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Sammanfattning Engelska är ett viktigt språk i dagens samhälle eftersom det är ett 

  världsspråk som talas i de flesta länderna. Därför valde vi att göra 

  en litteraturstudie inom engelskundervisning. I tidigare forskning 

  kan man utläsa att åsikterna kring undervisningsspråk 

  går isär, vilket är i linje med vad vi lär oss på högskolan och vad vi 

  sett på vår VFU. Vårt syfte var därför att synliggöra faktorer som 

  påverkar lärares didaktiska val av undervisningsspråk i 

  engelskundervisning samt vilka effekter lärare uppfattar att de får. 

  Vi har gjort en litteraturstudie och analyserat sju undersökningar 

  som är gjorda runt om i världen som fokuserar på engelska som 

  målspråk. Det är genomgående liknande faktorer som synliggjorts 

  i den här litteraturstudien vilket kan skapa en förståelse och 

  medvetenhet för lärare som undervisar engelska. Det krävs vidare 

  forskning inom detta ämne för att fastställa om och i så fall när 

  modersmålet ger bättre resultat jämfört med målspråket. Det krävs 

  även vidare forskning inom mellanstadiet då de flesta studier vi 

  läst utgår ifrån högre åldrar och instanser. Vi saknar även 

  forskning som är baserad i Sverige. 
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1. Inledning   
  

Det europeiska rådet "Council for cultural co-operation" lyfter vikten att kunna kommunicera 

med människor från andra länder (Skolverket, 2007). Deras arbete baseras på ett antal 

långsiktiga projekt med tre grundprinciper. Principerna handlar om att främja mångfalden och 

att språket inte ska bli ett hinder utan en bro för förståelse mellan kulturer. Detta menar det 

europeiska rådet förhindrar fördomar och diskriminering samt ökar samarbetet mellan 

européer med olika modersmål. Det är därför betydelsefullt att skolan grundlägger 

möjligheter för kommunikation och kulturellt brobyggande mellan människor i olika länder 

(ibid.). I kommentarsmaterialet till ämnet engelska (Skolverket, 2011a) lyfts det hur viktig 

kunskap i engelska är. Det är det viktigaste informations- och kommunikationsspråket och 

används i många olika forum exempelvis politik, ekonomi, underhållning och musik för att 

nämna några. Världen är numera relativt liten och det finns möjligheter att resa vart man vill, 

även då är engelska en stor fördel för att kunna kommunicera med andra människor. Det är av 

dessa ovanstående anledningar som engelskundervisning blev ett naturligt val av ämne för 

vårt arbete. 

 

”Okay students, today we are going to work with dialogues, do you know what I mean by 

that?” efter 5 sekunders tystnad säger läraren “vi ska alltså jobba med dialoger idag barn”. Det 

är inte ovanligt att en engelsklektion börjar som vårt citat antyder. Att lärare i dagens skola 

växlar mellan modersmål och målspråk är något vi sett ute på vår egen VFU.  

  

Provided that the necessary input and opportunities for interaction are available, all children 

learn their mother tongue fairly effortlessly and can communicate in familiar contexts by 

the time they are four or five years old. (Pinter, 2006, s.12)  

   

Vi lär oss alltså att kommunicera på vårt modersmål redan vid fyra-fem års ålder. Alltså 

genom att vara i samma miljö som språket och att utsättas för det så lär barnet sig att hantera 

det. Precis som Pinter (2006) skriver också Ellis (2005) om att barn lär sig sitt modersmål 

mellan två och fem års ålder och att barnet under den tiden är i en miljö där hen lyssnar på 

språket hela tiden. Författaren (ibid.) menar att samma sak gäller vid målspråksinlärning. Om 

elever inte utsätts för språket kan de inte lära sig det. Det Pinter (2006) och Ellis (2005) 

skriver är argument för att undervisningen i engelska ska ske så mycket som möjligt på 

engelska, men ändå så ser vi ute på vår VFU att det svenska språket tar stor plats. I en studie 

gjord av skolverket (2002) visade det sig att ca 35 av 70 lärare använde sig av engelska mer 

än 75 % (lärarnas egen uppfattning) av tiden medan resterande lärare använde sig av engelska 

mindre än 75 % av tiden.  Det studien dock inte visar är när och varför svenskan används i 

engelskundervisningen. Därför vill vi undersöka vilka faktorer som påverkar lärare till att 

ändra undervisningsspråk och vilken effekt lärare uppfattar att språkskiftningen får och på så 

sätt möjliggöra en medvetenhet hos oss själva och andra lärare. Vilka är andledningarna till att 

svenskan används i undervisningen av engelska? Lärare ställs inför didaktiska val, där varje 

individ måste ta ett beslut vad som är bäst för just hens elevgrupp och vid specifika 



4 
 

situationer. Förhoppningen är att denna studie kommer att bidra till att framtida språklärare 

ska vara bättre förberedda för sina egna didaktiska val. Förhoppningen är också att den ska 

bidra till en bättre förståelse för när, var och hur de olika språken lärare har som verktyg 

fungerar bäst. 

 

Intresset för det muntliga och i synnerhet lärarens val av undervisningsspråk i engelska 

grundades alltså i vad som synliggjorts på vår VFU kontra vad vi lärt oss här på högskolan. Vi 

har lärt oss att undervisa så mycket som möjligt på engelska men ute i praktiken upplever vi 

att det ser annorlunda ut. Detta bekräftas även av en VFU-handledare som önskat att vi ska 

jobba med just det här ämnet för att hon själva vill utvecklas som engelsklärare. Därför tar 

vårt arbete utgångspunkt i lärares förhållningssätt till engelskundervisningen. I LGR 11 eller 

kommentarsmaterialet till kursplanen i engelska (Skolverket, 2011a & b) går det inte att utläsa 

att undervisningen ska bedrivas på antingen modersmålet eller målspråket. Enligt Skutnabb-

Kangas (1981) finns det fyra olika definitioner av modersmål. Modersmålet kan definieras 

som det språk man behärskar bäst, det språket som modern talar, det språk man identifierar 

sig själv med eller det språk man använder mest. För att definiera sitt modersmål kan en 

person använda sig av alla dessa eller bara en av dem. För att beskriva målspråket definierar 

Nationalencyklopedin (NE) målspråket som ett språk man lär sig som inte är modersmålet. I 

detta arbete kommer du också stöta på begreppet ”classroom management”. Stensmo (2008) 

beskriver det som vad lärare gör för att förebygga eller åtgärda elevbeteende som stör 

undervisningen. Vi kommer i vårt arbete benämna det som "CM".  

 

2. Bakgrund  
 

Vi har delat in tidigare forskning i två olika perspektiv för att ge en tydligare bild över 

forskares synsätt på målspråk kontra modersmål. Den ena rubriken visar forskares perspektiv 

på användning av målspråket och den andra rubriken visar forskares perspektiv på 

användning av modersmålet i målspråksundervisning.   

 

2.1 Perspektiv på användandet av målspråk i 

målspråksundervisning  

  
Engelska har varit ett obligatoriskt skolämne redan från läroplanen som skapades 1962. Till 

en början skulle engelska undervisas från årskurs fyra till nio. År 1969 utökade man detta och 

engelska började undervisas redan ifrån årkurs tre. I dessa kursplaner fanns det en tydlighet i 

både innehåll och metoder. Lärare skulle använda sig av den s.k. audiolingvala metoden 

vilket betydde att läraren var ”drillmästare” och ett språkligt föredöme vilket också betydde 

att målspråket skulle användas genomgående (Skolverket, 2003). Alltså redan när engelskan 

infördes som ett obligatoriskt ämne var användning av målspråket i fokus.  

Macaro (2001) framför tre olika förhållningssätt om modermålet kontra målspråket inom 

målspråksinlärning. Det första är ”The virtual position” som handlar om att klassrummet ”är” 
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landet där målspråket talas, med ”är” menar Macaro (2001) att klassrummet exempelvis är 

landet England vilket gör det naturligt att bara använda sig av engelska. Här finns det ingen 

pedagogisk mening med att använda sig av modersmålet. Det andra perspektivet är ”The 

maximal position”. I detta perspektiv finns det heller inte någon pedagogisk mening med 

modersmålet men eftersom att det perfekta klassrummet inte existerar tvingas lärare att 

använda sig av modersmålet i undervisningen. Han (ibid.) skriver samtidigt att detta 

perspektiv leder till känslor av skuld och otillräcklighet bland lärare eftersom de inte vill 

använda modersmålet. Det tredje perspektivet är "The optimal position" men det berörs under 

nästa rubrik eftersom det är ett förhållningssätt som ser en mening med modersmålet. 

 

Chaudron (1988) påpekade för nästan 30 år sedan att läraren bör använda sig så mycket som 

möjligt av målspråket, i vårt fall engelska. Alltså inte enbart vid instruktioner och uppgifter 

utan även när det handlar om en tillsägelse eller vid vardagliga samtal just för att eleverna ska 

känna kompetens i att förstå språket. Även Krashen (1982) hävdade redan på 80-talet att man 

tar till sig ett nytt språk lättare om man utsätts för språket, alltså om man är i ett språkligt 

sammanhang. I kommentarsmaterialet till kursplanen i engelska (Skolverket, 2011a) kan man 

läsa att undervisningen ska balanseras mot forskningsresultat som visar att man lär sig språk 

effektivast genom att individen får uttrycka sig och sträva efter att förstå och kommunicera. 

Fokus är således framförallt på eleverna och inte läraren. Det positiva som nämns med att 

bedriva undervisningen på målspråket är att det underlättar för elever som inte har svenska 

som modersmål, dock står inget om fördelar/nackdelar för elever som faktiskt har svenska 

som modersmål.  

 

Pinter (2006) skriver att en viktig variabel för att ta till sig engelska är hur mycket man utsätts 

för språket. Även Ellis (2005) framhäver att det finns ett samband mellan hur mycket elever 

blir utsatta för språket och hur mycket de lär sig, ju mer eleverna blir utsatta desto mer och 

snabbare lär de sig. Utanför klassrummet utsätts man olika mycket för engelska beroende på 

olika faktorer (land, intresse, familj). Dock menar Pinter (2006) att i klassrummet kan läraren 

påverka hur mycket eleverna utsätts för språket och därför är en viktig komponent att läraren 

har mod och vilja att använda sig av språket som ska läras ut. Crichton (2009) har liknande 

synsätt och diskuterar om lärarens val av undervisningsspråk har påverkan på elevernas val av 

språk när det är deras tur att prata. En slutsats författaren drar är att det inte är troligt att elever 

själva producerar yttranden på målspråket om inte läraren använder sig av målspråket. Det 

faktum att eleverna är i en miljö där de hör målspråket mycket bidrar till ett ökat ordförråd 

och strategikunskaper som gör det möjligt för dem att kommunicera.  

  

Enligt LGR11:s syftestext (Skolverket, 2011b) ska eleverna lära sig att förstå talad och 

skriven engelska samt formulera och kommunicera i tal och skrift, alltså att kunna samspela 

med andra på engelska. Alexander (2008, ref. i Jones 2010a) menar att det bästa verktyget för 

människans utveckling och inlärning är samtalet. Samtalet medlar de kognitiva och kulturella 

klyftorna mellan vuxna och barn, lärare och elev, vad barnet har kunskap om samt vad de 

ännu inte har lärt sig.  
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Något som Vygotsky (2001) nämner är att man ska omges av språket, han skriver också om 

två viktiga funktioner när språket används. Det ena är att vi använder det till att kommunicera 

vilket betyder att vi gemensamt kan dela och utveckla kunskap. Den andra funktionen handlar 

om ett psykologiskt verktyg vilket hjälper oss att planera, organisera och granska våra tankar 

och handlingar. Pinter (2011) menar att båda dessa funktioner är viktiga vid inlärning av 

målspråk. När elever exempelvis pratar med andra använder de språket för att kommunicera 

men också för att reflektera över deras egen kunskap samt vad andra bidrar till 

kommunikationen. Detta skapar då möjlighet för eleverna att utvecklas och blir därför 

intressant för vår studie då det syftar till att undervisning och lärande sker tillsammans, att två 

parter ska kommunicera med varandra. 

 

Det som synliggjorts under denna rubrik är att historiskt sätt så har fokus varit på att elever 

ska utsättas så mycket som möjligt för målspråket för att på bästa sätt förvärva det nya 

språket. Enligt ovannämnda forskare är det alltså av stor vikt att vara i ett språkligt 

sammanhang.  

  

2.2  Perspektiv på användandet av modersmål i 

målspråksundervisning 
  

Till skillnad från tidigare rubrik handlar denna rubrik om forskares perspektiv på användning 

av modersmålet i målspråksundervisningen. Fokus är att det finns en plats för modersmålet i 

målspråksundervisningen.  

 

Schweers (1999) resultat visade att eleverna var positiva till lärarens användning av 

modersmålet och påpekade att det gjorde dem mer bekväma och att de kände ett större 

självförtroende. Carson & Kashihara (2012) styrker detta, de menar på att det är bra att 

använda sig av modersmålet vid undervisning av målspråket för att kunna synliggöra likheter 

och skillnader mellan språken. Ett begrepp som lyfts åtskilliga gånger i olika litteratur är 

”code-switching”, Jingxia (2010) beskriver begreppet som att det är när man som lärare 

växlar mellan modersmålet och målspråket när hen känner att det finns ett behov. Under 

arbetets gång kommer vi benämna ”Code-switching” som ”CS”. 

  

Som tidigare nämnt pratar Macaro (2001) om tre olika perspektiv på användningen av 

modermålet kontra målspåråket i målspråksundervisning. Det sista perspektivet kallas ”The 

optimal position”. Till skillnad från de andra perspektiven finns det här en mening med att 

använda modersmålet, att det t.o.m. kan hjälpa inlärningen av målspråket. Turnbull (2001, ref. 

i Gulzar, 2014) hävdar att det blir färre som förespråkar en undervisning som enbart sker på 

målspråket. Vidare lyfter han att fler och fler forskare menar att det finns en positiv roll för 

modersmålet i undervisningen av engelska som målspråk. Detta eftersom eleverna redan kan 

det språksystemet och att det därför kan användas som ett verktyg och utnyttjas av lärare.  
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Swain och Lapkin (2000) skriver att modersmålet inte ska vara förbjudet i klassrummet, men 

att det samtidigt inte aktivt ska uppmuntras då det kan stjälpa snarare än hjälpa 

målspråksinlärningen. Att insistera på att det inte ska förekomma någon användning av 

modersmålet är att förneka användning av ett viktigt verktyg. I Jones (2010b) mastersarbete 

som handlar om modersmålets roll i målspråksundervisning lyfter författaren, liknande Swain 

och Lapkin (2000), att om modersmålet förbjuds så påverkas elevers resultat negativt inom 

alla områden i undervisningen. Författaren menar att avsaknaden av modersmålsstöd i 

undervisningen kan resultera i försämrat självförtroende hos eleverna och färre möjligheter till 

att kommunicera. Macaro (2001) menar att lärare behöver en mall om när modersmålet är ett 

bra verktyg att använda, och på så sätt använda modersmålet som en resurs istället för att 

använda modersmålet som en enkel utväg.  

 

I Macaros (2001) undersökning lyfte en lärare att hen inte tyckte det var värt att använda sig 

av målspråket om det innebar att relationen mellan dig som lärare och din grupp av elever 

blev sämre. Avslutningsvis diskuterade läraren i fråga att det handlade om en balans, att du 

som lärare hela tiden måste ändra dina undervisningsmetoder för det ska passa just den 

gruppen av elever du undervisar just då.  

 

Under denna rubrik går det att utläsa att det finns forskare som menar på att modersmålet har 

en plats i målspråksundervisning. Det kan göra elever mer bekväma vilket indirekt kan 

påverka att fler elever deltar i undervisningen. Forskarna menar också att modersmålet är 

positivt i den bemärkelsen att det möjliggör en jämförelse mellan modersmålet och 

målspråket. Det lyfts även att lärare behöver ramar för när det är bra att använda sig av 

modersmålet. 

  

2.3 Problemformulering 
  

Forskningen pekar på olika resultat där vissa lyfter fördelar med att använda målspråket i allra 

största mån medan andra lyfter fördelarna med att växla mellan språken. Problematiken ligger 

i vilken utsträckning man bör använda sig av målspråket och i vilka moment det ger bättre 

effekt att använda sig av modersmålet.    

  

3. Syfte  
  

Som nämnt i inledningen är engelskan ett världsspråk som är viktigt att bemästra. Skolämnet 

är viktigt ur flera aspekter, inte bara för att klara läroplanens kunskapskrav i engelska. Det är 

även viktigt för att i framtiden kunna förstå världen omkring oss och för att kunna 

kommunicera med människor över hela världen. Det är i skolan de flesta eleverna i Sverige 

förvärvar sina engelskkunskaper och det är läraren som är stöttepelaren i denna process. Målet 

med denna litteraturstudie är att få lärare mer medvetna om vilket undervisningsspråk som 

används i klassrummet. Därför är syftet att analysera vad vetenskapliga artiklar visar 
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angående hur lärare använder sig av målspråk och modersmål i språkundervisning. Detta syfte 

mynnar ut i två olika forskningsfrågor som kommer påverka och forma oss som lärare i vårt 

framtida yrkesliv. 

 

Vilka faktorer påverkar lärares didaktiska val av språk i engelskundervisning?  

Vilka effekter uppfattar lärarna att dessa didaktiska val får? 

 

4. Metod 
 

Metoden som har använts i detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie. Ett krav för 

att kunna göra en systematisk litteraturstudie är ett urval av studier som lämpar sig som 

underlag för de slutsatser som ska framkomma utifrån den eller de forskningsfrågor som 

ställts (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). De vetenskapliga artiklarna som 

undersöktes i den här litteraturstudien berörde ämnet målspråk, mer specifikt lärare och det 

språket hen väljer att undervisa på. Via en uppdelning av kapitlet i två delar blir det tydligt 

hur vi har gått tillväga, de två underrubrikerna är datainsamling och databearbetning. 

 

Eriksson Barajas et al (2013) skriver att man via en systematisk litteraturstudie kan få svar på 

praktiska frågeställningar, exempelvis: om det finns stöd i vetenskapen för att rekommendera 

en viss undervisningsmetod. Därför passar en systematisk litteraturstudie oss eftersom vi vill 

ta reda på orsaker bakom lärares didaktiska val. Även Petticrew och Roberts (2006) skriver 

om systematisk litteraturstudie. De definierar det som att studien ska identifiera, bedöma och 

ge en helhetssyn av de relevanta studierna inom valt ämne, i vårt fall modersmålet kontra 

målspråket.  

 

4.1 Datainsamling 

 

Vi har i vår forskning använt oss av både manuell- och databassökning. Eriksson Barajas et al 

(2013) beskriver att man genom manuell sökning exempelvis hittar en artikel som berör 

problemområdet och att man via den hittar andra artiklar som berör ämnet. En databassökning 

innebär sökning av litteratur i databaser. Den mest framstående databasen som vi har använt 

är ERIC, en databas som rymmer pedagogik och psykologi med artiklar, i de flesta fallen, på 

engelska. För att få trovärdiga samt relevanta förslag i vår sökning använde vi oss av bl.a. 

inklusionskriteriet: peer-reviewed, Att en artikel är ”peer-reviewed” betyder att minst två 

oberoende forskare har kritiskt granskat och godkänt artikeln innan publicering (Eriksson 

Barajas et al, 2013).  

 

Till en början hade vi svårt att veta vilka sökord vi skulle använda och har därför i ett tidigt 

skede varit inne på flera olika alternativ, alltså testat oss fram. Målet var att utgå från våra 

forskningsfrågor som handlade om faktorer och effekter vid val av språk men just de 

sökorden hjälte oss inte, vilket gjorde att vi breddade våra sökningar. Vi har också gjort 
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sökningar i fler databaser, exempelvis swepub och academic search elite, men vi har kommit 

fram till att de sökvägarna inte visar artiklar som har anknytning till våra forskningsfrågor. De 

databaser som nämns nedanför är de databaser som vi har hittat artiklar från som berör vårt 

problemområde. 

 

ERIC 

I databasen ERIC använde vi oss av sökorden: code-switching AND teacher AND foreign 

language med inklusionskriteriet ”peer-reviewed” och fick då 122 träffar. Ganska snabbt 

kunde man se att många av artiklarna behandlade högre nivåer så som gymnasiet eller 

universitet. För att komma närmare vårt problemområde adderade vi inklusionskriterierna: 

elemantary school och primary school. Den nya sökningen gav istället ett mer begränsat 

resultat på 15 träffar och således mer anpassat till vårt område. Av dessa 15 träffar var det 

endast tre av artiklarna som var relevanta för vår studie, vilket synliggjordes efter att vi hade 

läst abstracten. De artiklarna som exkluderades kunde exempelvis handla om läsning, 

universitetstudenter, språkbarriärer inom undervisningen överlag. Alltså inte om språket inom 

målspråksundervisningen, eller i vårt fall engelskaundervisningen.  

 

Under arbetets gång fick vi tips av olika lärare på högskolan. En lärare tipsade oss att använda 

sökorden ”native AND non-native english teachers”. Sökorden tillsammans med 

inklusionskriterierna ”peer-revied, elementary school och primary school” gav oss 10 träffar. 

Efter att ha läst abstracten var det endast två artiklar som var intressanta för vårt  

problemområde.  

 

Halmstad högskolas bibliotek 

En lärare föreslog en sökning via bibliotekets tidsskrifter med sökorden ”Language teaching 

and learning”. Sökningen resulterade i fyra träffar varav en var relevant för vårt 

problemområde. Valet att vi bara använde en artikel från denna sökning berodde på att de tre 

andra resultaten, precis som i ERIC, handlade om exempelvis universitetsstudenter eller 

läsning. Vi har också pratat med en bibliotekarie för att få tips på sökord, men eftersom detta 

var i ett sent skede av arbetets gång så gav det oss inte så mycket.  

 

Summon 

Summon är en samlingsplats för artiklar från alla databaser som Halmstad högskola har 

tillgång till. Här sökte vi på: “Attitudes Young language learners L1* L2* Classroom Second 

language Linguistic” med inklusionkriterierna: fulltext, referensgranskat och 

exklusionskriteriet: artiklar innan 2006. Vi fick då 630 träffar. För att minska antalet träffar så 

adderade vi sökorden: ”Education English Only Primary school NOT reading” med en 

ändring i exklusionskriteriet: allt innan 2009. Detta resulterade i 44 träffar. Efter att ha läst 

abstracten valdes fyra ut medan det tillslut endast var en som vi tyckte passade in på våra 

forskningsfrågor. 
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En annan sökning vi gjorde var: (Teacher talk) (l2 use) (foreign language) (elementary 

school) (english) (l1 use) (communication) (english as a foreign language) (teachers attitudes) 

(acquisition) (study and teaching) (not writing) med inklusionskriterierna: Fulltext, general 

och online samt exklusionkriteriet: artiklar innan 2009. Vi fick 92 träffar och läste 20 abstract. 

Det var endast en träff som bedömdes vara relevant för vår forskning. 

 

Tips från lärare 

Som tidigare nämnt har vi i våra sökvägar fått tips från lärare på Halmstad Högskola. Ett tips 

vi fick var att kolla på ”International Journal of Linguistics”, en hemsida som innehåller flera 

journaler där alla är peer reviewed. Från denna sida hittade vi en artikel som var intressant för 

vår studie. Då det är en sökväg direkt till en journal finns den inte med i vår sökhistorik.  

 

För att skapa en tydligare bild över våra sökvägar har vi infogat en tabell från 

artikelsökningarna. Urval 1 och urval 2 nämns på nästa sida. 

 

Tabell 1. Artikelsökning 

Datum Databas Sökord/avgränsning Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

2015-

12-04 

ERIC Code-switching  

 

Avgränsning 1: peer-reviewed 

 

Code-switching AND teacher 

 

Code-switching AND teacher AND foreign language 

 

Avgränsning 2: elementary school, primary school  

 

 

853 

 

211 

 

122 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2015-

12-04 

ERIC Native AND non-native english teachers 

 

Avgränsning: peer-reviewed, elementary school och primary 

school 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

2 

2015-

11-17 

Halmstad 

högskola 

tidskrifter 

Language teaching and learning 

Avgränsning: Språk och litteratur 

 

4 

  

1 

 

1 

2015-

12-14 

Summon Attitudes Young language learners L1* L2* Classroom Second 

language Linguistic  

 

Avgränsning: Fulltext och vetenskapliga artiklar 

Avgränsning: Inga artiklar tidigare än 2006 

 

Attitudes Young language learners L1* L2* Classroom Second 

language Linguistic Education English ONLY Primary school 

 

Avgränsning: Fulltext och vetenskapliga artiklar 

Avgränsning: Inga artiklar innan 2009 

 

 

(Teacher talk) (l2 use) (foreign language) (elementary school) 

(english) (l1 use) (communication) (english as a foreign 

language) (teachers attitudes) (acquisition) (study and 

teaching) (not writing) 

 

Avgränsning: Fulltext, online, general 

Avgränsning: Inga artiklar innan 2009 

 

 

 

 

630 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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4.2 Databearbetning  

 

När vi hade samlat på oss våra nio artiklar (urval 1) skapades en artikelöversikt för varje 

artikel (se bilaga: Artikelöversikter) för att på så sätt få en tydligare bild över vad de handlade 

om samt kunna se mönster för att enklare kunna orientera oss mellan dem. Efter 

artikelöversikten beslutade vi oss för att ta bort två artiklar (urval 2) eftersom de handlade om 

andra språk än engelska, exempelvis spanska. Vi har ändå valt att använda dem i vår 

resultatdiskussion då de har liknande faktorer som de artiklar vi har i resultatet. Efter urval två 

läste vi igenom våra sju artiklar och skapade en mind-map som synliggjorde olika faktorer. 

För att få en ännu tydligare översikt av faktorerna skapade vi en kategoriöversikt över alla 

artiklar (se bilaga: kategoriöversikt). Eftersom effekterna hör ihop med faktorerna har det inte 

skapats egna kategorier för dem. 

 

Eriksson Barajas et al (2013) skriver att det är viktigt att studier med högt bevisvärde tas med 

i systematiska litteraturstudier eftersom kvaliteten ofta kan variera. Därför är det viktigt att 

kvalitetsgranska studierna. Fortsättningsvis beskriver Eriksson Barajas et al (2013) en 

checklista för kvantitativ data samt en checklista för kvalitativ data som man kan utgå ifrån 

för att kvalitetsgranska artiklar för att på så sätt se om de kan vara relevanta för din forskning. 

Det är enligt dessa mallar vi har genomfört vår kvalitetsgranskning. Vi följde inte deras 

checklistor till fullo eftersom de inte hade någon som handlade om både kvantitativ och 

kvalitativ data, däremot använde vi oss av vissa frågor för att få en bättre bild av varje artikel. 

 

4.3 Arbetsfördelning 

 

Det mesta i vårt arbete har vi gjort tillsammans. Allt från val av artiklar till 

meningsuppbyggnader har diskuterats och vi har i princip varit varandras bollplank. 

Samarbetet har fungerat bra och vi har stöttat varandra i både mot- och medgång.   

 

5. Resultat 
 

Under den här rubriken kommer vi presentera en översikt av resultaten i de vetenskapliga 

artiklarna. För att förenkla för läsaren har vi delat upp vårt resultat i olika kategorier, de är 

uppdelade efter de kategorier som synliggjordes i vår kategoriöversikt. Effekterna delas inte 

in i egna kategorier utan kommer synliggöras via faktorerna, detta på grund av att effekterna 

är konsekvenser av de didaktiska val lärare gör.  
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5.1 Faktorer som gör att läraren väljer modersmålet i 

målspråksundervisning och vilka effekter läraren uppfattar att 

det får 

 

Classroom management 

Rabbage & Chappels (2014) forskning gick ut på att ta reda på hur engelska kontra koreanska 

användes av fyra engelsklärare i Sydkoreanska grundskolor, där man använder sig av TETE 

(Teaching English Through English), med målet att undervisa enbart på målspråket. Deras 

kvalitativa undersökning, som byggde på intervju och videoinspelning, fick fram att vid avslut 

av lektion användes enbart koreanska. Lärarnas önskade effekt med valet av koreanska var att 

behålla lugnet i klassrummet exempelvis för att förhindra elever att springa ut vid lektionsslut. 

Det visade sig också att en kombination av engelska och koreanska användes för att få elevers 

uppmärksamhet, hålla ordning och skynda på elever under lektionstid. Alla lärare i 

undersökningen påpekade vikten av att använda modersmålet vid CM. Effekten skulle då bli 

att minska risken för ignorans och missförstånd hos eleverna.  

 

Diakou & Tsagari (2015) fick också fram att CM var en faktor som påverkade lärarens val av 

språk. De (ibid.) genomförde en undersökning på Cypern med syfte att ta reda på elever och 

lärares attityder och upplevelser av modersmålsanvändningen i undervisningen i engelska. I 

deras undersökning som var både kvalitativ (intervjuer med lärare) och kvantitativ (enkäter) 

ingick 96 elever i åldrarna 15-18 år samt tre lärare. I denna studie genomfördes inga 

observationer men det synliggjordes liknande resultat. Både eleverna och lärarna i denna 

studie påpekade att val av språk ändrades vid CM. Däremot hade eleverna och lärarna olika 

syn på hur mycket målspråket användes för CM, majoriteten av eleverna tyckte att lärarna 

använde modersmålet (grekiska i detta fall) 81-100% när det handlade om CM. Lärarna själva 

upplevde det dock som att de endast använde sig av modersmålet 0-20%.  

 

Kang (2008) gjorde en undersökning vars syfte var att analysera samspelet mellan en ”non-

native” engelsklärare och hennes elever, samt att ta reda på de underliggande faktorerna för 

val av undervisningsspråk. Undersökningen var kvalitativ och genomfördes i Sydkorea i en 

femteklass i mellanstadiet. Läraren i klassen hade 14 års erfarenhet som lärare och fyra års 

erfarenhet som engelsklärare. Forskaren observerade läraren en gång i veckan under 14 

veckors tid för att samla in data, även semistrukturerade intervjuer genomfördes vid tre 

tillfällen. Efter sista observationen blev även alla hennes elever intervjuade angående deras 

åsikter om lärarens språkanvändning. I resultatet lyfts flera faktorer som påverkar lärarens val 

av språk, en av dem var just vid CM-tilfällen. Läraren gjorde det didaktiska valet att använda 

sig av modersmålet vid CM. Efter 14 års erfarenhet tyckte hon att det gav bäst utfall. Att det 

var mest effektivt bekräftade många elever i sina intervjuer, de menade att de blev mer 

benägna att lyda om tillsägelsen framfördes på modersmålet. Nagy & Robertson (2009) 

gjorde en liknande studie i Ungern. Syftet med studien var att ta reda på hur modersmålet 

kontra målspråk används i engelskundervisningen. Deltagarna var fyra lärare från fyra olika 
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skolor som undervisade i årskurserna tre till sex. Studiens empiriska material samlades in via 

observationer, ljudinspelningar, anteckningar och korta intervjuer. Forskarna (ibid.) menade 

att lärarna använde sig av modersmålet med förhoppningen att effekten skulle bli en bättre 

klassrumsmiljö. Att skapa sociala normer prioriterades framför användning av målspråket.  

 

Inbar-Lourie (2010) gjorde en studie på sex lärare i Israel som undervisade engelska i 

årkurserna ett till fyra, i studien ingick fyra olika skolor varav två var arabiska och två 

hebreiska. Alla de sex lärarna hade andra modersmål än engelska men alla hade erfarenhet av 

att undervisa just engelska. Syftet var att ta reda på om det fanns ett mönster för användning 

av modersmålet i målspråksundervisning. Data samlades in via tre olika verktyg: 

observationer med inspelning, enkäter som lärarna fyllde i med både öppna och stängda 

frågor samt semistrukturerade intervjuer som genomfördes efter observationerna. Skillnaden 

med denna studie jämfört med de andra är att det handlar om yngre åldrar. Men även här kan 

man se liknande resultat. Forskarens (ibid.) resultat visar tre användningsområden där 

modersmålet är mest frekvent: instruktioner (öka förståelse, förklara grammatik, presentera 

nya ord och koncept), hantering av klassrumsklimatet (CM samt feedback) och emotionella 

situationer (uppmuntran och vid behov av tröst). När det kommer till CM råder det blandade 

resultat. I resultatet framkommer fyra lärares didaktiska val vid CM. Alla fyra nämnde att de 

använde modersmålet men det skiljde sig i mängd av användning. Exempelvis lyfte en lärare 

att hon alltid använder modersmålet medan en annan lärare påpekade att det bara sker ibland. 

 

Tidsaspekten 

I forskning gjord av Qian, Tian & Wang (2009) presenteras ”efficiency” (effektivitet) som en 

kategori för användning av modersmålet. Forskningens syfte var att beskriva när lärare 

översätter mellan modersmål och målspråk och funktionerna av översättningen. Det var en 

kvalitativ undersökning i Kina där man observerade två målspråkslärares lektioner under en 

fyra-års period, en lektion varje år ifrån första klass till fjärde klass. Inom kategorin 

”efficiency” som Qian et al (2009) diskuterar ingår tidsaspekten, deras resultat visar på att 

lärare väljer sitt modersmål i pressade situationer med en önskad effekt att spara tid och kraft. 

Engelsklektionen i den här forskningen var på 40 minuter vilket gör att flera uppgifter ska 

hinnas med på kort tid. De exemplifierar detta genom en situation där läraren ändrar sitt språk 

för att hinna med att gå igenom läxan till nästa tillfälle.  

 

Nagy & Robertson (2009) nämnde också tidsaspekten som en påverkande faktor. De menar 

att pressen på att hinna med prov och läroplanens mål kan få lärare till att använda 

modersmålet. Användning av språket som eleverna känner till och kan hantera kan resultera i 

att läraren sparar tid. Bilgin (2013) gjorde en undersökning på 20 lärare från två olika 

universitet i Turkiet. Undersökningen baserades på semi-strukturerade intervjuer vars syfte 

var att undersöka orsaker till och funktioner av ”CS” mellan modersmål (turkiska) och 

målspråk (engelska). I studien (ibid.) är tiden inte en stor faktor, men ändå en faktor som ett 

fåtal lärare nämner som en bidragande faktor till att de ”code-switchade”. De går inte in mer 

på djupet, utan det är endast något som nämns. 
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Socialt samspel 

Qian et al (2009) påpekade att lärare använde CS som en strategi för att etablera eller behålla 

relationer med eleverna. Fortsättningsvis menar de (ibid.) att klassrummet är en speciell 

kontext som samtidigt är en viktig social del i elevens utveckling, vilket medför att lärare 

kommer göra allt i sin makt för att utbilda eleverna och få dem att förstå på ett enkelt sätt. 

Även Rabbage & Chappel (2014) beskrev att lärarna i deras studie använde sig av 

modersmålet för att bygga relationer med eleverna. Även om Bilgin (2013) undersökte lärare 

från universitetet så var det sociala en faktor i hur man använde modersmål kontra målspråk. 

En lärare påpekade att det ger mycket skratt om ”code-switching” används med komik. 

Forskaren utvecklar detta sedan och förklarar att läraren använde sig av CS för att bygga 

relationer med eleverna. En annan lärare var inne på samma spår och menade att det kan 

framkalla skratt men också för att eleverna ska känna sig mer avslappande. Lärarna i Qian et 

al (2013), Rabbage & Chappel (2014) och Bilgin (2013) använder alltså modersmålet för att 

utfallet ska bidra till bättre relationer och avslappande elever.  

 

I Inbar-Louries (2010) studie är det delade meningar kring vilket språk som ska användas när 

man ger positiv feedback. En lärare säger att den endast använder målspråket medan en annan 

säger att den använder modersmålet, detta förklarade hon genom: ”I think that the positive 

feedback is in Arabic because it touches the heart more” (s.11).  Hon menar att effekten blir 

att eleverna tar till sig feedbacken mer vid modersmål än vid målspråk.  

 

Förklaringar och instruktioner 

Läraren i Kangs (2008) studie använde sig av modersmålet när det kom till detaljerade 

instruktioner vid komplexa uppgifter. Även Nagy & Robertson (2009) lyfter att lärarna 

använde sig av modersmålet för att försäkra sig om att eleverna förstår vad som har sagts. När 

det kommer till nytt material så kan det vara så att läraren känner att den måste vara extra 

tydlig för att eleverna ska kunna ta in den nya informationen. I Diakou & Tsagari (2015) 

undersökning lyfts det olika åsikter angående användningen av modersmålet. En lärare 

förklarade att modersmålet ska användas till att förklara saker som kan tydliggöra förståelsen 

vilket också eleverna höll med om. Hela 57, 3 % av de tillfrågade eleverna upplevde 

modersmålet som positivt vid förklaring av grammatik. Vid definition av okänt vokabulär blir 

procentsatsen ännu högre. Nästan 80 % av eleverna föredrog modersmålet framför målspråket 

i dessa situationer. En annan lärare var dock av åsikten att man alltid kan hitta vägar att 

förklara via målspråket. Samtidigt påpekade denna lärare att den ibland ändå fick byta till 

modersmålet då eleven inte förstår själva uppgiften.  

 

Diakou & Tsagari (2015) nämner i deras summering att modersmålet var ett ovärderligt 

verktyg i användningen när det kommer till nya ord, instruktioner vid test och hjälpa elever 

vid svårigheter. Detta bekräftar även Rabbage & Chappel (2014) som nämner att lärarna 

använde modersmålet i kombination med målspråket vid förklaringar. Den mest nämnda 

anledningen till att lärarna i Bilgins (2013) studie använde sig av CS var för att förklara svåra 

ord eller kolla ifall eleverna förstått. 
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Sometimes I feel the need to codeswitch when I see empty faces in the class, most of the 

time they do not understand the sentence if there are too many words, the meaning of which 

they do not know. (s.4) 

 

Det var fler lärare som nämnde liknande saker som citatet ovan. En annan lärare beskrev att 

den använde sig av CS när hen kände att effekten skulle bli att det blev enklare för eleverna 

att förstå. Även lärare i Inbar-Louries (2010) undersökning lyfte att de tog hjälp av 

modersmålet vid instruktioner och förklaringar. En lärare beskrev att orsakerna till att 

använda sig av modersmålet inte ändras på grund av åldern på eleverna, det som förändras är 

mängden. De gånger hon främst använde modersmålet var vid översättning och förklaring. 

Detta visade sig också i observationerna när läraren tenderade att ”code-switcha” mellan 

modersmål och målspråk när hon introducerade nytt material och vid förklaringar.  I samma 

resultat framkommer det också att en annan lärare instruerade mestadels på modersmålet, vid 

vissa tillfällen översatte hon dock till engelska efteråt. Orsaken var att hon tyckte det var 

viktigt att eleverna kände att de lyckats och att det heller inte gick att undvika elevernas 

modersmål vid yngre åldrar. Däremot var inte alla lärare lika positiva till användning av 

modersmålet. En av lärarna tyckte inte att åldern spelade någon roll utan så mycket som 

möjligt skulle bedrivas på målspråket. 

 

Motivation 

Rabbage & Chappel (2014) framför att blandningen av koreanska och engelska möjliggör att 

eleverna kan behålla motivationen och att lärarna därmed prioriterar motivationen framför 

TETE(teaching english through english). I Kangs (2008) resultat framkommer det från 

intervjun med läraren att det hon värderade mest var elevernas intresse för att lära, att enbart 

använda sig av målspråket utan översättning kan leda till att eleverna tappar intresset för 

innehållet. Hennes elever bekräftade detta, när de blev tillfrågade i intervjun om de skulle 

förstå lärarens yttranden på modersmålet om hon istället sa dem på målspråket så svarade alla 

elever förutom den högst presterande eleven (forskarens egna ord) att de inte skulle förstå. De 

lyfte även att om innehållet blir svårt att förstå så kan följden bli att de tappar intresset. Bilgin 

(2013) är inne på liknande spår då hen skriver att CS kan göra eleverna mer involverade i 

undervisningen eftersom de känner sig mer bekväma vid användning av CS. Samtidigt menar 

lärare från Bilgins (2013) studie att CS inte skulle ske allt för ofta då det kunde resultera i att 

eleverna slappande av och gjorde det till en vana att invänta översättningar.  

 

Kunskapsklyftor  

Kang (2008) skriver att en lärare använde sig av koreanska vid tillfällen då läraren kände att 

eleverna inte skulle förstå, alltså när elevernas låga kunskap inte skulle kunna hantera det 

läraren ville få fram. Detta understryker också Rabbage & Chappel (2014) där intervjuerna 

med lärarna visade att användandet av modersmålet berodde mycket på elevernas kunskap.  

Både Inbar-Lourie (2010) och Qian et al (2009) synliggör att lärare använde sig mer av 

modersmålet i de tidigare åren medan de använde sig mer av målspråket i de senare åren. I 

Qian et al (2009)använde sig lärarna av kinesiska i 40 % under en lektion det första året 
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jämfört med det andra året där kinesiskan endast användes 10 %. Forskarna (ibid.) menar att 

användandet av målspråket ändras i takt med att elevernas kunskap blir bättre.   

 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

I följande kapitel kommer vi diskutera våra tillvägagångsätt utifrån både fördelar och 

nackdelar, varför vi har gjort de val vi har gjort men också hur det har påverkat vårt arbete.  

 

6.1.1 Datainsamling 

 

Genomgående i vårt arbete har vi haft en bristfällig struktur på hur vi har letat samt vilka 

sökord vi har använt. Till en början hade vi inte riktigt en klar bild över vad vi ville forska 

inom och därför testade vi oss mest fram. Eftersom vi har haft en sämre struktur på våra 

sökningar har det också blivit att vi inte noterat våra sökvägar vilket har gjort att vi har fått 

konstruera våra sökvägar i efterhand. När vi väl bestämt vårt område hade vi också 

svårigheter att hitta artiklar som passade ju vår åldersgrupp – mellanstadiet. Därför finns det i 

detta arbete artiklar med åldrar som inte är i vår målgrupp. Vi valde att ta med dem ändå 

eftersom de synliggör liknande faktorer som de artiklar som är i rätt åldersgrupp. Det vi 

saknar i vårt arbete är artiklar från Sverige, hade vi haft det så hade resultatet blivit mer 

relevant eftersom vi trots allt har våra egna erfarenheter från svensk undervisning. Genom att 

vi inte har hittat artiklar från Sverige kan man också ifrågasätta ifall det går att applicera andra 

länders engelskundervisning till Sveriges, men eftersom det är liknande resultat från mer än 

bara ett land blir det mer troligt att liknande faktorer även påverkar lärare i Sverige. Man kan 

också se det som att det blir mer intressant eftersom vi får ett bredare perspektiv på 

forskningen. Alltså att vi får syn på andra länders tillvägagångssätt. 

 

Att vi inte har hittat några artiklar från Sverige är kanske inte så konstigt. En forskare från 

Halmstad  högskola sa bl.a. att hon inte stött på några artiklar inom vårt område med den 

målgrupp vi eftersökt. En utomstående forskare, som vi tog kontakt med, hade heller inga 

konkreta förslag som kunde hjälpa oss.  

 

6.1.2 Databearbetning 

 

Genom att skapa artikelöversikter gav vi oss själva en bättre överblick angående vad 

artiklarna handlade om. Det blev mycket enklare att orientera sig mellan artiklarna och man 

kan säga att detta var första gången i vårt arbete som vi fick en bättre struktur på de artiklar 

som vi skulle använda. En annan sak som bidrog till att vi fick bättre struktur var när vi gjorde 
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våra kvalitetsgranskningar (Eriksson Barajas et al, 2013). Vi är också nöjda över vår 

kategoriöversikt, granskningen förenklade presentationen av vårt resultat.  

 

En artikel som vi är kritiska till är Nagy & Robertson (2009), då det inte framkommer om den 

är peer-reviewed. Vi tycker ändå att den är relevant eftersom det finns fler studier i samma 

bok med författare som tidigare har artiklar som är peer-reviewed, bl.a Macaro. Vi är också 

kritiska mot att det i vissa artiklar är få deltagare, men att artiklarna tillsammans ger tyngd till 

resultatet. Bilgin (2013) har en bristfällig metoddiskussion vilket vi är kritiska till. Dock är 

metoden lik andra forskares tillvägagångssätt och resultatet har liknande utfall vilket gjorde 

att vi inkluderade den. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

I följande kapitel kommer vi diskutera resultatet från artiklarna tillsammans med bakgrund 

och våra egna tankar. Diskussionen kommer utgå ifrån litteraturstudiens syfte som var att ta 

reda på vilka faktorer som påverkar lärarens didaktiska val av språk i engelskundervisningen 

samt vilka effekter lärare uppfattar att dessa didaktiska val får. I vår diskussion finns det två 

sekundärkällor och detta på grund av att vi inte kunde hitta deras primärkällor. I diskussionen 

finns det också två studier (Bateman, 2008 & Di Fransesco, 2013) som inte nämnts tidigare i 

litteraturstudien eftersom de har engelska som modersmål och därför annat målspråk. De 

används för att bidra till diskussionen samt att det är intressant att se likheter med annat 

målspråk än engelska.  

 

På högskolan har vi lärt oss att använda oss så mycket som möjligt av engelska under 

engelskundervisningen. Detta är även något som nämns i flera artiklar (Diakou & Tsagari, 

2015, Qian et al, 2009, Rabbidge & Chappel, 2014, Kang, 2008, Inbar - Lourie, 2010). Vi har 

inte hittat någon artikel som skriver att undervisningen enbart ska ske på målspråket, däremot 

har majoriteten av lärarna som mål att använda målspråket mer än vad de gör. Studierna pekar 

på att lärare vill uppnå är det som Chaudron (1988) och Krashen (1982) hävdar, att för att lära 

sig ett språk bör man utsättas för det så mycket som möjligt. Turnbull (2001, ref i. Jones 

2010b) är inne på samma linje då han menar att ju mer elever blir utsatta för målspråket, desto 

mer av språket kommer de lära sig. Deras målspråkskunskaper kommer öka, precis som deras 

självförtroende att själva använda språket. Vi är av samma åsikt som tidigare nämnda 

författare men känner att vi inte vet när, var och hur vi kan använda modersmålet. De pratar 

om att använda målspråket ”så mycket som möjligt” vilket ger en viss del av bilden, men det 

kvarstår fortfarande luckor kring definitionen av vad det innebär och i vilka situationer 

modersmålet kan vara bra.  

 

Macaro (2001) nämner att det behövs en mall för lärare när modersmålet är ett bra verktyg att 

använda. Även Inbar-Louri (2010) lyfter en mall som ett förslag men påvisar fördelar och 

nackdelar med en eventuell mall. Hon (ibid.) menar att dilemmat med vilket språk man ska 
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använda och när är så stort och centralt för språkinlärning, framförallt i undervisning för 

yngre barn, att en mall skulle kunna hjälpa och förenkla lärares arbete. Problematiken som 

lyfts är dock vem som i så fall ska göra mallen, är det positivt att skapa en mall med vad som 

bör och inte bör göras med tanke på hur komplext läraryrket är? Varje lärare har olika 

förutsättningar, det kan gälla klass, skola, eller eget förhållningssätt. Även om det finns 

problem i skapandet av en mall så skulle den kunna vara ett verktyg för lärare och faktorerna 

som lyfts i vårt resultat skulle kunna vara utgångspunkten för en sådan mall.  

 

Det som genomsyrar vårt resultat är, även om lärare vill använda målspråket så mycket som 

möjligt, att det finns faktorer som påverkar dem till att använda modersmålet. Rabbage & 

Chappel (2014), Diakou & Tsagari (2015), Kang (2008) och Inbar-Louri (2010) lyfter alla 

CM som en av dessa faktorer. Lärarna i deras artiklar övergick till modersmålet med 

förhoppningen att effekten skulle bli att klassen exempelvis lugnade ned sig. I Kangs (2008) 

undersökning visade det sig även att eleverna var mer benägna till att lyssna på en tillsägelse 

om den skedde på modersmålet. Att elever lyssnade mer på modersmålet kunde vara på grund 

av att de annars inte förstod. Just CM nämns också i Batemans (2008) undersökning. Den 

undersökningen gjordes dock i USA och fokuserade på lärarstudenter som undervisade i 

spanska. Det som lyfts i Bateman (2008) är att CM var den faktorn som påverkade mest, att 

när ordning skulle hållas var det som svårast för lärarstudenterna att använda sig av 

målspråket. Även i Di Fransesco (2013) lyfts CM, det är likt Bateman (2008) en undersökning 

som bygger på undervisning i målspråk som inte är engelska. Vi tycker att dessa artiklar är 

intressanta även om de inte har engelska som målspråk eftersom de lyfter liknande faktorer 

som de artiklarna vi har analyserat. Kan det finnas möjligheter till utbyten mellan olika 

språklärare som kan påvisa vad som är effektivast och positivast för undervisning av alla 

språk?  
 

Di Fransesco (2013) lyfter strategier för att lyckas hantera sin CM på målspråket istället för 

modersmålet. Hen (ibid.) föreslår tydliga regler och konsekvenser och sen följa dem på 

målspråket. Eleverna kanske inte alltid förstår allt men läraren kan fortfarande göra sig 

förstådd med hjälp av kontexten och kroppspråket. Frågan som kvarstår är dock: Vill du som 

lärare bedriva din undervisning och allt runt omkring på målspråket så mycket som möjligt 

eller vill du blanda vid vissa tillfällen? Som lärare behöver du göra ett didaktiskt val, där du 

väger in vad som är bäst för just den gruppen du undervisar just nu och där du även väger in 

hur du bäst får dina elevers uppmärksamhet. Chaudron (1988) hade liknande synsätt som Di 

Fransesco (2013), att elever ska få tillsägelser på målspråket för att de ska känna kompetens i 

målspråket, men vad gynnar elever mest? Finns det ett värde i att lägga energi på att ge 

tillsägelser på målspråket för att utsätta eleverna för så mycket målspråk som möjligt? Eller 

kan man se det som att man sparar tid genom att tillrättavisa på modersmålet eftersom det 

enligt Kang (2008) fångar elevers uppmärksamhet, och istället ägna mer energi åt mer 

genomtänkta aktiviteter där elever får utsättas för målspråket? 
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Som nämnt ovan och i vår resultatdel spelar tiden in i lärares didaktiska val (Qian et al 2009, 

Bilgin 2013, Nagy & Robertson 2009). En reflektion vi gör som lärarstudenter, som endast är 

ute på praktik under en begränsad tid, är att man blir påverkad av att hinna med det man 

planerat. Därför kan vi förstå att lärare känner sig pressade att hinna med läroplanens mål. 

Samtidigt kan det också handla om hur man planerat och vilken struktur man har. Vi tror att 

lärare kan gå runt det här problemet om de har en tydlig planering med tydliga mål. Di 

Fransesco (2013) menar att lärare kan i sin planering förbereda sig på vilka situationer som 

kan skapa svårigheter för eleverna och vilka frågor eleverna kan komma att ställa. Är läraren 

förberedd på detta kan den då använda målspråket på ett förståeligt sätt istället för att byta till 

modersmålet. Även lärare från Qian et al (2009) studie framhäver tidsaspekten och menar att 

de väljer modersmålet i pressade situationer för att spara tid och kraft. Det går också utläsa att 

lärarnas engelsklektioner var på 40 minuter vilket går att jämföra med tiden 

engelsklektionerna är i Sverige, som brukar vara runt 40 minuter. Att spara tid är något vårt 

resultat visar ha en påverkan på vilket språk en lärare väljer att använda. I stressade 

situationer finns det inte alltid tid till att försöka förklara utan det handlar om att snabbt och 

enkelt föra fram ett budskap.  

 

En annan faktor som synliggörs i vårt resultat är elevers motivation och hur den påverkas 

beroende på val av undervisningsspråk. Flertalet lärare berättar att de via användning av 

modersmålet behåller elevers intresse och motivation (Kang 2008, Rabbage & Chappel 2014, 

Bilgin 2013). Vi menar på att valet av undervisningsspråk inte behöver spela in så mycket på 

elevers motivation, utan det borde vara innehållet i lektionen som påverkar mest. Eleverna i 

Kangs (2008) undersökning lyfter att de tappar intresse när de inte förstår, men det vi menar 

är att språket inte behöver vara en orsak till att inte förstå. Som vi nämnt tidigare lyfter Di 

Franscesco (2013) kroppsspråket som ett verktyg för att öka förståelsen, ett annat kan vara 

eleverna själva, att de som Vygotskjy (2001) diskuterar lär av varandra, ytterligare ett kan 

vara att använda sig av scaffholding (Wood, Bruner & Ross, 1976. Ref. i Johansson & Sandell 

Ring, 2012), alltså att exempelvis ha planscher på väggarna som stöd åt elever. Dock kvarstår 

faktum att elever i både Kangs (2008) och Macaros (2001) undersökningar tycker att 

modersmålet hjälper dem att förstå, vilket i förlängningen kan innebära bibehållen eller ökad 

motivation. Detta bör då vara något som vägs in när lärare gör sina didaktiska val kring 

undervisningsspråk. Vi tror även att det sociala samspelet mellan lärare och elev kan påverka 

motivationen. En lärare i Inbar-Louries (2010) undersökning påpekar att eleven tar åt sig mer 

om positiv feedback sker på modersmålet. Om detta stämmer, om elever verkligen tar åt sig 

mer av positiv feedback på modersmålet så kan det användas av lärare för att öka elevers 

motivation.  

 

Vidare skriver Inbar-Lourie (2010) att vissa av lärarna tog hjälp av modersmålet vid 

instruktioner och förklaringar. Detta syntes även i andra artiklar (Kang, 2008, Nagy & 

Robertson, 2009, Diakou & Tsagari, 2015, Rabbage & Chappel, 2014, Bilgin, 2013). I Nagy 

& Robertsons (2009) studie menade lärarna på att det var ett sätt att försäkra sig om att 

eleverna förstått vad som har sagts. Även Diakou & Tsagari (2015) styrker detta och utvecklar 
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det till instruktioner vid test. Carson & Kashihara (2012) håller med om att modersmålet kan 

användas i förberedelsen vid test, men att elever inte har ett behov av modersmålet i själva 

provet.  Vid test anser vi att det inte alls är fel att använda sig av modersmålet. Många elever 

känner säkert en viss oro över själva testet och det finns ingen anledning till att göra dem mer 

oroliga genom att enbart framföra instruktioner på engelska. Fortsättningsvis menar Carson & 

Kashihara (2012) att modersmålet är positivt till att synliggöra de olika språkens olikheter och 

likheter. Detta kan vara en fördel när man går igenom grammatik eller lär ut nytt vokabulär 

(ibid.).  

 

7. Konklusion och implikation  
 

Forskning vi analyserat och läst synliggjorde faktorer och effekter som påverkade lärares 

didaktiska val av undervisningsspråk i engelskundervisning. De mest framstående faktorerna 

var CM, tidsaspekten, socialt samspel, förklaringar och instruktioner samt motivation. Lärarna 

uppfattade att effekten av dessa val blev exempelvis en lugnare klassrumsmiljö, att eleverna 

blev mer benägna till att lyssna och missförstånd etc.  

 

Litteraturstudien synliggör flera nya problemområden. Ser det ut på liknande vis i svenska 

skolor? Alltså är det liknande faktorer som gör att svenska engelsklärare byter till 

modersmålet? Ett annat problemområde är ifall de effekter som lärare vill uppnå med bytet till 

modersmålet verkligen får det utfallet som de önskar? Det som vi dock tycker är mest 

intressant är hur lärares val av språk påverkar eleverna. Därför skulle syftet med en ny studie 

vara att ta reda på om elever blir mer benägna att tala engelska beroende på hur mycket 

engelska läraren talar.  

 

Det som vi kan konstatera efter vårt arbete är att det saknas forskning kring det här ämnet i 

Sverige, det saknas även forskning i årskurserna 4-6. Vi upplever det som konstigt att Sverige 

som är erkänt bra på engelska inte bidrar mer till forskningen kring vilket språk som 

undervisningen bör ske på.  

 

I Kina använder de sig av TETE och på Halmstad högskola har vi lärt oss att använda så 

mycket engelska som möjligt i engelskundervisningen. Ändå synliggörs det i forskningen att 

modersmålet förekommer i målspråksundervisning. Många lärare och forskare ser också vissa 

fördelar i att använda sig av modersmålet, vilket kan bidra till att lärare inte behöver känna 

någon panik eller ångest över användning av modersmålet i engelskundervisningen. 

Forskningen kommer alltså fram till att det finns liknande faktorer i olika delar av världen, 

olika åldrar men även likande faktorer vid olika målspråk. Därför tänker vi att en mall, som 

nämnts i resultatdiskussionen, kan hjälpa lärare att veta när dessa fördelar med modersmålet 

tar sin plats.  

 



21 
 

Vår litteraturstudie kan bidra till att lärare som undervisar engelska som målspråk får en 

medvetenhet kring vilka faktorer som är mest framträdande för byte av språk, de kan även få 

en förståelse för vilka effekter deras val kan få. Detta kan i förlängningen hjälpa dem att i sin 

egen profession, när de ställs inför didaktiska val kring språk, ta egna beslut som är i linje 

med deras eget förhållningssätt till hur man bäst lär sig ett målspråk.  
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