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Abstrakt 

BAKGRUND: Inom språkundervisningen är kommunikationen mycket viktig. Det visas i 

olika studier att elevernas språk utvecklar sig genom att de får möjlighet att använda sitt 

muntliga språk, dvs. att lärare och elever använder målspråket i undervisningen. Många 

språkforskare hävdar att såväl engelskundervisning som undervisningen av moderna språk bör 

ske på målspråket. Vår erfarenhet är dock att kodväxling, dvs. att byta språk från målspråket 

till svenskan, diskuteras mycket mer bland engelsklärare än bland fransklärare. Vi har 

samtidigt erfarenhet av fransklärare som undervisar franska uteslutande på målspråket, vilket 

fungerar väl på alla nivåer. Denna undersöknings fokus riktas därför mot språkelevers 

kodväxling inom såväl engelsk- som franskundervisningen. Eftersom vi vill rikta fokus mot 

de främmande språken så har vi valt att tala om elevernas målspråksanvändning under 

språklektionerna, snarare än att tala om deras kodväxling. 

  
SYFTE: Syftet med studien är att kartlägga Halmstads kommuns gymnasieskolors 

språkelever, beträffande deras tankar om den egna målspråksanvändningen under engelsk- 

respektive fransklektionerna samt att beskriva och analysera språkelevers uppfattningar av 

den egna målspråksanvändningen under deras engelsk- respektive fransklektioner. 
  

METOD: Dels kvantitativ metod i form av enkäter, dels kvalitativ metod i form av 

fokusgruppsintervjuer,  som har genomförts på gymnasiet med fransk- och engelskelever.  

  
RESULTAT: Resultatet av enkäterna och intervjuerna visar att det eleverna efterfrågar är en 

undervisning med meningsfullt innehåll och ämnen som har en verklighetsanknytning. Vikten 

av att kunna relatera till det de förväntas prata om på ett främmande språk betonas. Vidare har 

vi kommit fram till att bristen på självförtroende i klassrummet är en betydande faktor till att 

elever inte producerar tillräckligt med utflöde under lektionerna. Vi presenterar elevernas 

förslag på vad som skulle kunna öka deras målspråksanvändning under språklektionerna. 
 

Nyckelord 
Engelsk- och franskundervisning, målspråksanvändning, fenomenografi, språkinlärning, 

kodväxling. 
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1. Inledning 

 1.1 Problemformulering 

Redan i Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) framhölls att språkundervisning ”på alla stadier i 

största möjliga utsträckning [skulle] bedrivas på det främmande språket”. Även nutida 

språkforskare (Rigmor Eriksson & Jörgen Tholin, 1997; Moira Linnarud, 1993; Ulrika 

Tornberg, 2009; Joakim Stoltz, 2009 etc.) hävdar att såväl engelskundervisning som 

undervisningen av moderna språk ska ske på målspråket. Vår erfarenhet är dock att 

kodväxling, dvs. att byta språk från målspråket till svenskan (Åke Viberg, 1987, s. 44), 

diskuteras mycket mer bland engelsklärare än bland fransklärare. Vi har samtidigt erfarenhet 

av fransklärare som undervisar franska på målspråket, vilket fungerar väl på alla nivåer. 

 

Mot denna bakgrund har vi blivit intresserade av att bygga vidare på två förslag till vidare 

forskning, från ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad om engelsklärares kodväxling 

(Susanne Larsson & Jessica Wigger, 2010). Det första förslaget vi har tagit upp är att flytta 

fokus från lärarna till eleverna och det andra är att titta på kodväxling inom ett modernt språk. 

Den här undersökningens fokus riktas därmed mot språkelevers kodväxling inom såväl 

engelsk- som franskundervisningen. Eftersom vi snarare vill rikta fokus mot de främmande 

språken än mot svenskan, så har vi valt att tala om elevernas målspråksanvändning under 

språklektionerna, snarare än att tala om deras kodväxling. 

 1.1.1 Examensarbetet om engelsklärares kodväxling 

I Larsson och Wiggers arbete genomfördes observationer av engelsklärare under deras 

engelsklektioner, samt gruppintervjuer med samma lärare. Resultatet av undersökningen var 

att lärarna ibland ansåg det befogat att kodväxla. Lärarna föredrog att tala svenska vid 

grammatikgenomgångar och även vid vissa andra tillfällen, då de ansåg att lektionens innehåll 

krävde det. Vidare ledde lärarnas förutfattade meningar om nivån i specifika kurser, samt 

elevernas individuella språkkunskaper, till att lärarna kodväxlade. Författarna kom även fram 

till att kursplanens krav på eleverna och lärarnas olika roller i klassrummet kunde leda till att 

lärarna kodväxlade. 
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Det kunde förvisso ha varit intressant att vidareutveckla dessa resultat, genom att jämföra 

lärares och elevers kodväxlingar under språklektionerna. Mot bakgrund av att teorin (Eriksson 

& Tholin, 1997; Linnarud, 1993; Tornberg, 2009; Stoltz, 2009 etc.) säger att såväl 

engelskundervisning som undervisningen av moderna språk ska bedrivas på målspråket, samt 

mot bakgrund av våra ovan nämnda erfarenheter av att kodväxling diskuteras mer inom 

engelskundervisningen än inom franskundervisningen, så ser vi det dock som mer intressant 

att göra en jämförelse mellan engelsk- och franskelevers målspråksanvändning under 

språklektionerna. Härmed lämnar vi det tidigare examensarbetet. 

 1.1.2 Precisering av problemformulering 

Enligt resultaten av ett stort antal internationella studier (se litteraturgenomgång) som 

beskrivs av Tornberg (2009, s. 61), så bedrivs språkundervisning främst på modersmålet. Vår 

erfarenhet är att detta stämmer även i Sverige när det gäller franskundervisningen, men inte 

när det gäller engelskundervisningen. Anna Flyman Mattsson (2003, s. 224) har vidare 

kommit fram till att franskelevers målspråksanvändning under fransklektionerna är för låg. Vi 

upplever dock att även många engelskelever är ovilliga att använda målspråket under 

engelsklektionerna. För att få en bättre förståelse för denna ovilja har vi undersökt hur såväl 

engelsk- som franskelever uppfattar den egna målspråksanvändningen, under deras respektive 

språklektioner. Vi har valt att inte utgå från några antaganden om resultaten av vår studie. 

 1.2 Definitioner 

Målspråket definieras av Viberg (1987, s. 6) som det språk som ämnas läras in under 

språklektioner. Kodväxling utforskas ofta i samband med flerspråkighet, men termen dyker 

även upp inom teorier om andraspråksinlärning. Inom flerspråkighetsområdet beskriver Bengt 

Sigurd och Gisela Håkansson (2007, s. 161) kodväxling som att tvåspråkiga individer 

omedvetet växlar språk inom en samtalssituation. En orsak kan då enligt författarna vara att 

vissa ord inte finns eller har exakt samma betydelse på ett av språken. Inom området 

andraspråksinlärning anser Viberg (1987, s. 44) att kodväxling äger rum när en person som lär 

sig ett främmande språk medvetet lånar uttryck från sitt modersmål eller helt övergår till att 

använda modersmålet. En anledning kan då enligt Viberg vara att lyssnaren delar samma 

förstaspråk. Att försöka fylla en lucka med ett lånat ord från modersmålet är vidare enligt 

Viberg en vanlig kommunikationsstrategi när ett nytt språk lärs in. Eftersom vår studie 

handlar om andraspråksinlärning, så är Vibergs definition aktuell för det här arbetet. 
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 1.3 Syften och frågeställningar 

Våra syften är: 

1. att kartlägga Halmstads kommuns gymnasieskolors språkelever, beträffande deras 

tankar om den egna målspråksanvändningen under engelsk- respektive 

fransklektionerna. 

2. att beskriva och analysera språkelevers uppfattningar av den egna 

målspråksanvändningen under deras engelsk- respektive fransklektioner. 

 

Våra frågeställningar lyder: 

1. Vilken är engelsk- respektive franskelevernas självskattade målspråksanvändning, 

under deras respektive språklektioner? 

2. Har engelsk- respektive franskeleverna en önskan om att använda målspråket mer 

under språklektionerna? 

3. Vilka förslag har engelsk- respektive franskeleverna på vad som skulle kunna få dem 

att använda målspråket mer? 

4. Vilka eventuella skillnader kan påvisas mellan engelsk- och franskelevernas 

uppfattningar av den egna målspråksanvändningen? 

 

Frågeställningarna 1-3 är kopplade till det första syftet och frågeställningarna 2-4 är 

kopplade till det andra syftet. 
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 2. Litteraturgenomgång 
I denna genomgång presenterar vi inledningsvis språkinlärningsteorier som har haft betydelse 

för utvecklingen av språkundervisningen. Därefter gör vi en koppling till sociokulturella och 

interaktionistiska teorier, samt slutligen till teorier om språkelevers målspråksanvändning. 

 2.1 Kontrastiv analys 

Linnarud (1993, s. 33) beskriver den kontrastiva analysen, som blev uppmärksammad under 

1950-talet och som hade stor betydelse för hur språkundervisningen utvecklades. Det som 

betonades i den kontrastiva analysen var skillnader och likheter mellan modersmål och 

målspråk. Idén var att genom att jämföra språken kunna förutspå svårigheter för inläraren och 

på så sätt undvika dem. Många språkforskare hävdade att denna teori skulle lösa 

språkinlärningsgåtan (s. 34), men under 1970-talet gjordes empiriska undersökningar som 

bevisade att den kontrastiva analysen inte stämmer (s. 35). Den kontrastiva teorin passade väl 

ihop med behavioristernas sätt att se på inlärning, vilket sedermera kritiserades. Därmed 

flyttades den kontrastiva analysen ut i periferin. 

 2.2 Input-teorin 

Stephen D. Krashen (1983, s. 26) införde på 1970-talet en omdebatterad teori kallad The 
Monitor Theory, där han gjorde en distinkt skillnad mellan den naturliga inlärningsprocessen, 

vilken han kallar tillägnande och den medvetna språkinlärningen, vilken han kallar inlärning. 

Enligt Krashen är tillägnande och inlärning två helt olika system och han anser därför att 

kunskaper om språkets regler inte påverkar det språk som inläraren omedvetet tillägnat sig 

genom kommunikation. Krashen anser därmed att kunskaper om språket inte kan påverka 

elevers språkliga utveckling. 

 

För att det spontana tillägnandet ska äga rum måste inläraren vidare enligt Krashen vara utsatt 

för ett språkligt inflöde som ligger på rätt nivå. Detta inflöde, vilket Krashen kallar input (s. 

32), ska ligga ett snäpp över inlärarens nivå. Detta kan kopplas till Lev Vygotskijs tes om den 

proximala utvecklingszonen (1978, s. 86), vilken vi beskriver längre fram. Ligger inflödet på 

en för hög nivå så kan enligt Krashen inget tillägnande ske. Input-teorin är den av Krashens 

teorier som har haft störst betydelse för den efterföljande språkforskningen. 
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Krashen var den förste språkforskaren som formulerade hypoteser som på ett tydligt sätt 

försökte förklara hur inlärning av främmande språk går till (Linnarud, 1993, s. 51). Eftersom 

hans teorier var lätta att förstå, så kom många att ha en uppfattning om dem. Dessa teorier 

blev därmed utsatta för hård kritik. Hans teorier anses enligt Tornberg (2009, s. 40) idag som 

ohållbara, då de ej anses vara möjliga att testa genom forskning. När Krashen först 

formulerade dem var det dock många som tenderade att hålla med honom. Trots att teorierna 

inte håller för empirisk forskning, så har de varit vägledande för efterföljande språkforskning 

och gett upphov till stor debatt inom området. 

 2.3 Output-hypotesen och felanalysen 

I motsats till Krashen anser Merrill Swain (1998, s. 64) att kunskaper om ett språk är av 

största vikt, samt att det inte räcker med ett rikt inflöde för att elever ska kunna utveckla den 

produktiva sidan av ett språk, dvs. talet och skriften (s. 65). Hon anser dock att det inte heller 

är tillräckligt att eleverna lär sig regler om språkets form utantill, utan att dessa måste kopplas 

till ett visst ämne eller en viss kontext, för att eleverna ska kunna tillämpa dem på rätt sätt. 

 

Swains output-hypotes innebär att inlärning sker när en elev saknar ett ord eller uttryck, dvs. 

hittar en lucka i sina kunskaper, som eleven då försöker fylla (1998, s. 67). Eleven lägger då 

märke till hur delar av språket fungerar, vilket gör det möjligt för dem att pröva nya former 

och strukturer. Flyman Mattsson (2003, s. 224) har i en omfattande studie av 

franskundervisning på gymnasiet vidare kommit fram till att utflödet, dvs. talet som eleverna 

producerar inte är tillräckligt och att eleverna inte tar tillvara på de tillfällen de får att prata 

franska. Flyman Mattsson (s. 223) hänvisar i detta resonemang till Swains output-hypotes. 

 

En teori som har gemensamma drag med Swains output-hypotes är Stephen Pit Corders 

felanalys från 1967, vilken går ut på att felen man gör under tiden man lär sig ett nytt språk är 

oumbärliga (1981, s. 8). Att göra fel betyder enligt Pit Corder att inlärning sker och han anser 

vidare att inlärarens systematiska fel visar hur långt denne har kommit i sin inlärningsprocess.  

Att undersöka och försöka förklara dessa fel kan enligt Pit Corder leda till intressanta 

slutsatser om språkinlärning. 
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 2.4 Interaktionistiska och sociokulturella teorier 

Michael Long (1991) hävdar att det som krävs för språkinlärning är interaktion. Long håller 

med Swain om att kunskaper om språket är av stor vikt och att dessa kunskaper måste kopplas 

till en kontext. Hans interaktionistiska teorier omfattar dock såväl delar av Krashens input-

teori som delar av Swains output-hypotes. Long har även genomfört forskningsprojekt 

tillsammans med Krashen och har liksom honom haft stort inflytande på språkforskningen. 

Ann-Kari Sundberg (2009, s. 111) skriver att dagens lärare står inför en väldigt komplicerad 

uppgift, på grund av motsättningen mellan de krav som ställs i styrdokumenten och de 

önskemål som förs fram av forskare. Att kunna sammanföra dessa krav och önskningar på ett 

för eleverna fruktbart sätt ter sig enligt Sundberg svårt, men utifrån ett interaktionistiskt 

perspektiv på lärande och ett dialogiskt undervisningsperspektiv anser hon att man möjligtvis 

kan bredda klassrummets potential att bli en språklig och kulturell mötesplats (s. 112). 

 

Ur det interaktionistiska perspektivet ses lärande som något som sker i interaktion med andra. 

Detta kan kopplas till Vygotskijs sociokulturella teorier (1978, s. 88), vilka innebär att social 

interaktion är nyckeln till allt lärande. Ett av de centrala begreppen hos Vygotskij (s. 86) är 

den proximala utvecklingszonen, vilken är skillnaden mellan den nivå man kan uppnå genom 

individuell problemlösning och den nivå som är möjlig att nå genom dialog, med personer i 

omgivningen som har nått en högre problemlösningsnivå. 

 

Liksom Vygotskij ser Ingela Valfridsson (2009, s. 34) det som självklart att samtal är viktigt 

för språkutvecklingen. Att låta elever lösa problem kollektivt bygger enligt henne på 

sociokulturella lärandeteorier och inom detta forskningsområde undersöker man enligt 

Valfridsson också hur samtal om språkliga fenomen skulle kunna ha en positiv effekt på 

språkinlärning. I ett samtal om språket kan elever enligt Valfridsson jämföra sina hypoteser 

och hjälpas åt att finna lösningar som hade varit svåra att finna på egen hand. Hon anser 

vidare att det hjälper språkinlärningen mycket att bli medveten om sina tankar och sitt språk 

(s. 35), vilket kan kopplas till Swains teorier om att kunskaper om språket är av stor betydelse 

för elevernas produktiva förmåga (1998, s. 64). Valfridsson (2009, s. 44) anser vidare att alla 

inlärare vinner på gemensam problemlösning och kollaborativt arbete. 
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Eva Larsson Ringqvist (2009, s. 49) är inne på samma spår som Valfridsson, när hon hävdar 

att språkelevers kunskaper om språket är ytliga och dåligt integrerade i elevers kunskapsbas, 

vilket enligt henne gör det svårt att tillämpa språket i kommunikationssituationer. I ett vidare 

sammanhang betyder detta enligt Larsson Ringqvist att man inte kan sätta likhetstecken 

mellan det som tas upp i undervisningen och kunskapsinhämtningen hos eleven (s. 50). Även 

Larsson Ringkvist ligger i detta resonemang nära Swains teorier. 

 

Elever måste enligt Sundberg (2009, s. 113) betraktas som aktiva språkanvändare, som 

utvecklar sitt språk genom sociala aktiviteter. Hon anser så klart inte att man helt kan bortse 

från språkets form, men att de dialogiska möjligheterna i klassrummet måste tas till vara. Ur 

det dialogiska perspektivet ses relationerna i klassrummet enligt Sundberg som symmetriska 

och elevernas röster får därmed komma till tals oftare. Kunskaperna blir till genom 

kommunikation och samarbetsprocesser. Sundberg anser trots detta att det är en speciell 

kommunikationssituation att lära sig ett språk inom klassrummets väggar, då hon anser att 

läraren alltid har ett kunskapsmässigt och pedagogiskt övertag (s. 114). 

 2.4.1 Mening 

Tornberg (2009, s. 11) ställer sig frågan vad vi egentligen vet om hur våra elever skapar sig 

mening i språkundervisningen. Enligt Tornberg kan vi människor ej minnas saker som saknar 

mening för oss, vilket hon anser är av stor betydelse för elevernas inlärning, eftersom hon 

menar att det alltid är inom eleven som inlärningen sker. Hon beskriver vidare mångårig 

forskning i USA, enligt vilken elever löser problem på ett bättre sätt om de arbetar i grupp, än 

om de arbetar i helklass under ledning av läraren (s. 86-87). Grupperna ska enligt denna 

forskning helst vara heterogena, så att eleverna lär av varandras olika nivåer, vilket också kan 

kopplas till Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen (1978, s. 86). 

 

Elever saknar vidare enligt Tornberg (2009, s. 21) ofta kunskap om begrepp eller uppgifter, 

vilket enligt henne också gör att de kan ha svårt att finna en mening i undervisningen. Detta 

kan enligt henne kopplas till språkundervisningen, som borde bereda eleverna färdighet i 

muntlig kommunikation, men som hon anser alltför ofta misslyckas med att få eleverna att 

kommunicera på ett naturligt sätt på målspråket. Om den muntliga språkliga förmågan är ett 

viktigt mål i undervisningen men ej uppnås, kan det enligt Tornberg vara svårt för eleverna att 

finna meningen med språkundervisningen. 
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Att betrakta språket som en social dynamisk praktik och att inte se lärande som en enskild 

aktivitet gör enligt Sundberg (2009, s. 113) att innehållet i undervisningen blir viktigare än 

språkets form. Innehållet i undervisningen måste enligt Sundberg först uppmuntra till ett 

socialt och muntligt samspel, vilket sedan leder till att eleven tillägnar sig språk. Även enligt 

Eriksson och Tholin (1997, s. 7), Ference Marton et al. (1999, s. 29), Sundberg (2009, s. 113) 

och Swain (1998, s. 66), så är meningsfullhetens betydelse för språkinlärningen väldigt stor. 

 2.5 Teorier om målspråksanvändning 

Språkundervisningen ska idag präglas av en ”gemensam språksyn där allsidig kommunikativ 

språkfärdighet och interkulturell förståelse står i centrum” (Skolverket, 1994), vilket enligt 

Per Malmberg (2001, s. 23) visar på hur viktig den kommunikativa träningen är i 

klassrummet. Trots detta ses språket enligt Malmberg oftare som ett mål än som medlet att ta 

sig till målet. Joakim Stoltz (2009, s. 155) skriver att om interaktionen i klassrummet är till 

för att lära sig ett nytt språk, så blir detta språk både målet och medlet. För att nå detta mål 

konstaterar Stoltz (s. 144) att förstaspråket bör undvikas inom språkundervisningen till 

förmån för målspråket. Att som lärare undvika modersmålet i största möjliga mån, kan enligt 

Stoltz vara gynnsamt för elevernas språkinlärning. Ställer till exempel läraren frågor på 

målspråket så svarar eleverna enligt Stoltz (s. 156) i mycket högre utsträckning på målspråket. 

 

När det kommer till lärartalet trycker även Eriksson och Tholin (1997, s. 7) på att det är 

viktigt att uteslutande tala på målspråket under språklektionerna, då de anser att det är viktigt 

att eleverna får höra så mycket av målspråket som möjligt. Detta kan kopplas till Krashens 

input-teori (1983, s. 32). Samtidigt förstår Eriksson och Tholin (1997, s. 7) att man måste 

komplettera med svenska ibland. De anser dock att en risk om man använder svenskan för 

ofta kan vara att eleverna stänger av lyssnandet tills svenskan kommer. Samtidigt anser de att 

man som lärare visar att man inte tror på målspråket som kommunikationsmedel när det gäller 

”viktiga” saker, om man konsekvent använder svenskan när man har ”viktiga” saker att ta upp 

(s. 33). De anser vidare att det är viktigt att även eleverna vänjer sig vid målspråket som 

arbetsspråk (s. 48). En lärargrupp i deras undersökning har också bevisat att det går att enbart 

använda engelska som arbetsspråk, även i elevgrupper i de yngre åldrarna. 
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 2.5.1 Internationella studier 

Tornberg (2009, s. 60) hänvisar till en stor mängd deskriptiva studier om språkundervisning 

(se Nunan 1990, Zilm 1989, Tsui 1995, White & Lightbown 1984, Rowe 1986, Parker & 

Chaudron 1987, Doughty & Pica 1986, Berwick 1990, Long 1989, Miliander 2003, Cathcart 

1986, House 1986, Brumfit 1984, Long & Porter 1985, Cohen 1994, Ellis 1994, Nixon 2001). 

En del av dessa studier behandlar hur lärarens tal påverkar elevers målspråksanvändning, 

andra handlar om vad för slags uppgifter som skulle kunna få elever att tala mer på 

målspråket och vissa handlar om vilket slags lärarspråk läraren bör använda sig av för att 

eleverna ska förstå vad som sägs. Det har även gjorts studier i hur arbete i grupp kan öka 

elevers målspråksanvändning, jämfört med om undervisningen styrs av lärarens tal. 

 

En massa intressanta resultat har enligt Tornberg (2009, s. 61) kommit fram ur dessa 

undersökningar, t.ex. att det är läraren som talar mest under lektion, att språkundervisningen 

främst bedrivs på modersmålet och att det inte går att iscensätta autentiska samtal p.g.a. 

maktrelationen i klassrummet. Man har vidare kommit fram till att typen av lärarfrågor 

påverkar elevens språkliga aktivitet. Det är t ex skillnad på kontrollerande och öppna frågor 

och ju längre tid en elev får på sig att svara efter att läraren ställt frågan, desto högre språklig 

aktivitet hos eleverna. Flera resultat visar på att omsorgsfullt utarbetat språk leder till bättre 

förståelse hos eleverna än förenklat språk, att typen av uppgifter har stor betydelse för elevens 

språkliga interaktion, samt att om eleverna själva får bestämma innehållet i det man ska tala 

om, så påverkas motivationen positivt (s. 62). 

 2.6 Inlärarna i fokus 

Linnarud (1993, s. 7) ger oss en inblick i språkforskningens metoder och resultat. Hon tar upp 

språkforskningens tre huvudfrågor: Vad är det som sker när man lär sig ett främmande språk? 

Hur kan man underlätta processen? Varför blir resultatet inte alltid som man tänkt sig? 

Hennes fokus riktas mot inläraren, som Linnarud ser som den viktigaste komponenten i 

inlärningsprocessen. Hon anser vidare att lärarens del i inlärningsprocessen finns i mötet med 

inläraren. Linnaruds fokus stämmer väl överens med detta arbetes fokus, då det är elevernas, 

dvs. inlärarnas, upplevelser som står i centrum för vår undersökning. 
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Linnarud (1993, s. 14) presenterar även olika undersökningsmetoder och diskuterar deras 

eventuella för- och nackdelar. Den undersökningsmetod som stämmer bäst överens med vårt 

forskningsområde kallar Linnarud fokuserad beskrivning. Denna metod går ut på att 

undersöka ett begränsat område av språkinlärningen, istället för hela inlärningsprocessen. 

Eftersom vår undersökning görs under tidsbegränsning kan vi, genom fokuserad beskrivning, 

snabbare komma fram till slutsatser utan att behöva förklara hela inlärningsprocessen. 

 

Tornberg (2009, s. 11) anser att elever tolkar saker på sina egna sätt, hur genomtänkt och 

pedagogiskt skickligt läraren än arbetar. För att få en bättre förståelse för elevernas inlärning 

kan man enligt Tornberg, med hjälp av en fenomenografisk forskningsmetod, försöka ta reda 

på hur elever uppfattar saker (s. 21). Vi har i vår studie försökt att följa en fenomenografisk 

metod, vilket vi kommer att beskriva närmre i kommande kapitel. 
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 3. Kunskapsteoretisk utgångspunkt 
Det finns olika sätt att se på kunskap och olika uppfattningar av hur man bäst tillägnar sig 

kunskap. Sambandet mellan undervisning och inlärning är svårt att konkretisera och förklara, 

men med hjälp av en fenomenografisk metod kan man försöka utröna elevers uppfattningar av 

olika fenomen inom undervisningen. Vi kommer nu att beskriva den fenomenografiska 

forskningsansatsen och därefter koppla den till våra metoder. 

 3.1 Fenomenografi 

Enligt Mikael Alexandersson (2009, s. 111) tar den fenomenografiska forskningsansatsen sin 

utgångspunkt i människors uppfattningar av omvärlden. För att beskriva distinktionen mellan 

vad något är och vad något uppfattas vara, myntade Marton (2000, s. 154) i början av 1970-

talet begreppen första och andra ordningens perspektiv; en distinktion som kom att bli 

grundläggande för den fenomenografiska forskningsansatsen. Den etymologiska betydelsen 

av begreppet fenomenografi är ungefär ”beskriver det som visar sig” (Tomas Kroksmark, 

1987, s. 226). Snarare än att försöka beskriva företeelser objektivt, så är fenomenografins mål 

alltså att beskriva människors olika uppfattningar av företeelser, så som dessa företeelser visar 

sig just för dem (Alexandersson, 2009, s. 112). I vår undersökning strävar vi alltså efter att 

undersöka språkelevers olika uppfattningar av den egna målspråksanvändningen, så som den 

visar sig eller ter sig just för dem. 

 

Enligt Alexandersson (2009, s. 117) motsvaras kunskapsbegreppet inom fenomenografin av 

uppfattningsbegreppet. En människas kunskap ses därmed som denna människas samlade 

uppfattningar av olika företeelser i omvärlden. Merleau-Ponty såg enligt Alexandersson (s. 

116) relationen mellan människan och omvärlden som oupplöslig och förhållandet mellan 

dessa båda som cirkulärt, på så sätt att de påverkar varandra ömsesidigt. Enligt Alexandersson 

får företeelser i omvärlden en innebörd för människan genom denna interaktion och denna 

innebörd är enligt Alexandersson det som fenomenografin benämner människans uppfattning 

av företeelsen. 

 

För att språkeleverna i vår undersökning skulle kunna bilda sig uppfattningar av 

målspråksanvändningen inom engelsk- respektive franskundervisningen krävdes härmed att 

de hade erfarenhet av målspråksanvändning, vilket vi anser oss ha tillräcklig erfarenhet av 

språkundervisning för att kunna fastställa att såväl engelsk- som franskeleverna som deltog i 

vår studie hade. 
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Marton (1997, s. 98) anser att ett stort problem inom undervisningen är att lärare inte förmår 

ändra elevers uppfattningar till den grad man kunde önska. Han anser därmed att elever 

lämnar skolan med samma uppfattningar som de kom till skolan med, samt att den viktigaste 

formen av undervisning är den som förändrar folks uppfattningar av olika fenomen. Vidare 

hävdar Marton (s. 103) att vi lärare måste förstå elevers svar ur ett perspektiv där de inte bara 

är möjliga att begripa utan även logiska. Han anser därför att det är viktigt att undersöka och 

beskriva hur elever upplever verkligheten, alltså att beskriva fenomen ur deras synvinkel. 

Detta skulle enligt Marton sedan kunna leda till att lärare förmår att ändra elevers 

uppfattningar av olika fenomen på ett önskvärt sätt. 

 

Det finns enligt Marton (1997, s. 107) pedagogiskt betydelsefulla skillnader i hur man 

upplever omvärlden och dessa förklarar han med två olika modeller, som ställs emot varandra. 

En av dessa modeller förklarar ett synligt beteende som den ”mentala modell” som finns inuti 

elevers huvuden, medan den andra förklarar hur saker ”utanför” ter sig för eleverna. Alltså 

kan man hävda att elever ser eller förstår ett visst fenomen på ett visst sätt, samtidigt som vi 

kan hävda att fenomenet ser ut på olika sätt för olika elever. När man som forskare beskriver 

andra människors uppfattningar utgör uppfattningarna relationer mellan individen och 

fenomenet, vilket enligt Marton innebär att uppfattningarna finns mellan individen och 

fenomenet. Hans slutsats av detta är att vi därför inte kan säga att en elev har en uppfattning, 

utan att vi istället måste se det som att individen utför en mental handling. 

 

En av fördelarna med att använda en erfarenhetsbaserad beskrivning av uppfattningar är enligt 

Marton (1997, s. 112) att det blir lättare att diskutera undervisning i mer explicita termer. När 

man diskuterar olika undervisningsmetoder ställs sällan frågan ”vad är det som ska läras?”. 

Istället jämförs läromedel och dylikt, till ringa nytta (s. 111). Det viktiga är enligt Marton att 

istället undersöka vilken förmåga eller vilket tänkande som undervisningsmetoden vill 

utveckla. Trots det finns det enligt Marton många kritiker till att studiet av elevers tänkande 

skulle leda till en utveckling av undervisningen. Frågan Marton ställer sig är om saker bör 

läras ut på grund av insikten om hur vi lär oss saker? Om man utgår från tesen att den 

mänskliga kompetensens djupaste skikt är sättet att erfara olika fenomen, att lärande främst 

handlar om att lära sig att erfara världen på mer differentierade och effektiva sätt, så borde 

undersökningar som behandlar detta enligt Marton vara av godo och hjälpa till att utveckla en 

effektivare undervisning. 
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 4. Metod 
Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som används för att besvara våra frågeställningar. 

Vår metod består av en kvantitativ enkätundersökning med syftet att få en överblick över 

gymnasieelevers självskattade målspråksanvändning samt en kvalitativ textanalys av 

transkriberade fokusgruppsintervjuer, där vi har försökt att följa en fenomenografisk metod, 

med syfte att analysera elevernas uppfattningar av den egna målspråksanvändningen. För 

enkäterna samt intervjuguiden, se bilaga 1, 2 och 3. 

 4.1 Metodval 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 133) hävdar att användningen av ”blandade 

metoder”, dvs. att metoden är både kvantitativ och kvalitativ, idag ses som något 

kontroversiellt. Detta på grund av att det finns en underförstådd metodologisk hierarki, där 

kvantitativa metoder rankas högst och kvalitativa metoder anses ha en hjälpande roll. Han 

menar att de olika metoderna ofta används för att besvara olika frågor. Göran Ejlertsson 

(2005, s.11) anser också att det är syftet som ska avgöra huruvida man väljer en kvalitativ 

eller kvantitativ undersökningsmetod. 

 

Göran Djurfeldt, Rolf Larsson och Ola Stjärnhagen (2010, s. 20) anser, på ett liknande sätt 

som Ejlertsson, att det är forskningsproblemet och teorin som ska avgöra metodvalet. De 

anser också att det är viktigt att forskare behärskar såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, 

men tar resonemanget ett steg längre, genom att hävda att många forskningsproblem endast 

kan lösas genom metodpluralism (s. 22). De anser att forskaren bör ställa sig frågan ”Vilken 

är den bästa kombinationen av metoder för att studera detta problem, givet resurser och andra 

begränsningar?” För att kunna finna ett svar på denna fråga anser de att man behöver ha 

kunskaper om olika metoder, men även om den teori som ligger till bakgrund för 

forskningsproblemet, dvs. att forskningsproblemets begrepp måste definieras, innan forskaren 

kan välja metodstrategi (s. 21). Detta val av metodstrategi benämner de triangulering, vilket 

då avser valet av en kombination av metoder. 

 

Vår metod är delvis kvantitativ och delvis kvalitativ eftersom vi anser att våra syften kräver 

att man kombinerar olika metoder. Den kvantitativa enkätundersökningen har gett oss en 

överblick över hur vanliga olika tankar om målspråksanvändning är hos eleverna. Genom våra 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer har vi fått fler, mer detaljerade förslag på vad som kan 

främja målspråksanvändning, enligt eleverna själva. 
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Fokusgrupper är enligt Victoria Wibeck (2010, s. 25) en forskningsteknik, dvs. en metod som 

används till datainsamling för forskningsändamål. Metoden innebär enligt Wibeck att man 

samlar in data genom gruppinteraktion, diskuterandes ett ämne som är förutbestämt av 

forskaren. Metoden används ofta för att studera åsikter, attityder, tankar och som i vårt fall, 

uppfattningar. Fördelen med fokusgruppsintervjuer är enligt Wibeck (s. 22) att deltagarna kan 

ställa frågor till varandra och utveckla tankegångar tillsammans. Eftersom fenomen upplevs 

på olika sätt av olika människor anser hon att fokusgrupper kan vara ett sätt att få inblick i 

andras upplevelser, vilket stämmer väl överens med den fenomenografiska metodens mål. 

 4.2 Metodkritik 

Frågekonstruktionerna till vår enkät kan diskuteras. Det är alltid svårt att utforma enkätfrågor 

så att de uppfattas lika av alla. Att ha frågor med udda antal svarsalternativ kan ses som 

negativt eftersom man då kan uppmuntra dem som svarar till att välja mittalternativet. Har 

man istället ett jämnt antal svarsalternativ kan det å andra sidan uppfattas som jobbigt att det 

inte finns ett mittenalternativ. Vi kan i efterhand ångra frågan om eleverna ville använda 

målspråket mer. Det hade varit bättre att fråga om de ville använda målspråket mer, mindre 

eller om de var nöjda som det var, för att undvika ja- eller nej-frågan. 

 

Det finns invändningar mot kvaliteten i intervjuforskning och det förmodligen mest 

uppmärksammade problemet är enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 187) svaren på ledande 

frågor. Vi hade en del farhågor om att våra resultat inte skulle vara användbara, på grund av 

att det var svårt att undvika ledande frågor. Kvale och Brinkmann (s. 188) anser dock tvärtom 

att den kvalitativa forskningen lämpar sig väl för ledande frågor. Syftet kan till exempel vara 

att pröva tillförlitligheten i svaren eller att verifiera intervjuarens tolkningar. ”Ledande frågor 

behöver således inte minska intervjuers reliabilitet, utan många kan istället öka den” (s. 188). 

Vårt mål var att inte ställa några ledande frågor. Härmed kan dessa dock ses som positiva. 

 4.3 Urval 

Urvalet till enkätundersökningen bygger på hur många franskgrupper det finns i Halmstads 

kommun, samt på vilka olika program gymnasieskolorna har. Vi hade som mål att 

engelskgrupperna skulle vara ungefär lika många som franskgrupperna, även om elevantalen 

var olika. Vi strävade även efter ett så representativt urval som möjligt av Halmstads 

kommuns engelsk- respektive franskelever. Vi ville därför att samtliga franskkurser, samtliga 
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engelskkurser, alla de fyra gymnasieskolorna, samt såväl studie- som yrkesförberedande 

program skulle finnas representerade, vilket vi lyckades med. 

 

Deltagarna till fokusgruppsintervjuerna valdes ut bland de elever som hade anmält sitt intresse 

för att svara på fler frågor efter enkätundersökningen. Vi hade som mål att få med ett brett 

urval av elever även här, men lyckades tyvärr inte få med någon elev från ett 

yrkesförberedande program. Däremot fick vi med elever från två olika skolor, tre olika 

program och fem olika kurser. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) ska man intervjua så många personer som behövs 

för att få svar på det man vill veta, vilket kan innebära att man fortsätter att intervjua tills man 

inte längre får någon ny information. De anser vidare att antalet intervjuade personer i 

kvalitativa undersökningar ofta antingen är för litet eller för stort. Om antalet är för litet anser 

de att det är svårt att pröva skillnader. Eftersom vi hade en väldigt begränsad tidsram för vår 

undersökning valde vi därför att använda oss av fokusgruppsintervjuer och vi anser att våra 

två fokusgruppsintervjuer gav oss tillräckligt många svar att analysera. 

 4.4 Genomförande 

Den kvantitativa enkätundersökningen genomfördes bland ett större antal elever på de fyra 

kommunala gymnasieskolorna i Halmstad. För att få till stånd enkätundersökningen tog vi i 

ett första skede kontakt med samtliga rektorer på de fyra kommunala gymnasieskolorna i 

Halmstad. Därefter kom vi överens om tider för enkätundersökningen med lärarna för de 

klasser och grupper vi var intresserade av. Vi var sedan närvarande vid enkätundersökningen, 

för att kunna förklara vad den handlade om, svara på eventuella frågor och vara säkra på att 

alla frågor uppfattades på rätt sätt. Vi delade ut enkäter avsedda för engelskelever respektive 

franskelever, där frågorna var desamma men behandlade de två olika språken (se bilagor). 

Detta för att underlätta jämförelsen mellan engelsk- och franskelevernas svar. 

 

De kvalitativa fokusgruppsintervjuerna genomfördes på en av de kommunala 

gymnasieskolorna i Halmstad, med elever från två av de fyra kommunala gymnasieskolorna. 

Fokusgruppen med franskelever bestod av sex elever, som läser Franska Steg 3-6 och 

fokusgruppen med engelskelever bestod av fem elever, som läser Engelska A eller B. En av 

oss höll i den första intervjun medan den andra hade en mer passiv roll och förde 

anteckningar. Vid den andra intervjun hade bara en av oss möjlighet att delta. 
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Målet med en fokusgruppsintervju är enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 166) inte att 

deltagarna ska komma överens om frågorna eller finna svar till dem, utan snarare att de ska 

presentera olika uppfattningar av frågorna. Våra intervjuer hade ett tema och ett visst antal 

förutbestämda frågor. Denna sorts intervjuer benämner Lars Ove Dahlgren och Kristina 

Johansson (2009, s. 126) halvstrukturerade, vilket innebär att en intervjuguide vägleder 

intervjuaren men att dialogen utvecklas efter de svar som ges. Gruppintervjuer med målet att 

få beskrivningar av intervjupersonens upplevda vardagsvärld ur intervjupersonens eget 

perspektiv, i syfte att kunna tolka de beskrivna fenomenen, benämner Kvale och Brinkmann 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (2009, s. 19, 43). Enligt dem kan den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun likna ett vardagssamtal, men den har ändå ett syfte och en speciell teknik. 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 137) beskriver även ett historiskt exempel på ett bruk av en 

blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder, där det framkommer att det är svårt att 

utforska fenomen på ett effektivt sätt om man inte har en viss aning om vad man kommer att 

finna. Genom svaren på den öppna frågan i vår enkät hade vi fått en viss överblick över vad 

eleverna uppfattade som främjande för den egna målspråksanvändningen, vilket påverkade 

utformningen av intervjufrågorna. Vi har däremot helt bortsett från svarskategorierna från den 

öppna enkätfrågan, i analysen av utfallet av fokusgruppsintervjuerna. 

 

Enligt Dahlgren och Johansson (2009, s. 126) är det nödvändigt att spela in fenomenografiska 

intervjuer, för att analysarbetet ska kunna göras så grundligt och tillförlitligt som möjligt och 

enligt Alexandersson (2009, s. 115) omfattar all fenomenografisk forskning kvalitativa 

analyser av transkriberade intervjuer. Vi har därför spelat in våra gruppintervjuer och 

transkriberat dem med största noggrannhet. Därefter har vi försökt analysera dem enligt en 

fenomenografisk metod, vilken presenteras nedan. 

 4.5 Bortfall 

Vår första uppskattning var att vi skulle dela ut enkäter till ungefär 450 elever. Efter att ha fått 

tag i berörda lärare visade det sig till slut att vi hade möjlighet att åka ut till 25 klasser. Då vi 

inte visste exakt hur många elever det gick i varje klass kunde vi ej förutse exakt antal. Vi 

samlade in enkäter från 21 klasser, varav elva franskklasser och tio engelskklasser, vilket 

resulterade i att 258 elever svarade på enkäten, varav 152 engelskelever och 106 franskelever. 

Vi hade alltså ett bortfall på 4 klasser, men vi bedömer att det aktuella bortfallet har en 

marginell effekt på resultatet av enkätundersökningen. 
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Elva elever rekryterades inför fokusgruppsintervjuerna. Enligt Wibeck (2010, s. 22) är målet 

med en gruppintervju att få till stånd ett livaktigt samtal mellan flera deltagare. Kvalitén är 

inte beroende av ett visst antal, men det är enligt Wibeck ändå önskvärt att få med minst fyra 

deltagare. Vid den första av våra intervjuer deltog sex elever och vid den andra deltog fem 

elever. Alltså hade vi inget bortfall vid intervjuerna. 

 4.6 Bearbetning och analys 

När det gäller enkätundersökningen har vi sammanställt resultatet i överskådliga 

stapeldiagram med korta kommentarer. När det gäller den öppna frågan i 

enkätundersökningen har vi valt att endast presentera resultatet i text, eftersom vi gjorde 

bedömningen att det var enklare att ta till sig resultatet av denna fråga i skrift. När det gäller 

de transkriberade fokusgruppsintervjuerna har vi försökt följa en fenomenografisk metod. 

 

En fenomenografisk analysmodell innebär enligt Dahlgren och Johansson (2009, s. 127-131) 

att man arbetar i sju olika steg. Dessa steg har vi försökt följa när vi har bearbetat och 

analyserat våra transkriberade intervjuer. Det första steget innebar att vi bekantade oss med 

materialet, genom att läsa det flera gånger tills vi kände att vi kunde det tillräckligt bra. I det 

andra steget kondenserade vi materialet, vilket innebar att vi försökte urskilja de mest 

betydelsefulla uttalandena, som gav en bild av hela dialogen kring det intervjuade fenomenet. 

Det tredje steget kallar Dahlgren och Johansson jämförelse. Där försökte vi finna skillnader 

och likheter i materialet. Ibland kan det vara svårt att identifiera skillnader och likheter i 

uppfattningar, därför är det enligt Dahlgren och Johansson viktigt att se igenom ytliga 

skillnader för att upptäcka likheter. I det fjärde steget grupperade vi skillnaderna och 

likheterna, sedan försökte vi relatera dem till varandra. I vissa stycken kan det enligt Dahlgren 

& Johansson finnas både likheter och skillnader i uppfattningar, vilket vi också lade märke till 

i våra transkriptioner. Det femte steget innebar att vi skulle finna kärnan i likheterna och dela 

upp dem i kategorier. Vi fick då bestämma var gränsen mellan olika uppfattningar skulle dras, 

dvs. hur stor variationen inom en kategori kunde vara. I steg sex namngav vi våra kategorier, 

vilket gjorde att det mest signifikanta i vårt material visualiserades. Namnet på en kategori bör 

enligt Dahlgren och Johansson fånga känslan i sättet att uppfatta något, vilket vi har försökt ta 

hänsyn till. Det sjunde och sista steget kallas den kontrastiva fasen och innebär en granskning 

av alla stycken för att se om de passar in i mer än en kategori. Det kan då också bli så att 

kategorier slås samman. De slutgiltiga resultaten inom fenomenografi kallas för utfallsrum, 

vilket författarna definierar som den totala kvalitativa variationen i en undersökningsgrupp 

där alla svarat på samma frågor. 
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 4.7 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Det var viktigt att säkerställa att eleverna avsåg samma företeelse, innan de började beskriva 

sina uppfattningar. Enligt Alexandersson (2009, s. 118) skiljer fenomenografin därför på den 

så kallade vad-aspekten och den så kallade hur-aspekten. Vad-aspekten är den företeelse som 

tanken är riktad mot. I vårt fall är vad-aspekten elevernas målspråksanvändning inom engelsk- 

respektive franskundervisningen. Hur-aspekten är hur tanken är riktad. I vårt fall är hur-

aspekten språkelevernas uppfattningar av den egna målspråksanvändningen inom engelsk- 

respektive franskundervisningen. För att försäkra oss om att eleverna uppfattade våra frågor 

på det sätt vi hade avsett, försökte vi vid enkätundersökningen förklara vad de respektive 

frågorna var tänkta att omfatta. När vi skrev enkäterna och intervjuguiden tog vi även hänsyn 

till att frågorna inte fick innehålla svårtolkade termer. Även vid fokusgruppsintervjun hade 

eleverna hela tiden möjlighet att be om förtydliganden, om de var osäkra på hur de skulle 

uppfatta våra frågor. Vi känner oss härmed säkra på att vi har gjort vad vi har kunnat, för att 

skapa rätt förutsättningar för att elevernas svar ska kunna uppfattas som tillförlitliga. Frågorna 

kan förstås ändå tolkas på personliga sätt, eftersom vi inte kan garantera att eleverna uppfattar 

dem så som vi önskar. 

 

Vår undersökning är relativt begränsad, vilket gör att vi inte kan dra några generella slutsatser 

eller säga oss representera samtliga elevers uppfattningar om deras målspråksanvändning. Det 

är av förklarliga skäl heller inte möjligt att upprepa vår undersökning och få exakt samma 

resultat. Trots detta anser vi oss ha fått en djupare bild av hur elever uppfattar sin egen 

målspråksanvändning och delar av språkundervisning i allmänhet, men vi bedömer ändå 

generaliserbarheten av vår studie som låg. 

 4.8 Etik 

Eftersom vår undersökning nästan uteslutande handlar om omyndiga elever, så har vi tagit 

ställning till om vi behövde föräldrarnas samtycke till att eleverna deltog i 

enkätundersökningen. Vi kom då fram till att detta inte behövdes, eftersom undersökningen 

var anonym och inte kunde anses behandla något som eleverna kunde uppleva som känsligt. 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet; har varit utgångspunkter för våra etiska 

ställningstaganden. 
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När det gäller informationskravet informerade vi först rektorerna på skolorna. Därefter 

kontaktade vi de språklärare som ansvarade för de klasser som vi ville ha med i vår 

undersökning. Vi informerade sedan varje klass om att deltagandet, i såväl 

enkätundersökningen som fokusgruppsintervjuerna, var frivilligt och anonymt. När det gäller 

samtyckeskravet hade de omyndiga intervjudeltagarna med sig ett intyg från sina föräldrar, 

med tillåtelse om att deltaga. De elever som var över 18 år gav själva sitt samtycke. Alla 

elevernas engelsk- respektive fransklärare gav också sitt samtycke till att deras elever deltog i 

enkätundersökningen och fokusgruppsintervjun. När det gäller konfidentialitetskravet så har 

vi behandlat alla uppgifter konfidentiellt och intervjupersonerna, samt deras lärare har även 

avidentifierats. I detta arbete belyses därmed inte någon elevs eller lärares namn, klass eller 

skola. När det gäller nyttjandekravet, så har vi informerat våra deltagare om att resultatet i 

denna undersökning enbart kommer att användas för forskningsändamålet och inte i andra 

sammanhang. 



20 
 

 5. Resultat och analys 

 5.1 Enkätundersökningen 

Resultaten av enkätundersökningen har sammanställts i stapeldiagram, varav ett till varje 

enkätfråga. Vi har valt att i våra stapeldiagram endast presentera en jämförelse mellan 

engelsk- och franskelevernas svar. I kommentarerna till varje stapeldiagram lyfter vi fram det 

mest intressanta i språkelevernas enkätsvar och vi har då tagit lika stor hänsyn till likheter 

som skillnader. Vi lyfter även fram enkätsvar som har varit särskilt frekventa eller 
lågfrekventa, antingen inom ett av språken eller inom båda språken. 

De fem svarsalternativen på de två första enkätfrågorna var: inte alls, lite, mittemellan, 

mycket, hela tiden. Eleverna fick ringa in det svarsalternativ de tyckte stämde bäst. I 

stapeldiagrammen finns sex staplar – en stapel för varje svarsalternativ, samt en stapel för 

ogiltiga svar. Svarsalternativen till den tredje enkätfrågan var ja och nej. Även där har vi lagt 

till en stapel för ogiltiga svar. De blå staplarna representerar engelskelevernas enkätsvar och 
de röda staplarna respresenterar franskelevernas enkätsvar. 

Till kategorin ogiltiga svar har vi räknat svar som har legat mellan svarsalternativen, svar där 

fler än ett alternativ har ringats in, samt uteblivna svar. I varje stapeldiagram återfinner vi 

därmed alla de 152 engelskeleverna och alla de 106 franskeleverna som deltog i 
enkätundersökningen. 

När det gäller enkätsvaren på den öppna enkätfrågan anser vi att dessa är lättare att ta till sig i 

skrift än i ett stapeldiagram. De största svarskategorierna vi har funnit till denna fråga 

presenteras därför istället i punktform och vi ger även exempel på elevers enkätsvar inom 

dessa svarskategorier. Eftersom elevantalet i svarskategorierna till den öppna enkätfrågan är 

litet, så har vi valt att avstå från att använda oss av procenträkning där. Efter genomgången av 

svarskategorierna analyserar vi resultatet av den öppna enkätfrågan kort. För enkäterna, se 
Bilaga 1 och 2. 
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 5.1.1 Självskattad muntlig aktivitet 

Den första enkätfrågan till engelsk- respektive franskeleverna var följande: 
Engelskelev: Hur mycket är du muntligt aktiv under engelsklektionerna? 

Franskelev: Hur mycket är du muntligt aktiv under fransklektionerna? 

En grundförutsättning för att kunna använda målspråket under språklektionerna är att man är 

muntligt aktivt på dessa lektioner. Med den första enkätfrågan sökte vi därför svar på hur 

mycket eleverna ansåg sig vara muntligt aktiva sammanlagt, på svenska och målspråket. Detta 

förklarade vi även ingående för eleverna vid enkättillfället.  

Engelsk- respektive franskelevernas självskattade muntliga aktivitet under språklektionerna. 

 
1: Inte alls. 2: Lite. 3: Mittemellan. 4: Mycket. 5: Hela tiden. 6: Ogiltigt svar. 
Blå stapel: Engelskeleverna. Röd stapel: Franskeleverna. 

Resultatet visar att det inte var någon markant skillnad mellan engelsk- respektive 

franskelevernas självskattade muntliga aktivitet under deras respektive språklektioner. Den 

största skillnaden finner vi i den stapel som anger svarsalternativet ”Hela tiden”. Fjorton 

engelskelever, dvs. 9,2 % av engelskeleverna, uppgav att de var muntligt aktiva hela tiden 

under engelsklektionerna, medan endast två franskelever, dvs. 1,9 % av franskeleverna, 
uppgav att de var muntligt aktiva hela tiden under fransklektionerna. 
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 5.1.2 Självskattad modersmåls- respektive målspråksanvändning 

Den andra enkätfrågan till engelsk- respektive franskeleverna var följande: 

Engelskelev: Hur mycket pratar du svenska respektive engelska under engelsklektionerna? 

Franskelev: Hur mycket pratar du svenska respektive franska under fransklektionerna? 

Med denna tudelade enkätfråga sökte vi främst svar på hur engelsk- respektive franskeleverna 

självskattade den egna målspråksanvändningen under språklektionerna, vilket sammanfaller 

med vår första frågeställning för detta arbete. Vi såg det dock som hjälpsamt för eleverna att 

ställa målspråksanvändningen i relation till modersmålsanvändningen. Vi förklarade därför 

inför denna enkätfråga noga för alla grupper, att de här skulle uppskatta hur stor del av den 
totala muntliga aktiviteten som genomfördes på svenska respektive på målspråket. 

Engelsk- respektive franskelevers självskattade modersmålsanvändning under språklektionerna. 

 
1: Inte alls. 2: Lite. 3: Mittemellan. 4: Mycket. 5: Hela tiden. 6: Ogiltigt svar. 
Blå stapel: Engelskeleverna. Röd stapel: Franskeleverna. 

”Mittemellan” var här det mest frekventa svaret bland engelskeleverna, vilket 44,1 % av 

engelskeleverna svarade. ”Mycket” var det mest frekventa svaret bland franskeleverna, vilket 

56,6% av franskeleverna svarade. På den här frågan är skillnaderna mellan engelskelevernas 

enkätsvar och franskelevernas enkätsvar överlag markanta. Den största skillnaden är att 

28,9% av engelskeleverna, mot 56,6% av franskeleverna, uppgav att de pratade ”Mycket” 
svenska under språklektionerna. 
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Engelsk- respektive franskelevers självskattade målspråksanvändning under språklektionerna. 

 
1: Inte alls. 2: Lite. 3: Mittemellan. 4: Mycket. 5: Hela tiden. 6: Ogiltigt svar. 
Blå stapel: Engelskeleverna. Röd stapel: Franskeleverna. 

Det mest frekventa svaret bland engelskeleverna var även på denna fråga ”Mittemellan”, 

vilket 42,8% av engelskeleverna svarade. Bland franskeleverna var ”Lite” det vanligaste 

svaret, vilket 53,8% av franskeleverna svarade. Även här ser vi markanta skillnader mellan 

engelskelevernas svar och franskelevernas svar. Den största skillnaden är att 21,7% av 

engelskeleverna, mot 53,8% av franskeleverna, uppgav att de pratade ”Lite” på målspråket 
under språklektionerna. 
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 5.1.3 Viljan att använda målspråket mer 

Den tredje enkätfrågan till engelsk- respektive franskeleverna var följande: 

Engelskelev: Skulle du vilja prata mer engelska under engelsklektionerna? 

Franskelev: Skulle du vilja prata mer franska under fransklektionerna? 

Ursprungligen tänkte vi oss att denna enkätfråga skulle visa om engelsk- och franskeleverna 

såg målspråksanvändning som något positivt eller något negativt. Vid enkätundersökningen 

uppgav dock flera elever att de redan använde målspråket mycket på språklektionerna och att 

de därför inte ville använda det mer än de redan gjorde. Därmed insåg vi att svaren på denna 

enkätfråga enbart beskriver det den frågar efter, det vill säga huruvida engelsk- respektive 

franskeleverna har en önskan om att använda målspråket mer under språklektioner eller ej. 
Engelsk- respektive franskelevers vilja att använda målspråket mer under språklektionerna. 

 
1: Ja. 2: Nej. 3: Ogiltigt svar. 
Blå stapel: Engelskeleverna. Röd stapel: Franskeleverna. 

Här är en stor majoritet av såväl engelsk- som franskeleverna överens om att de skulle vilja 

använda målspråket mer under sina respektive språklektioner, vilket 69,7% av 
engelskeleverna och 74,5% av franskeleverna uppgav. 
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 5.1.4 Förslag på åtgärder för ökad målspråksanvändning 

Den fjärde enkätfrågan till engelsk- respektive franskeleverna var följande: 

Engelskelev: Vad skulle kunna få dig att prata mer engelska under engelsklektionerna? 

Franskelev: Vad skulle kunna få dig att prata mer franska under fransklektionerna? 

Denna enkätfråga sammanfaller med detta arbetes tredje frågeställning. Mot bakgrund av 

resultaten av den internationella forskningen om elevers målspråksanvändning (Tornberg, 

2009, s. 60), så ser vi detta som en av de mest intressanta frågeställningarna i detta arbete. Vi 

kommer därför att göra en jämförelse med de av Tornberg beskrivna resultaten i analysen av 
dessa enkätsvar. 

Engelskeleverna gav oss 110 förslag, varav många liknade varandra. De största 

svarskategorierna bland engelskeleverna presenteras här med exempel på svar från eleverna. 

 Mer diskussion (17 elever) 
Diskussioner eller liknande; Läraren ger oss teman eller öppna frågor att diskutera om. 

 Känna sig tryggare eller våga ha fel (14 elever) 
Anledningen varför jag inte pratar så mycket engelska är för att jag är osäker på mitt engelska språk, 
så jag måste få mer självförtroende; Att våga göra fel för att lära sig. 

 Fler muntliga övningar (14 elever) 
Betydligt mer muntliga uppgifter som debatter och argument; Diskussioner, redovisningar, 
framföranden. 

 Dialog i mindre grupper (14 elever) 
Att prata i mindre grupper så att man känner sig säkrare; Diskussioner i mindre grupper där man får 
chans att prata hela tiden istället för att bara kunna flika in med en kommentar då och då. 

 Bestämma att endast engelskt tal är tillåtet (11 elever) 
Att läraren begär att eleverna endast talar engelska på lektionerna; Att vi bestämmer att vi endast får 
prata engelska under eng. lektionerna osv. 

 Om alla i klassen pratade mer engelska (9 elever) 
Tror vi skulle behöva att alla skall prata engelska. Just nu borde man göra det men man måste inte och 
det gör att många väljer bort det och pratar de andra svenska känner man sig dum att prata engelska. 
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 Franskeleverna gav oss 142 förslag. Även här var många förslag väldigt lika. De största 

svarskategorierna bland franskeleverna presenteras här med exempel på svar från eleverna. 

 Ökad ord- och grammatikkunskap eller bättre grundkunskaper (29 elever) 
Om jag lärde mig fler ord så jag blir säkrare. Jag vet hur verb ska böjas men kan inte så många verb. 

 Intressanta samtalsämnen (14 elever) 
Prata om saker som ungdomar idag gillar/gör. Inte tråkiga gamla saker. 

 Dialog i mindre grupper (13 elever) 
Vara i små grupper istället för att prata för hela klassen. 

 Teater, film, spel, tävlingar, musik eller lekar (11 elever) 
Spel, roliga aktiviteter, tävlingar som t ex frågesport; Framföra ex. dikter, teater. 

 Fler muntliga övningar (11 elever) 

Att få uppgifter där man ska förbereda sig för att framföra något muntligt – ger en 
trygghet och säkerhet för att sen bli van att prata spontant; Ha fler muntliga övningar. 
Man lär sig inte jättemycket när man bara jobbar i en övningsbok. 

 Känna sig tryggare eller våga ha fel (9 elever) 
Att veta att det är okej att säga fel; Våga ta för sig mer. 

Engelsk- och franskelevernas svar på den öppna enkätfrågan skiljde sig inte åt markant. 

Samtliga svarskategorier återfanns bland såväl engelsk- som franskeleverna, även om de var 

olika stora i de respektive elevgrupperna. De tre följande svarskategorierna var stora bland 

såväl engelsk- som franskeleverna: 

 Dialog i mindre grupper (sammanlagt 27 elever) 

 Fler muntliga övningar (sammanlagt 25 elever) 

 Känna sig tryggare eller våga ha fel (sammanlagt 23 elever) 

Det sammanlagt mest frekventa svaret var den största svarskategorin bland franskeleverna, 

där hela 29 elever angav ”Ökad ord- och grammatikkunskap eller bättre grundkunskaper” som 

ett förslag på vad som skulle kunna få dem att prata mer franska under fransklektionerna. 
Denna kategori återfanns även bland engelskeleverna, men var dock inte lika stor där. 
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Bland svaren på den öppna enkätfrågan anser vi att man kan se tre trender. Den första är att 

många elever saknar självförtroende när det gäller målspråksanvändningen. Att eleverna vill 

ha konversation i mindre grupper är ett förslag som kan tolkas som att dessa elever känner sig 

osäkra inför läraren eller klassen. Vi tolkar även svaren ”Om alla i klassen pratade mer” och ” 

Ökad ord- och grammatikkunskap eller bättre grundkunskaper” som indikationer på att 
eleverna känner sig otrygga. 

Den andra trenden sammanfaller med svarskategorin ”fler muntliga övningar”. Detta ger en 

indikation om att dessa elever upplever det som att fokus inom språkundervisningen ligger på 
det skriftliga, vilket rimmar illa med strävansmålen för moderna språk (Skolverket, 1994). 

Den tredje trenden är att många elever efterfrågar en mer meningsfull och intressant 

undervisning. ”Mer diskussion” och ”intressanta samtalsämnen” tyder på att eleverna är 

medvetna om att språket skulle kunna användas som ett medel för att nå målet med 

språkundervisning (Stoltz, 2009, s. 155). Även förslaget om mer praktiska övningar så som 

teater, tävlingar, lekar m.m. kan kopplas till en önskan om aktiviteter som fångar deras 
intresse för att kommunicera på målspråket. 

Med utgångspunkt i de svar vi fick på våra enkäter utformade vi en intervjuguide som skulle 

leda oss djupare in i vissa frågor. Vi ville få fram de bakomliggande faktorer som gjort att 

eleverna svarat som de gjort. Vi ville få förklaringar och få höra erfarenheter som skulle ge 

oss material att analysera med en fenomenografisk metod. Därigenom skulle vi sedan kunna 

beskriva engelsk- respektive franskelevernas uppfattningar av den egna 
målspråksanvändningen. För intervjuguiden, se bilaga 3. 
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5.2 Fokusgruppsintervjuerna 

För att kunna besvara våra frågeställningar genomförde vi två fokusgruppsintervjuer med 

engelsk- respektive franskelever från de olika årskurserna på gymnasiet. Genom våra 

intervjuer har vi lyckats utröna intressanta uppfattningar av elevers målspråksanvändning som 

vi har analyserat genom transkriptionerna och nu ämnar beskriva. Våra data kommer att 

presenteras i löpande text med utdrag från de transkriberade fokusgruppsintervjuerna. Utifrån 

transkriptionerna har vi skapat utfallskategorier vilka utgör resultatet, utfallsrummet. 

Utfallsrummet är som tidigare nämnts den totala kvalitativa variation som man finner i en 

undersökningsgrupp där alla svarat på samma frågor (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 

1999, s. 17). 

 5.2.1  Utfallskategorier 

Vi analyserade i ett första skede fokusgruppsintervjuerna var för sig och skapade därmed egna 

utfallskategorier och utfallsrum. Därefter jämförde vi våra utfallskategorier, för att öka 

tillförlitligheten och få fram så objektiva kategorier som möjligt. Vi var överens om att 

utfallskategorierna från de båda fokusgruppsintervjuerna sammanföll. Efter att ha 

sammanställt utfallskategorierna jämförde vi utfallet av fokusgruppsintervjun med 

engelskeleverna med utfallet av fokusgruppsintervjun med franskeleverna, för att jämföra 

elevernas uppfattningar. 

 

Exemplen till varje utfallskategori är tagna från de båda gruppintervjuerna. Engelskeleverna 

benämns E1-E5 och franskeleverna benämns F1-F6. De utfallskategorier som vi har funnit är: 

 Mening (motivation, intressen, verklighetsanknytning, användbarhet) 

 Självförtroende (trygghet, säkerhet, att våga försöka och göra fel) 

 Lärartalets betydelse 

 Den muntliga förmågans betydelse 

 Bedömning 

 

Kategori 1: 

I den första och allra största kategorin fick vi väldigt många uttalanden som liknade varandra. 

Många handlade om ett sökande efter mening med språkundervisningen och en större 

verklighetsanknytning. En av de absolut främsta faktorerna för att främja språkinlärning 

handlar enligt Tornberg (2009, s. 21) om att skapa en mening för eleverna. Att prata om saker 

som saknar mening för en själv är enligt Tornberg väldigt oproduktivt och har en tendens att 

tråka ut elever, något eleverna gav följande uttryck för:  
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E5: E, detta, de här e nånting som ja verkligen, verkligen skulle börja prata engelska men ja tror 

inte de e riktigt genomförbart, men som, de är väl ungefär samma sak som då, jag läser franska, å 

sen så e, så brydde ja mej inte alls mycke om franskan förräns ja i nian fick åka till Paris, å då 

tyckte ja att de va jättehäftigt å ja vill åka tillbaka, ja ville inte åka hem, så de e väl just de när man 

e, får en upplevelse, när man är där, i London till exempel å får prata engelska, man får leva 

engelskan å man just asså, ja när man är I engelskan, då så lägger man ner så mycket krut på det 

sen, som ja då gjorde med franskan. 

 
E4: å sen så har vi ju de med som E3 också sa, man ska ha nån form av regelbundenhet på de vi 

gör, för som vi har ju då eller sånna här, vi har på sam, vi har på samhällskunskapen att vi då sitter 

å pratar om vad som har hänt i världen å så, så skulle vi ju kunna ha de på engelskan också, fast att 

vi då pratade engelska bara. 

 
E4: De e ju också de som dataspel handlar om ju, för då har man ju en koppling till verkligheten, 

eller hyfsat verkligheten om man säger så. Man pratar ju med verkliga personer i alla fall. 

 

Det talades om realia som en källa till motivation och ett sätt att fördjupa sina kunskaper om 

språket och landet i fråga:  
 

E4: Nåt som ja tror hade varit bättre hade vart om man hade lärt sej mer om själva England, för att 

som ja märkte när vi va på språkresan hade vi då två lektioner varje dag, å de va då första 

lektionen, de va bara grammatik, så de va bara grammatiska grejer vi höll på med. Andra lektionen 

så va de bara liksom, om England, vad dom åt för mat där å. 

 

E4: Ja historia, ja sen så om själva landet. Ja tyckte den delen va roligare, för att, å då lär man ju 

sej också om, själva nationen, då blir de ju helt annat liksom. 

 

Något som kom igen hela tiden under diskussionen om vad som skulle kunna få eleverna att 

tala mer på målspråket var vikten av att vara intresserad av det man talar om. Här uttryckte 

alla liknande åsikter:  
 

E3: Väldigt mycke. Om de e intressant så pratar man ju å tycker de e kul, å så, pratar jättemycke. 

 

E2: Ja om de, om de [ämnet] ligger en nära, blir de oftast intressant. 

 

E5: Ja om man har nånting å säga om de så vill man ju säga de, men om de är nånting som ja, som 

ja inte bryr mej om eller som ja inte e intresserad av, som ja inte kan nånting om å vet nånting om, 

då har ju inte ja någonting å säga. Men om de liksom e ett samtalsämne som, som ja vet nånting 

om å tycker e kul, då har man ju mycke å säga, å då pratar man ju, så de. De beror ju på. 
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F5: Ja kan tycka att, eller ja hade en redovisning idag i franska, ö, om ett ämne som jag själv e 

engagerad i politiskt å då kan ju, då tycker ja att, då tänker ja att, oj! Tänk om ja skulle debattera de 

ämnet med nån på franska. Då, då får man ju en helt annan motivation till å lära sig ord, asså just 

de asså, rent generellt om man e intresserad av ämnet. Då, då kan man ju komma in på andra ord 

som kanske inte hör till ämnet, via den vägen också. Jag tror att intresse för andra saker e viktigt. 

 

Det gavs även exempel på saker som inte upplevdes som speciellt intressant samt saker som 

tvärtemot skulle intressera dem mycket mer:  
 

E4: Men de enda vi gör de e ju, vi har ju bara läst engelsk asså litteratur, då har du boken, så läser 

vi då vissa litteraturgrejer, som Charles Dickens läser vi lite av, åsså lite om Jane Austen å lite så 

liksom, man e inte sär, man e inte särskilt intresserad av de. 

 

F4: Kanske lite kreativt arbete, ba a, gör en teater på franska å skriv manus liksom. De tror ja e 

viktigt, för den boken, nej. De e bra också liksom, som ett komplement, men. 

 

E4: E, asså de finns ju många filmer med mycke dialog i och e, dom filmer ja tycker om, där 

språket e viktigt å där dialogen e viktig e nåra utav dom av Quentin Tarantino, å de e ”Pulp 

Fiction” till exempel å ”Reservoir Dogs” å ”Inglorious Basterds” å sånna. 

 

Även om det finns en del kvalitativa skillnader i uttalandena i denna kategori hittar vi flest 

likheter. Det finns många olika exempel på vad eleverna själva anser skulle få dem att bli mer 

intresserade av att prata på målspråket. 

 

Kategori 2: 

Om man tittar på svaren på den öppna frågan i vår enkätundersökning, så ser man att det är en 

stor andel elever som har svarat att de skulle prata mer på lektionen om de vore tryggare eller 

inte var rädda för att göra fel. I den forskning vi har tagit del av är det inte mycket som 

behandlar att bristande självförtroende och pressen från lärare och klasskamrater skulle vara 

en hämmande faktor för att producera tal på målspråket. Det är istället mycket fokus på vilken 

typ av frågor läraren ska ställa för att uppmuntra tal, att få eleverna att finna en mening med 

begreppen och vilken typ av uppgifter läraren ska använda sig av (se Tornberg, 2009). Vissa 

forskare tar dock upp maktrelationen i klassrummet som en faktor till att det inte går att föra 

naturliga samtal på målspråket. Vår andra kategori innehåller många uttalanden som handlar 

om elevens självförtroende i klassrumssituationen: 

  
F2: Men ja tror att de e de här att man ändå ska prata inför en klass. De e såhär, alla tittar på en, 

alla lyssnar på en, alla hör när man gör fel. De tror ja folk e jätterädda för. 
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E2: Nä ja tycker de e lättare asså, ja tycker de e lättare å prata när man sitter i en grupp för då e 

man inte lika rädd för å göra fel, eller så, än om de e en hel klass så hör alla så. 

 

Många upplevde att pressen som kommer från läraren hämmade dem: 
 

F1: Man känner ju alltid den pressen, man vill ju alltid göra bra, bra ifrån sej, men sen märker man 

väl i vissa ämnen att inte allting går så bra. Men sen så tycker ja att lärare, asså alla lärare, eller 

vissa lärare pressar ju en hårdare liksom. Dom verkligen förväntar sej de, nu har ni läst de en gång, 

nu ska ni kunna de, ba nä, de kan man inte. 

 

Medan andra uttryckte att pressen även kan komma från en själv, men att läraren ändå har en 

roll i det hela: 
 

F1: Asså de mesta av pressen kommer kanske från en själv att man vill hela tiden göra bra ifrån 

sej, men sen om de e då att vissa lärare pushar liksom ännu mer, då blir man ju ännu mer stressad. 

 

I denna kategori nämndes även, av flera elever, betydelsen av att läraren rättar en lagom 

mycket när man pratar ett främmande språk. Alla var överens om att det är väldigt pressande 

att bli rättad för mycket: 
 

F4: Asså ja tror de e viktigt å liksom bli lagom mycke rättad också när man pratar, du, man 

behöver liksom inte gå in och ba nej, fel, nej, nej, nej, fel, utan bara låt liksom om de blir lite fel så 

ba skit samma, om de e jättestora fel kanske man kan hjälpa till nån gång. De kan ju stärka lite 

självförtroende med. De e ju bra med en konstruktiv kritik, men för mycke kan ju liksom stjälpa 

också. 

 

F1: A för ja kommer ihåg min så, lärare på högstadiet, hon, hon sa verkligen fel på varenda ord 

man sa fel på. De va liksom, man fick typ ångest när man prata inför henne. 

 

E4: Nu måste vi ju gå igenom den här grammatiken, från början. Såhär, så de inte blir så ba att ”nu 

gjorde du ett fel här nu måste vi gå igenom hela den här grammatiksatsen från början” bara för du 

gjorde de lilla felet. Då e man ju lite utdömd liksom. 

 

Även här finns det kvalitativa skillnader i svaren. Det gavs olika exempel på varifrån pressen 

kommer, antingen från eleven själv, klasskamraterna eller läraren. Trots det var alla överens 

om att motivationen till att tala sänks om läraren rättar en allt för mycket. 
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Kategori 3: 

Den tredje kategorin handlar om lärarens målspråksanvändning och visade på både likheter 

och skillnader. Genom uttalanden som dessa uttrycktes en bestämd uppfattning om 

möjligheten med undervisning uteslutande på målspråket:  

 
F2: Jo för de e ändå bra. Ja vet att de e skitsvårt alltså de e ju de, man fattar ju ingenting. I början. 

Man fattar, man fattar verkligen inte va dom säger... men ja tror ändå att prata, om en lärare e 

tillräckligt duktig, så kan man ändå asså göra sig förstådd nästan bara på franska... men ja tror ändå 

att dom flesta elever, att de går ändå, å prata på franska. 

 

F5: Ja tror till å med att man måste de för att de duger liksom inte att lärarn förklarar språket på 

svenska utan man måste lära sig å förklara de och formulera de för sig själv, annars kommer man 

aldrig å fatta de själv. 

 

Andra uttryckte en mer tvekande inställning till lärarens målspråksanvändning och beskrev 

svårigheter:  

 
E5: Men ja tror att e, att man upplever de som positivt om man har lätt för engelska eller om man 

kan engelska, men om e, men om man har svårt för de helt enkelt så kan säkert de va jäkligt 

frustrerande att man inte, att man inte förstår va läraren säger, å då skulle man förmodligen vilja att 

läraren tog de på svenska då, så ja tror att om man har lätt för de så är de nog väldigt positivt, då 

lär man sej mer, men sen så om de e lite krångligare så (fniss) är de nog mest irriterande. 

 

F1: Ja skulle inte, ja skulle nog inte förstått nånting, eller man förstår såhär lite men om till slut 

asså, när läraren bara pratar franska, man måste ha nånting, asså som hjälper en lite på vägen, på 

svenska för man förstår inte annars, för e, man har ju läst liksom på högstadiet men, okej man har 

ju lärt sig liksom kanske grunderna, men man hör ju inte språket dagligen å man, man förstår de 

inte, asså de går typ inte. 

 

De olika svarstyperna här går möjligen att koppla till vilket steg de olika eleverna läser och 

hur långt de anser sig ha kommit i sin egen språkutveckling. 

 

 

Kategori 4: 

I den fjärde kategorin var alla elever rörande överens om att det absolut viktigaste att lära sig i 

ett språk är att tala. De tre första kriterierna för att få betyget G i Moderna språk steg 1 lyder 

(SKOLFS 2000:87):  
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Eleven skall 

kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt tempo i enkla instruktioner och beskrivningar 

inom för eleven välbekanta områden, 

kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, 

kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra, (SKOLFS 2000:87, s. 6). 

 

Att dessa tre kriterier står som de första kan tyda på att den muntliga förmågan skattas högt i 

läroplanen. Även de intervjuade eleverna skattade den muntliga förmågan högt:  

 
F2: Ja för att de e liksom, de e ju ändå de du kommer göra när du åker till Paris å ska jobba. Okej 

ja, klart att ja måste kunna skriva och läsa franska, de e ju, en självklarhet, men samtidigt genom 

att kunna prata så kan du oftast liksom ändå. Du kommer väldigt långt å de handlar ju om även när 

du ska jobba att de man gör ofta ingår, eller om man åker dit å pluggar å jobbar, så e de ju ändå typ 

om man jobbar i butik eller såhär då e de ju liksom språket. Du behöver liksom självklart läsa och 

liksom förstå så men de kommer ju efter på köpet tycker ja. 

 

F5: Eller de e ju den erfarenheten man har av å först typ ha läst Steg 3, å knappt ha lärt sig nånting 

alls, å sen komma ner å få prata å höra språket, de blir ju en helt annan grej. De påverkar ju 

skriften också. 

 

E5: Asså de e viktigt å prata såhär i vardagen, men sen som, om man e ute efter att e, a ja vet inte 

få ett jobb i då till exempel England, tror ju ja att de e viktigt att kunna skriva, så att man inte bara 

går å knackar på, hej, å bara pratar, utan då, då måste man ju liksom först, e a, skicka in nån 

anställnings, form av brev eller nån, beskrivning av nåt arbete eller nånting, så just, just inom 

arbetslivet, eller. 

 

E2: Så ja menar om du kommer till nåt land, e de ju, de e lite strunt samma om du kan alla 

grammatik å allt, men du kan liksom inte använda de. 

 

För att uppnå målet att lära sig tala önskade de sig fler muntliga övningar under lektionerna:  
 

E4: Nä, ja tycker vi skulle haft mer muntliga asså, där de e bestämt att vi ska ha muntligt, till 

exempel så kan vi ha fler muntliga redovisningar, eller att vi ska då, kanske ha någon form av e, 

diskussion för som de e nu så har vi bara de att vi pratar liksom inför helklass, asså läraren kanske 

bara säger de. 

 

E2: Att läraren liksom kommer på mer diskussionsövningar, å mer lekar typ, asså så man måste, 

liksom prata å inte sitta bara typ med böckerna, för de e typ. 
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E1: Som man tycker e mer kul liksom. A så man måste prata. 

 

I den fjärde kategorin finns det inga nämnvärda kvalitativa skillnader i uppfattningar att tala 

om, då alla elever var helt överens om den muntliga förmågans stora betydelse för 

språkutvecklingen. 

 

Kategori 5:  

Den femte och sista kategorin visade på en hel del skilda uppfattningar av hur läraren 

bedömer eleverna. Vissa tror att den muntliga aktiviteten har stor betydelse för betyget:  

 
E3: Mentalt. Ni tänker. Asså, den gör lite fel å då, den pratar felfritt, å sen kanske man skriver ner 

de. 

 

E5: Ja, å sen så, men så tror ja de också att om de e nån som pratar väldigt mycke, så e de ju klart 

att den e mer fel, eller om man säger nån som inte pratar lika mycke, så då tänker ja ändå att, att e, 

ja tror inte att man bedömer såhär vem som gör mest fel. Ja menar de beror ju på hur mycke man 

pratar, så ja tror ändå att de ä, e, hur mycke man engagerar sej, hur mycke man försöker säga, hur 

mycke man deltar. Deltar man mycke så e de ju större risk att man säger fel än nån som inte deltar 

lika mycke. Så ja tror att de borde såhär avgöra, eller inte avgöra men att de påverkar väldigt 

mycke, just hur mycke man, a försöker. 

 

Andra tror, trots att de tre första kriterierna för betyget G handlar om muntlig förmåga, att 

denna inte mäts eller har någon betydelse för betyget:  
 

F4: Mm. Att alltså ja tror den, som ja, nu e ja väl lite då, men ja tror att inte den vägs in sådär 

jättemycke. De känns som att den e lite, asså de vet ju ja sen innan, nu e de kanske lite annat här, 

men asså, du behöver ju liksom inte öppna munnen i engelska för å få ett MVG i engelska liksom. 

Så har de vart innan, sen vet ja inte om de e så överallt men. 

 

F2: Ja de e ju många som tycker att de, liksom, eller de e ju många som tycker att de e jättejobbigt 

å prata inför andra, speciellt på andra språk som engelska och franska. Dom e kanske jätteduktiga 

på å skriva å dom får ju sitt betyg ändå liksom. 

 

Här finns även de som uttrycker medvetenhet om svårigheter för läraren när det gäller 

bedömning av muntlig aktivitet: 

 
F2: Sen e de ju svårt om man e en klass på trettio elever, tror ja som lärare att bedöma. Man får ju 

inte höra så mycke. 
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F1: Eh läraren säger typ läs de här å så går hon runt till nåra, samma varje gång å hör, läraren hör 

ju liksom inte hälften av klassen, hur man låter. 

 

Utfallsrummet i våra kategorier är det vi nu har beskrivit.  
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 6. Diskussion 
I detta kapitel tolkas och värderas de resultat som presenterades i föregående kapitel i 

förhållande till examensarbetets syften och frågeställningar. Jämförelser med tidigare 

forskning och undersökningar görs och resultatens tillförlitlighet diskuteras. 

 6.1 Slutsatser 

Engelskelevernas självskattningar av den egna målspråksanvändningen under 

engelsklektionerna var relativt jämnt fördelade över svarsalternativen lite, mittemellan och 

mycket, men flest till antalet var de som självskattade denna användning som medelhög. Detta 

kan jämföras med att en majoritet av franskeleverna självskattade den egna 

målspråksanvändningen under fransklektionerna som låg, vilket kan kopplas till de ovan 

beskrivna internationella studierna om målspråksanvändning (Tornberg, 2009, s. 61), vilka 

har kommit fram till att språkundervisning främst bedrivs på modersmålet. I inledningen 

beskrev vi dock vår upplevelse av att engelska inte undervisas på modersmålet i samma 

utsträckning som franska. Resultatet av enkätundersökningen visar att denna upplevelse 

stämmer bra överens med engelskelevernas självskattade modersmålsanvändning. 

 

Vidare visade resultatet av enkätundersökningen att en klar majoritet av såväl engelsk- som 

franskeleverna hade en önskan om att använda målspråket mer under språklektionerna. Detta 

ser vi som väldigt positivt, eftersom vi upplever att många såväl engelsk- som franskelever är 

ovilliga att använda målspråket under deras respektive språklektioner. Att en så stor majoritet 

av deltagarna vid enkätundersökningen är motiverade till att använda målspråket mer ser vi 

som en god förutsättning för att kunna genomföra de förslag dessa elever gav oss, på vad som 

skulle kunna få dem att använda målspråket mer under deras respektive språklektioner. 

 

När det gäller dessa förslag, så kunde vi se tre tydliga trender, vilka omfattade såväl engelsk- 

som franskeleverna. Den största trenden var att eleverna på olika sätt angav att de behövde 

bygga ett bättre självförtroende, den näst största trenden var att eleverna önskade fler 

muntliga övningar och den tredje största trenden var att eleverna sökte en mening i 

språkundervisningen. 
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Resultaten av enkätundersökningen låg sedan till grund för utformningen av intervjuguiden 

inför våra fokusgruppsintervjuer. Efter fokusgruppsintervjuerna kunde vi dra slutsatsen att 

detta hade lett till att tre av utfallskategorierna av dessa intervjuer i stort sett sammanföll med 

de tre trenderna från enkätundersökningen, trots att vi inte utgick från resultatet av 

enkätundersökningen när vi genomförde analysen av transkriptionerna. Vi ser det dock som 

positivt att tre svarskategorier från enkätundersökningen sammanföll med tre utfallskategorier 

från textanalysen av transkriptionerna, eftersom vi genom fokusgruppsintervjuerna ville söka 

förtydliganden av enkätdeltagarnas tankar och förslag. De tre gemensamma kategorierna var 

mening, självförtroende och den muntliga förmågans betydelse. Utfallsrummet av 

textanalysen omfattade därtill utfallskategorierna lärartalet och bedömning. Samtliga fem 

utfallskategorier uppfattades som gemensamma för engelsk- och franskeleverna av oss båda. 

 

Inom utfallskategorin mening utvecklades idéer från enkätundersökningen genom 

fokusgruppsintervjuerna. Det mest framträdande inom denna utfallskategori var 

verklighetsanknytning. Eleverna gav uttryck för en önskan om regelbunden talövning med 

verklighetsanknytning, autentiska kontakter med personer som talar målspråket via internet 

eller brev, samt fler utbytesresor med skolor i länder där målspråket talas.  

 

Det är förståeligt att elever känner att det skulle vara lättare att prata och uttrycka sig om 

ämnen de känner sig bekanta med och har någon slags anknytning till. Många lärare gör 

stapplande försök att få igång samtal eller diskussioner kring sådant som tas upp i läroboken, 

medan eleverna inte har någon aning om vad de ska kunna tillföra. Detta kan enligt vår åsikt 

aldrig leda till en fruktbar språkinlärning. 

 

Att bristen på självförtroende skulle nämnas som en så betydande faktor var något som 

överraskade oss. När man tänker efter så är det kanske inte så konstigt? Som lärare har man 

ibland svårt att sätta sig in i sina elevers situation, eftersom man har helt olika referensramar. 

Vi tror att det är av stor vikt att lärare aktivt jobbar med att skapa en tolerant och öppen 

klassrumsmiljö och inte bara förväntar sig att eleverna ska prestera på topp under varje 

lektion. Att uppmuntra till så ”naturliga” samtal som möjligt och att ge eleverna chans att 

uttrycka sig utan att rätta varje liten stavelse borde vara något att sträva efter.  
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Samtliga elever i fokusgruppsintervjuerna ansåg att det vore bra för dem om läraren endast 

talade målspråket under lektion. Flera av dem var samtidigt rädda att de inte skulle förstå vad 

läraren sade och att de inte skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi tror att detta är 

en faktor som går att vänja in hos eleverna. Vänjer eleverna sig vid att höra målspråket under 

lektion, så leder detta så småningom till att de lär sig att förstå bättre och sedan själva kan 

börja producera utflöde på målspråket. 

 

Den muntliga förmågans betydelse är något som framhålls i kursplanen för moderna språk 

(Skolverket, 1994). Den är också livligt debatterad bland språkforskare, vilka har olika förslag 

på vad som skulle kunna främja elevers målspråksanvändning under språklektionerna. Vi ville 

undersöka vad eleverna själva hade för syn på denna fråga. Det visade sig att de skattar den 

muntliga förmågans betydelse väldigt högt och kopplar den till nyttan de har av att kunna ett 

annat språk än svenska. Många ser som vi tidigare har nämnt framtiden som en faktor till 

motivation i språkämnet. Trots det är det viktigt att eleverna finner någon slags mening i 

språket där de befinner sig nu, så att inte språket endast blir ett mål, som är svårt att uppnå. 

Att använda språket kontinuerligt, som ett medel för att nå målet, anser vi är ett måste för att 

tillägnande ska kunna ske. Att ha övningar som endast berör muntlig kommunikation eller att 

ha hela lektioner som bara går ut på att man ska tala eller diskutera skulle möjligen kunna få 

elever att tala mer på målspråket. 

 

De något dystra uppfattningarna om bedömning av muntlig förmåga tyder på att lärarna inte 

lyckas konkretisera uppnåendemålen och visa sina elever vad undervisningen går ut på. 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna upplevde att det var stort fokus på det skriftliga inom 

språkundervisningen, främst genom bristen på muntliga prov och övningar. Självklart är det 

även viktigt att lära sig att skriva och läsa på det främmande språk man studerar, men många 

elever uttrycker en vilja att tala mer på målspråket eftersom de ser detta som den viktigaste 

förmågan att lära sig. 

 

Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna hade överlag en positiv inställning till 

målspråksanvändning och precis som enkätdeltagarna ville en klar majoritet använda 

målspråket mer än de gör idag. De elever som tyckte att det var svårt att prata på målspråket 

kände ändå att det var viktigt att kunna göra det och förespråkade muntlig träning i mindre 

grupper, samt att läraren kompletterar målspråket med svenskan, när de inte förstår vad 

läraren säger på målspråket. 
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 6.2 Framtida forskning 

Att så många elever uttryckte otrygghet kan tolkas som att deras lärare borde jobba för en 

öppnare klassrumsmiljö med ett mer dialogiskt inslag, där elever vågar uttrycka sig på 

målspråket. I den litteratur och forskning vi har tagit del av känner vi igen många av elevernas 

svar i forskningsresultaten. Överraskande nog är det dock få forskare som har 

uppmärksammat elevernas behov av självförtroende och trygghet som en faktor som skulle 

kunna främja målspråksanvändningen inom språkundervisningen. Detta tycker vi är värt att 

undersöka vidare. 
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8. Bilagor 

 8.1 Elevenkät – Engelska 

 

Skola och klass: 

 

Elevenkät: Ringa in det alternativ som passar dig bäst! 

 Hur mycket är du muntligt aktiv under engelsklektionerna? 

Inte alls          Lite          Mittemellan          Mycket          Hela tiden 

     

 Hur mycket pratar du svenska respektive engelska under engelsklektionerna? 

Svenska:  

Inte alls          Lite          Mittemellan          Mycket          Hela tiden 
 

Engelska: 

Inte alls          Lite          Mittemellan          Mycket          Hela tiden 
 

 Skulle du vilja prata mer engelska under engelsklektionerna? 

Ja  Nej 

 

 Vad skulle kunna få dig att prata mer engelska under engelsklektionerna? 

 

 

 

Skulle du vilja vara med på en gruppintervju och prata mer om de här frågorna? 

 

Ja  Nej 

 

Namn och telefonnummer (om du vill vara med): 

Tack för din medverkan! 
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 8.2 Elevenkät – Franska 

 

Skola och klass: 

 

Elevenkät: Ringa in det alternativ som passar dig bäst! 

 Hur mycket är du muntligt aktiv under fransklektionerna? 

Inte alls          Lite          Mittemellan          Mycket          Hela tiden 

     

 Hur mycket pratar du svenska respektive franska under fransklektionerna? 

Svenska:  

Inte alls          Lite          Mittemellan          Mycket          Hela tiden 

 

Franska: 

Inte alls          Lite          Mittemellan          Mycket          Hela tiden 
 

 Skulle du vilja prata mer franska under fransklektionerna? 

Ja  Nej 
 

 Vad skulle kunna få dig att prata mer franska under fransklektionerna? 

 

 

 

 

 

Skulle du vilja vara med på en gruppintervju och prata mer om de här frågorna? 

Ja  Nej 

 

Namn och telefonnummer (om du vill vara med): 

Tack för din medverkan! 
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 8.3 Intervjuguide 

 
1. Hur mycket engelska/franska skulle ni vilja prata under språklektionerna?  

2. Vad tror ni påverkar er motivation att tala mer engelska/franska under språk-
lektionerna? 

3. Vilken användning tror ni att ni kommer att ha av engelska/franska i framtiden? 

4. Hur påverkar framtiden er motivation att tala på målspråket under språklektionerna? 

5. Hur påverkar läraren er vilja att prata på målspråket under språklektionerna? 

6. Hur mycket engelska/franska upplever ni att läraren använder sig av under engelsk-
/fransklektionerna? 

7. Upplever ni detta som positivt eller negativt? 

8. Hur hade ni upplevt det om läraren endast talade målspråket under språklektionerna? 

9. Hade det varit möjligt?  

10. Vilken sorts samtalsämnen tycker ni är viktiga under språklektionerna? 

11. Har ni någon erfarenhet av muntliga prov inom språkundervisningen? 

12. Hur uppfattar ni att lärare mäter de muntliga kunskaperna hos eleverna? 

13. Känner ni till målen i kursplanen som rör den kommunikativa förmågan? 

14. Hur upplever ni att era lärare arbetar för att ni ska kunna nå de målen?  

15. Hur viktig tycker ni att den kommunikativa förmågan är inom språkundervisningen? 

16. Hur viktig tror ni att den är för era lärare? 

17. Vad skulle få er att prata mer på målspråket på språklektionerna? 

 

 


