmålet svarar eleverna på modersmålet. Detsamma tycks även gälla den 

omvända relationen, alltså när eleverna frågar läraren något.  
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5 Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras resultatet av studien. Förslag på vidare forskning 

presenteras också.  

5.1 Resultatdiskussion 

För att inledningsvis diskutera resultatet av min första frågeställning, hur upplever 

eleverna undervisning på målspråket jämfört med undervisning på modersmålet, går det 

att urskilja en slags motsägelsefullhet i elevernas upplevelser. Å ena sidan har eleverna 

en uppfattning om vad de bedömer vara en optimal undervisningssituation, å andra sidan 

har de en helt annan av vad som känns tryggt. Att ”bada” i språket, d.v.s. att höra och tala 

målspråket i så stor utsträckning som möjligt, lyfts fram av många som det mest idealiska 

för språkinlärningen. Samtidigt tycks lektionstillfällena erbjuda en verklighet där 

eleverna hela tiden kompromissar med sin idealbild för att känna sig bekväma och säkra. 

Exempelvis bidrar en jämförelsekultur och frekventa bedömningssituationer till att 

eleverna känner ovilja inför att prata målspråket – även om de egentligen skulle vilja prata 

mer.   

Detta resultat anknyter på ett mycket direkt sätt an till Reiko Yoshidas (2013) studie 

om hur elevers självuppfattning påverkar deras val av språk i klassrummet. Tydligast är 

hur eleverna i den här studien har en stark uppfattning om en ideal språkinlärning (inre 

faktor), som står i konflikt med jämförelser med andra språkinlärare och tidigare negativa 

erfarenheter av att använda målspråket (yttre faktorer) (jfr Yoshida, 2013:943). Studien 

bekräftar också Yoshidas  iakttagelser av att de yttre faktorerna tycks minska i betydelse 

ju bättre gruppen känner varandra (2013:942). Allra störst vikt vid yttre faktorer tycks 

eleverna på steg 3 lägga, där eleverna i början av kursen dels möter helt nya elever, men 

också en helt ny skola och en helt ny lärare. Eleverna på steg 4 och 5 ger uttryck för en 

helt annan trygghet vad gäller klassrumssituationen, delvis på grund av att 

gruppmedlemmarna känner varandra sedan tidigare, och delvis eftersom de upplever 

gruppen homogen i fråga om språkkunskaper och motivation.  

Resultaten är därför också i högsta grad intressanta ur ett pedagogiskt perspektiv. Är 

det viktigaste att etablera en god klassrumsmiljö och en god självuppfattning hos 

eleverna, genom att till exempel låta dem skriva ned exakt vad de ska säga inför en 

muntlig övning, eller ställa frågor på modersmålet – även om det kompromissar med 
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målet att i allt väsentligt bedriva undervisningen på målspråket? Eller är det viktigaste att 

insistera på en hög målspråksanvändning – även om det riskerar att medverka till en 

försämrad självuppfattning hos eleverna? Svaret är naturligtvis att det inte handlar om en 

antingen/eller-situation, utan att man som lärare bör arbeta kontinuerligt med båda 

perspektiven. Studien tyder dock på att det skulle kunna vara lämpligt att lägga lite extra 

vikt vid att förbättra klassrumsklimatet och elevernas självuppfattning i början av en kurs, 

eftersom det tycks kunna påverka den övriga språkinlärningen i så stor omfattning.  

En annan aspekt av resultatet som är intressant ur ett lärarperspektiv, är elevernas 

upplevelser av språksituationers autenticitet eller icke-autenticitet. De ger uttryck för att 

”riktiga” samtalssituationer är något som sker spontant, utan förberedelse och allra helst 

med en förstaspråkstalare. Denna bild tycks rimma dåligt med de samtalssituationer som 

eleverna hävdar att de möter i klassrummet, där de ofta får tid att förbereda sig och pratar 

om på förhand givna ämnen som ofta dessutom intresserar dem mycket lite.  

Att koppla samman en autentisk språksituation med något som i huvudsak sker utanför 

klassrummet, i ett land där språket talas som förstaspråk, är potentiellt mycket 

problematiskt ur en motivationssynpunkt. Varför ska eleverna anstränga sig för att prata 

målspråket i klassrummet om det språkutbyte som sker där ändå bara upplevs som ”på 

skoj”? Andrew Sampson (2011), som identifierat att språkövningar i ett 

främmandespråksklassrum ofta upplevs tillrättalagda eller konstlade, menar att eleverna 

skulle gagnas av att uppmuntras att använda målspråket för ”riktiga” och direkta syften, 

d.v.s. som kommunikationsspråk (Sampson, 2011:298). Eleverna i den här studien 

föreslår friare talövningar och egenvalda samtalsämnen för att öka motivationen att tala 

språket.  

Aspekten att öka upplevelsen av målspråksanvändningen i klassrummet som något 

autentiskt talar för att som lärare insistera på en målspråksanvändning, men återigen, 

ytterst blir det en fråga om avvägning. Som vi har sett är elevernas upplevda trygghet i 

en språksituation oerhört central för deras självuppfattning, och för viljan att ytterligare 

använda målspråket (Jfr Yoshida, 2013:947). En möjlig lösning skulle vara att förse 

eleverna med ett antal fraser på målspråket, för att exempelvis kunna fråga vad någonting 

betyder eller ursäkta sig vid sen ankomst, och som lärare insistera lite extra på 

användningen av just dessa uttryck. På så vis ställs inte eleverna inför känslan av att vara 

helt oförberedda på en språksituation där de behöver använda målspråket för direkta, 
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kommunikativa syften, och de behöver heller inte känna att de utmanar en klassrumsnorm 

varje gång de tar initiativ till att tala målspråket.   

Vad gäller resultatet av mina två andra frågeställningar, i vilka situationer använder 

sig eleverna själva av målspråket samt i vilka situationer använder sig eleverna inte av 

målspråket har en del intressanta aspekter redan diskuterats i förbifarten. Exempelvis är 

det värt att verkligen understryka hur stor betydelse klassrumsklimatet tycks ha för 

målspråksanvändningen. Det är också intressant att notera att elevernas sociala projekt i 

alla fall inledningsvis tycks väga mycket tyngre än deras inlärningsprojekt. Att undvika 

att prata målspråket för att undvika att skämma ut sig – och därigenom trygga sin sociala 

status – upplevs långt viktigare än att ta sociala risker som gynnar den egna 

språkinlärningen bäst. De beskriver till exempel inledningsvis en ideal 

inlärningssituation, med intensiv, spontan, målspråksanvändning  men modifierar den 

sedan genast genom att säga att de i helklassituationer, eller i bedömningssituationer vill 

ha chansen att fråga på modersmålet, eller förbereda vad de ska säga – för att undvika att 

göra fel. Att som lärare föra en dialog med eleverna kan enligt Sampson (2011:302) vara 

nyttigt, och fungera som ett sätt att hjälpa dem att bli medvetna om sina egna 

beteendemönster och lärandemål.  

Ytterligare en viktig aspekt av resultatet är den lilla eller till och med obefintliga 

mängd undervisningstid som tycks läggas på uttalsövningar i förhållande till hur ofta det 

bedöms summativt. En elev uttrycker att osäkerheten inför att använda målspråket ökar 

eftersom hen aldrig fått någon feedback på sitt uttal – något hen bedömer vara mycket 

viktigt för att kunna tala målspråket på ett bra sätt. Flera elever understryker även vikten 

av att få förbereda sig för att känna sig trygga i muntliga situationer på målspråket (Jfr 

Yoshida, 2013:943). Att eleverna då helt utan feedback på sitt uttal eller undervisning om 

uttal därför känner sig oförberedda och oroliga inför att tala målspråket är föga 

förvånande. I vilken annan skolsituation, kan man fråga sig, bedöms elever frekvent på 

kunskaper de sällan eller aldrig fått chansen att utveckla? Det är inte svårt att se att det 

vad gäller uttalsövningar kan finnas mycket rum för förbättring, och heller inte svårt att 

se att det skulle kunna ge eleverna en ökad trygghet i att använda målspråket.  

Slutligen är det väl värt att poängtera hur stor roll lärarens val av språk tycks spela för 

elevernas val av språk. Lärarens språkval verkar initiera ett slags språkligt kontrakt, som 

eleverna sedan har att förhålla sig till. Eftersom både intervjuerna och enkäterna indikerar 
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att eleverna inte pratar målspråket om det inte krävs av dem – och eftersom eleverna ger 

uttryck för att lärarens målspråksanvändning upplevs normsättande – är det rimligt att 

anta att man som lärare potentiellt har stor möjlighet att själv påverka hur mycket eleverna 

pratar målspråket i klassrummet.  

Här syns tydliga likheter med resultatet i Joakim Stoltz (2011) studie. Han observerar 

exempelvis att eleverna, när läraren ställer en fråga på målspråket och sedan översätter 

den till modersmålet, uteslutande svarar på modersmålet (2011:203).  

Att som lärare i hög utsträckning prata målspråket, men tillåta att eleverna 

kompletterar sin målspråksanvändning med uttryck eller frågor på modersmålet ter sig 

därför vara en lösning som dels ger en känsla av trygghet och dels språklig stimulans åt 

eleverna – med reservation för de lägre stegen där en från lärarens sida högre grad av 

modersmålsanvändning kan vara rättfärdigad med tanke på deras upplevda låga grad av 

förståelse.  

5.2 Vidare forskning  

Ett förslag på vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att genomföra en större 

enkätundersökning, där framförallt nybörjarperspektivet täcks upp bättre. Detta för att i 

högre grad kunna generalisera resultaten, samt upptäcka om språkliga nybörjares synsätt 

liknar eller skiljer sig från andra språkelevers.  

En annan möjlighet skulle vara att mer konkret undersöka målspåksanvändningens 

relevans för lärandet – till exempel genom att över tid jämföra studieresultat mellan en 

grupp där hög målspråksanvändning råder och en annan grupp där låg 

målspråksanvändning råder.  

Slutligen skulle det vara intressant att närmre undersöka vilka effekter en ökad närvaro 

av utbytesstudenter i främmandespråksklassrum skulle kunna ha på elevers och lärares 

målspråksanvändning över tid – och dra slutsatser om det skulle vara gynnsamt att öka 

utbytet av studenter.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation – en kort presentation 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad är ditt modersmål? 

Hur länge har du studerat franska?  

I vilka situationer möter du talad franska i din vardag?  

 

Uppvärmningsfrågor 

Kan du minnas din allra första lektion i franska?  

Vad var det första du lärde dig att säga på franska?  

Hur kändes det att prata franska? Var det någon skillnad mot att prata svenska?  

 

Lärarens målspråksanvändning 

Berätta hur en typisk fransklektion kan se ut. (För att komma in på: När pratar din lärare 

franska/svenska på lektionen? (Början/slutet – särskilda ämnen?)) 

Tycker du att läraren pratar lagom, för mycket eller för lite franska under lektionen?  

Är det viktigt att höra franska? Vad lär du dig av det, tror du?  

Hur pass väl förstår du när din lärare pratar franska?  

Har du någon gång känt att du inte förstått någonting? Hur kändes det? Vad gjorde du då? 

Har du någon gång känt att du förstått allt? Hur kändes det?   

Finns det någon särskild del i undervisningen som du absolut vill att läraren tar på 

franska? Eller på svenska?  

 

Elevers målspråksanvändning 

Hur använder du dig själv av franska på lektionstid? (För att komma in på: När pratar du 

på franska/svenska på lektionen?)  

Hur känns det att prata franska? Känns det alltid likadant? Vilka är de två största 

skillnaderna mellan att prata franska och svenska?  

Är det viktigt att få prata franska? Varför? Vad lär du dig av det, tror du?  

Hur brukar det gå till när du ska prata franska  på lektionerna (fria/styrda ämnen, i vilka 

gruppkonstellationer osv)? Vad tycker du om det?  

Vill du helst prata spontant eller ha fått tid att förbereda dig när du ska prata franska? 

Varför? Vad får du oftast öva på i undervisningen?  

När du pratar med någon klasskompis under lektionen, vilket språk talar du då? (Om 

svaret är svenska: Hur skulle det vara om du pratade franska?)  
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Kan du ge något exempel på något som du inte kan uttrycka på franska, som du kan 

uttrycka på svenska? Vad gör du om du stöter på något sånt när du pratar? Hur känns det? 

Finns det något språk där du upplever att du är mer ”dig själv”? Hur kommer det sig?  

Hur skulle det fungera om läraren pratade franska hela lektionen? 

Hur skulle det vara om eleverna bara fick prata franska på lektionerna? Vad skulle krävas 

av läraren för att detta skulle fungera, tror du?  

Har du någonsin pratat med någon som bara förstår franska?  

Om ja: Kan du beskriva hur det var? 

Om nej: Tror du att du skulle klara av att prata med någon som bara förstår 

franska? (Om nej: Vad skulle behövas för att du skulle klara av det?)  

Tror du att upplägget på fransklektionerna skulle vara annorlunda om det fanns några 

elever i klassen som bara förstod franska? (Om ja: På vilket sätt?) 

 

Klassrumsklimatet 

Beskriv situationen i klassen. Hur är stämningen?   

Händer det att du jämför dig med andra i klassen? Beskriv en sådan situation. Hur känns 

det?   

Tror du att alla jämför sig med andra? Vad kan det bero på?  

Tror du att klimatet i klassen påverkar hur mycket franska du pratar på lektionen? Hur då, 

i så fall? 
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Bilaga 2. Insamling av samtycke vid intervjuer  

Insamling av samtycke 
Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed2 bör deltagare i vetenskapliga 

studier informeras om forskningen och sin medverkan för att sedan kunna välja om de 

vill delta eller inte – så kallat informerat samtycke. Läs därför noggrant igenom 

informationen nedan innan du skriver under.   

Studiens syfte är att undersöka elevers inställning till målspråksanvändning i 

språkundervisning. Med målspråk menas ett språk som man håller på att lära sig. Inom 

ämnet franska som moderna språk är alltså franska målspråket. Frågeställningarna som 

behandlas i studien är: 

 Hur upplever eleverna undervisning på målspråket, jämfört med undervisning på 

modersmålet? 

 I vilka sammanhang använder sig elever själva av målspråket, och varför? 

 I vilka sammanhang använder sig elever inte av målspråket, och varför?  

 

För att besvara frågeställningarna kommer både elevintervjuer genomföras och enkäter 

delas ut. Intervjuerna sker i mindre grupper, medan enkäterna delas ut till alla elever som 

studerar franska på en skola. Enkäterna syftar till att fånga upp åsikter och erfarenheter 

som kanske annars inte kommer fram i intervjuerna. De ger också en möjlighet att säga 

något om alla elever på en skola som studerar franska, och inte bara om de individer som 

intervjuas.  

Som deltagare i studien kommer du att vara anonym. Det innebär att inga enskilda 

intervjusvar kommer att kunna kopplas till dig som individ. Du kan när som helst under 

studiens gång dra tillbaka ditt samtycke med omedelbar verkan. Om du gör det kommer 

inte dina resultat att tas med i studien. När studien är färdig har du möjlighet att ta del av 

den i sin helhet via det digitala vetenskapliga arkivet DIVA3.  

 

Jag, _______________________________________ (förnamn + efternamn), intygar 

härmed att jag blivit informerad om studiens syfte och upplägg. Efter att ha blivit 

informerad om detta samtycker jag till att mina resultat får användas i studien. Jag förstår 

att mitt samtycke när som helst kan dras tillbaka med omedelbar verkan.   

Underskrift:______________________________ 

Datum:_____________________________ 

Ort:________________________________ 

 

  

 

                                                 
2 God forskningssed. 2011. Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

(Hämtad 2016-01-09). 
3 http://umu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-7209  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://umu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-7209
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Bilaga 3. Missiv till enkätundersökning 

Hej du som studerar franska steg x på (namnet på skolan)! 

 

Mitt namn är Anna Wikman och jag studerar till ämneslärare i franska och bild, och jag 

gjorde praktik på (namnet på skolan) i höstas. Nu skriver jag examensarbete i 

språkdidaktik, och skulle behöva din hjälp att fylla i en enkät.  

 

Studien handlar om hur du som elev upplever målspråksanvändande i klassrummet. Ett 

målspråk är ett språk man håller på att lära sig, och i kursen moderna språk med 

inriktning franska är alltså målspråket franska. Frågeställningar som studien behandlar 

är: 

 

·         Hur upplever eleverna undervisning på målspråket, jämfört med undervisning på 

modersmålet? 

 

·         I vilka sammanhang använder sig elever själva av målspråket, och varför? 

 

·         I vilka sammanhang använder sig elever inte av målspråket, och varför? 

 

För att besvara frågeställningarna kommer elevintervjuer i grupp att genomföras, och 

enkäter att delas ut till alla som studerar franska på skolan. Enkäterna används främst i 

syfte att kunna fånga upp sådant som inte framkommer i intervjuerna, och för att kunna 

säga något om alla som studerar franska på (namnet på skolan).  

 

Som deltagare i studien kommer du att vara anonym. Det innebär att svaren som du 

lämnar i enkäten inte kommer att kunna kopplas till dig som person. Resultaten kommer 

också bara att användas i den här studien. Genom att fylla i enkäten och skicka in ditt 

svar godkänner du att dina svar får användas i studien.  

 

Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra, och för att komma till enkäten klickar du på 

länken nedan: 

 

*länk* 

Tusen tack för att du tar dig tid att hjälpa mig med min studie! 

 

Anna Wikman  

Ämneslärarstudent vid Umeå Universitet   

 
 





 

 

 

 


