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Abstract 
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilken erfarenhet av och inställning till 

målspråksanvändning elever som studerar spanska på gymnasiet har. Utifrån forskning om 

målspråksanvändning samt kursplanen för moderna språk (SKOLFS 2000: 87) som båda 

betonar vikten av att lärare och elever använder målspråket i klassrummet, har jag genomfört 

en kvalitativ undersökning, där datainsamlingen skedde med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer. Jag intervjuade fem elever som läser spanska steg 1, 2 och 3 på en gymnasieskola 

i södra Sverige. Resultatet visar att intervjupersonerna har olika erfarenheter av i vilken 

omfattning deras respektive lärare använder målspråket i klassrummet och att dessa 

huvudsakligen använder målspråket i samband med språkrelaterade övningar medan 

modersmålet används för sådant som är viktigt, svårt och nytt. Eleverna använder framför allt 

modersmålet i klassrummet. Målspråket används för att exempelvis besvara lärarens frågor 

eller när de arbetar med uppgifter. Samtliga intervjupersoner är positiva till att deras lärare 

använder målspråket i klassrummet. De anser också att det är av vikt att eleverna gör det. 

Alla utom en önskar dessutom att eleverna använde målspråket i större omfattning än vad de 

nu gör. Ingen av intervjupersonerna har erfarenhet av muntliga prov, men samtliga anser att 

muntliga prov är viktiga. 

 

Ämnesord: målspråk, målspråksanvändning, modersmål, inflöde, utflöde, kursplan 
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Förord  

Jag skulle vilja tacka eleverna som medverkade i undersökningen samt deras lärare. 

 
Jag skulle också vilja tacka min handledare Anita Håkansson, som har inspirerat och gett mig 

råd under hela processen med detta arbete. 

 

Ett stort tack även till Johan Olsson som har kommit med goda tips och idéer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 5

Inledning 
I min tidigare undersökning Målspråksanvändning i klassrummet – vision eller verklighet? 

(Andersson, 2008) undersöktes i vilken omfattning spansklärare använder målspråket det vill 

säga det språk eleverna studerar, i detta fall spanska, och vad de har för inställning till 

målspråksanvändning i klassrummet. Resultatet, som grundar sig på observationer i fem olika 

klasser och intervjuer med två lärare, visar att lärarna i undersökningen mestadels använde 

målspråket i samband med språkrelaterade uppgifter och vid textgenomgångar. Däremot 

använde de modersmålet för att kommunicera med eleverna, för att informera och ge 

instruktioner samt vid grammatikundervisning. Att målspråksanvändning i klassrummet är 

viktigt var lärarna överens om, men de ansåg inte att det är möjligt att använda målspråket 

uteslutande i alla situationer. Lärarna ansåg dessutom att det är lättare att få kontakt med 

eleverna om de inte endast använder målspråket. De menade dock att målspråket kan 

användas i större utsträckning i de högre stegen i spanskundervisningen, det vill säga i steg 3 

och uppåt.  

 

Även om det var lärarnas målspråksanvändning som stod i fokus för undersökningen visar 

resultatet från observationerna i spanska steg 1 till steg 3 även att eleverna använde 

modersmålet mer eller mindre uteslutande. Undantag från användning av modersmålet skedde 

i samband med korta svar på lärarnas frågor som mest var så kallade display questions, en typ 

av faktafrågor som läraren vet svaret på och som ställs för att kontrollera elevens kunskaper 

(Tornberg, 2000a). Vid ett fåtal tillfällen ställde några elever spontana frågor på målspråket. 

Tydligt är att modersmålet var det naturliga språket för kommunikation i klassrummet i de 

fem observerade klasserna. 

 

Den forskning jag tagit del av pekar tydligt på fördelarna med målspråksanvändning i 

klassrummet. Kursplanen för moderna språk (SKOLFS 2000:87) betonar vikten av muntlig 

kommunikation och förutsätter att såväl lärare som elever använder målspråket.  

 

Men vad har då eleverna för erfarenhet av och inställning till målspråksanvändning i 

klassrummet? Finns en samsyn mellan den inställning till målspråksanvändning som 

synliggörs i forskningsresultat, kursplanen för moderna språk (SKOLFS 2000: 87) och lärarna 

i min förra undersökning och den inställning till målspråksanvändning eleverna som studerar 

spanska har? Detta är en fråga som väcktes under tiden jag skrev mitt förra examensarbete 
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samt under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU:n). Syftet med denna 

undersökning är följaktligen att undersöka vilken erfarenhet av och inställning till 

målspråksanvändning i klassrummet gymnasieelever som studerar spanska har. Vidare är 

syftet att undersöka deras erfarenhet av och inställning till skriftliga respektive muntliga prov 

i det studerade språket samt bedömning av dessa. 

 

Inflöde och utflöde är två viktiga och ofta återkommande begrepp i föreliggande arbete. De 

engelska termerna är input och output, men i detta arbete kommer de svenska 

motsvarigheterna att användas, vilket exempelvis Lindberg (2004) gör. VanPatten (2003) 

beskriver inflöde som det språk eleven hör (eller läser) medan utflöde innebär det språk 

eleven själv producerar. Både inflöde och utflöde har ett kommunikativt syfte.   

 

Fortsättningsvis följer en litteratur- och forskningsgenomgång som till större delen grundar 

sig på Tornbergs (2000a, 2000b) sammanställning av forskning samt hennes avhandling, med 

en avslutande problemprecisering. Därefter redovisas metod och genomförande av den 

empiriska undersökningen samt resultatet av undersökningen som sedan analyseras och 

diskuteras. Avslutningsvis ges en metoddiskussion som följs av en sammanfattning.  

Förklaring av speciella termer finns i bilaga 2.  

 

Litteratur- och forskningsgenomgång 
Inflöde – nödvändigt men inte tillräckligt 
Det är av stor vikt att lärare använder målspråket så mycket som möjligt i klassrummet  

(Enkvist, 1993; Eriksson & Jacobsson, 2001; Linnarud, 1993; Sundell, 2001). Eriksson och 

Jacobsson (2001) hävdar att ju mer läraren använder målspråket desto mer kommer också 

eleverna att använda det. Enligt Anthony (2008) finns stöd för att så väl förstaspråksinlärning 

som andraspråksinlärning påverkas av kvaliteten och kvantiteten av det inflöde barn tar del 

av. Hon menar vidare att inflöde är nödvändigt för att generera utflöde (2008). Edstrom 

(2006) menar att både lärare och elever alltför ofta talar om målspråket istället för att använda 

det för kommunikation. Hon hänvisar till Polio och Duff som betonar vikten av att låta 

eleverna ta del av sådant inflöde som används i verkligheten utanför klassrummets väggar. 

Annars finns risken att eleverna får uppfattningen att modersmålet är det språk som bör 

användas för genuin kommunikation det vill säga för att samtala samt ge och ta emot 

information till skillnad från språkrelaterade övningar, på lektionerna. Edstrom (2006) 



 7

påpekar dock att vissa forskare förespråkar ett begränsat mått av modersmålet i klassrummet 

då de anser att det kan inverka positivt på inlärningen av målspråket. Tornberg (2000a) menar 

dessutom att grammatik kan förklaras på modersmålet.   

 

Endast inflöde är dock inte tillräckligt för att lära sig ett språk. Även om inflöde är en 

förutsättning för att lära sig språket i fråga ger det ingen garanti för språkinlärning 

(Skolverket, 2001). Tornberg (2000a) nämner Krashens Input Hypothesis som innebär att det 

inflöde eleven tar del av, både muntlig och skriftlig leder till tillägnande om eleven förstår det 

och om det ligger steget över elevens innevarande språknivå. Han menar också att det som 

leder till språktillägnande är inflöde, inte det faktum att eleven själv använder språket. Denna 

hypotes har blivit starkt kritiserad och Anthony (2008) hänvisar till aktuell forskning som har 

ogiltigförklarat denna hypotes. Hon menar att även om inflöde är nödvändigt är det inte 

tillräckligt. Ett exempel på att inflöde inte är tillräckligt för att lära sig ett språk är de så 

kallade immersion programmes där undervisningen i alla ämnen undervisas på målspråket. 

Eleverna kan använda språket obehindrat, men har problem med grammatisk korrekthet 

(Lightbown & Spada, 2006). Denna åsikt delas dock inte av VanPatten (2003) som framhåller 

fördelarna med denna typ av undervisning.  

 

Utflöde - lika viktigt som inflöde 

Att eleverna får producera utflöde är mycket viktigt för att de ska tillägna sig språket (Flyman 

- Mattsson, 2003). Flyman - Mattsson (2003) refererar till Swain som menar att vid 

språktillägnande utgör utflödet en mycket viktigt del. Flyman - Mattsson (2003) påpekar även 

att flera studier stöder detta påstående. Skolverket (2001) refererar till Lindberg och Sjöqvist 

som också påpekar vikten av att inläraren får använda språket i meningsfull interaktion samt 

att detta gäller för både första- och andraspråksinlärning. Trots detta visar en studie som 

Tornberg (2000a) refererar till att lärarna talar nästan 80 procent av tiden på språklektionerna.  

 

Fram tills nyligen har utflöde setts som en produkt av lärande medan det nu även uppfattas 

som en process (Anthony, 2008). Tornberg (2000a; 2000b) betonar vikten av att låta eleverna 

använda målspråket för meningsfull kommunikation här och nu och inte endast öva på att 

kommunicera inför eventuell användning i framtiden.  

 
Genom att utveckla målspråket till arbetsspråk i klassrummet kan man överbrygga 
motsättningen mellan klassrumssituationen och verkligheten utanför klassrummet. 
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Språkinlärningssituationen blir då den verklighet i vilken språket kommer till 
användning, åtminstone tills vidare (Tornberg, 2000a: 137).  
 

Tornberg (2000a; 2000b) är kritisk till språkundervisning som förmedlar att det är ett måste 

att först utveckla språket innan det kan användas och att kommunikation uppfattas som mål 

istället för medel. Hon menar att så kallade simuleringsövningar som innebär att eleverna 

exempelvis får fråga efter vägen eller beställa mat på restaurang samt rollspel då de får agera 

utifrån en påhittad roll kan skapa ett oönskat avstånd mellan eleverna och målspråket. Detta 

eftersom övningarna inte knyter an till elevernas egen verklighet (2000b).   
 

Anthony (2008) hävdar att det är lärarnas ansvar att ge eleverna tillfälle till utflöde. Resultatet 

i Flyman - Mattssons (2003) studie visar emellertid att eleverna inte tar vara på de tillfällen de 

får till att använda och öva på språket i fråga. I sammanfattningen skriver hon att 

”undervisningen kan modifieras på olika sätt för att påverka elevernas språkproduktion” (s. 

224).  

 

Tornberg (2000a) redogör för olika faktorer som kan påverka elevernas utflöde. Som exempel 

kan ges vilken typ av frågor läraren ställer och tiden han/hon ger eleverna för att besvara 

frågorna. När det gäller frågor refererar Tornberg (2000a) till Tsui som menar att elevernas 

utflöde påverkas av vilken sorts frågor läraren ställer. Tornberg (2000a) nämner display 

questions, en typ av faktafrågor som läraren vet svaren på och som ställs för att kontrollera 

elevens kunskaper. Hon nämner även referential questions, som är öppna och vars svar 

varierar beroende på hur eleven tar sig an dem. Flyman - Mattsson (2003) menar däremot att 

sättet på vilket läraren ställer frågorna är det som är avgörande för elevernas utflöde snarare 

än vilken sorts frågor läraren använder:   

 
It is striking that even though many questions are asked with the purpose of 
generating sustained student output, the students rarely take these opportunities to 
practice the target language if there is a possibility to answer with minimal 
speech. In order to generate student output, it is therefore important how the 
questions are asked and for what purpose (Flyman - Mattsson, 2003: 106). 

 

Tornberg (2000a) hänvisar till White och Lightbown, samt Rowe som påpekar att eleverna 

talar mer om läraren ger dem mer tid innan de besvarar dennes frågor. Hon refererar till en 

studie av Rowe från 1986 som visar att lärare ofta inte ens väntade en sekund efter att ha ställt 

en fråga innan den riktades till en elev, som sedan hade en sekund på sig att svara innan 
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frågan gick till en annan elev. När lärarna väntade innan de lät eleverna svara blev resultatet 

följande: 
 
-elevernas svar var längre 

 -eleverna svarade spontant, även om de inte fått någon fråga 
-fler elever kunde svara 
-fler spekulativa svar dök upp 
-eleverna började jämföra sina svar med varandra 
-eleverna började dra slutsatser 
-eleverna började själva ställa frågor 
-elevernas svar var mer varierande 
(Tornberg, 2000a: 46).  

 

Vid muntlig framställning är det viktigt att förbereda eleverna på uppgiften samt att ge dem 

goda förutsättningar för att klara den. Tornberg (2000a) hänvisar till Ericsson som menar att 

ett alternativ är att låta eleverna öva i mindre grupper innan de redovisar inför hela klassen. 

Förutom språkliga kunskaper krävs dessutom att eleven vågar ta risker och inte är rädd att 

göra bort sig. Detta är en av anledningarna till varför läraren bör se till att det råder en 

välvillig atmosfär i klassrummet (Tornberg, 2000a).   

 

 Att kunna tala språket anser många språkelever vara bland det viktigaste att lära sig (Eriksson 

& Jacobsson, 2001). En anledning till varför elever som lär sig ett nytt språk dock inte har 

motivation till att använda detta är att de helt enkelt inte känner något behov av det - till 

skillnad från små barn som lär sig sitt modersmål (Skolverket, 2001).  Lightbown och Spada 

(2006) menar att blyghet kan förhindra de lärandes risktagande och att risktagande är av stor 

vikt vid språkinlärning. Särskilt ungdomar tycks ha problem med blyghet jämfört med yngre 

lärande då de är mer oroliga över exempelvis vad andra tycker om dem. Lightbown och Spada 

(2006) hänvisar till Guiora och hans kollegors studier som visar att blyghet har negativ 

inverkan åtminstone när det gäller uttal (2006).  

 

Projektet STRIMS - Strategier vid inlärning av moderna språk - (Bergström, Håkansson, 

Tornberg & Öman, 2000) som leddes av fem lärare, lärarutbildare och forskare, undersökte 

elevers tankar och funderingar angående språkinlärning. Samtliga elever som studerade 

engelska och som ingick i undersökningen ansåg att det viktigaste med språkinlärning var att 

kunna tala och förstå språket i fråga. Enligt Bergström, en av undersökningsledarna, kan 

eleverna troligtvis tala målspråket i betydligt större utsträckning än vad lärare tror.  En studie i 

projektet undersökte om elever som studerade spanska trodde sig få användning för sina 

språkkunskaper i framtiden och de flesta eleverna trodde att de skulle få det. Bergström et al. 
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(2000) hänvisar till internationell forskning som visar att elevers motivation vid 

språkinlärning kan öka om de tror sig få nytta av sina språkkunskaper i framtiden.  

 

En av undersökningarna i ovan nämnda projekt undersökte elevernas muntliga färdighet i 

engelska, spanska, tyska och franska. Syftet var att undersöka hur eleverna klarade av att 

samtala på språket i fråga samt vilka strategier de använde för att fortsätta samtalet om de 

stötte på språkliga problem. Den allra vanligaste strategin för de flesta eleverna var att 

använda modersmålet. När eleverna inte kunde vissa ord på det främmande språket använde 

många av dem modersmålet, likaledes då de kände sig generade eller ”hämmade av 

situationen” (Bergström et al., 2000: 149). Något som är värt att kommentera är att om 

elevens samtalspartner var en infödd talare på det främmande språket tenderade de att 

använda modersmålet i mindre utsträckning. En strategi som är vanlig, men som ofta leder till 

att samtalet avbryts eller att samtalspartnern börjar tala om något annat är så kallat avoidance. 

Eleven låter bli att säga det han/hon hade tänkt på grund av att han/hon inte kan uttrycka det 

på det främmande språket. Att parafrasera ord eller uttryck som eleven inte kan på språket i 

fråga är en god strategi för att lösa kommunikationsproblem och hålla samtalet vid liv. 

Ytterligare en strategi är icke-verbal kommunikation, exempelvis gester (Bergström et al., 

2000).  

 

Språksynen i styrdokumenten 
I gällande kursplan för moderna språk betonas det kommunikativa inslaget. Under rubriken 

Ämnets syfte står att ”[u]tbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga” (SKOLFS 2000:87, s. 1).  

 

De tre första kriterierna för att få betyget godkänd i moderna språk steg 1 är följande: 

 
Eleven tillgodogör sig det mest väsentliga i tydligt tal som upprepas om det 
behövs. 
Eleven medverkar och gör sig förstådd i enkla samtal i vardagliga situationer och 
ber vid behov om upprepning, förklaring och hjälp att förstå. 

 Eleven beskriver muntligt på ett enkelt, begripligt och konkret sätt sig själv och andra  
vad gäller intressen och levnadsförhållanden, men kan ta tid på sig för att hitta  
ord och uttryck (SKOLFS 2000: 87, s. 6). 

 
För betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd samt för kriterierna i steg 2 och steg 3 

krävs en gradvis utveckling av nämnda färdigheter.   
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Det är framförallt Europarådet som bidragit till att förändra språkundervisningen så att fokus 

ligger på kommunikation och användning av språket i stället för på grammatik. Grammatiken 

är dock fortfarande av värde då det för att man ska kunna uttrycka sig krävs grammatisk 

kunskap (Malmberg, 2001; Tornberg, 2000a).  

 

Bedömning och betygsättning av muntlig språkfärdighet 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står att läraren vid betygsättningen ska 

”beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper …” (Utbildningsdepartementet, 

2000: 16). Med tanke på kriterierna i kursplanerna för moderna språk, som innehåller både 

skriftliga och muntliga moment, borde detta vara en självklarhet. Tornberg (2000a) menar 

också att proven ska spegla kursplanen. Det är viktigt att undervisning och prov inte motsäger 

varandra. Om läraren betonar vikten av muntlig språkfärdighet, men ändå alltid konstruerar 

skriftliga prov med fokus på form finns risk att eleverna inte ägnar sig åt att öva muntlig 

färdighet. De är mycket betygmedvetna och övar därmed på sådant de tror att provet kommer 

att innehålla, nämligen skriftlig språkfärdighet (Tornberg, 2000a). Brynolf, Carlström, 

Svensson och Wersäll (2007) menar också att sättet på vilket examinationsformerna utformas 

har stor betydelse för elevernas lärande. Det är dessutom meningen att den språksyn som 

framställs i kursplanen ska återspeglas i de nationella proven, ”vilket bl. a. innebär att de 

muntliga proven spelar en viktig roll” (Tornberg, 2000a: 156). För att öka reliabiliteten för 

muntliga prov kan läraren redan i förväg bestämma exakt vad som ska bedömas. Det är viktigt 

att även eleverna i förväg vet vad som ska bedömas. Läraren kan även låta andra lärare vara 

medbedömare (Tornberg, 2000a).    

 

Tornberg (2000a) förespråkar inspelning vid muntliga prov. Hon menar att i en klass med 30 

elever och 10 bandspelare är det möjligt att under en lektion genomföra ett muntligt prov.  

Denna typ av prov kan eleverna även genomföra hemma. Kassetterna kan eleverna behålla 

mellan proven och lyssna på dem för att följa sin utveckling. Proven kan vara förberedda eller 

oförberedda, inte proven i sig utan innehållet de ska tala om. Innan muntliga prov kan spelas 

in behöver eleverna en inskolningsperiod då de får tillfälle att vänja sig och då de kan göra 

misstag som att stänga av bandspelaren när de inte kommer på något att säga. Det kan 

dessutom vara nervöst i början och ovant att höra sin egen röst (Tornberg, 2000a). 
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Selghed (2006) hänvisar till en forskningsöversikt under åren 1984-1994 som innefattar 19 

studier angående lärares betygsättningspraxis. Enligt denna använder lärare ”skriftliga prov 

och andra skriftliga underlag” som det viktigaste underlaget vid betygsättning. Selghed 

konstaterar därmed att lärarnas praxis vid betygsättning inte har stöd i ”gällande anvisningar” 

(s. 98-99).   

 

Problemprecisering 
Mot bakgrund av studerad litteratur och forskning har jag sammanställt en problemställning 

som utmynnar i följande frågor: 

 

- Vilken erfarenhet har eleverna av lärares och elevers målspråksanvändning i 

klassrummet? 

- Vilken inställning har eleverna till lärares och elevers målspråksanvändning i 

klassrummet? 

- Vilken erfarenhet har eleverna av skriftliga respektive muntliga prov i det studerade 

språket samt bedömning av dessa? 

- Vilken inställning har eleverna till skriftliga respektive muntliga prov i det studerade 

språket samt bedömning av dessa?  

 
Metod 
Efter konsultation i Bryman (2002) valde jag att använda kvalitativ datainsamlingsmetod 

eftersom detta lämpade sig bäst för att besvara mina frågor. Då syftet var att undersöka 

elevernas erfarenhet av och inställning till målspråksanvändning valde jag att genomföra 

kvalitativa intervjuer (Bryman, 2002; Trost, 2005), närmare bestämt semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuaren har frihet att ändra följden i vilken frågorna kommer i intervjuguiden 

(bilaga 1) och dessutom ställa följdfrågor. En av anledningarna till valet av semi-strukturerade 

intervjuer var att jag redan i början av arbetet hade bestämt vilket fokus på undersökningen 

som jag skulle utgå ifrån och inte endast ett område som jag ämnade undersöka. I detta fall 

rekommenderar Bryman (2002) tillämpning av semi-strukturerade intervjuer. Dessutom 

krävdes en viss struktur i intervjuerna då jag skulle intervjua flera personer och hade för 

avsikt att diskutera svaren i förhållande till varandra.  
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Vid utformningen av intervjuguiden följde jag Brymans (2002) råd, bland annat genom att 

använda ett språk som var passande för intervjupersonerna och att inte ställa ledande frågor. 

Jag hade en viss struktur på frågorna så att de frågor som tillhörde samma tema ställdes i 

anknytning till varandra, men hade beredskap för att ändra frågornas följd om det skulle 

behövas. För att inte gå miste om givande uttalanden spelade jag in intervjuerna, vilket 

Bryman (2002) starkt rekommenderar.  

 

När det gäller urvalet var min avsikt att intervjua två elever i varje steg i spanska, steg 1, 2 

och 3 så att det totalt blev sex intervjuer. Anledningen till valet att intervjua två elever från de 

tre stegen i spanska var att undersöka om det kunde finnas ett samband mellan elevernas svar 

och det steg i språket de studerar. Fokus ligger dock inte på detta eventuella samband. Trost 

(2005) förespråkar att begränsa antalet intervjuer till ett fåtal och på så sätt analysera en 

mindre mängd data utförligt i stället för att samla in så mycket data att det inte är möjligt att 

bearbeta den ordentligt. Faktorer som kön, ålder, program och årskurs hade ingen betydelse 

för undersökningens syfte och har därför inte givits något utrymme för diskussion i arbetet. 

Urvalet grundar sig på vad Bryman (2002) benämner ”bekvämlighets- eller 

tillgänglighetsurval” (s. 313). Jag tog kontakt med en lärare som undervisar i spanska steg 2 

och steg 3 på en gymnasieskola i södra Sverige och frågade om jag fick besöka hans klasser 

för att informera om min undersökning samt fråga om eleverna var intresserade av att 

medverka i undersökningen och fick beskedet att det gick bra. Jag presenterade mig för 

klasserna och informerade kortfattat om syftet med undersökningen samt att alla medverkande 

skulle vara anonyma. I steg 3 var det endast en elev som ville medverka, men i steg 2 var det 

två elever som genast var intresserade av att medverka. Därefter tog jag kontakt med en lärare 

som undervisar en klass i spanska steg 1 på samma skola och bad honom fråga sina elever om 

de ville medverka i undersökningen. När läraren meddelade att han inte hade hittat några 

elever som ville medverka och sedan glömde att påminna dem valde jag att själv fråga dem. 

Det var då inga problem att hitta frivilliga för intervjuerna. Jag bokade tid med de fem 

intervjupersonerna efter lektionernas slut och de fick välja datum och tid inom en viss 

begränsning, veckorna 13-14. Därefter bokade jag grupprum på den aktuella skolan för att 

kunna genomföra intervjuerna i lugn och ostörd miljö.  

 

Under intervjuerna följde jag Kvales lista med krav på intervjuaren, som Bryman (2002) 

hänvisar till. Intervjuerna har även följt informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet enligt anvisningar från Forskningsetiska principer 
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inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa krav informerade jag 

samtliga intervjupersoner om innan intervjuerna började samt repeterade kortfattat syftet med 

undersökningen. Innan intervjuerna började gjordes en testinspelning med bandspelaren för 

att kontrollera att allt fungerade som det skulle samt för att låta intervjupersonerna få prova på 

att få sin röst inspelad; många kan uppleva detta ovant och obehagligt. Innan bandspelaren 

stängdes av bad jag intervjupersonerna om en kort sammanfattning samt frågade dem om de 

hade några frågor. När intervjuerna, som varade mellan 10 och 40 minuter hade genomförts 

lyssnade jag på bandinspelningarna ett flertal gånger. Därefter transkriberade jag relevant 

innehåll av svaren medan jag komprimerade vissa delar av intervjuerna. Bryman (2002) 

påpekar att transkribering är mycket tidskrävande. De delar av intervjuerna som jag 

komprimerade var speciellt långa och berättande svar och då intervjupersonerna kom in på 

andra ämnen. Alla citat i undersökningen bygger på det transkriberade materialet.  

 

Datan analyserades efter Pattons (1990) metod. Han betonar dock att sättet på vilket 

kvalitativa undersökningar analyseras varierar eftersom varje kvalitativ undersökning är unik. 

Jag började med att läsa igenom den nedskrivna datan för att sedan organisera den i olika 

teman som är baserade på intervjufrågorna (bilaga 1) och redovisa och analysera den. Varje 

tema bygger på en eller flera av intervjufrågorna och fungerar som underrubriker i arbetets 

olika avsnitt. Slutligen diskuterades resultatet utifrån litteratur- och forskningsgenomgången.  

 

Empirisk undersökning  
För att besvara mina frågor genomförde jag semi-strukturerade intervjuer med fem elever som 

studerar spanska steg 1, 2 och 3. I steg 1 intervjuades elev A (EA) och elev B (EB), i steg 2 

elev C (EC) och elev D (ED) och i steg 3 elev E (EE). För läsvänlighetens skull kommer 

pronomina han/honom/hans att användas. Viktigt att betona är dock att detta inte relateras till 

intervjupersonernas könstillhörighet. Det kan även tilläggas att eleverna har två olika lärare. 

 

Undervisning i spanska 

Samtliga intervjupersoner anser att det viktigaste att lära sig av spanskundervisningen är att 

kunna tala spanska. EA funderar på att arbeta som reseledare ett tag och anser då att det är 

viktigare att kunna tala än skriva på spanska. EB svarar följande på frågan om vad han vill få 

ut av sin spanskundervisning: 
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Att kunna kommunicera med spansktalande människor och då helst lite mer än bara 
fråga efter vägen eller nåt sånt, men kanske inte gå in på jättedjupa diskussioner, men 
ändå kunna kommunicera på ett vettigt språk. 

 

EC säger att han vill kunna föra ett ”normalt samtal” och påpekar att han inte anser att 

grammatik och att kunna skriva är det viktigaste. ED vill framför allt kunna göra sig förstådd 

på spanska. Han funderar på att flytta till Sydamerika och menar att han kommer att lära sig 

mer av språket under tiden där. EE vill kunna åka till ett spansktalande land och kunna 

uttrycka sig på spanska och inte behöva använda engelska. Han menar att han förmodligen 

inte kommer att skriva så mycket på spanska såvida han inte beslutar sig för att studera 

språket.  

 

Vad gäller användbarheten av målspråket tror alla intervjupersonerna att de kommer att få 

nytta av målspråket i framtiden. Som tidigare nämnts har EA planer på att arbeta som 

reseledare och tror sig därför få nytta av målspråket. EB vill studera utomlands efter 

gymnasiet och menar att spanska är ett stort språk. EC berättar att han förhoppningsvis 

kommer att få användning av målspråket och att det i så fall skulle vara i samband med en 

resa. Även ED, som ju funderar på att flytta till Sydamerika, tror att han kommer få nytta av 

sina spanskkunskaper. EE säger att många anser att det är meningslöst att lära sig spanska, 

men han själv tror inte det eftersom man, som han uttrycker det, aldrig kan lära sig för 

mycket. Han tror att han kommer att få användning av målspråket och att det skulle vara i 

möten med personer som inte kan något annat språk. 

 
Jag tror också att man kan komma folk närmare om man kan prata på deras eget 
språk. Man får nog mer respekt alltså... 
 

Han är övertygad om att han kommer att besöka Spanien och förhoppningsvis även 

Sydamerika.  

 

Ger då undervisningen beredskap för att kunna kommunicera på målspråket?  ”Ja, vi pratar 

mycket spanska på lektionerna”, säger EA medan EB anser att undervisningen ger ”rätt bra” 

beredskap. EC berättar att de just nu läser ”väldigt mycket grammatik” och att det dessutom är 

ganska jobbig grammatik, men menar att det annars är ganska bra undervisning och tillägger: 

 
Man lyssnar också på läraren som hela tiden pratar spanska och sen översätter till 
svenska för oss, så det är jättebra. 
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Angående att undervisningen ger beredskap för att tala och göra sig förstådd säger ED 

följande:  
 

Asså, ja den ger ju allt egentligen. Asså, det är ju hur bra som helst. 

 

Enligt EE, som svarar ”mm, jo” på samma fråga, är undervisningen traditionell med glosor, 

textläsning och översättning. Han anser inte att detta är något ”särskilt kul sätt att lära sig” på 

men tror att det ändå behövs och inflikar: 

 
…men vår lärare talar bara spanska egentligen och försöker – när han ska ge oss 
en uppgift så talar han på spanska…man hör det så mycket. Det känns som det är 
därför vi lär oss engelska för vi hör det hela tiden så det är väl det sättet som är 
bäst, alltså att höra det. 

 
Erfarenhet av målspråksanvändning 
Intervjupersonernas erfarenheter av sina lärares användning av målspråket i klassrummet 

varierar. Enligt EC använder läraren både målspråket och modersmålet på frågan om vilket 

språk läraren använder mest.  

 
Vår lärare han pratar spanska. Kollar vi konstigt på han så vet han att vi inte förstår 
vad han säger…säger han det på svenska också. Det är väldigt mycket att läraren 
pratar spanska. 

 

 EE berättar att hans lärare på gymnasiet använder mest spanska, till skillnad från läraren han 

hade då han läste spanska på högstadiet. Den läraren talade nästintill uteslutande svenska, 

trots att denne var från ett spansktalande land. Övriga intervjupersoner berättar att läraren 

huvudsakligen använder modersmålet. Både EB och EA tror att det beror på att de är 

nybörjare. EA säger dock att hans lärare försöker tala målspråket i så stor omfattning som 

möjligt. EB berättar att hans lärare talar flytande spanska och att han säger saker först på 

målspråket och sedan på modersmålet och att han ibland skriver på tavlan och låter eleverna 

gissa vad det betyder. Han berättar att eleverna kan gissa sig till betydelsen genom att se 

uttrycket i sitt sammanhang eller genom att de känner igen det från engelskan. Enligt ED 

säger hans lärare i princip alltid saker först på målspråket och översätter sedan till 

modersmålet. Det tycker han är bra eftersom eleverna då hör målspråket hela tiden.  

 

När jag frågar vilket språk som används till vad, berättar EA att genomgångar sker på 

modersmålet men när klassen talar om vädret t.ex. används målspråket. Liksom EA berättar 
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EB att läraren använder modersmålet vid genomgångar samt för att förklara nya saker men att 

han tar exemplen på målspråket. Poäng och betyg på prov talar läraren om på målspråket. EB 

berättar också att tillsägningar exempelvis då läraren ber eleverna att vara tysta sker på båda 

språken. ¡Silencio!, kan det låta. EB berättar att under första lektionen var det en elev som 

skickade sms varpå läraren gick fram till tavlan och skrev ”mobilförbud på lektionerna” på 

målspråket, vilket han sedan förklarade för eleverna på modersmålet. Enligt EC informerar 

läraren om läxor och prov på modersmålet men om uppgifter på målspråket.  

 
Om det är lite seriösare om vi ska ha prov eller så brukar han säga det på svenska 
för att vi ska uppfatta det bättre. 

 
ED berättar att läraren mest använder målspråket till ”enklare saker” och om det är något som 

ska förklaras använder han både målspråket och modersmålet. Information om läxor sker 

också på båda språken, först på målspråket och sedan på modersmålet. EE säger följande om 

sin lärares målspråksanvändning: 

 
Nu på gymnasiet använder han bara svenska när det är nåt riktigt viktigt. Han säger 
alltid saker först på spanska, men när det är riktigt viktigt till exempel när provet är 
så säger han det på svenska. Han försöker få in oss att förstå på spanska först. 

 

När det gäller intervjupersonernas erfarenhet av elevers målspråksanvändning är det 

modersmålet som används till största delen. EA berättar att många elever använder 

modersmålet men att han själv försöker använda målspråket så mycket som möjligt. När han 

får frågan om när eleverna använder modersmålet respektive målspråket svarar han: 

 
Spanska när vi ska prata spanska liksom [skrattar]. När vi jobbar med uppgifter så 
vill [lärarens namn] att vi ska prata spanska. 

 

När EB får frågan om vilket språk eleverna använder mest i klassrummet viskar han 

”svenska”. Han berättar att han tillhör de få elever i klassen som försöker använda målspråket 

mer. 

 
Det är lite så där att ska man göra en övning så är det nån som ”aah, jag orkar 
inte!” och så bryter de av till svenska igen. 
 

Han får frågan om det finns något tillfälle då eleverna använder målspråket och han svarar att 

de använder målspråket när de ska göra någon övning, med betoning på ska. Eleverna 

använder inte målspråket spontant och EB tror att det beror på att de är nybörjare. Han jämför 

med engelskan där det inte är något problem att tala målspråket eftersom de läst det sedan 
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mellanstadiet medan de ännu inte läst spanska i ens ett år. EC menar också att det är 

modersmålet som används mest bland eleverna förutom när det gäller svar på frågor.  

 
Om man ska prata med läraren är det oftast svenska och då svarar läraren på 
svenska, men om det är svar på en uppgift eller så, så är det ju spanska liksom. 

 
Precis som EB svarar EC nekande på frågan om eleverna använder målspråket frivilligt: ”Nej, 

inte så jättemycket.”  ED säger att eleverna använder modersmålet om de inte kan uttrycka sig 

på målspråket och framhåller att modersmålet är det språk som används mest. ”Det är väl 

mest svar på frågor och så som vi kör på spanska”, säger han.  
 

EE svarar följande på frågan om vilket språk eleverna använder i klassrummet: 

 
Jag tror att alla elever är väldigt lata. Att vi talar så mycket svenska som möjligt… 
Om vi ska läsa en text på spanska så blir det ju att om det är nåt svenskt namn så 
bara: ”Se llama Johanna Johansson” [uttalar namnet överdrivet svenskt]. Det är 
väldigt låg nivå på det. Jag tror inte att vi vågar riktigt. Vi vågar inte ta ut alla 
läspningar och knäppa ljud och sånt där. Man försöker, man är så lat som möjligt. 
Man gör det så bekvämt som möjligt för sig. 

 

Han får frågan om det är ”lite töntigt” att tala målspråket varpå hon svarar: ”Man vill hålla sig 

lite normal. Både för att man är lat och för att man vill va normal.” 

 

Inställning till målspråksanvändning 
Samtliga intervjupersoner har en positiv inställning till att läraren använder målspråket i 

klassrummet. EA anser att det är bra att läraren använder målspråket eftersom eleverna enligt 

honom lär sig genom att höra det mycket. Anledningen till att läraren använder målspråket 

tror han är för att eleverna ska tala målspråket så mycket som möjligt, ”eftersom det är det vi 

är där för”. Han ser ingen nackdel med att läraren använder målspråket eftersom han förklarar 

på modersmålet om de inte förstår. Även EB anser att det är viktigt att läraren använder 

målspråket i klassrummet, men att han även förklarar på modersmålet. Han berättar om sin 

lärare på högstadiet, som var spansktalande och som talade högre och högre på målspråket när 

eleverna inte förstod. ”Som om hon inte trodde att vi hörde”, säger EB. Fördelen med att 

läraren använder målspråket enligt EB är att eleverna får höra hur det ska låta medan 

nackdelen är att det kan bli missförstånd i kommunikationen. EC berättar att hans lärare 

använder båda språken, vilket han tycker är bra. Om målspråksanvändning i klassrummet 

säger han: ”Det är lättare att lära sig spanska på spanska, tror jag.”  
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Fördelen med att läraren använder målspråket är enligt EC att eleverna får erfarenhet och lär 

sig känna igen språket medan nackdelen är att de inte uppfattar allt. ED ser också positivt på 

att läraren använder målspråket och säger att fördelen är att eleverna får höra språket, sådant 

som läraren säger ofta kommer eleverna ihåg efter ett tag. Om eventuella nackdelar med 

målspråksanvändning säger han följande: 

 
Asså hade han inte förklarat nånting på svenska så hade det varit det [en nackdel], 
men nu tycker jag bara det är bra faktiskt för att även om det är en skitkonstig 
mening så skadar det aldrig att höra det på spanska. 

 
Enligt EE är det ”jättebra” att läraren använder målspråket. Han menar att han lärt sig 

betydligt mycket mer på gymnasiet jämfört med i nian, då undervisningen hade en låg nivå. 

Fördelen med att läraren använder målspråket är att eleverna får utmana sig själva och 

utvecklas samt att de som han uttrycker det, inte får allt serverat på silverfat.  

 
Det är ju det som är själva meningen med att lära sig språket överhuvudtaget, att 
förstå och kunna prata. Och om vi bara lär oss ord hela dagarna och glosor och sånt 
och kanske kan läsa på spanska, det ger ingenting om man inte kan förstå och prata 
och kommunicera med det, tror jag. 

 

Han säger att det skulle ha varit jobbigt om läraren i sexan, sjuan och åttan endast hade talat 

målspråket, men då han får frågan om det skulle vara möjligt att läraren använder målspråket 

redan första dagen svarar han så här: 

 
Det hade varit väldigt bra. Om man jämför när vi lärde oss engelska så började de 
ändå väldigt tidigt. Jo, alltså jag tror verkligen det hade varit bättre om vi börjat 
innan… 
Intervjuaren: Även om det hade varit jobbigt? 
EE: Även om det varit jobbigt, men då hade vi liksom varit tvungna att lära oss. 

 
Både EA och EB tror att det hade varit bra om eleverna använde lite mer målspråk. EC säger 

följande om elevernas målspråksanvändning: ”Vi skulle ju kunnat använda mer spanska för då 

hade vi nog fått mer erfarenhet som sagt.” Han ser ingen nackdel med att eleverna använder 

målspråket eftersom de är där för att lära sig det. ED anser också att det är bra att eleverna 

använder målspråket, men tillägger: 

 
…men sen samtidigt asså vi har inte kommit så långt och så där så det är väl inte så 
mycket, men men så kan man det så är det självklart bra om man hade använt 
spanska. 
 

På frågan om han skulle önska att eleverna använde målspråket mer svarar han: 
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Aasåå det kan jag inte säga heller för det gör ju inte jag i och med att jag inte kan 
så mycket heller, men asså när folk kan det så är det bara bra och köra på spanska. 
 

Han menar att fördelen med att eleverna använder målspråket är att de lär sig genom att tala 

och att läraren då kan korrigera om det blir fel. EE önskar att eleverna vågade tala mer av 

målspråket på lektionerna. Hon tycker att det skulle ha varit bra om eleverna ställde frågor på 

målspråket i stället för på modersmålet. Läraren han hade på högstadiet utmanade eleverna 

genom att kräva att de använde målspråket om de exempelvis ville låna en penna eller 

behövde gå på toaletten. EE menar att det var effektivt och att alla lärde sig att uttrycka dessa 

önskemål, men tillägger: ”Jag kanske har glömt det nu, men jag kunde det då.” Samtliga 

elever säger att om de behöver fråga läraren om något föredrar de att använda modersmålet. 

EE berättar att det har att göra med att han är lat, men också för att han inte vill utmärka sig 

från gruppen och bli betraktad som en ”fjäskis”.  

 

Situationer då målspråksanvändning inte är lämpligt 
På frågan om det finns någon situation då det inte är lämpligt att använda målspråket i 

klassrummet ger intervjupersonerna följande svar. Enligt EA finns det inte det, men när han 

får frågan om vilket språk grammatik bör gås igenom på svarar han att den till största delen 

bör förklaras på modersmålet, men att det går att blanda språken. EB menar att nya saker ska 

förklaras på modersmålet och även han anser att grammatik bör förklaras på modersmålet, 

men att exemplen ska vara på målspråket. Om någon elev stör så att läraren behöver kasta ut 

denne anser EC att det vore konstigt om läraren använde målspråket. Grammatiken vill han ha 

förklarad först på modersmålet och sedan på målspråket. Enligt ED är det aldrig olämpligt att 

eleverna använder målspråket, men om läraren ska förklara något viktigt eller konstigt bör 

han/hon använda modersmålet och nämner grammatik som ett exempel.  Ett tillfälle då det 

inte skulle vara passande att använda målspråket är om det skulle inträffa en nödsituation och 

någon skadade sig, menar EE. Han tycker det skulle vara ”lite stötande” om läraren ville att 

eleverna skulle lära sig målspråket även på den skadade personens bekostnad. Han nämner 

också att när det gäller ”viktiga”, ”seriösa” saker som information om när de ska ha prov bör 

läraren använda svenska: ”För annars känns det lite stötande.” 
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Erfarenhet av skriftliga respektive muntliga prov 
När det gäller intervjupersonernas erfarenheter av prov i spanska berättar samtliga att de 

hittills endast har haft skriftliga prov. ED är dock inte helt säker men tror sig minnas att hans 

klass inte haft några muntliga prov ännu. EC berättar exempelvis att de brukar ha ett slags 

frågeprov där de ska fylla i tomma luckor efter varje kapitel i läroboken. Han säger också att 

eleverna har skrivit uppsatser där de får välja mellan två olika ämnen. Även EE berättar att de 

haft vad han kallar klassiska prov där det ingår en grammatikdel och en läsförståelsedel. Han 

berättar dock att de ska ha en muntlig del på det nationella provet, vilket han anser vara 

viktigt. Alla intervjupersonerna utom EE tror dessutom att deras respektive lärare bedömer 

skriftliga prov som det viktigaste när det kommer till betygsättning. EE menar att det är svårt 

att säga vad läraren anser vara viktigast. Han tror att läraren gör en helhetsbedömning där 

såväl skriftliga som muntliga prestationer ingår. EB berättar att han tror att läraren ”håller koll 

på” vilka som pratar. ED menar att eleverna kan få högre betyg om de är aktiva och talar mer 

spanska på lektionerna. Eftersom det inte finns något i kursplanen som antyder att detta 

stämmer får han frågan om läraren har gått igenom målen i kursplanen med klassen, vilket 

han svarar jakande på.   

 

Inställning till skriftliga respektive muntliga prov 

EAs inställning till muntliga respektive skriftliga prov är att muntliga prov är viktigare än 

skriftliga eftersom han tror att han kommer få mer nytta av den muntliga färdigheten. Han 

berättar att vissa elever har svårt för att tala målspråket eftersom de tycker att det är pinsamt. 

Han får frågan om det finns ett motstånd mot att tala målspråket och han säger att det 

stämmer, men att han själv inte har problem med det. Han har enligt egen utsago lätt för att 

tala målspråket. EB berättar att han har dyslexi och att han därför föredrar muntliga prov, men 

även eftersom eleverna kan ”råplugga” till skriftliga prov. Han tillägger dock att detta även 

gäller muntliga prov, men att det är annorlunda med dem. På frågan om vad han anser vara 

viktigast för betyget, muntliga eller skriftliga prov, säger han att det beror på vilket steg i 

spanska det gäller. I steg 1 menar han att muntliga prov är viktigare eftersom det är störst 

sannolikhet att elever på den nivån ”stöter på spanska” som turist men att man i steg 5 kan 

behöva skriva en arbetsansökan och därför tror han att skriftliga prov kan vara viktigare i detta 

steg. EC föredrar muntliga prov eftersom han har lättare för att tala än att skriva på 

målspråket. På frågan om vad han anser vara viktigast för betyget säger han att det muntliga är 

viktigast för honom eftersom han är bättre på det, men tillägger: ”men med tanke på 
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kursmålen så, båda två är lika viktiga”.  Enligt ED är muntliga och skriftliga prov av lika stor 

vikt. Han tvekar när han får frågan om vad han anser vara lättast respektive svårast, men 

svarar sedan att han tycker att det är lättare att tala än att skriva eftersom han anser att 

stavningen är relativt svår. EE anser att muntliga och skriftliga prov är lika viktiga för betyget. 

Han menar att muntlig färdighet är viktigare än skriftlig men att det är nödvändigt att kunna 

skriva för att kunna tala. Han säger att det går att få bra betyg på skriftliga prov om man 

”tränar på” medan ett muntligt prov är svårt på så sätt att det visar vad eleverna verkligen kan. 

Muntliga prov är enligt honom mer utvecklande och kräver att eleverna får tänka själva, vilket 

inte gäller för grammatik, som han anser vara ”lätt”.   

 
Resultat  
Syftet med undersökningen var att undersöka vilken erfarenhet av och inställning till 

målspråksanvändning i klassrummet gymnasieelever som studerar spanska har. Vidare var 

syftet att undersöka deras erfarenhet av och inställning till skriftliga respektive muntliga prov 

i det studerade språket samt bedömning av dessa. Resultatet av den empiriska undersökningen 

visar att intervjupersonerna anser att det viktigaste med undervisningen i spanska är att de lär 

sig tala språket i fråga. Samtliga tror att de kommer att få användning av det spanska språket 

och anser dessutom att undervisningen ger dem beredskap att kunna kommunicera på detta 

språk.  

 

De har olika erfarenheter av sina lärares målspråksanvändning i klassrummet. Endast EEs 

lärare i steg 3 använder mer målspråk än modersmål, medan ECs lärare använder båda 

språken i samma omfattning. De övriga intervjupersonerna berättar att deras respektive lärare 

använder modersmålet mer än målspråket. Det kan dock påpekas att även fast EC och ED har 

samma lärare har de olika upplevelser av hur mycket denne använder målspråket. 

Intervjupersonernas uttalanden visar dessutom att deras lärare framför allt använder 

målspråket för språkrelaterade övningar. För sådant som är viktigt, svårt och nytt används 

däremot modersmålet.  EE, EB och ED berättar dock att deras lärare först säger saker på 

målspråket och sedan på modersmålet. EB säger dessutom att hans lärare ger tillsägninger på 

båda språken. 
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Av intervjuerna framkommer att eleverna huvudsakligen använder modersmålet i 

klassrummet. Målspråket används framför allt för att exempelvis besvara lärarens frågor och 

då de arbetar med uppgifter.  

 

De fem intervjupersonerna har alla en positiv inställning till att deras lärare använder 

målspråket i klassrummet. De menar att de lär sig genom att höra språket i fråga. Tre av dem 

betonar dock vikten av att läraren förklarar även på modersmålet.  

 

Samtliga anser att det är bra att eleverna använder målspråket i klassrummet. Dock föredrar 

de själva att använda modersmålet om de behöver fråga läraren om något. Alla utom ED anser 

att det skulle vara bra om eleverna använde målspråket mer än de gör. EDs uttalanden visar 

att han anser att eleverna bör kunna mer innan de kan använda målspråket, vilket även EB 

menar.  

 

Ingen av de fem intervjupersonerna har erfarenhet av muntliga prov i spanska. EE i steg 3 

berättar dock att hennes klass kommer att ha en muntlig del på det nationella provet. Samtliga 

intervjupersoner utom EE tror att deras lärare bedömer skriftliga prov som viktigast vid 

betygsättningen. Intervjupersonerna anser dock att muntliga prov fyller en viktig funktion.    

 

Sammanfattande analys av och kommentarer till 

intervjuerna 
Undervisningen i spanska  
Det som samtliga intervjupersoner, oberoende av steg anser vara det viktigaste att lära sig av 

undervisningen i spanska är att kunna tala på målspråket. Både EC och EE betonar att det inte 

är lika viktigt att kunna skriva på språket i fråga. Samtliga tror dessutom att de kommer att få 

användning av målspråket i framtiden genom resor, arbete eller studier i antingen Spanien 

eller Sydamerika. Förutom att detta visar anledningen till att de bedömer muntliga färdigheter 

i målspråket som viktigare än skriftliga visar det även att de har ett intresse för både 

målspråket och målspråksländerna. Detta intresse samt tron att de kommer få nytta av 

målspråket skulle kunna öka motivationen att lära vilket i sin tur skulle kunna främja lärandet.  

Intervjupersonerna är överens om att undervisningen ger beredskap för att kunna 

kommunicera på målspråket. EC berättar att de läser mycket grammatik nu men att 



 24

undervisningen ”annars” är ganska bra, vilket tydligt visar att grammatik enligt honom inte är 

nödvändigt och dessutom inte speciellt intresseväckande. Även EE säger att hans klass har en 

traditionell undervisning med bland annat översättning och textläsning, vilket han personligen 

inte anser vara ett ”särskilt kul sätt att lära sig” på, men trots detta tror han att det behövs. 

Både EC och EE påpekar dessutom att deras lärare använder målspråket i stor utsträckning 

innan de får frågan om detta, vilket tyder på att de själva anser att det är en viktig aspekt av 

undervisningen.  

 

Erfarenhet av målspråksanvändning 
Intervjupersonerna har varierande erfarenheter av sina lärares målspråksanvändning. EE är 

den enda som hävdar att hans lärare använder målspråket mer än modersmålet i klassrummet, 

vilket kan bero på att han läser steg 3. ECs lärare använder båda språken lika mycket medan 

de övriga berättar att deras lärare mestadels använder modersmålet. Intressant att beakta är att 

trots att EC och ED har samma lärare har de olika upplevelser av hur mycket denne använder 

målspråket i klassrummet. EA och EB tror att anledningen till att deras lärare använder 

modersmålet mer än målspråket beror på att eleverna är nybörjare. Både EB och ED berättar 

dock att deras respektive lärare använder först målspråket och sedan modersmålet. 

Intervjupersonerna svarar genomgående att svåra, viktiga och nya saker gås igenom på 

modersmålet medan, som ED uttrycker det, ”enklare saker” talas om på målspråket. EA 

berättar att när klassen ska tala om exempelvis vädret används målspråket. Dessa uttalanden 

visar att intervjupersonernas lärare framför allt använder målspråket för språkrelaterade 

övningar medan sådant som är viktigt och kan räknas som genuin kommunikation sker på 

modersmålet. ED berättar dock att hans lärare informerar om läxor först på målspråket och 

sedan på modersmålet. EB berättar dessutom att hans lärare ger tillsägningar på båda språken.  

 

Eleverna använder mestadels modersmålet enligt intervjupersonerna. Precis som läraren 

använder de framförallt målspråket i samband med övningar. EAs svar på frågan om när 

eleverna använder modersmålet respektive målspråket är ett exempel på detta: 

 
Spanska när vi ska prata spanska liksom [skrattar]. När vi jobbar med uppgifter så 
vill [lärarens namn] att vi ska prata spanska. 

 
Även EB berättar att de använder spanska vid övningar och betonar ska varpå han får frågan 

om eleverna använder målspråket spontant. Det gör de inte vilket enligt EB beror på att de är 

nybörjare. ED säger också att eleverna inte frivilligt använder målspråket och framhåller att 
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det beror på att de inte kan uttrycka sig på målspråket. Båda ger uttryck för att de anser att 

eleverna bör kunna målspråket bättre innan de kan använda det. ED berättar att eleverna 

huvudsakligen använder målspråket vid svar på frågor. Både EA och EB berättar dock att de 

tillhör de elever som faktiskt försöker använda målspråket mer. Lathet är enligt EE en 

anledning till elevernas sparsamma användning av målspråket, något EB också betonar och 

berättar att när eleverna ska göra en övning kan det låta: ”aah, jag orkar inte” följt av att 

eleverna använder modersmålet istället för målspråket.  En annan anledning till att eleverna 

inte använder målspråket i någon större omfattning beror enligt EE på rädsla för att utmärka 

sig och därmed bli betraktad som en ”fjäskis”. ”Vi vågar inte ta ut alla läspningar och knäppa 

ljud och sånt där”, säger han. Noterbart är också hans uttryck ”man vill va normal”. Det är 

också värt att beakta att det inte endast upplevs som ett motstånd mot att använda målspråket 

utan även sättet på vilket det används, det vill säga hur det uttalas. Eleverna väljer enligt EE 

att exempelvis läsa med ett svensk-spanskt uttal för att inte utmärka sig, vilket borde skapa än 

mer uppmärksamhet och vara mer genant än att försöka uttala på ett korrekt sätt.  

 

Inställning till målspråksanvändning 
Samtliga intervjupersoner ser positivt på att deras lärare använder målspråket i klassrummet. 

De ger alla samma anledning nämligen att de lär sig genom att höra målspråket. Följande 

uttalanden visar exempel på detta: 

 
 EC: Det är lättare att lära sig spanska på spanska, tror jag .  

EE: …man hör det så mycket. Det känns som att det är därför vi lär oss engelska 
för vi hör det hela tiden så det är väl det sättet som är bäst, alltså att höra det.  
 

ED menar också att sådant som läraren säger ofta kommer eleverna ihåg efter ett tag. Att höra 

målspråket det vill säga att få inflöde är alltså av stor vikt för att lära sig språket i fråga enligt 

intervjupersonerna. EEs lärare är som tidigare nämnts den som använder målspråket i störst 

omfattning. Han anser att han har lärt sig mycket mer spanska under gymnasiet än på 

högstadiet där nivån var låg och där läraren nästintill uteslutande använde modersmålet. 

Enligt honom lär sig eleverna således mer om läraren använder målspråket i större 

utsträckning. Fördelen med att läraren använder målspråket är enligt honom att eleverna får 

utvecklas och utmanas.  

 
Det är ju det som är själva meningen med att lära sig språket överhuvudtaget, att 
förstå och kunna prata. 
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Värt att betona är även att han först berättar att det skulle ha varit jobbigt om läraren på 

högstadiet endast hade använt målspråket, men att han sedan ändrar sig när han får frågan om 

det skulle ha varit möjligt att läraren använde målspråket redan första dagen. Han säger då att 

det ”hade varit väldigt bra” eftersom de då varit ”tvungna” att lära sig. Däremot anser EA, EB 

och ED att det är viktigt att läraren förklarar på modersmålet också. Nackdelen med att 

läraren använder målspråket är enligt EC att eleverna inte uppfattar allt och EB nämner 

missförstånd i kommunikationen som ett problem.  

 

EA, EB, EC och EE önskar att eleverna använde målspråket mer än vad de gör. ED är också 

positiv till att eleverna använder målspråket, men hans uttalanden visar att han, precis som 

EB, anser att språket behöver utvecklas innan det kan användas i stället för att det går att lära 

sig genom att använda det, vilket tidigare nämndes. 

 
ED: …men sen samtidigt alltså vi har inte kommit så långt och så där så det är väl 
inte så mycket, men men så kan man det så är det självklart bra om man hade använt 
spanska. 

 
Aaså det kan jag inte säga heller för det gör ju inte jag [använder målspråket] i och 
med att jag inte kan så mycket heller, men asså när folk kan det så är det bara bra och 
köra på spanska.  

 

Situationer då målspråksanvändning inte är lämpligt 
EAs omedelbara svar på frågan om det finns något tillfälle då det inte är lämpligt att använda 

målspråket är nekande, men på frågan om vilket språk grammatik bör förklaras på svarar han 

”svenska”. Han menar dock att det går att blanda språken. Även EB och ED anser att läraren 

bör gå igenom grammatik på modersmålet, medan EC vill att grammatik förklaras först på 

modersmålet och sedan målspråket. Det som också är utmärkande är EEs och EDs 

kommentarer om att ”viktiga”, ”seriösa” och ”konstiga” saker bör talas om på modersmålet. 

Som nämndes tidigare använder intervjupersonernas respektive lärare huvudsakligen 

modersmålet för just svåra, viktiga och nya saker. Lärarens modersmålsanvändning i dessa 

situationer överensstämmer därmed med EEs och EDs önskemål. Noterbart är även EDs åsikt 

att det aldrig är olämpligt att eleverna använder målspråket och menar att detta endast gäller 

läraren. EE menar att det vore ”stötande” om läraren talade om viktiga saker på målspråket 

och EC menar att det skulle vara ”konstigt” om läraren använde målspråket för att kasta ut en 

störande elev. Återigen ger intervjupersonerna exempel på att de anser att målspråket är till 

för språkrelaterade övningar medan modersmålet kan användas för genuin kommunikation 
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och viktig information. Ytterligare exempel på detta är EEs kommentar om att målspråket inte 

vore passande i en nödsituation, utan rent av ”stötande”.  

 

Erfarenhet av skriftliga respektive muntliga prov 
Samtliga intervjupersoner berättar att de hittills endast haft skriftliga prov och ger exempel på 

traditionella prov i form av lucktest, uppsatser samt prov med en grammatikdel och en 

läsförsåelsedel. Detta måste ses som anmärkningsvärt med tanke på att det i såväl Lpf 94 

(Utrikesdepartementet, 2000) som i kursplanen för moderna språk (SKOLFS 2000:87) 

framgår att både skriftliga och muntliga färdigheter ska beaktas. EE berättar dock att hans 

klass kommer att ha en muntlig del i det nationella provet. Värt att notera är även att samtliga 

intervjupersoner utom EE tror att deras lärare bedömer skriftliga prov som viktigast vid 

betygsättningen. EE tror däremot att läraren gör en helhetsbedömning av såväl muntliga som 

skriftliga prestationer. ED har uppfattningen att elever genom att vara aktiva och tala mer 

målspråk på lektionerna kan höja sina betyg. Detta trots att läraren gått igenom kursplanens 

mål med eleverna och att det där inte finns något som styrker detta antagande. Det kan ge en 

antydan om att dessa mål inte följs fullt ut.  

 

Inställning till skriftliga respektive muntliga prov 
Trots att ingen av intervjupersonerna har erfarenhet av muntliga prov ännu anser de att 

muntliga prov är viktiga. EA menar att muntliga prov är viktigare än skriftliga med 

motiveringen att han tror sig få mer nytta av muntliga färdigheter. För egen del anser EC att 

muntliga prov är viktigare eftersom han har lättast för det, men på grund av kursmålen anser 

han att båda är lika viktiga. Även ED och EE menar att båda typerna av prov är lika viktiga. 

Värt att notera är att såväl EB som EE påpekar att det är möjligt att ”råplugga” inför ett 

skriftligt prov, vilket inte gäller för muntliga prov. EE menar att muntliga prov är mer 

krävande och utvecklande på grund av att eleverna får tänka själva till skillnad från när det 

gäller grammatik som enligt henne är ”lätt” och inte kräver samma ansträngning.    
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Diskussion 
Samtliga intervjupersoner anser att det viktigaste att lära sig av spanskundervisningen är att 

kunna tala språket, vilket Eriksson och Jacobssons (2001) samt projektet STRIMS 

undersökning (Bergström et al., 2000) också visar att de flesta elever anser. Precis som 

flertalet elever i projektet STRIMS undersökning tror de fem intervjupersonerna att de 

kommer att få användning av målspråket i framtiden. Bergström et al. (2000) hänvisar till 

internationell forskning som visar att elevernas motivation vid språkinlärning kan påverkas 

positivt om de tror sig få nytta av sina språkkunskaper i framtiden.  Intervjupersonerna menar 

dessutom att undervisningen ger dem beredskap för att kunna kommunicera på målspråket, 

vilket också borde kunna ha positiv inverkan på deras motivation för lärandet.  

 

Intervjupersonerna har varierande erfarenheter av att deras lärare använder målspråket i 

klassrummet. Endast EE berättar att hans lärare använder målspråket mer än modersmålet, 

vilket kan bero på att han går i steg 3. Lärarna i min tidigare undersökning (Andersson, 2008) 

hävdade att de använder målspråket i större omfattning i de högre stegen, vilket kan förklara 

detta. EC säger att hans lärare använder båda språken lika mycket medan de övriga 

intervjupersonerna menar att deras lärare använder modersmålet mer än målspråket, vilket 

överensstämmer med lärarna i ovan nämnda undersökning (Andersson, 2008). Som tidigare 

nämnts kan det påpekas att EC och ED har samma lärare, men att de trots detta har olika 

upplevelser av hur mycket denne använder målspråket i klassrummet. De refererade forskarna 

(Enkvist, 1993; Eriksson & Jacobsson, 2001; Linnarud, 1993; Sundell, 2001) menar att det är 

av stor vikt att lärare använder målspråket så mycket som möjligt i klassrummet. Inflöde är 

som nämnts nödvändigt men inte tillräckligt. Dock finns det enligt Edstrom (2006) forskare 

som anser att ett visst mått av modersmålsanvändning i klassrummet kan bidra till 

målspråksinlärningen.  

 

Av intervjupersonernas uttalanden framkommer att deras lärare använder målspråket för 

språkrelaterade övningar medan modersmålet används för sådant som är viktigt, svårt och 

nytt. Detta stämmer väl överens med resultatet från min förra undersökning (Andersson, 

2008) där observationerna visade att målspråket användes i samband med språkrelaterade 

uppgifter medan modersmålet var det naturliga språket för kommunikation i klassrummet, 

både för lärare och elever. EE, EB och ED berättar dock att deras lärare säger saker först på 

målspråket och sedan på modersmålet. EB berättar exempelvis även att hans lärare ger 
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tillsägelse på båda språken. Detta är ett steg i rätt riktning enligt följande resonemang. 

Edstrom (2006) hänvisar till Polio och Duff som betonar vikten av att låta eleverna höra 

sådant inflöde av språket som de skulle kunna träffa på utanför skolans väggar. Risken är 

annars att eleverna ser modersmålet som det språk som gäller för vad de benämner genuin 

kommunikation.  

 

Resultatet från min tidigare undersökning (Andersson, 2008) visar även att eleverna nästintill 

uteslutande använde modersmålet och att de huvudsakligen använde målspråket för att 

besvara lärarens frågor. Intervjupersonerna i denna undersökning berättar att eleverna i 

huvudsak använder modersmålet i klassrummet. Anledningarna till detta sägs vara lathet, 

bristande språkkunskaper samt rädsla att utmärka sig. Detta stämmer väl överens med mina 

egna erfarenheter av elevers målspråksanvändning under bland annat VFU:n. Flyman - 

Mattssons (2003) studie visar att eleverna sällan tar de tillfällen som ges till att använda 

målspråket om det finns möjlighet att svara med minsta möjliga tal. En av anledningarna som 

Skolverket (2001) lyfter fram, men som ingen av de fem intervjupersonerna nämner, är att de 

helt enkelt inte upplever något behov av att använda det och jämför med små barn som lär sig 

sitt modersmål. Lightbown och Spada (2006) menar att risktagande är nödvändigt vid 

språkinlärning och att blyghet kan ha en negativ inverkan. De hänvisar till Guiora och hans 

kollegors studier som visar att detta åtminstone gäller vid uttal, vilket är värt att notera utifrån 

EEs kommentar om att elever medvetet uttalar målspråket med ett svensk-spanskt uttal just 

för att inte utmärka sig. I projektet STRIMS (Bergström et al., 2000) undersökning 

framkommer också att elever använder modersmålet i situationer då de känner sig generade. I 

övrigt visar undersökningen att den vanligaste strategin för de flesta elever då de stöter på 

språkliga hinder i samtal är att använda modersmålet.   

 

Det är dock av stor vikt att elever får producera utflöde det vill säga använda målspråket, 

vilket bland annat Anthony (2008), Flyman - Mattsson (2003), Tornberg (2000a, 2000b) samt 

Skolverket (2001) betonar. Endast inflöde är inte tillräckligt vid språkinlärning. I kursplanen 

för moderna språk (SKOLFS 2000:87) framkommer tydligt att både lärare och elever 

förväntas använda målspråket. De två första kriterierna för att få godkänt i moderna språk steg 

1 lyder: 

 
Eleven tillgodogör sig det mest väsentliga i tydligt tal som upprepas om det behövs. 
Eleven medverkar och gör sig förstådd i enkla samtal i vardagliga situationer och ber 
vid behov om upprepning, förklaring och hjälp att förstå (SKOLFS 2000: 87, s. 6). 
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Eleven förväntas alltså både förstå och göra sig förstådd på målspråket. Det står dock att 

eleven ska kunna delta i ”enkla samtal i vardagliga situationer” (SKOLFS 2000:87, s. 6), inte 

endast ge korta svar på lärarens frågor eller läsa upp svar på uppgifter, vilket eleverna enligt 

intervjupersonerna framförallt använder målspråket till. Att eleven vid behov ska be om 

”upprepning, förklaring och hjälp att förstå” (SKOLFS 2000:87, s. 6) visar också att läraren 

förväntas använda målspråket, annars skulle eleven inte ha något behov av att exempelvis be 

läraren att upprepa något.  

 

Samtliga intervjupersoner har en positiv inställning till att deras lärare använder målspråket i 

klassrummet och motiverar detta med att de lär sig genom att höra språket i fråga. Denna åsikt 

delas som sagt av förut nämnda forskare (Enkvist, 1993; Eriksson & Jacobsson, 2001; 

Linnarud, 1993; Sundell, 2001) samt av lärarna i min tidigare undersökning (Andersson, 

2008). Att eleverna förstår och erkänner vikten av att läraren använder målspråket borde 

enligt mig vara ett viktigt steg för att kunna göra målspråket till arbetsspråk i klassrummet. 

Det finns därmed en samsyn mellan den inställning till målspråksanvändning som synliggörs i 

forskningsresultat, kursplanen för moderna språk (SKOLFS 2000: 87) och lärarna i min förra 

undersökning och de spanskstuderande elevernas inställning till målspråksanvändning. 

Bergström, en av undersökningsledarna i projektet STRIMS (Bergström et al., 2000) menar 

att eleverna förmodligen kan använda målspråket i betydligt större omfattning än vad lärare 

tror. Dock menar tre av intervjupersonerna att det är viktigt att läraren även förklarar på 

modersmålet. Tornberg (2000a) menar att grammatik kan förklaras på modersmålet. Bland 

nackdelar med målspråksanvändningen nämns bristande kommunikation samt att eleverna 

inte uppfattar allt.  

 

De fem intervjupersonerna föredrar alla att använda modersmålet då de behöver fråga läraren 

om något och två av dem berättar att eleverna inte använder målspråket spontant i 

klassrummet. Detta överensstämmer med resultatet från min förra undersökning (Andersson, 

2008) då det endast inträffade ett fåtal gånger under de observerade lektionerna att eleverna sa 

något helt spontant på målspråket. Alla utom ED önskar att eleverna använde målspråket i 

större utsträckning än vad de gör. EDs uttalanden visar tydligt att han anser att elever behöver 

ha goda kunskaper i målspråket för att använda det: ”kan man det så är det självklart bra om 

man hade använt spanska.” Även EB resonerar att eleverna behöver bättre kunskaper i 

målspråket för att använda det. Tornberg (2000a; 2000b) är mycket kritisk till 
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språkundervisning som ger budskapet att språket måste utvecklas innan det kan användas 

samt att kommunikation uppfattas som ett mål istället för ett medel. Anthony (2008) hävdar 

att utflöde tidigare setts som en produkt men att det numera uppfattas som en process. Endast 

dessa två intervjupersoners uttalanden kan inte bevisa att detta är felaktigt, men ger ändå ett 

exempel på att utflöde fortfarande kan uppfattas som en produkt eller ett mål snarare än en 

process eller ett medel.  

 

Ingen av intervjupersonerna har hittills haft något muntligt prov, vilket måste ses som 

anmärkningsvärt eftersom det i Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2000) uttryckligen står att 

läraren ska ”beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper…” (s. 16) vid 

betygsättningen. I kursplanen för moderna språk (SKOLFS: 2000: 87) betonas också att 

eleverna ska visa sina kunskaper både muntligt och skriftligt. Precis som framkommer i 

forskningsöversikten som Selghed (2005) hänvisar till, grundar intervjupersonernas lärare sin 

betygsättning framförallt på skriftliga prov. Tornberg (2000a) betonar vikten av att 

undervisningen och proven inte motsäger varandra. Risken finns annars att eleverna endast 

övar på sådant de tror att proven kommer att innehålla, det vill säga skriftlig språkfärdighet. 

Även Brynolf et al. (2007) framhåller betydelsen av hur kunskaper prövas för elevernas 

lärande. EE berättar dock att hennes klass ska ha nationellt prov och att detta kommer att 

innehålla en muntlig del. Noterbart är att samtliga intervjupersoner utom EE tror att deras 

lärare bedömer skriftliga prov som det viktigaste vid betygsättningen. Intervjupersonerna 

anser alla att muntliga prov är viktiga. Här skiljer sig därmed lärarnas praxis vid formulering 

och bedömning av prov från elevernas åsikter om hur det borde gå till.  

 

Tornberg (2000a) ger förslag på vad läraren kan göra för att öka elevernas 

målspråksanvändning och nämner typen av frågor som eleverna får. Flyman - Mattsson 

(2003) menar däremot att det inte är typen av frågor som är av störst betydelse utan snarare 

hur de ställs. Tornberg (2000a) hänvisar dock till en studie som betonar vikten av att läraren 

ger eleverna tillräckligt med tid för att besvara frågorna, vilket kan påstås ha ett samband med 

hur frågorna ställs.  

 

I litteratur- och forskningsgenomgången betonas vikten av att såväl lärare som elever 

använder målspråket så mycket som möjligt så att det kan användas som arbetsspråk i 

klassrummet. Både inflöde och utflöde är nödvändigt för en effektiv språkinlärning. Eleverna 

behöver både höra målspråket och själva få använda det för meningsfull kommunikation. 
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Läraren har det största ansvaret för att målspråket används i så stor omfattning som möjligt; 

om han/hon inte använder det är sannolikheten inte stor att eleverna heller kommer att göra 

det. Eleverna har dock också ett ansvar för att målspråket används. Kriterierna i kursplanen 

för moderna språk (SKOLFS 2000: 87) betonar att eleverna ska utveckla både muntliga och 

skriftliga färdigheter i språket i fråga. Naturligtvis kan läraren inte tvinga eleverna att använda 

målspråket, men bör så långt det är möjligt uppmuntra dem att göra det. Han/hon bör 

naturligtvis ta hänsyn till steg, klass och situation. Det är dock min övertygelse att ju mer 

målspråket används desto mer kommer eleverna att lära sig. Jag anser att det är fullt möjligt 

att använda målspråket redan första lektionen i steg 1 om än inte uteslutande. Det gäller att 

skapa en nyfikenhet för språket och inte skrämma eleverna så att de får uppfattningen att 

språket skulle vara svårt. Enkvist (1993) är en av dem som inspirerat mig till dessa 

synpunkter. I min framtida yrkesroll kommer jag att använda målspråket i så stor utsträckning 

som möjligt i klassrummet samt uppmuntra och ge eleverna möjlighet att själva använda 

språket i fråga för meningsfull kommunikation. 

 

Såväl lärare som elever använder målspråket sparsamt i klassrummet. Mina två 

undersökningar ger exempel på detta även om dessa naturligtvis inte kan generaliseras till att 

gälla målspråksanvändning i allmänhet. Det är viktigt att lärare får insikt i 

målspråksanvändningens påverkan på språkinlärning och därför behövs det genomföras 

ytterligare studier, både av lärares och elevers målspråksanvändning samt effekten av 

målspråksanvändning för tillägnandet av språket i fråga.  

 

Slutsatsen av såväl litteratur- och forskningsgenomgången och undersökningen är att 

målspråket inte används i den utsträckning det borde och skulle kunna trots att eleverna har en 

positiv inställning till målspråksanvändning. Den muntliga färdigheten bedöms dessutom inte 

som lika viktig som den skriftliga trots att det betonas i såväl Lpf 94 

(Utbildningsdepartementet, 2000) som i kursplanen för moderna språk (SKOLFS: 2000:87) 

att både skriftliga och muntliga färdigheter ska tas i beaktning. Eleverna själva anser dock att 

muntliga prov är viktiga. 

 

 

 



 33

Metoddiskussion 

Intervjuerna gav svar på min frågeställning; semi-strukturerade intervjuer var därmed en 

lämplig metod för denna typ av undersökning. Möjligheten att ställa följdfrågor och att ändra 

följden på frågorna underlättade. Eftersom frågorna krävde resonerande svar med 

förtydligande exempel lämpade det sig väl med intervjuer. Om jag däremot hade använt 

enkäter skulle jag förmodligen riskera att gå miste om viktig information eftersom eleverna 

antagligen inte skulle ha gett sådana utförliga svar som de gjorde under intervjuerna. Det 

skulle exempelvis inte vara möjligt att ställa följdfrågor eller förklara frågornas innebörd om 

det skulle behövas.  

 

Termerna validitet och reliabilitet förknippas ofta med kvantitativa metoder men kan även 

tillämpas på kvalitativ forskning (Bryman, 2002). Vissa forskare som använder kvalitativa 

metoder hävdar att dessa två begrepp inte är relevanta för kvalitativa undersökningar medan 

andra menar att de kan anpassas för att passa kvalitativ forskning (Bryman, 2002). För att 

diskutera den metod jag använt i undersökningen kommer jag att använda LeCompte och 

Goetz begrepp ”extern validitet” vilket visar på möjligheten för undersökningens resultat att 

generaliseras till att gälla andra situationer och ”extern reliabilitet” som innebär huruvida en 

undersökning kan upprepas, som Bryman (2002: 257-258) hänvisar till. När det gäller den 

externa validiteten bör det betonas att min undersökning är relativt begränsad och endast 

innefattar intervjuer med fem elever som läser spanska på gymnasiet. Deras erfarenheter av 

och inställning till målspråksanvändning kan inte generaliseras och representera samtliga 

elever som läser spanska. Detta var inte heller syftet med undersökningen, utan snarare 

undersöka ett urval spanskstuderande elevers erfarenhet av och inställning till att målspråket 

används av såväl lärare som elever i klassrummet.  

 

När det gäller intervjupersonernas erfarenhet av målspråksanvändning bör det betonas att 

dessa är subjektiva. Det är möjligt att deras erfarenhet av målspråksanvändning i klassrummet 

inte överensstämmer med deras klasskamraters erfarenhet även om de haft samma 

undervisning och samma lärare. EC och ED har exempelvis samma lärare, men har ändå olika 

upplevelser av hur mycket deras lärare använder målspråket. Avsikten var dock inte att finna 

några absoluta sanningar, utan att just undersöka dessa elevers erfarenhet det vill säga hur de 

har upplevt målspråksanvändningen i klassrummet. Detsamma gäller deras erfarenhet av 
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skriftliga respektive muntliga prov. Intervjupersonernas svar är således högst subjektiva, 

vilket är precis vad denna undersökning eftersträvade. 

 

Vad beträffar den externa reliabiliteten är det av förklarliga skäl inte möjligt att upprepa 

undersökningen och få exakt samma resultat. Om samma intervjuguide användes och om 

urvalet var detsamma skulle det dock vara möjligt att få liknande resultat. En av 

anledningarna till att jag valde just semi-strukturerade intervjuer var att få en viss struktur och 

därmed kunna diskutera intervjupersonernas svar i förhållande till varandra.  

 

För att öka undersökningens reliabilitet spelades intervjuerna in. På detta sätt riskerade jag 

inte att viktiga uttalanden gick förlorade. Dessutom kunde jag koncentrera mig på deras svar 

och ställa följdfrågor. Det bör också tilläggas att jag på intet sätt försökte påverka 

intervjupersonernas svar under intervjuerna genom att ställa ledande frågor eller delge min 

egen inställning till målspråksanvändning i klassrummet.  

 

När intervjuerna hade genomförts transkriberade jag relevant innehåll av svaren medan vissa 

delar komprimerades, vilket underlättade processen med att redovisa, analysera och diskutera 

intervjuerna. Min intention var att intervjua sex elever, två från varje steg i spanska, steg 1, 2 

och 3. Att det endast var en person som ville medverka i steg 3 betyder inte mer än att 

eventuellt intressanta uttalanden gick förlorade. Underlaget för undersökningen är ändå 

tillfredsställande. Dessutom är mängden data av större vikt än antalet intervjuer. I övrigt gick 

intervjuerna bra. De varierade relativt mycket i längd då en varade i 10 minuter medan en 

annan pågick i närmare 40 minuter. Längden på intervjuerna berodde helt på hur mycket 

intervjupersonerna hade att säga. Samtliga intervjupersoner tog sig tid att svara utförligt på 

frågorna. En av dem verkade lite nervös och några av dem tyckte att det kändes ovant att bli 

inspelad på band. Detta var dock inget som störde intervjuerna eftersom de slappnade av efter 

ett tag.  
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Sammanfattning 

Att lärare använder målspråket i så stor omfattning som möjligt i klassrummet är av stor vikt 

för språktillägnande (Enkvist, 1993; Eriksson & Jacobsson, 2001; Linnarud, 1993; Sundell, 

2001). Edstrom (2006) menar dock att såväl lärare som elever alldeles för ofta talar om 

språket ifråga istället för att kommunicera med hjälp av det. För att lära sig ett språk är det 

emellertid inte tillräckligt att eleverna får ta del av inflöde (Anthony, 2008; Skolverket, 2001). 

Det krävs att eleverna får använda språket, det vill säga producera utflöde för att de ska lära 

sig språket i fråga (Flyman - Mattsson, 2003). I kursplanen för moderna språk (SKOLFS: 

2000:87) framkommer att såväl lärare som elever förväntas använda målspråket i 

klassrummet. Tornberg (2000a; 2000b) betonar vikten av att eleverna får använda språket för 

meningsfull kommunikation i klassrummet och inte bara öva på att kommunicera inför 

framtida användning. Hon kritiserar språkundervisning som framhåller att språket måste 

utvecklas innan det kan användas. Enligt Anthony (2008) är det lärarens ansvar att se till att 

eleverna får tillfälle att producera utflöde medan Flyman - Mattssons (2003) studie visar att 

eleverna inte tar vara på dessa tillfällen. Enligt Eriksson och Jacobson (2001) och projektet 

STRIMS (Bergström et al., 2000) undersökning anser dock de flesta elever att det viktigaste 

med språkundervisning är att lära sig att tala språket i fråga.  

 

Med utgångspunkt i nämnda litteratur och forskning genomförde jag en empirisk 

undersökning med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Fem elever som läser spanska steg 

1, 2 och 3 på en gymnasieskola i södra Sverige medverkade i intervjuerna. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på vilken erfarenhet av och inställning till 

målspråksanvändning i klassrummet dessa elever har. Vidare var syftet att undersöka deras 

erfarenhet av och inställning till skriftliga respektive muntliga prov i det studerade språket 

samt bedömning av dessa. 

 

Resultatet visar att intervjupersonerna har olika erfarenhet av att deras lärare använder 

målspråket. En av dem berättar att hans lärare använder målspråket mer än modersmålet, en 

annan att hans lärare använder båda språken lika mycket medan de övriga berättar att deras 

lärare använder modersmålet i större omfattning än målspråket. Alla intervjupersonernas 

lärare använder dock modersmålet för sådant som är viktigt, svårt och nytt medan målspråket 

framför allt används till språkrelaterade övningar. Tre av intervjupersonerna betonar dock att 

deras lärare säger saker först på målspråket och sedan på modersmålet. Eleverna använder 
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huvudsakligen modersmålet på lektionerna med undantag av när de besvarar lärarens frågor 

eller arbetar med uppgifter då de använder målspråket. Samtliga intervjupersoner har en 

positiv inställning till målspråksanvändning i klassrummet – både när det gäller lärare och 

elever – och alla utom en anser att det vore bra om eleverna använde målspråket i större 

omfattning än vad nu är fallet. Ingen av intervjupersonerna har erfarenhet av muntliga prov i 

spanska. Alla intervjupersonerna utom en tror dessutom att deras lärare bedömer skriftliga 

prov som viktigast vid betygsättningen. Samtliga anser dock att muntliga prov är viktiga. 

 

Slutsatsen av både litteratur- och forskningsgenomgången och undersökningen är att 

målspråket inte används i den utsträckning det borde och skulle kunna trots att eleverna har en 

positiv inställning till målspråksanvändning i klassrummet. Den muntliga färdigheten bedöms 

dessutom inte som lika viktig som den skriftliga trots att det betonas i såväl Lpf 94 

(Utbildningsdepartementet, 2000) som i kursplanen för moderna språk (SKOLFS: 2000:87) 

att både skriftliga och muntliga färdigheter ska tas i beaktning. Eleverna själva anser dock att 

muntliga prov är viktiga. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Det viktigaste att lära sig av spanskundervisningen? 

- Grammatik, tala, skriva, läsa? 

 

2. Användbarheten av språket? 

- Hur? 

- När? 

- Vilken beredskap ger undervisningen? 

 

3. Erfarenheter av målspråksanvändning i klassrummet? Lärare? Elever? 

- Vilket språk används mest? 

- Vilket språk används till vad – läxor, information, tillsägningar, etc.? 

 

4. Inställning till målspråksanvändning i klassrummet? Lärare? Elever?  

- Fördelar?  

- Nackdelar?  

- Föredrar målspråket/modersmålet? 

 

5. Situationer då det inte är lämpligt att använda målspråket? 

- Varför?  

- Ge exempel! 

- Grammatik? 

 

6. Erfarenheter av muntliga prov/redovisningar? Skriftliga? 

- Vilket är vanligast? 

- Hur används dem/hur ser de ut? 

- Viktigast för betyget? (enligt läraren) 

 

7. Inställning till muntliga prov? Skriftliga prov? 

- Rättvisast? 

- Lättast/svårast? 

- Viktigast för betyget? (enligt eleven) 
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8. Sammanfattning  

 

9. Frågor? 
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Bilaga 2: Förklaring av termer 
I arbetet förekommer ett antal termer i kursiv stil. I detta arbete har de följande betydelser: 

 

 Avoidance – en strategi som innebär att eleven låter bli att säga det han/hon hade tänkt på 

grund av att han/hon inte kan uttrycka det på det främmande språket 

 

Display questions – en typ av faktafrågor som läraren vet svaren på och som ställs för att  

kontrollera elevens kunskaper 

 

Genuin kommunikation – språk som används för att samtala samt ge och ta emot 

information till skillnad från språkrelaterade övningar 

 

Immersion programmes – undervisningen i alla ämnen undervisas på målspråket 

 

Inflöde – det språk eleven hör och som har ett kommunikativt syfte 

 

Input Hypothesis – Krashens hypotes som innebär att det inflöde som eleven tar del av, 

både muntlig och skriftlig leder till tillägnande om eleven förstår det och om det ligger 

steget över dennes innevarande språknivå. 

 

Målspråk – det språk eleverna studerar, i detta fall spanska 

 

Referetial questions - öppna frågor vars svar varierar beroende på hur eleven tar sig an 

dem 

 

Utflöde – det språk eleven själv producerar och som har ett kommunikativt syfte 

 

 

 

 

 


