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Sammanfattning 

Denna studie behandlar målspråksanvändningen i undervisningen av ett andra- och ett 

främmandespråk. Syftet med studien är att i en jämförelse analysera om lärarens metoder för 

målspråksanvändning som används i andraspråksklassrummet, där målspråket är det gemensamma 

språket, kan appliceras i främmandespråksklassrummet, där det gemensamma språket är landets 

officiella språk. Forskningsfrågorna som studien utgår ifrån behandlar vilken tillgång eleverna har till 

målspråket i klassrummet samt om det synliggörs skillnader i språkklassrummen, som påverkar 

möjligheten att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Studien baseras på 

klassrumsobservationer, lärarintervjuer samt elevenkäter och genomfördes i grupper vilka studerade 

svenska som andraspråk samt spanska som främmandespråk.  

Samtliga metoder visar att svenskstudenterna i högre utsträckning möter begripligt inflöde samt ges 

utrymme för att tala och interagera på målspråket, vilket är en förutsättning för andraspråkstillägnande. 

De skillnader som synliggjorts i de olika språkklassrummen är att i svenskklassrummet var lärarnas 

förväntningar, elevernas engagemang att interagera på målspråket samt behovet av målspråket högre 

än i spanskklassrummet. Ur detta resultat kan man utläsa förändringsbara faktorer som lärare kan 

applicera i språkundervisningen så den blir mer språkutvecklande, vilka är: vikten av att begripliggöra 

inflödet genom språkutvecklande strategier, att stötta eleverna i att pröva sina språkliga hypoteser, att 

organisera rika klassrumssamtal där eleverna får förhandla om innebörd samt att ha höga förväntningar 

på eleverna. Samtliga faktorer synliggörs i denna studie i andraspråksklassrummen men inte alla är 

synliga i främmandespråksklassrummen. 
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1. Inledning  

Vad är det viktigaste att kunna i ett språk? ” ’Att man kan tala språket’ så svarar nästan alla elever när 

man frågar dem vad de tycker är viktigast att lära sig” (Eriksson & Jacobsson, 2001, s.53). Att tala på 

främmandespråket är just det svåraste enligt Tornberg (2009) som menar att: 

[m]untlig språkfärdighet i ett främmandespråk är en mycket komplex färdighet. Vad som 

gör den så komplex är att så gott som samtliga aspekter av den språkliga kompetensen 

(uttal, intonation, hörförståelse, grammatik, ord- och frasförråd, sociolingvistisk och 

sociokulturell kunskap) måste aktiveras samtidigt och utan att talaren har mycket 

betänketid” (s.186).  

Då den muntliga förmågan är den mest komplexa och den är den viktigaste förmågan att erövra för 

eleverna, borde den få stor plats i språkundervisningen. År 2010 genomförde Skolinspektionen 

(Skolverket, 2010) en kvalitetsgranskning av moderna språk. En av frågeställningarna som låg till 

grund för denna granskning var just om den kommunikativa förmågan prioriterades i undervisningen 

(Skolverket, 2010: 6, s.14). Man tittade på hur lärarna använde målspråket i klassrummet och vilka 

möjligheter eleverna hade att tala och lyssna på målspråket. Granskningen visar att ambitionen hos 

lärarna var att prioritera den kommunikativa förmågan i undervisningen, men detta skulle kunna göras 

på ett mer omfattande och mer medvetet sätt. Många lärare strävade efter att använda språket på enkel 

nivå och sedan översätta till svenska. Skolinspektionen (Skolverket, 2010) rekommenderar autentiska 

dialoger som ett sätt att utveckla den kommunikativa förmågan så alla elever får prata – vilket 

användes, men dock saknades autenticitet i många fall.  

Med utgångspunkt i ovanstående fakta ställer jag mig frågan hur målspråksanvändningen i 

språkundervisningen ser ut idag. I språkklassrum utanför länder där språket talas är läraren och andra 

elever ofta den enda källan till interaktion på målspråket. En aspekt jag vill undersöka är därför hur 

läraren anpassar målspråket i interaktion med eleverna så det blir begripligt för dem. Jag vill även 

undersöka vilka stöttande metoder läraren använder för att eleven ska kunna uttrycka sig på 

målspråket. Detta för att se om dessa stöttande metoder utvecklar elevernas kommunikativa förmåga – 

vilket är objektet för denna studie. 

Att enbart använda målspråket i språkundervisningen finns exempel på då språket talas utanför 

klassrummet. Detta klassificeras som andraspråksundervisning. Svenska för invandrare är ett exempel 

på andraspråksundervisning i Sverige och inom ramen för detta används enbart svenska i 

undervisningen. Detta blir naturligt då svenskan är det enda gemensamma språket som läraren och 

eleverna delar. Skillnaden på ett andraspråk och ett främmandespråk är enligt Nationalencyklopedin 

(NE, 2015) att andraspråk är ”(…)språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig 

kommunikation (…)” medan ”[e]tt främmandespråk inhämtas däremot i en miljö där det inte används i 

naturlig kommunikation, t.ex. tyska som lärs in i en svensk skola”. 

Den enda definierade skillnaden, enligt NE, mellan att undervisa i andraspråk eller främmandespråk är 

närheten till språket utanför klassrummet. Vid en jämförelse av språkundervisningen av dessa 

språkformer i Sverige, i grupper som befinner sig på samma språkliga nivå i målspråket, tänker jag 
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mig finna strategier och metoder i andraspråksklassrummet som kan appliceras i 

främmandespråksklassrummet, för att kunna öka interaktionen på målspråket. Som blivande spansk- 

och svensklärare är detta ett högst relevant fenomen att studera. Därav studeras spanskundervisningen 

som främmandespråk och svenskundervisningen som andraspråk. 

Tidigare forskning kring skillnader i språkutveckling, då man studerar ett språk som andraspråk eller 

främmandespråk, visar bland annat att det inte är mängden inflöde på målspråket som utvecklar 

elevens kompetens i målspråket utan möjligheten till interaktiv kontakt, vilket var högre bland de 

andraspråkselever som interagerade utanför klassrummet (Spada, 1986). Ytterligare en studie som 

undersökte skillnader i att studera ett språk som andraspråk i jämförelse med som främmandespråk 

menar att kontexten inte bara beror på om man är i landet där språket talas eller inte utan hur mycket 

och vilken typ av inflöde och utflöde som inläraren möter och producerar (Longcope, 2009). Därav 

kommer ej enbart kvantiteten av mött målspråk inriktas i denna studie utan även kvaliteten.  

1.1. Syfte och frågeställningar  

Denna studie behandlar interaktion på målspråket i andraspråks- och främmandespråksklassrum. 

Syftet med studien är att i en jämförelse analysera om lärarens metoder för att skapa interaktion på 

målspråket som används i andraspråksklassrummet, där målspråket är det gemensamma språket, kan 

appliceras i främmandespråksklassrummet, där landets officiella språk är det gemensamma språket. 

Avsikten är att undersöka vilken tillgång eleverna har till målspråket genom att fokusera om möjlighet 

ges att förstå när läraren talar på målspråket samt att själva tala. Detta för att avslutningsvis diskutera 

om de metoder som används av lärarna i denna studie, möjliggör utveckling av elevernas 

kommunikativa förmåga. Genom studien eftersträvas ett synliggörande av hur lärare kan arbeta för att 

utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Studien baseras på följande forskningsfrågor: 

1. Vilken tillgång har eleverna till målspråket i klassrummet? 

 

2. Synliggörs skillnader i andraspråks- och främmandespråksklassrummet som påverkar möjligheten 

att utveckla den kommunikativa förmågan? 

2. Bakgrund  

2.1. Viktiga begrepp för studien 

2.1.1. Andraspråk och främmandespråk  

Lightbown och Spada (2006) definierar andraspråk på följande sätt: ”(…)any language other than the 

first language learned. Thus, it may actually refer to the third or the fourth language” (2006, s. 204). 

Vidare definierar dessa författare andraspråksinlärning som “where the language being learned is used 

in the society” (2006, s. 199) och kontrasterar detta mot främmandespråksinlärning vars definition 

enligt dem lyder: “learning of a language, usually in a classroom setting, in a context where the target 

language is not widely used in the community” (2006, s. 199).  
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Då likheten mellan att studera ett språk som andra- eller främmandespråk är att ett modersmål redan är 

tillägnat, implicerar detta att tillägnelseprocessen av språkformerna inte skiljer sig åt, utan skillnaden 

ligger i vilken språklig kontext du tillägnar dig språket. Därav kommer enbart teorier om 

andraspråkstillägnelse förekomma i denna studie. I detta arbete benämns hädanefter andraspråk SL och 

främmandespråk FL, förkortat för Second Language samt Foreign Language. 

2.1.2. Kommunikativ förmåga 

Skolverket (2007) presenterar Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Detta är en 

gemensam grund för språkundervisningen i hela Europa. En beskrivning av de kunskaper och 

färdigheter man bör tillägna sig för att gynnsamt kunna kommunicera på målspråket finns i 

referensramen där även färdighetsnivåer definieras för att kunna jämföra språknivåer i hela Europa.  

Skolverket (2007) diskuterar begreppet kommunikativ språklig kompetens. I detta ingår många 

färdigheter som kunskap om omvärlden, kulturell förståelse, personliga faktorer med mera. Detta är 

allmänna färdigheter som eleven bör utveckla för att kunna kommunicera. Däremot för att nå sitt 

kommunikativa syfte bör dessa färdigheter användas ihop med en mer språkrelaterad kommunikativ 

kompetens. I snävare avseende innefattar då kommunikativ kompetens: lingvistisk kompetens, 

sociolingvistisk kompetens, och pragmatisk kompetens. Väldigt förenklat handlar lingvistisk 

kompetens om kunskap om språket, sociolingvistisk kompetens om att hantera den sociala 

dimensionen av språkanvändningen och pragmatisk kompetens handlar om hur man använder språket. 

Det är dessa kompetenser tillsammans med nödvändiga strategier, som gör att eleverna har förmågan 

att kommunicera på målspråket. Med kommunikativ förmåga åsyftas genomgående i arbetet 

hörförståelse samt muntlig produktion på målspråket.  

2.2. Styrdokumenten 

I detta avsnitt presenteras kort styrdokumenten för de språkkurser som fokuseras i denna studie.  

2.2.1. Styrdokument för moderna språk i gymnasiet 

Den kommunikativa förmågan, där muntlig produktion och reception ingår, betonas i ämnets syfte i 

moderna språk för gymnasieskolan (Lgy11, 2011). Enligt styrdokumenten bör eleverna bland annat 

ges möjlighet att använda språket i funktionella sammanhang, få interagera på målspråket samt ges 

möjlighet att utveckla strategier för att kommunicera då språket inte räcker till. Även 

målspråksanvändningen i klassrummet artikuleras explicit i syftet: ”undervisningen ska i allt väsentligt 

bedrivas på målspråket” (Lgy11, 2011). 

2.2.2. Styrdokument för utbildning i svenska för invandrare 

I ämnets syfte för kurserna svenska för invandrare (SFI) accentueras också den kommunikativa 

förmågan som här innebär att kunna kommunicera utifrån sina behov. Kursplanen betonar även att en 

viktig komptens är användning av strategier för att få fram sitt budskap då språket inte helt räcker till 

(Skolverket, 2011). Inga riktlinjer anges i denna kursplan kring målspråksanvändning i klassrummet.  

2.3. Tidigare studier 

Larsen - Freeman och Long (1994, s. 12) hävdar att ”[d]et finns nästan lika många anledningar att 

studera tillägnandet av ett andraspråk som platser på jorden där andraspråk tillägnas och används”[min 
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översättning]. De lyfter några aspekter som motiverar dessa studier men menar dock att den direkta 

vinsten är att lärare får mer kunskap om processen i tillägnandet av språk och kan på så sätt förbättra 

undervisningen av detta (1994, ss. 13-15). Av denna anledning presenteras i detta avsnitt forskning 

som behandlar andraspråkstillägnande. 

Denna studie har för avsikt att undersöka hur språklärare arbetar för att skapa interaktion på 

målspråket i undervisningen, för att utveckla den kommunikativa förmågan på ett SL eller FL hos 

eleverna. Studien avgränsas genom att fokusera hur läraren gör för att eleverna ska få tillgång till 

målspråket i undervisningen. För att kunna diskutera om lärarnas metoder är språkutvecklande, 

presenteras i detta avsnitt tre hypoteser om hur tillägnande av andraspråk går till: Inflödeshypotesen 

(The input hypothesis) i avsnitt 2.3.1., Interaktionshypotesen (The interaction hypothesis) i avsnitt 

2.3.2 och Utflödeshypotesen (The output hypothesis) i avsitt 2.3.3.  

Gass (2003, ss. 228-229) hävdar att de första teorierna om hur tillägnande av språk sker, vilka kom 

tidigt på 1900-talet, baserade sig helt på inflödet hos barn, då forskare menade att barn tillägnande sig 

språket genom imitation och att skapa språkliga vanor. I de tidiga synsätten på hur språktillägnande 

gick till var inflöde av yttersta vikt, då det var inflödet som imiterades och genom vilket man skapade 

de så kallade vanorna. Idag har inte inflödets roll för språktillägnande förminskats, men det har 

nyanserats. Denna nyansering presenteras i avsnitten nedan.    

2.3.1. Inflödeshypotesen 

Krashen (1987, ss. 12-23) talar om vikten av inflöde för andraspråkstillägnande. Han presenterar 

Inflödeshypotesen som betyder att inlärarna kan tillägna sig ny kunskap som ligger precis över den 

kunskap de redan besitter. Detta uttrycks som i + 1 och Krashen menar att för att ta sig från i till i+1 

är det nödvändigt att inläraren förstår inflödet, följaktligen att inläraren fokuserar på innehållet i 

meddelandet och inte på formen. Enligt Krashen blir inflödet begripligt då det ligger nära det inläraren 

redan kan i språket. Detta försvarar Krashen (1987, s. 21) genom vetskapen av att man behöver mer än 

lingvistisk kompetens för att förstå inflödet. Inlärare av ett andraspråk kan tillägna sig språk som är 

i+1, då utomlingvistiska kompetenser kan tilltas. Krashen (1987, s. 24) presenterar även olika sätt att 

modifiera inflödet, så kallade simple codes, för att göra det begripligt för inläraren, varav ett är 

teaching-talk som syftar till lärarens sätt att anpassa språket i klassrummet.  

Pauline Gibbons (2010, ss. 193-194) hänvisar till Krashens inflödeshypotes men poängterar att 

begripligt inflöde dock inte nödvändigtvis är förenklat inflöde. Hon refererar till olika sätt att göra 

språket begripligt som genom ”(…) att använda bilder av olika slag, att bygga vidare på elevens 

erfarenheter, demonstrationer och upplevelser, gester och mimik, symboler, multimodalt material, att 

uttrycka sig på mer än ett sätt med mera”.  

Enligt Krashen (1987, s. 60) kan utflöde, det vill säga produktion, på målspråket hjälpa till lärande 

men man behöver inte producera något för att lära sig att tala på målspråket, utan man tillägnar sig 

kompetensen genom tillgång till begripligt inflöde. Krashen hävdar alltså att för att tillägna sig ett 

andraspråk krävs enbart att man hör det och att det man hör är begripligt.  

Gass (2003, s. 225) hävdar att inflödet kan ses som språkliga modeller – positiv evidens. Detta 

begrepp syftar till det välformulerade inflöde som en inlärare av språket exponeras för då inläraren har 

tillgång till yttranden och kan utforma lingvistiska hypoteser utifrån dessa. Gass (2003, s. 226) menar, 

vilket stöds av Krashens inflödeshypotes, att positiv evidens är nödvändig för tillägnandet av ett 

andraspråk, då inläraren måste ha tillgång till grammatiska strukturer för att kunna lära sig dem.  
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2.3.2. Interaktionshypotesen 

Long (1996, s. 427) kritiserar Krashens hävdande om att enbart begripligt inflöde är tillräckligt för 

andraspråkstillägnande, genom att peka på att reglerna i andraspråket inte enbart kan läras genom att 

inläraren exponeras för välformulerade meningar i språket. Long (1996, s. 452) menar att begripligt 

inflöde visst behövs för att tillägna sig ett andraspråk, men att språktillägnandet ökar betydligt om 

inläraren måste förhandla om innebörden (Negotiation for meaning) i interaktionen. Förhandlandet om 

innebörden betyder att i interaktion mellan en modersmålstalare och en inlärare använder 

modersmålstalaren delvis modererat tal av olika slag som repetition, utbyggnad, omformuleringar, 

utvidgning och omtagningar, vilka kommer i direkt anslutning med yttranden från inläraren och som 

leder till att innebörden i det som inläraren vill uttrycka behålls. Detta för att innehållet ska bli 

begripligt för inläraren. Long (1996, s. 421) påpekar att visserligen kan det ibland resultera i 

ogrammatiska meningar men det kan även bidra till att man då kan uttrycka mer. Long (1996, ss. 422-

423) anser dock att lingvistiska justeringar inte nödvändigtvis förbättrar förståelsen hos inläraren. 

Inflödet bör förvisso vara begripligt för att tillägnande ska ske och vissa belägg finns för att justeringar 

underlättar förståelsen, men det finns kopiöst med bevis att begripligt inflöde inte är tillräckligt för att 

tillägnande av andraspråk ska ske.  

Förhandlande om innebörd, speciellt då det resulterar i justeringar, menar Long (1996, ss. 451-452) 

däremot har en positiv inverkan på inlärarens tillägnande av andraspråket i och med att inläraren 

”connects input, internal learner capacities, particularly selective attention, and output in productive 

ways”. Denna typ av interaktion är viktigt för andraspråkstillägnandet då frekvensen av 

målspråksformerna i omformuleringar tenderar att vara högre, eftersom förhandling innebär att 

återanvända relaterade delar medan ett problem håller på att lösas, vilket ökar möjligheten för 

inläraren att notera dessa språkliga element. De medel som tas till för att omformulera är exempelvis 

användning av nyckelord, repetition av valda delar, sönderdelning med mera, vilka kan bidra till att 

former blir framträdande, då de plockas ut och eventuellt placeras om till en mer exponerad position i 

meningen, vilket ökar chansen för inläraren att bli varse dem. Den ökade förståelsen som 

förhandlandet leder till, hjälper att visa innebörden av nya former av språket vilket gör att dessa former 

blir mer tillgängliga. Long (1996, s. 453) tillägger att denna hypotes inte ensam fungerar som en 

komplett teori om hur tillägnandet av andraspråk går till. Denna hypotes fastlår vikten av att eleverna 

får förhandla om innebörden av det som uttrycks för bättre chans till språktillägnande.  

2.3.3. Utflödeshypotesen 

Swain (1985) menade att visst är inflödet viktigt för tillägnandet av ett andraspråk, men i hennes 

studie av engelsktalande studenters färdigheter i andraspråket franska i Kanada, kunde man inte basera 

elevernas färdighet enbart på inflödet som de mötte. Dessa majoritetspråksstudenter gick speciella 

program där de blev helt eller delvis undervisade på andraspråket. Fastän de mött begripligt utflöde på 

målspråket under flera år uppnådde de inte modersmålsliknande kompetens i sin produktion på 

målspråket. Detta kunde delvis förklaras av Longs (1996, s. 247) interaktionshypotes, då eleverna inte 

hade haft möjlighet att förhandla om innebörden i interaktionen. Swain (1985) föreslår att 

förhandlandet om innebörd inte utvecklar språket utan är en förutsättning för att språkliga strukturer 

ska kunna noteras. Inläraren behöver pröva sina språkliga hypoteser för att kunna tillägna sig språket. 

Det räcker därmed inte att förhandla sig till en förståelse utan inläraren behöver pressas till att använda 

språket på högre nivåer, det vill säga i+1. Detta resonemang är bakgrunden till Swains begripliga 

utflödeshypotes (Comprehensible output hypothesis). Swain menar att studenterna inte producerade 

språket på modersmålsnivå för att deras utflöde på språket var begränsat.   



6 

Swain och Lapkin (1995) hävdar tillsammans att andraspråksinlärare ibland blir medvetna om 

lingvistiska problem när de producerar något på målspråket. Genom att problemen noteras kan 

inlärarna pressas till att modifiera sitt utflöde och därmed kan de ibland bli tvingade till en syntaktisk 

process som de inte skulle behöva vid inflödet av samma struktur. Swain och Lapkin (1995, s. 371) 

menar att det som händer mellan det första utflödet och det processade är en del av 

språktillägnandeprocessen. Produktionen på målspråket gör att inlärarna noterar vad de kan och inte 

kan på målspråket. Medvetenheten gör att inlärarna har möjlighet att åtgärda glappet mellan vad de 

vill uttrycka och det de redan kan.   

Gibbons (2010, s. 194) hänvisar till Swain (2000, 1995) som enligt Gibbons har ”visat att begripligt 

utflöde också är väsentligt för språkinlärning” vilket gör att Gibbons menar att för att språkutveckling 

hos eleverna ska ske, måste de få möjlighet att delta i omfattande interaktion, inte bara besvara frågor 

med enstaka ord.  

Krashen (1998) riktar stark kritik mot utflödeshypotesen. Han menar att det inte finns några riktiga 

bevis på att om du pratar på språket, och därmed prövar din hypotes, att man sedan skulle korrigera 

hypotesen om den inte fungerade. Det vill säga att om du producerar något felaktigt på språket och 

kommunikationen bryts – att du då rekonstruerar ditt yttrande och därmed uppnår mer kompetens på 

språket. Krashen (1998) menar även att höga nivåer av lingvistisk kompetens är möjliga att nå utan 

utflöde på språket. Han ställer sig även kritisk till att tillägnande av högre nivåer av språket görs 

genom att inläraren pressas till att producera utflöde på andraspråket.  

Long (1996, s. 425) menar tvärtom, att begripligt inflöde paradoxalt nog ibland kan hämma lärandet 

av andraspråket, då det är möjligt att förstå ett meddelande utan att förstå alla stukturer och ord på det 

andraspråket som finns i meddelandet. Kontext och kunskap om världen kan kompensera för de 

element som man inte förstår på andraspråket vilket gör att om man då förenklar meddelandet går 

inläraren miste om en möjlig tillgång till språkets högre nivåer.  

En studie baserad på Longs interaktionshypotes och Swains utflödeshypotes gjordes av Alcón Soler 

(2002). Studien undersökte om förståelsen och användandet av vissa ord kan öka genom kollaborativa 

samtal elever emellan eller mellan lärare och elev, då eleverna måste förhandla om innebörden i dessa 

samtal. Dillenbourg (1999, s. 1) definierar kollaborativt lärande i den vidaste mening som: “it is a 

situation in which two or more people learn or attempt to learn something together”. Resultatet av 

studien visar att den pragmatiska kännedomen av ord uppstod i båda grupperna ur dessa kollaborativa 

samtal där innebörden förhandlades. Studien pekar på att interaktionen elever emellan hade en 

noterande funktion, det vill säga att elever uppmärksammade vissa delar av språket, samt prövades 

deras språkliga hypoteser. I båda grupperna reflekterade man kring språket på en metalingvistisk nivå. 

Tillägnelsen av ords betydelser är inte direkt, men det betyder inte att kollaborativt lärande inte har 

någon plats i lärandeprocessen.  

Larsen - Freeman och Longs (1994, s. 137) slutsats av diskussionen om vilken effekt de tre 

hypoteserna har på andraspråkstillägnandet, är att det inte är nödvändigt att varken producera eller 

delta i en konversation för att tillägna sig ett språk, men det kan underlätta utvecklingen av vissa 

manifestationer i språket. Det är heller inte nödvändigt att modifiera inflödet för att tillägna sig språket 

– men det kan hjälpa förståelsen av målspråket men samtidigt hindra utvecklingen av målspråket hos 

inläraren. En aspekt som däremot är nödvändig för tillägnande av ett andraspråk, dock inte enbart 

denna aspekt, är modifieringen av den interaktionella strukturen. Förhandlandet om innebörd hjälper 

att göra inflödet begripligt – om inflödet innehåller okända lingvistiska element och på så sätt kan 

inflödet bidra till intag hos inläraren. Dessa tre hypoteser diskuterar tillägnande av ett andraspråk på 
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ett generellt plan. Det man bör beakta är att andraspråkstillägnandet skiljer sig mellan individer och 

faktorer för tillägnandet är då otaliga. Larsen - Freeman och Long (1994) lyfter några övergripande 

faktorer såsom: ålder, förmåga, sociopsykologiska faktorer, personlighet, kognitiv stil och 

lärandestrategier. Då denna studie är väldigt begränsad i sitt omfång kommer inte dessa faktorer på 

individnivå att kunna diskuteras.  

2.3.4. Språktillägnelseprocessens implementering i undervisningen 

Hittills har tre övergripande hypoteser presenterats som behandlar hur man tillägnar sig ett andraspråk. 

I detta avsnitt kommer ett didaktiskt fokus att anläggas på hur man bör organisera undervisningen för 

att eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga på målspråket. 

Hajer (2004, s. 51) talar om vikten av stöttning vid interaktion för att eleverna ska kunna delta i samtal 

kring teman som ligger utanför det som de kan uttrycka på egen hand. Även Gibbons (2010, s. 42) 

talar om begreppet stöttning och definierar detta på följande sätt: ”Denna handling som utförs med 

hjälp är vad Vygotsky kallar den närmaste utvecklingszonen, som beskriver klyftan mellan vad elever 

kan göra på egen hand och vad de klarar med hjälp av någon som är mer kompetent” (2010, s. 42). 

Enligt Gibbons har stöttning dessa huvudsakliga egenskaper: ”Det är en tillfällig handledning av 

elever mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt ett nytt språk, eleverna får veta hur de ska 

göra något (inte bara vad de ska göra) så att de blir bättre rustade att senare utföra liknande uppgifter 

på egen hand, det är framtidsorienterat (…)” (2010, s. 42).  

Hajer (2004, s. 47) är språkforskare som ägnat sig åt studier av undervisningen i flerspråkiga klasser. 

Studierna har behandlat språkutvecklande undervisning för andraspråkselever. I sammanfattningen av 

en av sina studier genomförd år 1996, hävdar hon att det främst varit läraren som talat samt att ett 

relativt enkelt språk har använts, vilket har skilt sig från språket som eleverna möter i läroboken. 

Texten i läromedlen förblev otillgänglig och lärarspråket var det enda inflödet för klassen. Läraren 

inbjöd inte till förhandlande. Hajer (2004, ss. 49-50) menar att denna undervisning ej var 

språkutvecklande och presenterar därefter nyckelord som karakteriserar en språkutvecklande 

undervisning: kontextrika sammanhang, språkligt stöd samt organisering av rik klassrumsinteraktion. 

Genom att lära i kontextrika sammanhang knyter man an innehållet till vardagslivet samt vardagliga 

ord och uttryck. Med det språkliga stödet syftar författaren till skapandet av en aktiv språkanvändning 

i ämnessammanhang från förståelse till muntlig och skriftlig produktion. En rik klassrumsinteraktion 

skapas genom att samtala i helklass, i smågrupper och i individuella samtal mellan lärare och elev. Det 

som är viktigt i samtalen, för att de ska vara språkutvecklande, är att uppgifterna utmanar eleverna på 

språk- och innehållsnivå samtidigt som det följs av stöd för att eleverna ska kunna delta i 

interaktionen.  

Lärarens förväntningar på eleverna kan påverka tillgången till målspråket genom den så kallade 

Pygmalioneffekten, ett begrepp myntat av Robert Rosenthal och Leonore Jacobson (1968), som avser 

att lärarens förväntningar på eleverna införlivas. Författarna utförde ett experiment i en skola genom 

att peka ut vissa slumpmässigt utvalda elever för läraren och referera till dessa elever som blivande 

”growth spurters”. Experimentet gick ut på att se om lärarens förväntningar på eleverna påverkade 

elevernas prestationer. Resultatet visade att de elever som hade blivit utpekade som något extra för 

läraren presterade bättre än övriga elever. Slutsatsen som drogs av detta experiment var att lärarens 

förväntningar på eleverna spelar stor roll i deras skolprestationer. Hajer och Meestringa (2010, s. 42) 

talar om hur lärares förväntningar på eleverna infrias och refererar just till Pygmalioneffekten.  
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2.3.5. Den lingvistiska miljöns påverkan för språktillägnelsen  

Om ett språk lärs ut där det talas eller i ett land där språket inte talas bidrar till skilda förutsättningar 

för inlärarna. Vidare följer ett par studier som undersöker relationen mellan språktillägnande och den 

lingvistiska miljön. Spada (1986) jämförde SL-studenters språkförmågor med deras kontakt med 

språket utanför klassrummet. Studenternas skillnader i färdighetsresultaten kunde dels kopplas till 

kvantiteten av kontakt med språket utanför klassrummet samt typen av kontakt. Resultatet av studien 

visar på att de studenter som hade en hög frekvens av interaktiv kontakt med språket utanför 

klassrummet hade bättre resultat på den muntliga förmågan. Studien visar att det inte var mängden 

kontakt med målspråket som hade störst påverkan på studenternas färdighetsresultat utan det var typen 

av kontakt.  

Longcope (2009) har studerat skillnaden mellan kontexten för främmandespråkstillägnande och 

andraspråkstillägnande. Han menar att kontexten inte bara beror på om man är i landet där språket 

talas eller inte, utan hur mycket och vilken typ av inflöde och utflöde som inläraren möter och 

producerar. De som studerade SL hade mycket mer kontakt och mer varierad interaktion på 

målspråket, gavs mer utrymme att producera utflöde på målspråket samt att förhandla om innebörd 

och på så sätt blev inflödet mer begripligt för dem än för FL-studenterna. Longcope (2009) menar att 

implikationen av studien för undervisning är att man borde få eleverna att ställa mer frågor när de inte 

förstått vad som har sagts, uppmuntra eleverna mer till att endast omformulera sig då utflödet är 

obegripligt, ge eleverna mer möjligheter att prata i klassen samt att förhandla om innebörden.  

3. Metod 

För att besvara mina forskningsfrågor har jag använt mig av en triangulering, vilket ”innebär att man 

betraktar saker ur mer än ett perspektiv” (Denscombe, 2009, s. 184). Trianguleringen i föreliggande 

arbete består av klassrumsobservationer, lärarintervjuer samt elevenkäter. Fördelar med triangulering 

är enligt Denscombe (2009, ss. 188-190) att man får en fullständigare bild av det man undersöker 

vilket ökar tillförlitligheten i undersökningen. Nackdelar är att det är tidskrävande, då det är svårare att 

anlysera data genom att jämföra, kontrastera och integrera resultaten från samtliga metoder. Hur 

trianguleringen påverkar resultatet kommenteras i metoddiskussionen – se avsnitt 5.3. 

3.1. Material och urval 

Denna undersökning baseras på observationer av fyra spansklektioner och fyra svensklektioner, 72 

elevenkäter från fyra klasser samt fyra intervjuer med de undervisande lärarna. Detta är en komparativ 

studie mellan spanskgrupperna och svenskgrupperna. För att möjliggöra en jämförelse bör grupperna 

befinna sig språkligt på samma nivå i målspråket. Därav har gruppurvalet skett utifrån på vilken nivå 

språkkurserna placeras i GERS. På A2 – nivå kan eleverna prata på målspråket, men är ännu inte 

självständiga (Skolverket, 2007, ss. 59 – 62). Därmed är lärarens stöttning av stor vikt för utveckling 

av elevernas kommunikativa förmåga, vilket är vad min studie behandlar. Av denna anledning inriktar 

denna studie SFI Nivå 3C samt spanska steg 3, som båda placeras på A2 – nivå i referensramen. Detta 

baseras på kursplanerna för SFI (Skolverket, 2011) samt en tabell från Skolverket som delgivits mig 

via mejl där det svenska skolsystemets steg anges i GERS. 
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Tabell 1: Stegens motsvarighet i GERS. 

Steg 1 2 3 4 5 6 7 

GERS A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 

Moderna språk och 

svenskt teckenspråk 

för hörande 

Åk 9  

Elevens 

val  

MOD1  

SVT1 

Åk 9  

Språkval 

MOD2  

SVT2 

MOD3  

SVT3 

MOD4  

SVT4 

MOD5 

SVT5 

MOD6  

SVT6 

MOD7  

SVT7 

 

Urvalet av lärare baserades på vilken språknivå de undervisade i och var de undervisade, då olika 

skolor fokuserades för att öka tillförlitligheten i resultatet. Samtliga lärare är modersmålstalare i 

språket de undervisar i. En av lärarna har träffat mig som arbetskollega. Samtliga elever var nya för 

mig.  Spansklektionerna observerades på två kommunala gymnasier i två kommuner. Observationerna 

i svenska ägde rum i två kommuner på två Komvuxskolor, en privat och en kommunal.  

Tabell 2: Översikt av de lärare vars undervisning fokuserats i denna studie. Antal minuter 

respektive lärares intervju varade anges även i denna tabell.   

PEDAGOG    UTBILDNING  ARBETAT ANTAL ÅR                        INTERVJUTID 

P1 SFI  Gymnasium  1,5 år SFI.                         20 min 04 sek 

P2 SFI Lärarexamen   1,5 år SFI - 29 år högstadielärare i språk.              21 min 04 sek 

P3 Spanska  Ingenjör + Filosofi 1 år i Sverige – 3 år tekniskt i Spanien.                 16 min 20 sek 

P4 Spanska  Lärarexamen  5 år i Sverige – 8 år i Spanien.                        21 min 04 sek 

 

Tabell 3. Översikt av de observerade klassernas sammansättning i ordningen de observerades. 

Gruppnumren är tilldelade utifrån numret som den undervisande läraren har (se tabell 2): 

Grupper   ANTAL  NIVÅ   LEKTIONSLÄNGD 

Grupp P4   17 elever  spanska steg 3   65 min 

Grupp P3   19 elever  spanska steg 3   80 min 

Grupp P1  30 elever  svenska SFI C  75 min 

Grupp P2  13 elever   svenska SFI C  75 min 

Grupp P2  12 elever svenska SFI C  80 min 

Grupp P4  13 elever spanska steg 3  60 min 

Grupp P3  18 elever spanska steg 3  80 min 

Grupp P1  29 elever svenska SFI C  60 min 
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3.2. Genomförande 

3.2.1. Klassrumsobservationer 

Motivet till att använda sig av observation som metod är att ”[g]enom observation förlitar man sig inte 

på vad människor säger att de gör, eller vad de säger att de tänker” (Denscombe, 2009, s. 271). Genom 

observation kan aspekter synliggöras som inte lärarna eller eleverna ser då de är en del av 

verksamheten.  

Att observatören påverkar gruppen i minsta möjliga mån är viktigt för validiteten i observationen – så 

det som studeras är autentiskt. En viktig aspekt som Holme och Solvang (1997, s. 113) lyfter är att det 

finns tillit mellan observatören och informanterna. Den läraren jag känner kan antas känna tillit till 

mig och då eleverna känner av lärarens naturliga agerande, kan de förmodas följa lärarens exempel. I 

de fall där jag inte kände läraren möttes vi en stund innan första observationstillfället så en kontakt 

etablerades.   

Observationerna var öppna då ”deltagarna vet om och har accepterat att vi fungerar som observatörer” 

(Holme & Solvang, 1997, s. 111). Valet baserades på att en dold observation är svår att etiskt försvara. 

Observationer av första graden användes, då man som ”utomstående observerar den pedagogiska 

situationen och har detta som primär uppgift” (Bjørndal, 2007, s. 26). Detta säkerställer en högre 

kvalitet i observationen, då fokus enbart ligger på observationen. Strukturerade observationer 

genomfördes således att det som skulle fokuseras var bestämt, för att höja tillförlitligheten i 

observationerna – då det som observatör är omöjligt att registrera allt som sker vid 

observationstillfället (Bjørndal, 2007, s. 47).  

Observationsschemat (se bilaga 1) skapades innan den första observationen och bestod av fasta 

kategorier för att underlätta antecknandet. Högst upp på observationsschemat fanns den preliminära 

titeln samt forskningsfrågorna för undersökningen. Detta för att bibehålla fokus på det som skulle 

studeras. Under observationen skrevs det som läraren gjorde på målspråket ner. Ifall hen använde 

strategier för att begripliggöra inflödet för eleverna noterades detta. Om läraren fick reaktion av 

eleverna efter att ha uttryckt något på målspråket antecknades detta. Därefter skrevs lärarens svar på 

elevernas inlägg ner samt vilket språk och typ av replik som uttrycktes.  

De lektioner där tillstånd gavs, spelades in för att kunna bevara lektionen och kunna gå tillbaka till 

denna vid lektionssamanställningen. Enbart ljudet upptogs så påverkan på elevernas och lärarens 

agerande skulle bli mindre än vid filmning (Bjørndal, 2007, s. 111). På SFI fanns elever med skyddade 

identiteter vilket gjorde att det inte var möjligt att spela in dem. Dock observerades spansklektionerna 

först och därmed prövades observationsschemat tillsammans med ljudupptagning, innan enbart 

antecknande togs på svensklektionerna. Direkt efter lektionerna skrevs observationen ned i löpande 

text. Då fokuserades att enbart registrera och ej tolka det som observerats (Bjørndal, 2007, s. 59).  

3.2.2. Elevenkäter 

Genom att eleverna i de observerade klasserna fyllde i en enkät efter sista observationstillfället, erhölls 

elevernas perspektiv på klassrumsaktiviteterna. Enligt Denscombe (2009, s. 208) är denna metod mest 

produktiv bland annat när man använder ett stort antal respondenter, när det är relativ okomplicerad 

information som efterfrågas (kortfattad och okontroversiell) och vid behov av standardiserade data 

från identiska frågor. Då eleverna är många i antal och okontroversiella data efterfrågades valdes 

denna metod för framtagande av elevperspektivet.  
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En pilotenkät genomfördes för att öka tillförlitligheten och validiteten i frågeformulärens resultat 

(Denscombe, 2009, s. 210). Efter detta justerades språket och formen ytterligare. I utformandet av 

enkäten togs hänsyn till längden, genom att inte göra den för omfattande, så eleverna skulle orka svara 

ordentligt, och inte heller för ringa så att ett resultat ej skulle kunna utläsas (2009, s. 216). Majoriteten 

av frågorna krävde svar av informanten utifrån bestämda kategorier. Ett fåtal öppna frågor fanns då 

informationen från denna typ av frågor visserligen ger rikare svar, eftersom informanten får möjlighet 

att uttrycka sig med egna ord. Men då detta kräver större insats från informantens sida samt är mer 

tidskrävande och svårare att tematisera och analysera efteråt (2009, s. 221) utgjorde dessa en mindre 

del av enkäten.   

Frågorna berörde graden av målspråksanvändning hos läraren och hos eleverna graden av 

målspråksanvändning i klassrummet. Detta för att komma närmare en verklig bild av undervisningen, 

då eleverna är där varje lektion och enbart två lektioner observerades i denna studie. Avsikten var att 

synliggöra skillnader i tillgång till språket mellan eleverna som läser målspråket som SL respektive 

FL. Även frågor kring motivet till språkstudierna ställdes för att se om en faktor som behov av språket 

påverkar tillgången (se spanskelevernas enkät i bilaga 2 och svenskelevernas i bilaga 3). 

3.2.3. Lärarintervjuer 

Sist i materialinsamlingen genomfördes intervjuer för att fånga lärarnas perspektiv på deras 

språkutvecklande arbete med eleverna (se bilaga 3). Intervju som metod är att föredra ”när forskaren 

behöver få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter” 

(Denscombe, 2009, s. 232). Den personliga intervjun har fördelarna att källan är enbart en och den är 

direkt (2009, s. 235). 

En semistrukturerad intervju användes, vilket innebär att en frågelista fanns men frågornas ordning var 

flexibla samt gavs utrymme för informanterna att utveckla sina idéer (Denscombe, 2009, s. 234). 

Inledningsvis ställdes frågor som var mindre ”hotfulla” som uppvärmning för att vidare komma in på 

studiens kärna. Detta för att informanten skulle ge en ärlig bild då faktorer som nervositet och att 

känna sig kritisk granskad kan resultera i missvisande information. Informanten ombads ofta att själv 

beskriva något vilket är ett sätt att få ärlig information enligt Dalen (2015, ss. 35-36). 

På grund av omfattningen av denna undersökning var intervjuerna relativt korta (se tabell 2). 

Intervjuerna var kvalitativa och vikt lades på att få med informanternas egna ord – därav 

ljudinspelning av samtliga intervjuer (Dalen, 2015, s. 37). För att få en person att vilja berätta om sig 

själv måste man visa intresse genom att etablera ögonkontakt och icke-verbal kommunikation (2015, 

s. 42). Då man antecknar är det svårt att visa intresse på samma sätt därför valdes antecknande bort.  

3.3. Bearbetning av material och analysmetoder 

Enkäterna sammanställdes först gruppvis (se tabell 3) och vidare grupperades dessa grupper efter 

språk, spanskgrupperna tillsammans liksom svenskgrupperna. De kvantitativa frågorna 

sammanställdes först (se bilaga 2 – fråga 1, 3-7), där spanskgruppernas svar jämfördes med 

svenskgruppernas. Dessa svar presenteras i procentform för att på så vis kunna jämföra tillgången till 

språket, enligt eleverna, i båda grupperna. Dock bör man ta i beaktning att dessa procentsatser utgörs 

av 30 respektive 42 informanter totalt per grupp, vilket gör att en informant utgör 3 % respektive 2 % 

av totalen. I de frågor som eleverna avstått från att svara eller har markerat två alternativ 

kategoriserades dessa svar som ”ogiltiga”. Resultatet redovisas i avsnitt 4.1.1. och 4.1.2. 
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Vidare med utgångspunkt i forskningsfrågorna analyserades observationsanteckningarna. För att 

besvara vilken tillgång eleverna har till målspråket i klassrummet delades materialet i det som 

behandlar hur lärarna gör inflödet begripligt för eleverna och det som behandlar vad lärarna gör för att 

eleverna ska tala på målspråket. Därefter analyserades observationsanteckningarna och de delar som 

visade hur lärarna arbetade för att eleverna skulle förstå när de talade på målspråket valdes ut samt de 

metoder som användes för att få eleverna att tala. Då denna undersökning är begränsad i sitt omfång 

författades en kort sammanfattning av vardera lärares metoder utifrån observationsanteckningarna av 

dennes undervisning. Sedan valdes exempel ut för att demonstrera metoderna beskrivna i 

sammanfattningen. Detta gjordes på samma sätt i samtliga fyra grupper. 

Vidare sammanställdes enkätsvaren i de kvalitativa frågorna (fråga 9, 11-12 – se bilaga 2) som kunde 

relateras till lärarnas och elevernas utflöde på målspråket. Då ett antal informanter besvarat frågorna 

på liknande sätt inom respektive grupp tematiserades svaren. I resultatredovisningen då eleverna 

skrivit något som inte går att kategorisera har hela citatet använts, där det är relevant.  

En analys genomfördes sedan av det inspelade intervjumaterialet där de frågor som berörde elevernas 

inflöde och utflöde på målspråket grovtranskriberades. Dessa specifikt utvalda grovtranskriberade 

delar av intervjumaterialet finns sammanställt i bilaga 6.  

För att kunna besvara andra forskningsfrågan analyserades observationsanteckningarna igen för att se 

om något mönster åskådliggjordes. För att avgränsa analysen valdes att fokusera på vad läraren gjorde 

och vad eleverna gjorde i klassrummet med avseende på inflöde och utflöde. Skillnader fastställdes 

och för att underbygga resultatet av analysen utifrån observationerna, analyserades enkäterna och 

intervjuerna återigen för att se om dessa kunde bekräfta de skillnader som synliggjordes i klassrummet 

enligt mina observationer. Dessa påträffade faktorer som skiljer SL-klassrummet och FL-klassrummet 

finns beskrivna i avsnitt 4.2. 

3.4. Etiska aspekter 

I denna undersökning har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska principer (2011, ss. 5-15), 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. I 

görligaste mån, för att inte skada undersökningens validitet, har jag informerat deltagarna om syftet 

med undersökningen, deltagandet har varit anonymt och frivilligt och uppgifterna används enbart i 

detta arbete. Detta förmedlades till eleverna och lärarna vid första mötet med dem genom en 

presentation av mig själv och undersökningen. På SFI var det viktigt att vara extra tydlig mot eleverna 

då språket kunde utgöra ett hinder för att kunna delge dem de etiska principerna. Därav skrev jag 

nyckelord på tavlan samt ombads SFI-lärarna att förtydliga de delar av min presentation som eleverna 

eventuellt kunde ha svårt att språkligt förstå, eftersom lärarna kände till elevernas språknivå bättre än 

vad jag gjorde. 

4. Resultat  

Följande avsnitt behandlar redovisning av resultaten från observationerna, intervjuerna och enkäterna. 

De redovisas utifrån de två forskningsfrågor som undersöks i denna studie och presenteras i avsnitt 

4.1. och 4.2. 



13 

4.1. Vilken tillgång har eleverna till målspråket i 

klassrummet? 

I detta avsnitt redovisas och jämförs inledningsvis de kvantitativa resultaten rörande tillgången till 

målspråket i klassrummet för svenskeleverna respektive spanskeleverna. Därefter kommer de 

kvalitativa svaren angående tillgången redovisas beträffande hur lärarna gör inflödet begripligt för 

eleverna samt hur de får eleverna att tala på målspråket, utifrån enkäterna, intervjuerna samt 

observationerna i samtliga fyra grupper, i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2.  

 

I enkätsammanställningen (se bilaga 4 – fråga 5) kan information utläsas om elevernas tillgång till 

målspråket i klassrummet. På frågan hur ofta läraren talar på målspråket i klassrummet svarar 76 % av 

svenskeleverna alltid medan bland spanskeleverna svarar 63 % ofta. För att eleverna ska ha tillgång 

till inflödet på målspråket bör detta vara begripligt. På frågan om eleverna förstår när läraren talar på 

målspråket (se bilaga 4 - fråga 7) svarade majoriteten i båda grupperna ofta, 38 % av svenskeleverna 

och 43 % av spanskeleverna. Dock svarade 10 % av spanskeleverna aldrig medan ingen av 

svenskeleverna svarade detta. Alltid hade högre frekvens bland svenskeleverna (19 %) än 

spanskeleverna (10 %). Sammanfattningsvis anger svenskeleverna att deras lärare talar målspråket i 

högre grad än vad spanskeleverna fastställer. Svenskeleverna anger i högre utsträckning än 

spanskeleverna att de förstår vad läraren säger på målspråket.  

 

I interaktionen med lärare och klasskamrater kan man utläsa av enkäterna (se bilaga 4) att 

svenskeleverna i större utsträckning talar på målspråket i klassrummet. Om man svarar på lärarens 

frågor med ett enstaka ord menar 80 % av spanskeleverna att de använder målspråket vilket är 

marginellt högre frekvens än svenskelevernas 74 %. På resterande frågor, som berör detta i enkäten, 

har svenskeleverna högre frekvens.  

4.1.1. Hur lärarna arbetar med att begripliggöra inflödet– tre perspektiv 

Utifrån tre perspektiv kommer var lärares strategier för att begripliggöra inflödet för eleverna 

presenteras. Utifrån varje grupp redovisas de delar från enkätsvaren (se bilaga 2 – fråga 11), intervjun 

(se bilaga 6 – fråga 4) samt observationen relevanta för denna fråga.  

I grupp 1 som undervisades av lärare 1 (P1 – se tabell 2) i svenska svarade 29 elever på enkäten. De 

uttycker att P1 gör följande för att inflödet ska bli begripligt för dem: använder sig av kroppsspråk 

(20)
1
, talar långsamt (18), repeterar ord (17), översätter till engelska (12), visar bilder (10), ger 

synonymer (1), säger första bokstaven (1) och skriver på tavlan (1).  

I intervjun med P1 anger läraren att teater, gester och humor är det som hen använder sig mest av för 

att begripliggöra inflödet. Nedan följer ett exempel citerat ur intervjun med P1 (se bilaga 6 – fråga 4): 

Jag skulle förklara ordet välsignelse (…) åh då visade jag att jag hade en flickvän, vi ville 

gifta oss, och jag skulle fria, gick ner på knä, och sen skulle vi äta middag med och så satt 

vi där och så skulle jag förklara att hennes föräldrar gav mig välsignelse, så efter en så där 

5-10 minuter av teaterspel så hör man så här ’Jahaa, ok, välsignelse, nu är vi med’ och det 

här är det enda sättet jag kan förklara det här på.. å.. det blev ju såklart att eleverna 

skrattar och då kommer de ihåg det.  

                                                      
1 Siffran inom parentes avser härifrån och framåt antal informanter som angett denna strategi. 

Informanterna gavs utrymme att ange fler än en strategi.  
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Utifrån mina observationer bekräftas att de strategier, som eleverna och läraren anger, används. 

Förutom gester och teater begripliggörs inflödet genom understrykning av nyckelord. Dessa betonas, 

upprepas och skrivs ibland upp på tavlan. Läraren ger synonymer, sätter in ord i nya kontexter samt 

vid vissa få tillfällen översätter ord till engelska. Nedan följer ett exempel från observationen på hur 

P1 arbetar med att begripliggöra inflödet genom gester för nyckelord i dialogen ”En nödsituation”:  

Exempel 1  

P1:   Kan du beskriva dina symptom? Vet alla vad symptom betyder? 

Elev:   nej. 

Elev:   ont i benet 

P1:  Ja, om jag är förkyld kan mina symptom vara…( tar sig på pannan) 

       Feber. Eller ett symtom kan vara… (tar sig på halsen) 

P1:   Halsont. Eller… (hostar) 

Elev:    Hosta 

P1:   Hosta ja, eller (nyser) 

 

Svenskgrupp 2, bestående av 13 elever, menar att deras lärare gör följande för att målspråket ska bli 

begripligt för dem: talar långsamt (8), repeterar ord (8), visar bilder (5), använder sig av kroppsspråk 

(4) och översätter till engelska (3). 

I intervjun berättar P2 att hen gör följande för att begripliggöra målspråket för eleverna (se bilaga 6 – 

fråga 4):  

Du skulle ha sett mig när jag kröp på katedern idag (…)Jo, dom skrattade glatt när jag 

skulle förklara vad kräla var (…) kräla, krypa, så gjorde jag det där. Jag gör allt, jag 

använder datorn, jag använder mig själv (…). 
 

Under observationstillfällena i grupp 2 har både det som eleverna och läraren uttrycker synliggjorts. 

Läraren talar väldigt långsamt, upprepar ord, använder sig av kroppsspråk, visar bilder med mera för 

att göra svenskan begriplig. En av lektionerna arbetade eleverna med att berätta om ett besök på 

moderna museet. P2 visade ett verk från museet med orden ”ESSO” och ”LSD” skrivna. Hen 

förklarade att ”ESSO” är en gammal bensinstationskedja och tydliggjorde detta genom att gestikulera 

”tanka” samt att förklara att den fanns när hen var liten och gestikulerande ”liten”. Vidare berättade P2 

att ”de som tar ’LSD’ som är narkotika, droger, tror att de kan flyga ” och gestikulerar ”flyga”. Detta 

är exempel på hur läraren arbetar med att begripliggöra målspråket för eleverna.  

I grupp 3, svarar 18 elever som undervisas av P3 att hen gör följande för att de ska förstå målspråket: 

översätter till svenska (7), repeterar ord (7) talar långsamt (5), beskriver (3), skriver på tavlan (1) och 

använder sig av kroppsspråk (1). Övriga kommentarer som inte är tematiserade var: ”Nej!” och ”Hen 

står oftast och pratar bara, gör inget. Ibland skriver hen på tavlan”.  

I intervjun med P3 uttrycker hen att det är svårt att prata på målspråket då elevernas baskunskaper från 

högstadiet brister på grund av många lärarbyten i spanska. Detta citat är hämtat från intervjun med P3 

(se bilaga 6 – fråga 4):   

Jag måste erkänna att jag talar väldigt lite spanska med dem (…)Så, problemet som vi 

möter är att, eh, i teorin är spansknivån efter fyra års studier som om de vore på steg 1, så, 

det är väldigt svårt, eh, att kunna prata med dem på spanska så att de förstår. Om jag 

pratar spanska med dem förstår de ingenting.  

Under mina observationer var målspråksanvändningen nästintill obefintlig. För att begripliggöra 

spanskan, när den väl användes, var strategierna hos P3 översättning till svenska eller repetition av 
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ord, vilket stämmer överens med det som både eleverna och läraren beskriver. Eleverna arbetade med 

en beskrivning av en person, först skriftligt och sedan muntligt för läraren. När de presenterade sin 

beskrivning ställde läraren ett par följdfrågor till varje elev på spanska. När eleverna inte förstod 

frågan upprepades nyckelord eller översattes ordet till svenska. Nedan följer exempel på detta:  

Exempel 2: 

P3: ¿Hace algún deporte? 

           [Håller han på med någon sport?] 

Elev:  va? 

P3:  ¿Deporte? 

 [sport?] 

Elev:  vet inte vad det betyder 

P3:  sport 

Elev:  aha, om han tränar? 

 

P4 begripliggör spanskan, enligt 12 elever i grupp 4, genom att: använda sig av kroppsspråk (9), tala 

långsamt (8), repetera ord (5), översätta till svenska (3), visa bilder (3), ge synonymer (1) samt 

förenkla (1).  

I intervjun (se bilaga 6 – fråga 4) anger P4 att hen brukar prata korrekt – men enkel – spanska 

långsamt. Med enkel menas ord som hen vet att eleverna förstår och mindre komplexa meningar. P4 

förklarar följande angående förenkling av språket: ”Jag har läst att det inte är det bästa, men, att det är 

mycket bättre att prata vanligt, men jag vill att dom förstår”. Användning av kroppsspråk, teater och 

att rita är övriga strategier för att begripliggöra inflödet för eleverna. Det tilläggs att ”Jag försöker 

undvika att översätta, men ibland det går snabbare annars man kan fastna jättelång tid på ett ord”.  

Vid ett av observationstillfällena i denna klass arbetade de med uppstart av temat ”Resa”. Eleverna 

skulle säga ord som de associerade med ”Resa”. Läraren skrev elevernas ord på tavlan. Ord som hen 

visste var nya för de övriga eleverna gjordes begripliga på exempelvis följande sätt:   

Exempel 3: 

P4:   ¿Qué significa ‘pueblo’? 

            [Vad betyder ‘by’?] 

Ingen elev svarar. 

 P4:  Ciudad grande (gestikulerar stor), pueblo pequeño (gestikulerar liten).     

        [stor stad]                                   [liten by]                                                             

Läraren ger en exempelmening där ordet används.  

 

Under mina observationer av denna lärares undervisning var målspråksanvändningen hög. Läraren 

använde sig av många strategier såsom kroppsspråk, tala långsamt, förenkling, gester med mera. 

4.1.2. Hur eleverna ges möjlighet till utflöde på målspråket– tre 

perspektiv 

En av de kvalitativa frågorna i enkäten behandlar hur läraren hjälper eleverna att uttrycka sig på 

målspråket (se bilaga 2 – fråga 9). Svaren redovisas per grupp i detta avsnitt tillsammans med 

observations- och intervjuresultaten (se bilaga 6 – fråga 1). 

På frågan gällande hur läraren hjälper eleverna att tala på målspråket svarade grupp 1 att P1: 

förklarar/upprepar ord (5), pushar oss (5), ställer frågor (4), hänvisar till svenskan (3), tolererar fel (2) 

och skapar scenarion (1).  
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I intervjun fick lärarna beskriva hur de arbetar för att eleverna ska tala på målspråket. P1 anger att 

diskussionsuppgifter och att arbeta med scenarion, är det mest effektiva. P1 anser att man utifrån en 

dialog kan låta eleverna själva lista ut vad orden betyder och tillsammans med eleverna bygga ut 

meningar. Detta för att eleverna inte enbart ska lära sig att memorera fraser.  

I observationen noterades att P1 främst genom teater och gester stöttar eleverna till att uttrycka sig på 

målspråket. Lektionerna behandlade dialoger vilket läraren själv anser som bra övning för att få 

eleverna att tala på målspråket. Exempel på en dialog där eleverna talade på svenska med stöttning av 

läraren är följande: 

Exempel 4 

P1:  Om jag cyklar och… (gest och ljud för en krock) 

Elev: crash 

Elev: krock 

P1:  krock eller kollision. En bil med en cykel. Hur kan vi säga krock som verb? 

Elev: krockar 

P1:  Ja! (skriver verbet på tavlan). Jag krockar och mitt ben… (gest och ljud för ett 

ben som går av). 

Elev:  trasigt 

Elev: fraktur 

P1:  jag tänker på ett mer vanligt ord. Det börjar på ”B” 

Elev:  brutit 

P1:  har brutit – bra!  
 

Vidare får läraren eleverna att sätta ihop dessa ord till en komplett mening genom att säga delar av 

meningen och låta eleverna fylla i med orden som de har förhandlat fram genom dialogen ovan.  

Eleverna i grupp 2 anger följande som P2 gör för att hjälpa dem att tala på målspråket: tolererar fel (2), 

dialoger med olika ämnen (2), skapar scenarion (1), ställer frågor (1) och ger ord (1).  

Läraren uttrycker i intervjun att den observerade lektionen innehöll produktion på målspråket då 

eleverna fick berätta om sina länder. Hen använder sig delvis av fasta fraser som upprepas varje 

lektion, så eleverna tidigt får börja prata. Eleverna korrigeras inte heller i sin muntliga produktion då 

hen anser att det är en nog stressande situation för eleverna.  

Det andra observationstillfället presenterade eleverna sina länder i smågrupper. Eleverna använde 

varandra som stöd för att uttrycka sig på svenska då läraren valt att vara passiv. En elev skulle berätta 

om vattenfall men hade inte ordet vilket resulterade i följande interaktion: 

Exempel 5: 

Elev 1:     Iguazu falls (gestikulerar något som åker ner) 

Elev 2:     Vatten, vattenfallen 

Vidare frågar läraren eleverna i helklass om traditionella maträtter i deras hemländer. P2 stöttar 

eleverna i deras beskrivningar av maträtterna genom att ge dem ord och att ställa förtydligande och 

fördjupande frågor. Följande är ett exempel på denna typ av stöttning: 

Exempel 6: 

Elev 1:   Jag vet inte hur säger man…  

             (säger något på okänt språk till en elev som har samma modersmål som denne elev). 

Elev 2:   Rullar… 

P2:   Det är inte dolmar? 

Elev 2:   Jo! 
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P2:   Vi har tagit in dolmar i Sverige. Vad har ni för blad runt? 

Elev 1:  bladrunt? 

P2:   Ni har inget blad? 

Elev 1:  Nej. 

P2:  åh. Vi har kål.  

Grupp 3 skrev i enkäten att följande görs av P3 för att de ska kunna tala på målspråket: påpekar fel så 

vi kan förbättra (2), ställer frågor och vill att vi ska svara på spanska (2), ger läxor (1), påpekar uttalet 

(1) och ger oss muntliga projekt (1). En elev skrev följande: ”Säger meningen jag ska säga på spanska 

och låter mig säga en gång som hen”.   

I intervjun tar P3 enbart upp hur hen arbetar med muntliga redovisningar utifrån en text som de först 

skriver och poängterar att det är viktigt att eleverna får förberedelsetid så de inte enbart läser texten. 

P3 menar dock att ”det har inte fungerat så bra då det som hände var att de läser texten bara. Inte alla, 

några var kapabla till att anteckna enbart de ord som hjälpte dem, nyckelord, och sen lyckades de 

prata, men för majoriteten fungerade det inte”.  

Det som observerades var att väldigt lite utrymme gavs i detta klassrum för eleverna att prata på 

målspråket. Första lektionen skrev eleverna texter och interaktionen var enbart på svenska. Lektionen 

då eleverna presenterade sina beskrivningar läste de flesta sina texter och då följdfrågor ställdes 

svarade majoriteten av eleverna på svenska.  

Grupp 4, formulerade följande strategier som P4 använder sig av för att de ska tala på målspråket: ger 

ledtrådar(2), ställer frågor och vill att vi ska svara på spanska (2), hjälper oss med uttalet (2) och 

hjälper med ord/grammatik (1).  

Vad läraren själv anser, enligt intervjun, att hen gör för att få eleverna att tala på spanska är att inte 

pressa dem då hen menar att de är blyga och rädda att tala inför hela klassen. Att dela in eleverna i 

smågrupper och ge dem något att diskutera är en metod hen använder. P4 brukar även börja lektionen 

med några frågor kring exempelvis vad de gjort på lovet med mera och menar att då det är lite mer 

informellt är det fler som vågar svara.  

Det som synliggjordes i min observation av undervisningen var att läraren arbetade för att få eleverna 

att säga ord på målspråket genom att ställa frågor för att stötta eleverna till att själva komma fram till 

hur man säger det på språket. Se följande exempel: 

Exempel 7 

P4:  ¿Cómo se dice ’vit’ en español? 

 [Hur säger man vit på spanska?] 

Elev:  Blanco 

 [vit] 

P4: ¿Y cómo se dice ’snö’? 

 [Hur säger man snö?] 

Elev:  nieve 

 [snö] 

P4:  junta las palabras 

 [sätt ihop orden] 

Elev:  Blanconieve 

 [snö och vit] 

P4:       Sí, Blancanieve, ¡Muy bien! 

[Ja, Snövit, mycket bra!] 
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4.2. Skillnader synliggjorda i SL-klassrummet och 

FL-klassrummet som påverkar möjligheten 

att utveckla den kommunikativa förmågan 

I följande avsnitt redovisas skillnader som synliggjorts i klassrummet för möjligheten att utveckla den 

kommunikativa förmågan i undervisningen av svenska som SL och spanska som FL. Dessa skillnader 

baseras på samtliga metoder i studien.  

Under observationerna i SL-och FL-klassrummen noterade jag att lärarna använde sig av olika 

strategier för att göra målspråket begripligt, vilket bekräftas även av elevernas svar i enkäterna (se 

avsnitt 4.1.1). De mest frekventa strategierna som svensklärarna använder sig av är kroppsspråk samt 

att tala långsamt. De strategier som spansklärarna använder mest är översättning till svenska samt 

kroppsspråksanvändning.  

En annan skillnad som noterades via observationerna var att eleverna visade mer engagemang i SL-

undervisningen jämfört med FL-undervisningen. Nedan följer exempel på dialoger och presentationer 

från samtliga elevgrupper som observerats i denna studie, som belyser deras engagemang att uttrycka 

sig på målspråket.   

Följande exempel från grupp 1 demonstrerar ett stort elevengagemang på lektionen då tempot är högt, 

eleverna svarar på lärarnas frågor och tillsammans bygger de upp en dialog kring en nödsituation:  

Exempel 8 

P1:   Vad betyder inträffat? 

Elev:  hänt 

P1:   Vad har hänt? Vad är situationen? Vad kan jag säga? 

Elev:  ’min hus brinner!’ 

P1:   inte min… 

Elev:   mitt! 

P1:   vad säger 112 då?  

Elev:   svarar (ohörbart) 

(…) 

P1:  ’Vad är det som brinner?’ 

Elev:  Huset 

P1:  Ja, huset men då kanske man vill veta hur mycket eller lite (gester för mängd) 

Elev:  badrum 

P1:  Jag vill veta om mycket eld eller lite eld. Hur kan jag fråga? 

Elev: Hur mycket! 

P1:  ’Hur mycket brinner det?’ 

 

I elevgrupp 2 arbetar de med att presentera sina hemländer. Följande är ett utdrag ur 

sammanfattningen av denna lektion:  

Exempel 9 

En elev presenterar sitt hemland. Hen gestikulerar, gör ljud och använder sig av andra 

elever då hen inte lyckas förmedla det hen vill säga. Eleven förenklar sin kommunikation 

genom att säga ’många träd’ istället för skog och ’många berg’ istället för bergskedja. 

I dessa exempel visar eleverna engagemang genom att de använder sig av kommunikativa strategier. I 

spanskgrupperna synliggörs inte detta engagemang hos eleverna. Ett utdrag från sammanfattningen av 

observationen i elevgrupp 3 följer: ”Den muntliga redovisningen bestod i att eleverna ’fritt’ skulle 
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beskriva en person. De hade skrivit om personen föregående lektion. Eleverna läste mer eller mindre 

sina texter, några redovisade inte alls”. I den fjärde elevgruppen skulle eleverna presentera 

inledningar till kända sagor inför klassen. Avslutningsvis följer ett utdrag ur sammanfattningen av 

denna observation: ”När det är cirka 10 minuter kvar av lektionen läser eleverna upp sina sagor för 

varandra. Läraren ger instruktioner om att när eleverna förstår vilken saga det handlar om ska de 

räcka upp handen och får då gissa. (…) Ingen elev räcker upp handen medan sagorna läses upp utan 

läraren får i stället fråga efter sagan är uppläst, vilken saga det handlade om. Eleverna svarar rätt på 

samtliga sagor. Läraren applåderar efter samtliga sagor. Eleverna gör det inte”.  

Ytterligare en skillnad som synliggjorts i studien är lärarnas förväntningar på eleverna. I intervjuerna 

(se bilaga 6 – fråga 5) ombads lärarna beskriva vad eleverna kan uttrycka och förstå på målspråket. 

Detta visar i någon mån lärarnas förväntningar på sina elever. Nedan följer sammanfattningar av vad 

lärarna uttryckte: 

P1 menar att det är stora skillnader då eleverna studerat språket olika länge. Men de elever som har 

gått längre i klassen kan uttrycka i princip vad som helst menar läraren. P1 vidareutvecklar att 

visserligen har eleverna brister i sitt utflöde på svenska men att det inte finns något ämne eller område 

som de inte kan behandla, då de använder sig av kommunikativa strategier. P2 uttrycker att eleverna är 

bra på ”vanlig svenska” men att de kan falla på adjektiv som hen menar är svårt då det handlar om att 

uttrycka känslor. Denna lärare lägger även till att hen har höga förväntningar på sina elever och 

undervisar enligt filosofin ”man ska satsa på stjärnorna för att nå trädtopparna”. Spansklärarna är 

relativt eniga kring vad deras elever är kapabla till att kommunicera. P3 anser att de förstår enkla 

konversationer, som handlar om beskrivningar av personer samt att eleverna kan presentera sig. P4 

menar att eleverna förstår mer än vad de kan uttrycka, men att de inte förstår så mycket. De kan berätta 

lite om sig själva, men på en väldigt enkel nivå. 

 

En faktor som kan påverka elevernas vilja att deltaga på lektionerna är behovet av språket. Utifrån 

enkäterna (se bilaga 4) visas att i svenskklasserna var det jobb, att vara bosatt i Sverige och intresse 

mest frekventa angivna anledningarna till svenskstudierna. I spanskgrupperna angavs meritpoäng, 

resor samt att ”det är bra att kunna”. Då svenskgrupperna har ett större vardagligt behov av målspråket 

kan detta påverka möjligheten att i klassrummet utveckla den kommunikativa förmågan.  

5. Diskussion  

I föreliggande avsnitt diskuteras det ovan presenterade resultatet och tidigare forskning utifrån 

forskningsfrågorna, i avsnitt 5.1. och 5.2. Vidare följer en metoddiskussion samt en diskussion kring 

de didaktiska implementeringarna utifrån denna studies resultat, i avsnitt 5.3 och 5.4.   

5.1. Vilken tillgång har eleverna till målspråket i 

klassrummet? 

Enligt Krashen (1987), Gass (2003), samt Larsen - Freeman och Long (1994) krävs begripligt inflöde 

för att möjliggöra andraspråkstillägnande. Svensklärarna i de studerade klassrummen talar alltid på 

målspråket enligt 76 % av elevernas enkätsvar. I spanskklassrummet talar lärarna ofta spanska enligt 



20 

63 % av eleverna. Att inflödet är begripligt ansåg 38 % av svenskeleverna och 43 % av spanskeleverna 

att det ofta är. Dock är det 10 % av spanskeleverna som anser att de aldrig förstår inflödet. Tillgången 

till begripligt inflöde på målspråket är enligt enkätundersökningen högre i svenskklassrummet än i 

spanskklassrummet – vilket gör att svenskelevernas möjlighet att utveckla andraspråket är högre enligt 

inflödeshypotesen.  

5.1.1. Begripligt inflöde 

Enligt Krashen (1987) är teacher – talk ett sätt att simplifiera inflödet för att det ska bli begripligt för 

inlärarna. Detta menar Long (1996) kan hämma inlärarnas språkutveckling samtidigt som han påpekar 

att det även kan bidra till att man kan uttrycka mer. Gibbons (2010) presenterar olika sätt att 

begrippliggöra inflödet utan att förenkla de lingvistiska strukturerna. I de undersökta grupperna var det 

enbart i grupp 4 där förenkling uppgavs som metod för begripliggörande av inflöde. Utifrån detta kan 

man tolka resultatet som att i de övriga grupperna möter eleverna begripligt, ej förenklat, inflöde. 

Dock framgår av observationerna, med stöd i enkäterna samt intervjuerna, att i grupp 3 användes 

målspråket i låg utsträckning vilket gör att dessa elever enbart ges lite inflöde på målspråket, vilket är 

mer hämmande för språkutvecklingen än om inflödet är förenklat, då inget språktillägnande kan ske 

utan inflöde enligt Krashen (1987), Larsen - Freeman och Long (1994) och Gass (2003). 

Samtliga lärare använder sig av strategier för att begripliggöra inflödet, vilka redovisas i avsnitt 4.1.1. 

I grupp 3 bör dock understrykas att ett par elever har uttryckt att läraren inte använder strategier, vilket 

inte nämns i de övriga grupperna. Det är även enbart i grupp 3 som översättning anges som en 

frekvent strategi utifrån samtliga perspektiv. Översättning i sig är inget de presenterade studierna i 

detta arbete diskuterar i avseende på dess inverkan för språktillägnandet. Det man emellertid kan säga 

är att om man inte byter språk utan begripliggör inflödet via målspråksanvändning genom att 

exempelvis förklara på ett annat sätt, ge synonymer med mera, vilket Gibbons (2010) föreslår som en 

metod för begrippliggöra inflödet utan att förenkla, kommer eleverna ges tillgång till mer inflöde på 

målspråket. Sammanfattningsvis kan man se utifrån ovanstående resonemang att svenskeleverna har i 

högre grad tillgång till begripligt, ej förenklat, inflöde på målspråket.  

5.1.2. Hur eleverna ges möjlighet till utflöde på målspråket 

För att utveckla den kommunikativa förmågan på ett andraspråk behövs inte bara begripligt inflöde 

enligt Swain (1985), Swain och Lapkin (1995) samt Long (1996) utan man behöver få pröva sina 

språkliga hypoteser samt förhandla om innebörden på målspråket. Gibbons (2010) menar att utflödet 

på målspråket bör vara mer än enstaka ord för att språkutveckling hos eleverna ska ske. 

Svenskeleverna anger i enkätundersökningen att de interagerar med lärare och klasskamrater i högre 

utsträckning än spanskeleverna vilket enligt utflödes – och interaktionshypotesen ökar möjligheten för 

andraspråkstillägnande. Dock kan inte utläsas av enkäten om förhandlande om innebörd skett vilket 

Long (1996) menar ökar möjligheterna för språktillägnande. 

I resultatet av de kvalitativa undersökningsmetoderna synliggörs både utflöde samt förhandlande om 

innebörd mellan lärare och elev i svenskgrupperna. I dialogen behandlande en nödsituation i grupp 1 

(se exempel 4 – avsnitt 4.1.2.) prövar eleverna sina språkliga hypoteser samt förhandlar om innebörd 

genom stöttande strukturer från läraren, vilka Gibbons (2010) menar gör att eleverna blir bättre rustade 

att senare utföra liknande uppgifter på egen hand. I grupp två sker samma aktivitet då läraren ber 

eleverna beskriva deras traditionella mat i deras hemländer (se exempel 6 – avsnitt 4.1.2.). I grupp 2 

ges även utrymme för förhandlande om innebörd elever emellan då de presenterar sina länder i 

smågrupper (se exempel 5 – avsnitt 4.1.2.). Detta, visar Alcón Solers (2002) studie, ger en noterande, 
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hypotestestande samt metareflekterade funktion vilka är bidragande faktorer till 

andraspråkstillägnande. Svensklärarnas metoder kan utveckla elevernas kommunikativa förmåga då de 

använder metoder som leder till språktillägnande enligt Swain (1985), Swain och Lapkin (1995), Long 

(1996), Alcón Soler (2002) samt Gibbons (2010). Även Hajers (2004) nyckelord för språkutvecklande 

undervisning kan appliceras på svensklärarnas metoder då innehållet behandlar vardagslivet, samtal 

organiseras med uppgifter som utmanar eleverna samtidigt som stöd finns för att eleverna ska kunna 

delta i interaktionen.  

I spanskklassrummen ges inte utrymme för utflöde eller förhandlande om innebörd i samma 

utsträckning som i svenskklassrummen. Eleverna i grupp 3 fick enbart stöttning i att tala på målspråket 

genom muntliga presentationer, där utantillinlärning eller läsning var metoderna eleverna använde för 

att uttrycka sig på målspråket. I grupp 4 fick eleverna mer möjlighet till att tala på målspråket då 

läraren bland annat ställde frågor och gav ledtrådar för att eleverna skulle tala på spanska. Dock var 

utflödet hos eleverna enstaka ord som enligt Gibbons (2010) inte är tillräckligt för att eleverna ska 

utveckla sin kommunikativa kompetens.  

Sammanfattningsvis, för att besvara denna forskningsfråga, kan man se att tillgången till målspråket 

varierar inom samtliga grupper. Dock möts eleverna i SL-klassrummen av begripligt inflöde, ges 

utrymme för utflöde och förhandlande om innebörd på målspråket i högre utsträckning än eleverna i 

FL-klassrummen, vilket är en förutsättning för andraspråkstillägnande. 

5.2. Skillnader synliggjorda i SL- och FL-

klassrummet som påverkar möjligheten att 

utveckla den kommunikativa förmågan 

De skillnader som synliggjorts i de olika språkklassrummen i denna studie är lärarnas förväntningar, 

elevernas engagemang att interagera på lektionerna samt deras behov av målspråket.  

Lärarens förväntningar på eleverna införlivas enligt Rosenthal och Jacobson (1968) och senare även 

Hajer och Meestringa (2010). Lärarna i denna studie berättade i intervjuerna om sina förväntningar på 

eleverna. Svensklärarna hade höga förväntningar på sina elever till skillnad från spansklärarna. 

Spansklärarnas låga förväntningar på eleverna kan hämma deras språkutveckling då de inte utmanas 

till att använda eller i att höra målspråket. I svenskundervisningen däremot kan elevernas 

kommunikativa förmåga utvecklas då lärarna tror att deras elever kan. Å andra sidan, är eventuellt 

spansklärarna enbart realistiska då de uttalar sig om deras elevers förmåga, då de lyfter aspekten att 

eleverna har en dålig bas i språket. Samtidigt utmanas eleverna möjligen inte i den utsträckningen de 

skulle kunna – något som Skolverkets (2010) kvalitetsgranskning visar.  

Eleverna i svenskklassrummet visar mer engagemang då de uttrycker något på målspråket. De prövade 

språkliga hypoteser samt förhandlade om innebörd tillsammans med läraren och andra elever vilket 

Swain (1985), Swain och Lapkin (1995) samt Long (1996) menar är förutsättningar för 

andraspråkstillägnande. Eleverna i spanskklasserna läste mestadels sina muntliga presentationer vilket 

inte är det samma som att pröva språkliga hypoteser i interaktion. Engagemanget skulle kunna kopplas 

till behovet av språket då svenskeleverna angett i enkäten att de behöver svenskan till arbete och 

vardagsliv medan spanskeleverna angav användningsområden såsom studier och fritid.  

Om eleverna studerar språket som SL eller FL påverkar möjligheten att i klassrummet utveckla 

elevernas kommunikativa förmåga utifrån Spada (1986) och Longcopes (2009) studier. De menar båda 
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att typen av inflöde och utflöde som inläraren möter och producerar är avgörande för 

andraspråksutvecklingen. Longcope (2009) menar att hans resultat kan användas i undervisningen – 

att eleverna får förhandla mer och pröva fler språkliga hypoteser. Detta synliggjordes i högre grad i 

SL-klassrummet även i föreliggande studie. 

5.3. Metoddiskussion 

Denna studie består av tre metoder, det vill säga en triangulering. Som tidigare nämnt i metodavsnittet 

(se avsnitt 3) är nackdelen med triangulering att det är tidskrävande samt att resultaten kan bli 

svårtolkade om de inte överensstämmer.  I denna studie har resultatet utifrån de tre perspektiven varit 

överensstämmande, men tidsaspekten har begränsat undersökningen till en mer generell karaktär där 

tendenser visas. Presentationen av studien är även den väldigt komprimerad i förhållande till det 

ihopsamlade materialet. Vid färre metoder hade man kunnat gå in djupare på fenomenet. Däremot 

hade inte resultatet blivit lika mångfacetterat som i denna studie, vilket är fördelen med triangulering, 

att man får ett resultat som ger en mer tillförlitlig bild av verkligheten. Om samma resultat hade 

presenterats i denna studie enbart utifrån vad exempelvis lärarna säger om sin undervisning, hade inte 

tillförlitligheten varit lika hög.   

5.4. Sammanfattande ord och didaktiska 

implikationer 

Det är ej möjligt att dra några generella slutsatser av de skillnader som synliggjorts i denna begränsade 

studie av målspråksanvändningen i SL- och FL-klassrum. Det man kan tolka av resultatet är tendenser 

som eventuellt skiljer sig åt i fler klassrum. Det man däremot kan utläsa är förändringsbara faktorer 

som lärare kan applicera i språkundervisningen så den blir mer språkutvecklande såsom vikten av att 

begripliggöra inflödet genom språkutvecklande strategier, att stötta eleverna i att pröva sina språkliga 

hypoteser, att organisera rika klassrumssamtal där eleverna får förhandla om innebörd samt att ha höga 

förväntningar på eleverna. Samtliga faktorer synliggörs i denna studie i SL-klassrummen men inte alla 

är synliga i FL-klassrummet. Då aspekter som för dålig bas i spanskan från högstadiet poängteras 

bland spansklärarna skulle det vara av intresse att undersöka vidare hur lärarna arbetar med målspråket 

från början med eleverna, det vill säga i spanska steg 1. Detta föreslås för framtida forskning. 
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Bilaga 1- Observationsschema 

 

Målspråk – som medel eller mål i språkundervisning? – Hur lärare arbetar språkutvecklande 

i den muntliga interaktionen i klassrummet.  
 

Hur arbetar läraren med stöttande strukturer som syftar till att utveckla elevens språkförmåga för 

att eleverna ska få höra samt uttrycka sig på målspråket? 

 

 Hur stöttar läraren eleverna i sin muntliga produktion och deras reception av målspråket 

(planerad och interaktiv stöttning för begripligt inflöde och utflöde)? 

 

 

Aktiviteter: 

 

 

 

Vad gör 

läraren/Eleven 

på 

spanska/svenska? 

 

Begripligt 

inflöde – hur? 

 

Svarar 

eleverna/läraren? 

(ja/nej – hur?) 

 

Språk? 

 

Vidare stöttning 

från läraren 

(ja/nej– hur?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    



 

Bilaga 2 – Enkät, spanskelever 

Att interagera på ett annat språk– en enkätundersökning 
Stockholms universitet: Självständigt arbete inom språkdidaktik, lärarprogrammet 

 

Om dig som svarar 

Hur gammal är du? ______ år.             Hur länge har du studerat spanska?________år.  

Vilket/vilka är ditt/dina modersmål?___________________________________________________________________ 

Vad behöver du språket till?_____________________________________________________________________________ 

Om hur du använder spanskan 

Ringa in det/de alternativ som stämmer bäst in på dig.  

1. Välj det språk som du oftast använder i dessa situationer: 
 

svenska       / spanska   Om jag frågar läraren något. 
svenska      / spanska Om jag svarar på lärarens frågor med endast ett ord. 
svenska      / spanska Om jag svarar på lärarens frågor med en mening. 
svenska      / spanska Om jag pratar med en annan elev. 
svenska      / spanska Om jag arbetar med grupparbete.   

 
2. Jag pratar spanska i klassrummet. 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

3. Jag pratar spanska hemma med min familj.  
aldrig   ibland   ofta    alltid 

4. Jag pratar spanska med mina kompisar. 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

5. Jag pratar spanska i andra situationer. 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

I vilken/vilka situationer (ge exempel): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Talar din lärare spanska på lektionerna? 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

7. Jag hör spanska: 
Hemma i min familj:  aldrig  ibland ofta  alltid  

På stan:   aldrig  ibland ofta  alltid 

I kollektivtrafiken: aldrig  ibland ofta  alltid 

På internet:  aldrig  ibland ofta  alltid 

På tv:   aldrig  ibland ofta  alltid 

 

 



 

8. Förstår du när läraren pratar spanska? 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

 

9. Hjälper läraren dig att prata på spanska?  

Ja / Nej 

Om ja – hur? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

10. Vad tycker du är viktigast att lära dig i spanskan? Skriv siffrorna 1-4. Skriv 1 bredvid det 

som du tycker är viktigast och 4 vid det du tycker är minst viktigt.  

 

Att kunna tala språket.         _________ 

Att kunna skriva språket.                   _________ 

Att kunna förstå talat språk.              _________ 

Att kunna läsa på språket.                  _________ 

 

11. Gör din lärare något för att du ska förstå när hen pratar på spanska (visar bilder, talar 

långsamt, repeterar ord, visar med kroppen, översätter, inget etc.)? Beskriv! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Finns det något som skulle göra att du fick lättare att prata på spanska i klassrummet? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 

/ Linda 

 



 

Bilaga 3 – Enkät, svenskelever 

Att interagera på ett annat språk– en enkätundersökning 
Stockholms universitet: Självständigt arbete inom språkdidaktik, lärarprogrammet 

 

Om dig som svarar 

Hur gammal är du? ______ år.             Hur länge har du studerat svenska?________år.  

Vilket/vilka är ditt/dina modersmål?___________________________________________________________________ 

Vad behöver du språket till?______________________________________________________________________________ 

Om hur du använder svenskan 

Ringa in det/de alternativ som stämmer bäst in på dig.  

1. Välj det språk som du oftast använder i dessa situationer: 
 

svenska       / annat   Om jag frågar läraren något. 
svenska      / annat Om jag svarar på lärarens frågor med endast ett ord. 
svenska      / annat Om jag svarar på lärarens frågor med en mening. 
svenska      / annat Om jag pratar med en annan elev. 
svenska      / annat Om jag arbetar med grupparbete.   

 
2. Jag pratar svenska i klassrummet. 

aldrig   ibland   ofta    alltid 

3. Jag pratar svenska hemma med min familj.  

aldrig   ibland   ofta    alltid 

4. Jag pratar svenska med mina kompisar. 
aldrig   ibland   ofta      alltid 

5. Jag pratar svenska i andra situationer. 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

I vilken/vilka situationer (ge exempel): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Talar din lärare svenska på lektionerna? 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

7. Talar din lärare engelska på lektionerna? 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

8. Jag hör svenska: 
Hemma i min familj:       aldrig  ibland ofta alltid  

På stan:        aldrig  ibland ofta alltid 

På buss, på tåg, i tunnelbana: aldrig  bland ofta alltid 

På internet:        aldrig  ibland ofta alltid 

På tv:         aldrig  ibland ofta alltid 



 

 

9. Förstår du när läraren pratar svenska? 
aldrig   ibland   ofta    alltid 

 

10. Hjälper läraren dig att prata på svenska?  

Ja / Nej 

Om ja – hur? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Vad tycker du är viktigast att lära dig i svenskan? Skriv siffrorna 1-4. Skriv 1 bredvid 

det som du tycker är viktigast och 4 vid det du tycker är minst viktigt.  

 

Att kunna tala språket.         _________ 

Att kunna skriva språket.                   _________ 

Att kunna förstå talat språk.              _________ 

Att kunna läsa på språket.                  _________ 

 

12. Gör din lärare något för att du ska förstå när hen pratar på svenska (visar bilder, talar 

långsamt, repeterar ord, visar med kroppen, översätter, inget etc.)? Beskriv! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Finns det något som skulle göra att du fick lättare att prata på svenska i klassrummet? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tack för din medverkan! 

/ Linda



 

Bilaga 4 - Enkätsammanställning 

Sammanställning av svaren i enkäterna både SFI-grupperna och spanskgrupperna. Procentsatsen är 

räknad på totalt antal informanter av båda grupperna. Talen är avrundade till heltal. Decimalerna 0-4 

avrundas neråt och 5-9 avrundas uppåt. Svaren i procentandel av SFI -enkäter/spanska steg 3. Antal 

informanter 42/ 30.  

 

Om jag frågar 

läraren något… 

Målspråk 

60 % / 13 % 

Annat 

24 % / 87 % 

Ogiltig 

17 % / 

 

Svarar på frågor – 

ett ord 

Målspråk 

74 % / 80 % 

Annat 

7 % / 20 % 

Ogiltig 

19 % / 

 

Svarar på frågor – 

en mening 

Målspråk 

67 % / 33 % 

Annat 

17 % / 67 % 

 

Ogiltig 

17 % / 

 

Pratar med annan 

elev 

Målspråk 

26 % / 0 %  

Annat 

57 % / 100 % 

Ogiltig 

17 % / 

 

Grupparbete Målspråk 

50 % / 10 % 

Annat 

33 % / 90 % 

 

Ogiltig 

17 % / 

 

1)Jag pratar 

svenska/spanska… 
i klassrummet 

Ogiltig: 2 % / 3 % 

Aldrig 

5 % / 10 % 

Ibland  

43 % / 63 % 

Ofta 

38 % / 20 % 

Alltid  

12 % / 3 % 

2) Hemma med min 

familj  

Ogiltig: 2 % / 

Aldrig 

36 % / 80 % 

Ibland 

50 % / 17 % 

Ofta 

7 % / 3 % 

Alltid  

5 % / 0 %  

3) med mina 

kompisar  

Aldrig 

24 % / 60 % 

Ibland  

64 % / 37 %  

Ofta 

7 % / 0 % 

Alltid  

5 % / 3 % 

4)i andra situationer 

Ogiltig: 2 % 

Aldrig 

14 % / 50 % 

Ibland  

60 % / 43 % 

Ofta 

19 % / 7 % 

Alltid  

5 % / 0 % 

5) Lärare talar 

svenska/spanska 

på lektionerna 

Aldrig 

0 % / 0 % 

Ibland  

12 % / 23 % 

Ofta 

12 % / 63 % 

Alltid 

76 % / 13 % 

6) Jag hör 

svenska/spanska 

…hemma 

Aldrig 

38 % / 83 % 

Ibland  

38 % / 10 % 

Ofta 

14 % / 7 % 

Alltid  

10 % / 0 % 

på stan 

Ogiltig: 2 % 

Aldrig 

12 % / 43 % 

Ibland  

29 % / 50 % 

Ofta 

19 % / 7 % 

Alltid  

38 % / 0 % 

i kollektivtrafiken Aldrig 

5 % / 40 % 

Ibland  

16 % / 53 % 

Ofta 

24 % / 7 % 

Alltid  

55 % / 0 %  

på internet Aldrig 

14 % /33 % 

Ibland  

48 % / 53 % 

Ofta 

26 % / 10 % 

Alltid  

12 % / 3 % 

på tv Aldrig 

14 % / 60 % 

Ibland  

31 % / 30 % 

Ofta 

38 % / 7 % 

Alltid  

16 % / 3 % 

7) Förstår du när 

läraren pratar 

svenska/spanska? 

Aldrig 

0 % / 10 % 

Ibland  

24 % /37 % 

Ofta 

38 % / 43 % 

Alltid  

19 % / 10 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Vad är 

viktigast att 

kunna 

Tala 

 

29 % / 13 % 

Förstå talat 

språk 

29 % / 60 % 

Skriva 

 

15 % / 0 % 

Läsa  

 

0 % / 0 % 

Ogiltig  

 

38 % / 27 % 

 



 

Bilaga 5 - Intervjufrågor 

Presentera mig själv och min undersökning 

Jag heter Linda Joelsson, jag är en student från Stockholms universitet. Jag gör mitt självständiga 

arbete i språkdidaktik och jag intervjuar dig för att jag vill se hur man arbetar didaktiskt med 

målspråket i klassrummet. Detta är en komparativ studie då jag jämför språkundervisningen i svenska 

som andraspråk med spanska som främmande språk.  

Materialet kommer att publiceras i en uppsats som läggs upp för publicering på ”DIVA”, en databas 

för forskningspublikationer. Skolan, ditt namn och elevernas kommer att anonymiseras. Det inspelade 

materialet kommer endast jag att lyssna på som stöd för min transkribering av intervjun.  

”Uppvärmning” – om läraren 

Vad är ditt modersmål? Vilka andra språk har du tillgång till? 

Hur länge har du undervisat i svenska för invandrare/spanska i Sverige? 

Har du undervisat utanför Sverige? I vilka ämnen? 

Vad har du för utbildning? Var har du gjort den utbildningen? 

Till spansklärarna: Finns det elever i din klass som har annat modersmål än svenska? 

Till svensklärarna: Finns det elever i din klass som inte kan engelska? 

Undersökningens kärna – om lärarens undervisning 

1. Den muntliga produktionen på målspråket hos eleverna är oftast den svåraste 

kompetensen att erövra för eleverna – hur brukar du arbeta för att eleverna ska tala på 

målspråket? Kan du beskriva arbetssätt, övningar, situationer som du brukar skapa?   

2. Vilken är den största utmaningen med att utveckla den muntliga produktionen hos 

eleverna – vilket många elever anser är den viktigaste? 

3. Vad brukar du göra för att eleverna ska få höra målspråket? Kan du beskriva 

arbetsuppgifter, övningar, situationer som du brukar skapa? 

4. Brukar du använda dig av strategier när du talar på målspråket så att det blir begripligt 

för eleverna? (anpassa tempot, använda synonymer, översätta nyckelord, gester, 

mimik, bilder etc.) Beskriv! 

5. Vad förstår eleverna och vad kan de uttrycka på målspråket? Kan du ge en beskrivning 

av din uppfattning av elevgruppen som jag observerat. 

6. Ser du målspråket som medel (metod) i undervisningen till att lära sig språket eller 

som målet med din undervisning? 

7. Om en elev frågar dig om hur man säger X på målspråket? Vad tänker du är dina 

möjliga val att svara på detta? 

 



 

Bilaga 6- Intervjutranskriptioner 

Valda delar av intervjuerna grovtranskriberade. Numreringen av talen på frågorna följer numreringen 

som var i intervjumallen (se bilaga 5). Yttranden som P3 gör är översatt fritt av författaren från 

spanska till svenska. 

1. Den muntliga produktionen på målspråket hos eleverna är oftast den svåraste kompetensen att 

erövra för eleverna – hur brukar du arbeta för att eleverna ska tala på målspråket? Kan du beskriva 

arbetssätt, övningar, situationer som du brukar skapa?   

 

P1: på alla sätt det går egentligen, på olika sätt... genom diskussionsuppgifter tycker jag 

är det mest effektiva… ah, jag skulle nog säga att det är det mest effektiva sätt som jag 

har haft nytta av är att göra scenarion eller diskussionsämnen som man kan ge dom, så, 

jag tycker ofta det blir väldigt, det ger inte jättemycket när man bara ger dom en dialog, 

vilket man väldigt ofta gör och som är viktigt självklart, men och man ger dom en dialog 

så ska de läsa innantill och sen ska de memorera det de har läst och. öh, och läsa innantill 

och då kan de fraserna och sen också diskutera då de själva måste bygga meningarna, 

själva lista ut, räkna, räkna ut, om man då kan säga, lista ut – hur kan jag säga det här? 

inte bara komma hur man har lärt sig att man ska säga.  

 

P2: öh, det var ju som idag, det här då de fick berätta för varandra om landet. Och, de kan 

också få, öhm, både nu och när jag hade tyska som nybörjarspråk, så lärde jag dom tidigt 

att dom skulle kunna prata om helgen och så tog vi upp en 6-7 stycken fasta fraser och 

varenda måndag så kom de igen och då fick de vilja vilken fras de ville säga och, eh. Jag 

tro ju mycket på både det här att man lär sig fasta fraser, för det är väldigt gångbart. Och 

sen att man tidigt får in dom i att prata. Hela tiden, jag rättar inte elever heller, som du såg 

idag, fast än idag sa strand ’ vi har 400 strand i mitt land’, utan det tar jag alltid efteråt 

med allihopa. Likaså om de läser, så rättar jag dem inte när de läser, utan det tar jag 

efteråt. För att de är nog stressande när man både ska prata och läsa utan att någon ska 

hålla på att rätta hela tiden.  

 

P3: Det jag har gjort detta år är att, först, eh, med ganska mycket tid så att eleverna har 

kunnat förbereda sig bra. Och sedan, det som jag mest har insisterat på är, och det som 

jag har gjort idag också, att de ska försöka att inte läsa, för att tendensen är att de läser. 

Så, didaktiskt det som jag försökte var att å ena sidan välja ämnen som skulle vara mer 

eller mindre intressanta för dem och å andra sidan har jag kombinerat det med realia, med 

kulturdelen som de måste lära sig denna kurs, spansk och latinamerikansk kultur. Så, jag 

brukar kombinera de muntliga övningar som de måste göra med, tja, en 

informationssökning och att skriva. Först brukar de skriva på svenska och sen översätter 

de texten. Och, sen ska de prata om texten som de har skrivit. Det har inte fungerat så bra 

då det som hände var att de läser texten bara. Inte alla, några var kapabla till att anteckna 

enbart de ord som hjälpte dem, nyckelord, och sen lyckades de prata, men för majoriteten 

fungerade det inte.  



 

 

P4: Aa, jag vet att de är blyga framför alla, så jag brukar sitta dom, ibland – inte hela 

tiden, men sätta dom i grupper, i smågrupper och ger dom frågor eller en enkät eller 

någonting som dom måste, o jag sitter med dom och byter grupper eftersom jag vet att när 

jag är inte där, dom gör det, ibland några som är väldigt ambitiösa och vill gör det och det 

är jättebra eftersom dom tvingar dom andra att men ibland dom pratar på svenska eller 

gör ingenting. Så jag byter grupper, så jag sitter, så jag sätter dom alltid tre eller fyra. Jag 

brukar börja lektionen med några frågor till exempel som idag om semester och så kort, 

och då när det är informellt många svarade och försöker men sådär, det funkar sådär, men 

det är väldigt svårt att göra så dom pratar, dom vågar inte. Jag testade också att typ göra 

så att jag inte förstår, men, eh, ibland jag gör det med vissa som jag vet att dom kan och 

dom vågar men vissa reagerar typ ganska dåligt som tyst. Dom blev tyst, istället för att 

försöka och det är inte min, jag vill att dom känner sig bra på lektionen så. (…) Dom är 

tonåringar också, det är lite, man måste tänka på andra saker också om de känner sig typ 

inte trygga eller, så det blir ännu värre. 

7. Om en elev frågar dig om hur man säger X på målspråket? Vad tänker du är dina möjliga val att 

svara på detta? 

P1: Jag har två strategier, ehm,(…). Den första mest självklara är att jag bara säger ordet 

rakt ut, vilket jag verkligen försöker undvika, jamen bara öhm, ’telefon’, varsågod. Öhm, 

men som jag försöker ändå oftast är ju tvättmaskinen
2
, man försöker, jag vill ta fram en 

metafor, att bygga lego, att man tillsammans försöker lista ut och dra ut, för när man vet 

att kunskaperna kanske finns där, för att faktiskt kunna tillsammans lista ut vad nånting 

heter, telefon är svårt då, men som det där ’gått ur led’ att man tillsammans kanske hittar 

nånstans, hur kan eleven själv komma på vad det heter (…). 

P2: Om dom är ute efter ett ord, öh, så det beror på situationen. Om dom vill, om det 

primära är att dom ska höra uttalet så då säger ju jag det, om de undrar vad de heter. Om 

de håller på att jobba med en text eller något sådant då kan de ju lika gärna slå upp det. 

Om det är svårt med uttal så kan vi ju lika gärna samla ord på tavlan dom dom inte förstår 

och dom dom inte kan uttala, och så tar vi allihopa sen (…)Jag kan göra så att jag gör en 

situation så att dom nästa gång det kommer så blir det (frasen de letar efter) svaret.(…) 

till exempel: ’åh, vad du är vacker idag. Vad du är fin!’ och vilket var uttrycket då? 

P3:Jag skulle säga direkt hur man säger ’potatis’ och jag skulle försöka, eller det beror på, 

men att sätta ordet i en kontext, och ifall det är ett substantiv skulle jag säga om det är 

feminint eller maskulint. De måste vara uppmäsksamma på om det är ett undantag och 

om det är ett verb skulle jag försöka, eh, förklara lite hur verbet fungerar, alltså 

kontextualisera lite inte bara kasat ut ordet och det är det. Om det är ett verb – är det 

regelbundet, oregelbundet eller om det är reflexivt eller inte, ungefär så.  

P4: Det är olika. Det beror på tid, hur mycket tid har vi. Det beror på vad vi jobbar med, 

om vi jobbar med ord eller om vi jobbar med någon annan sak, eh, om vi jobbar med ord 

så jag förklarar ’es una fruta, amarilla que comen los monos’
3
. Men ibland när vi är i 

                                                      
2 P1 refererar till tidigare del av intervjun där exemplifierades hur hen fick eleverna att komma fram till 

prepositionen ur i frasen ”axeln är ur led”.  

3 Översättning: Det är en frukt, gul, som aporna äter.  



 

mitten av en text och vi har inte så mycket tid det kan hända att jag översätter på en gång 

och vi fortsätter. Det beror på.  

4. Brukar du använda dig av strategier när du talar på målspråket så att det blir begripligt för eleverna? 

(anpassa tempot, använda synonymer, översätta nyckelord, gester, mimik, bilder etc.) Beskriv! 

P1: jag skulle förklara ordet välsignelse, jag vet inte, då var du inte här tror jag 

Intervjuare (I): Nej 

P1: det var nog i fredags men ordet välsignelse och det var en sån där sak ja kom på att 

jag kommer aldrig kunna förklara ordet om jag inte faktiskt fysisk- fysiskt gör en lite pjäs 

liksom, som  

I: ah 

P1: åh då visade jag att jag hade en flickvän, vi ville gifta oss, och jag skulle fria, gick ner 

på knä, och sen skulle vi äta middag med och så satt vi där och så skulle jag förklara att 

hennes föräldrar gav mig välsignelse så efter en så där 5-10 minuter av teaterspel så hör 

man så här ’Jahaa, ok, välsignelse, nu är vi med’ och det här är det enda sättet jag kan 

förklara det här på.. å.. det blev ju såklart att eleverna skrattar och då kommer de ihåg 

det”. 

 

P2: du skulle ha sett mig när jag kröp på katedern idag 

I: Gjorde du? [skratt] 

P2: Jo, dom skrattade glatt när jag skulle förklara vad kräla var 

I: Ah 

P2: kräla, krypa, så gjorde jag det där. Jag gör allt, jag använder datorn, jag använder mig 

själv, du vet när magen kurrar 

I: Aa 

P2: och så där så jag skuttar och hoppar i klassrummet och ja. Vad som behövs. 

 

P3: Jag måste erkänna att jag talar väldigt lite spanska med dem (…) problemet som vi 

har, inte bara jag utan övriga lärare också, är att eleverna går första året på gymnasiet, det 

vill säga de har precis kommit från högstadiet och, i de flesta svenska skolor är det 

mycket problem med spanskundervisningen, eh, för att de har inte fastanställda lärare, det 

är många vikarier, så nivån är väldigt låg, väldigt låg.  Jag menar, de vet inte hur de kan 

säga att de är fem år eller att de är 17 år – det de säger, säger de fel. Något väldigt 

grundläggande som detta. Så, problemet som vi möter är att, eh, i teorin är spansknivån 

efter fyra års studier som om de vore på steg1, så, det är väldigt svårt, eh, att kunna prata 

med dem på spanska så att de förstår. Om jag pratar spanska med dem förstår de 

ingenting.  

P4: Jag brukar prata rätt men att välja ord typ som jag tycker dom kan förstå bättre, ehm, 

och använda mycket kropp, teater, ehh, jag försöker undvika översätta, men ibland det går 



 

snabbare annars man kan fastna jättelång tid på ett ord. Eh, rita, ger exempel, förklarar ett 

ord, eh, det är det. Kommer inte, kanske finns.. prata sakta, och framförallt enkel, eh.. 

(…) 

P4: (…)jag vet att i deras nivå måste de kunna, istället för något ord som är väldigt svårt, 

eller som vi säger inte så ofta 

I: nej 

L4: och ibland, istället för att göra en jättelång mening med bisats och så, så jag gör det 

enklare. Jag har läst att det inte är den bästa, men, att det är mycket bättre att prata 

vanligt, men jag vill att dom förstår. 

 

5.  Vad förstår eleverna och vad kan de uttrycka på målspråket? Kan du ge en beskrivning av din 

uppfattning av elevgruppen som jag observerat. 

P1: otroligt olika, jätteolika. Om man ska då min klass, eh, dom som är liksom, många 

tycker illa om om att använda de här termerna, men alltså om ska använda dom, svaga 

och starka elever, de som har studerat längre och lärt sig mer och dom som inte studerat 

så länge och kanske inte lärt sig lika mycket än, de starka eleverna kan ju, upplever jag, 

uttrycka i princip nästan vad som helst, i nästan alla sammanhang, om det visst, och  och 

det faller ju kort på många punkter såklart då de är ju fortfarande bara på C-nivå, men det 

finns inget liksom ämne, inget område där de är helt ute på liksom, vad säger man, på för 

för djupt vatten utan de har vokabuläret för att kunna prata om vardagslivet, om politik, 

om ekonomi. De som är ju väldigt talsamma om sig, eller vad säger man liksom, 

pratsamma av sig kan också uttrycka det mesta. Det faller lite kort på några ord, lite 

vokabulär här och där, men de kan ändå lösa det genom att använda sig av synonymer 

eller ord som är ’-ish’ synonymer.  

 

P2: ah, jag tycker att dom är bra på att uttrycka vanlig svenska och fakta och sådana 

saker. Det jag kan uppleva att de lite kan trilla på det är adjektiv, de olika, jag är ledsen 

eller arg eller så här men överlag tycker jag att den här gruppen är bra. Men jag tror att en 

sak, som är kanske svårast att prata om är det är när det berör ens känslor. Det är lättare 

att prata om om saker utanför sig själv. 

I: är det för att de blir i affekt eller för att det fattas ord? 

P2: jag tror det är både och. 

(…) 

P2: Jag tror att jag har rätt så höga förväntningar, för att min filosofi är alltid att ’man ska 

satsa på stjärnorna för att nå trädtopparna’, alltid, så att de känner att de går framåt och så 

försöker jag peppa dom som jag..’ åh vad ni är duktiga’ så att de känner, för då vill man 

alltid göra ännu bättre. Så jag tar jättemycket, bygger jag på det positiva. Och också att 

jag har höga förväntningar, även om det inte, de höga förväntningarna är ju olika på olika 

individer, vad de har för förutsättningar. 

 

P3: De förstår enkla konversationer, som handlar om beskrivningar av personer – det är 

det som de har arbetat mest med, det vill säga beskriva sin familj, vad de gör på fritiden. 

Detta vet jag att jag mer eller mindre kan prata med dem om de förstår mig mer eller 



 

mindre. Vad de är kapabla att säga, tja, exakt detta, alltså presentera sig. Men det finns 

stora svårigheter med frågor, det vill säga, som du har sett innan. Problemet är att även 

om jag har förklarat många gånger förstår de inte frågepronomen som ’Varför? Var? När? 

Hur?’. De blandar ihop dem allihop. Något som också är väldigt grundläggande.  

 

P4: Dom förstår mer än dom kan uttrycka. Men dom förstår, det är svårt att säga, de  

förstår inte så mycket. Dom förstår mycket mindre än vad de måste förstå, på deras nivå. 

(…) Dom kan typ berätta lite om sig själva, varifrån kommer dom och så, väldigt enkla 

saker. De kan typ, ah, beskriva familj och saker som man gör på nivå ett faktiskt. De kan 

dom.  
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