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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med studien var att kartlägga attityder och åsikter kring 

användningen av svenska och engelska inom engelsksundervisningen på gymnasiet. Studien 

bestod av två delstudier; en vars syfte var att redogöra för lärarnas åsikter och attityder till 

undervisningsspråket i engelskundervisningen, deras användning av svenska och engelska 

under engelsklektionerna samt hur de tolkade läroplanens direktiv om språkbruket. Den andra 

delstudien syftade till att redogöra för elevernas attityder och åsikter till bruket av 

undervisningsspråket samt deras uppskattade användning av svenska och engelska under 

lektionerna. Studierna genomfördes med hjälp av två enkätundersökningar som besvarades av 

29 engelsklärare och 253 gymnasieelever vid totalt nio olika gymnasieskolor i en mellanstor 

stad i Sverige. Resultaten visade att lärarna och eleverna var positivt inställda till ett dominant 

målspråksanvändande i engelskundervisningen samt att samtal om betyg och bedömning var 

ett sammanhang där båda parterna ofta använde svenska. Ett annat tydligt resultat var att 

elever från högskoleförberedande program visade sig tala mer engelska i alla 

undervisningssituationer jämfört med elever från de yrkesförberedande programmen. Studien 

antyder att lärarna och eleverna visserligen är positivt inställda till att använda engelska så 

mycket som möjligt men att de inte fullt ut efterföljer denna princip i praktiken. 

Nyckelord: andraspråksinlärning, andraspråksundervisning, enkätundersökning, gymnasiet, 

engelska, svenska, modersmål. 
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1. Introduktion 

Som två blivande gymnasielärare i engelska har frågor som rör engelskundervisningen 

varit aktuella under hela vår utbildning, framförallt när det kommer till bruket av 

undervisningsspråket i engelskundervisningen. Frågan blir än mer personlig när vi själva har 

olika modersmål; en av oss har engelska som modersmål och den andra svenska, något som 

fått oss att ytterligare reflektera över frågan. Med tanke på det engelska språkets alltmer 

påtagliga ställning i en globaliserad värld sätts frågan i ett större perspektiv då kraven och 

nivån på elevernas och lärarnas kunskaper i det engelska språket höjs. Dessa krav på 

elevernas, och även lärarnas, språkkunskaper samt engelskans ställning som lingua franca i 

världen speglas i läroplanen för engelska för gymnasiet. 

I läroplanen för engelska för gymnasieskolan (Skolverket 2011: 53) står följande: 

’’Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska’’. Trots att meningen är tvetydig 

då ’’allt väsentligt’’ är svårdefinierat gör läroplanen en tydlig markering och ett 

ställningstagande där man kräver att engelskan ska vara huvudspråket i undervisningen och 

ger, av denna mening att döma, inget större utrymme för modersmålets betydelse vid 

andraspråksinlärning. Detta trots att många studier har visat att modersmålsanvändning vid 

andraspråksinlärning är viktig även om det råder en viss oenighet om modersmålets roll i 

språkundervisningen från forskningens sida. 

Med anledning av denna bestämda markering från läroplanens sida samt den mängd studier 

som påvisar både positiva och negativa konsekvenser av användningen av modersmålet i 

språkundervisningen skulle det vara intressant att undersöka hur läraren förhåller sig till de 

olika didaktiska val som läroplanen och de nämnda studierna erbjuder i valet av 

undervisningsspråk. Vad har den professionelle läraren för uppfattning i frågan om valet av 

undervisningsspråk vid andraspråksinlärning? Detta är den första delen av vår studie. 

Den andra delen av vår studie utgörs av ett elevperspektiv på frågan om 

undervisningsspråket i engelskundervisningen. Intressefokuset i den andra delen av vår studie 

kommer att ligga på elevens attityder och uppfattningar kring användandet av engelska i 

språkundervisningen. Hur förhåller eleven sig till valet av undervisningsspråk i 

engelskundervisningen? 

Denna studie omfattar således två delstudier som syftar till att bidra med kunskap om 

lärarens såväl som elevens perspektiv på språkbruket i engelskundervisningen. Inledningen, 

bakgrunden, litteraturöversikten, delar av metoddelen och den gemensamma diskussionen är 

avsnitt som bearbetats av båda författarna. Datainsamlingen till varje delstudie har skett 
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separat och resultatdelen till varje delstudie har skrivits individuellt: delstudie 1 har författats 

av Maria Frigerio och delstudie 2 har författats av Stephanie Shenton. 

 

  



 

8 

 

2. Bakgrund 

I början av 2000-talet beräknade man att cirka 1,5 miljarder människor runtom i världen 

talade engelska flytande eller hade kunskaper i språket (Crystal 2003: 6). Förutom att ett stort 

antal människor talar språket med olika kompetensnivåer finns det andra skäl till varför 

engelskan är av så stor betydelse för människor: 

 

The language has penetrated deeply into the international domains of political life, 

business, safety, communication, entertainment, the media and education. The 

convenience of having a lingua franca available to serve global human relations and 

needs has come to be appreciated by millions. Several domains, as we shall see, have 

come to be totally dependent on it – the computer software industry being a prime 

example. A langauge’s future seems assured when so many organizations come to have a 

vested interest in it. (Crystal 2003: 30) 

 

Bland skandinavier är kompetensnivån i engelska särskilt hög, något som Crystal (2003: 6) 

bekräftar när han talar om “[...] the very high levels of fluency demonstrated by a wide range 

of speakers from the Scandinavian countries and the Netherlands.”  

Engelskans globala ställning har uttryckts tydligt i läroplanen för engelska för gymnasiet 

då den betonar att engelskan omger oss i vardagen och har ett starkt och globalt fäste 

(Skolverket 2011). Detta visar således att det finns en stor medvetenhet om engelskans unika 

position som det mest inflytelserika språket i världen.  

Både den tidigare och den nuvarande läroplanen uttrycker samma medvetenhet om 

engelskans betydelse och ställning i världen men på en punkt är de dock mycket olika 

varandra. I den nya läroplanen för engelska på gymnasiet har nämligen kravet på vilket 

undervisningsspråk som ska brukas blivit mer preciserat kontra den föregående läroplanen – 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 1994, Skolverket). För engelska steg 5-7 ska 

undervisningen nämligen, enligt läroplanen, ” [...] i allt väsentligt bedrivas på engelska’’ 

(Skolverket, 2011: 53), och detta är det enda uttalandet som behandlar språkanvändningen 

inom engelskundervisningen. Det kan tolkas som en mycket tydlig riktlinje men utelämnar 

samtidigt konkreta förslag till situationer då engelskan inte behöver användas från både 

elevens och lärarens sida.  

Läroplanens direktiv är intressant att analysera utifrån ett forskningsperspektiv. Det finns 

nämligen ett stort intresse för sambandet mellan modersmålet, som Nationalencyklopedin 

definierar som ’’ [...] det språk som barn lär sig först (förstaspråk)’’ (Nationalencyklopedin 
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2013-05-12),  och hur man lär sig ett andraspråk som av Nationalencyklopedin (2013-05-12) 

definieras som det ’’ [...] språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt 

förstaspråk (modersmål) [...]’’. I denna studie använder vi begreppet andraspråk i en bred 

omfattning för att beteckna ett språk som man tillägnar sig efter sitt första språk. Vi inkluderar 

dock även respondenter som eventuellt har engelska som ett andra, tredje, fjärde, och så 

vidare, språk och därav den breda definitionen av andraspråksbegreppet. Denna breda 

definition av begreppet är baserad på miljön i den svenska gymnasieskolan där en 

förutsättning för att läsa på ett gymansieprogram är att man har goda kunskaper i det svenska 

språket. Det kan också tillägas att utifrån de studier som vi har tagit del av har vi funnit 

liknande scenarior med avseende på hur forskare har förhållit sig till elevernas första, andra, 

tredje, fjärde, och så vidare, språk där de har använt begreppet andraspråk för att beteckna just 

engelskinlärning oavsett om det är elevernas andra, tredje, fjärde, och så vidare, språk. Vi 

använder även begreppet målspråk för att beteckna det engelska språket i just denna studie då 

det är det språket som engelskundervisningen syftar till att eleverna ska lära sig.  

Inom andraspråksinlärning finns det många forskare som har intresserat sig specifikt för 

huruvida andraspråksinlärning gynnas av inkludering av modersmålet i undervisningen. Det 

finns dock ingen fullständig konsensus bland andraspråksforskare även om många idag 

erkänner att modersmålet har en viktig funktion när man lär sig ett nytt språk. Lite hårddraget 

kan man säga att två läger har utvecklats under åren där det ena lägret anser att 

andraspråksinlärning förstärks av användning av modersmålet medan andra sidan anser att 

andraspråksinlärning förhindras av användning av modersmålet i andraspråksundervisningen.   

Med tanke på det engelska språkets inflytande världen över, läroplanens direktiv om 

undervisningsspråket i engelskundervisningen samt forskningens delade syn på modersmålets 

roll i andraspråksundervisningen är det av intresse att undersöka hur lärare och elever 

förhåller sig till modersmålets roll i den svenska engelskundervisningen på gymnasienivå. 
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Modersmålets plats i andraspråksundervisning 

Som tidigare nämnts råder det ingen fullständig enighet i frågan om modersmålets roll i 

andraspråksundervisningen bland forskarna. Det ska dock tilläggas att majoriteten av 

forskarna på området anser att ett överanvändande av modersmålet i undervisningen av andra 

språk är negativt därför att det kan göra eleverna beroende av modersmålet och därför att det 

kan bidra till att eleverna då inte anstränger sig lika mycket (Atkinson 1987 i Mirza & 

Mahmud & Jabbar 2012:73). Samtidigt hävdar få forskare att man helt ska förbjuda 

användningen av modersmålet i andraspråksundervisningen. Oenigheten bland forskarna 

ligger snarare i vilken utsträckning modersmålet bör användas i andraspråksundervisningen, 

vilka fördelar och nackdelar med att använda modersmålet man väljer att betona samt vilket 

värde man tillskriver användningen av modersmålet i andraspråksundervisningen. Dessutom 

är det intressant att notera från ett historiskt perspektiv att mycket av den tidiga forskningen 

kring användningen av modersmålet i andraspråksundervisningen intog en negativ inställning 

till en inkludering av modersmålet i andraspråksundervisningen medan den modernare 

forskningen visat att användningen av modersmålet kan vara ett hjälpverktyg och stöd för 

språkinlärning (Kim & Petraki, 2009:58-59). Detta innebär dock inte att all modernare 

forskning är för användning av modersmålet i andraspråksundervisningen och att all äldre 

forskning är emot det utan snarare att man kan se olika trender ur ett historiskt perspektiv. 

Bland de forskare som är positivt inställda till modersmålets användning är Butzkamm 

(2011). Han argumenterar mot den forskning som är emot modersmålsanvändning i 

andraspråksinlärning och som påstår att andraspråksinlärning liknar modersmålsinlärning och 

att man därför enbart ska använda målspråket. Butzkamm argumenterar att 

andraspråksinlärning inte liknar modersmålsinlärning på grund av en rad olika faktorer, bland 

annat att ett barn lär sig sitt första språk genom upp till 70 timmar i veckan av exponering till 

och användning av det nya språket vilket andraspråksinlärning aldrig kan uppnå (Butzkamm, 

2011:380). Han uppger andra faktorer som gör att inlärningen av det främmande språket inte 

kan efterlikna inlärningen av det första språket: det inte kan omsättas i praktiken i samma 

utsträckning som modersmålet, antalet lärare per elev inte motsvarar antal föräldrar per barn 

(alltså att läraren måste fördela sin tid bland många fler till skillnad från föräldrarna), och att 

motivationen inte är lika stark vid inlärningen av ett andraspråk då man redan har ett språk att 

luta sig tillbaka på (Butzkamm, 2011:380). Butzkamm menar att istället för att använda en 
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enspråkig metod bör man istället ta tillvara på elevernas språkkunskaper i modersmålet och 

använda dessa som resurs och verktyg i andraspråksinlärning. Han förklarar att barn som har 

ett grepp om sitt förstaspråk redan behärskar många språkliga kompetenser, till exempel att de 

redan kan konceptualisera sin omgivning och de har en omedveten förståelse av grammatik 

(Butzkamm, 2011:381). Detta är, enligt Butzkamm, det viktigaste verktyget när det kommer 

till andraspråksinlärning då man kan använda sina språkkunskaper som referensram till 

andraspråket. Butzkamm hävdar alltså att “[...] the mother tongue lays the cognitive 

foundations for all subsequent language learning.’’ (2011: 379).  

Andra argument för ett användande av modersmålet i språkundervisningen är att förbud på 

att använda modersmålet kan uppfattas som nedvärderande och få negativa psykologiska 

effekter (Nation, 1990 i Tang 2002). Dessutom visar forskning att en strikt användning av 

målspråket  kan få negativa konsekvenser för relationen mellan lärare och elev eftersom det 

kan skapa en barriär mellan de båda parterna (Mirza & Mahmud & Jabbar 2012: 72). 

Som tidigare nämnts är det få forskare som säger att man helt ska förbjuda användningen 

av modersmålet i andraspråksundervisningen; de forskare som är emot användning av 

modersmålet menar att det kan ses som ett verktyg som ska användas sparsamt (se till 

exempel Cook, 2001; Harbord, 1992; Krashen, 1989). Harbord (1992) anser att det finns 

begränsningar för hur gynnsam användning av modersmålet i andraspråksundervisningen 

verkligen är då han anser att det minskar elevernas tid att träna på att tala andraspråket. Cook 

(2001) presenterar i sin artikel tre principer för språkinlärning som liknar Harbords syn på 

andraspråksinlärning där principerna bygger på antagandet att maximal exponering till 

andraspråket är gynnsam.  

Ytterligare ett argument för en mycket begränsad användning av modersmålet i 

undervisningen är principen om att bara använda målspråket utgör en ’’[...] more realistic 

environment for the learners’’ och att det stärker elevens självförtroende när det kommer till 

att tala och att förstå målspråket (Mirza & Mahmud & Jabbar 2012: 72). 

3.2 Lärares och elevers attityder till modersmålsanvändning i engelskundervisningen 

Det finns flera studier som har undersökt lärares attityder till modersmålets roll i 

engelskundervisningen. En av dessa är Kims och Petrakis studie (2009) som undersöker 

lärares och elevers attityder till användandet av modersmålet i undervisningen av engelska 

som andraspråk i en koreansk skola i Vietnam. Genom intervjuer, observationer och 

frågeformulär drar studien slutsatsen att både lärare och elever är positivt inställda till att 

använda modersmålet i undervisningen, i synnerhet när det kommer till läs- och skrivövningar 
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samt vid nybörjarnivåer. Det ska dock tilläggas att det fanns en viss attitydskillnad mellan  

engelsklärare med engelska som modersmål och engelsklärare som har samma modersmål 

som eleverna, nämligen att engelsklärarna som hade engelska som modersmål var mindre 

positiva till att använda elevernas modersmål i engelskundervisningen.  

En annan studie som undersökte samma tema är Al-Nofaies studie (2010) där man 

undersökte saudiarabiska lärares och elevers attityder till användningen av arabiska i 

engelskundervisningen. Även denna studie genomfördes med hjälp av 

klassrumsobservationer, intervjuer och frågeformulär. Kontentan av studien är att ’’[...] the 

use of Arabic was an unavoidable phenomenon’’. (Al-Nofaie 2010: 77) Det kommer dock 

fram i artikeln att lärarna uttryckte en medvetenhet om att ett alltför stort användande av 

arabiskan i undervisningen får negativa effekter. Precis som den föregående undersökningen 

visade använde lärarna arabiska med nybörjarnivåer. Dessutom använde lärarna arabiska med 

elever som presterar mindre bra i ämnet. Studien visade även att eleverna var positivt inställda 

till arabiskans användning i undervisningen. 

I Macmillan & Rivers studie (2011) som undersöker lärarnas attityder till att enbart 

använda engelskan som undervisningsspråk i undervisningen av engelska som andraspråk 

framkommer det att många av de lärare som deltog i studien var positivt inställda till att i 

vissa sammanhang i undervisningen använda elevernas modersmål. I studien deltog 29 lärare 

med engelska som modersmål från ett japanskt universitet som besvarade en enkät vars syfte 

var att undersöka engelsklärarnas attityder till att bara använda engelska i 

undervisningssammanhang. (Macmillan & Rivers 2011: 251) 

Det finns några studier som har fokuserat på elevers inställning till användning av 

modersmålet i andraspråksundervisning. En sådan studie genomfördes av forskaren Nazary 

och heter ”The role of L1 in L2 aquisition – attitudes of Iranian university students” (Nazary 

2008). Studien undersökte universitetsstudenters attityder till användningen av modersmålet i 

andraspråksundervisning (Nazary 2008:138). Han förklarar att det finns en stor variation i 

uppfattningar kring anspråksinlärning där det finns både de som  är mycket positiva till 

användningen av modersmålet i andraspråksinlärning och de som ser begränsningar eller är 

helt emot det (Nazary 2008:139). Författaren vill utifrån dessa två teoretiska ståndpunkter 

bygga en förståelse för de iranska universitetsstudenternas uppfattningar om och attityder till 

användning av modersmålet i andraspråksinlärning och framförallt testa hypotesen att 

andraspråksstudenter är positivt inställda till användningen av modersmålet (Nazary 

2008:145).  
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Resultaten av Nazarys studie visade, till författarens förvåning, att studenterna på alla 

nivåer var något negativt inställda till användningen av modersmålet i andraspråksinlärningen 

(Nazary 2008:147). Resultaten visade även att alla grupper var något positivt inställda till att 

läraren skulle vara tvåspråkig (alltså flytande i både modersmålet och i andraspråket) (Nazary 

2008:147). I diskussionen tar författaren upp vissa faktorer som kan ha påverkat resultaten 

och elevernas negativa inställning till modersmålet, bland annat vikten av lärarnas inställning. 

Författaren menar att en stor begränsning i hans studie är att lärarnas synpunkter och 

inställningar inte ingick i studien och därför kan man inte riktigt förklara varför eleverna var 

negativt inställda till detta. Han menar att de inte har insett vilket hjälpsamt verktyg 

modersmålet kan vara i förvärvandet av ett andraspråk (Nazary 2008:149). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien grundar sig på. Då 

syftet med studien är att kartlägga lärares och elevers åsikter och attityder till användning av 

svenska och engelska under engelsklektioner samt deras uppskattade användning av svenska 

och engelska under engelsklektioner har studien ett brett teoretiskt ramverk. Detta teoretiska 

perspektiv börjar nedan med en historisk förklaring till det övergripande teoretiska ramverket 

som studien utgår från, nämligen metodisk pluarlism. Sedan presenteras två konkreta teorier 

som behandlar valet av undervisningsspråk i andraspråksinlärning. Därefter presenteras den 

andra teoretiska utgångspunkten som rör lärarens handlingsutrymme. Detta perspektiv avser 

främst delstudie 1 som behandlar lärares åsikter och attityder till användning av svenska under 

engelsklektioner.  

4.1 Metodisk pluralism 

Språkundervisningsmetoder har varit aktuella i århundraden och genom åren har flera olika 

synsätt vuxit fram. Synen på vad som är den optimala språkundervisningsmetoden har pendlat 

fram och tillbaka inom ett ramverk som utgörs av olika teoretiska utgångspunkter. Enligt 

Titone (1968:4) utvecklades en ”method-consciousness” under medeltiden som en följd av att 

lingvistiska gränser etablerades i samband med att nationsgränser drogs. Innan medeltiden 

fanns behovet av att kommunicera på främmande språk, något som Titone (1968:4) säger har 

funnits sedan människans uppkomst, men det saknades en metodisk medvetenhet. 

Språkinlärning skedde genom direkt kontakt med modersmålstalare i sina egna miljöer och 

därmed kan sägas likna inlärning av modersmålet enligt Titone (1968:4). 

Inom det teoretiska ramverket för språkundervisning anser Titone (1968:8ff) att synen på 

språkundervisning framförallt har skiftat mellan det som han beskriver som ”formalism” och 

”activism” (härefter aktivism). En formalistisk syn på språkundervisning innebär ett fokus på 

den grammatiska strukturen på språk medan man inom aktivismen fokuserar 

språkundervisningen på den muntliga språkfärdigheten (Tornberg, 2009:33 & Titone, 

1968:8ff). Dessa båda perspektiven har funnits i princip oförändrade i tvåtusen år enligt vissa 

forskare, och det är endast sammanhanget inom vilket de tolkas som har förändrats med tid 

(Tornberg 2009: 33). Båda dessa perspektiv har haft ett starkt inflytande på Sverige och de 

har påverkat framväxten av många olika undervisningsmetoder som används i Sverige 

(Tornberg, 2009:33ff). 



 

15 

 

Förutom en pendling mellan de olika synerna på språkundervisningsmetoder har det även 

skett en förändring där fokus har flyttats från undervisningsmetoder till lärande. 

Fokusförskjutningen från undervisningsmetoder till lärande har möjliggjort en mer 

accepterande syn på undervisningsmetoder samt öppnat upp för användning av en bred 

repertoar av olika undervisningsmetoder, vilket Tornberg (2009:32) benämner ”metodisk 

pluralism” och förklarar på följande sätt: 

 

Den utveckling som sedan 1970-talet ägt rum inom språkpedagogiken med en konsekvent 

tyngdpunktsförskjutning från undervisningsmetoder till lärande har lett till en ökad 

medvetenhet om att det inte finns något, eller ens några, undervisningsmetoder som på ett 

bättre sätt än andra metoder skulle leda till språkutveckling hos elever i allmänhet. Vad som 

råder idag tycks närmast vara en metodisk pluralism.  (Tornberg 2009:32) 

 

Denna förskjutning förklarar också varför mycket av de studier och vetenskapliga artiklar 

som presenterats i denna uppsats handlar just om hur eleverna lär sig bäst, det vill säga om de 

lär sig bäst genom att exponeras för målspråket så mycket som möjligt eller om modersmålet 

kan vara ett stöd vid inlärningen av andra språk. 

4.2 Andraspråksinlärningsteorier 

Den metodiska pluralismen som anses råda idag innebär, som tidigare nämnts, både ett 

fokus på lärande och ett accepterande av flera olika andraspråksundervisningsmetoder. Nedan 

kommer ett antal andraspråksinlärningsteorier presenteras som representerar olika syn inom 

det teoretiska ramverket för andraspråksundervisningsmetoder. De representerar både 

formalistiska och aktivistiska synsätt på andraspråksinlärning och har olika syn på huruvida 

modersmålet ska ses som ett verktyg eller ett hinder i andraspråksinlärningen. 

4.2.1 Krashens ”immersion theory” 

Krashen drar en tydlig gräns mellan ”learning” vilket han beskriver som en ”medveten 

förståelse av språkets regler” och ”acquisition” vilket han beskriver som en ”omedveten 

tillägnelse av språket genom input och användning” (Tornberg, 2009: 40). Han menar att det 

endast är genom ”acquisition” som man kan ta till sig ett språk (Krashen, 1989: 8). Krashen 

argumenterar att teorin som han benämner som ”immersion” är den optimala för 

andraspråksinlärning (Krashen, 1989: 17). Den liknar det som Titone benämner aktivism där 

fokus ligger på den kommunikativa förmågan snarare än ett formalistiskt synsätt där fokus 

ligger på språkets struktur och grammatik. 
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Krashen uttalar sig på följande sätt om andraspråksinlärning; ”we acquire language in only 

one way: when we understand messages in that language, when we receive comprehensible 

input.” (Krashen, 1989:39). Han menar att det enda sättet att ta till sig ett språk är genom 

”acquisition” alltså en undermedveten process som liknar inlärning av modersmålet, där vi lär 

oss genom att få ”comprehensible input”, alltså genom att man exponeras till målspråket på en 

förståelig nivå. Krashen menar att detta kan ske genom att läsa eller höra målspråket på en 

lämplig nivå och genom det kan eleven ta till sig nya språkliga strukturer (Krashen, 1989:39). 

Det innebär en syn på den språkliga förvärvningssprocessen som en stegvis ökning av 

kunskapsnivå då eleven ständigt tar till sig nya språkliga strukturer  genom att utsättas för 

språk på en förståelig nivå (Krashen, 1989:39). 

Krashen anser att andraspråkseleven förvärvar målspråket stegvis: 

1  2  3  4  ….i 

där “i” representerar det nuvarande stadiet i språkförvärvningsprocessen och Krashen menar 

att utveckling sker genom att man får förståelig inmatning som innehåller i+1 (Krashen, 

1989:39). Enligt Krashens teori om ”immersion” ska man alltså uteslutande använda 

målspråket, och använda den på en anpassad nivå enligt hans förståeliga inmatningsprincip. 

Han lägger ett stort ansvar på lärarna att hålla sig till målspråket och att hela tiden befinna sig 

på ett i+1 inmatningsstadium. 

När det gäller eleverna säger Krashen att det viktigaste för deras andraspråksutveckling är 

som sagt att få höra och läsa målspråket. Han menar att när elever talar andraspråket är det ett 

resultat av förvärvningssprocessen och inte en bidragande faktor till språkförvärvningen 

(Krashen, 1989:39). Detta innebär, enligt Krashen, att elever inte förvärvar ett språk genom 

att tala det utan att det kan ses som ett positivt resultat av redan etablerad ”acquisition”, och 

därmed gör det inget om eleverna använder modersmålet i klassrummet. Enligt Krashen bör 

grammatikövningar, ordförrådsträning samt uttalsrepetitioner undvikas i 

andraspråksundervisning då de inte bidrar till en naturlig ”acquisition” utan snarare tillhör 

begreppet ”learning” (Krashen 1989; Tornberg 2009:83). 

Krashen ser vissa fördelar med modersmålet då han menar att ett utvecklat modersmål 

innebär utvecklade kognitiva språkkunskaper. Till exempel att man känner igen och kan 

kategorisera olika ordklasser samt att man känner till den grammatiska strukturen i språk. Om 

en elev har utvecklat sina kognitiva språkkunskaper i sitt modersmål kommer han/hon att 

kunna förstå mer av den inmatning som ges av läraren och därmed kommer 

förvärvningsprocessen förstärkas (Krashen 1989:72-73) 
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4.2.2 Multilingual competence model och metalinguistic scaffolding 

Grim (2010) diskuterar sin ”multilingual competence model” som innebär att människan 

innehar den kognitiva förmågan att ha flera språk. Han förklarar att ”being a multilingual 

speaker entails that two or more languages are part of one’s cognitive system” (Grim 

2010:194). Då man kan ha flera språk gäller det att kunna identifiera eventuella skillnader 

mellan språken, vilket Grim (2010) menar kan göras med hjälp av båda språken. 

Cook (2005) delar samma uppfattning som Grim (2010) och menar att när man lär sig ett 

andraspråk kan man inte komma ifrån modersmålet då det är oupplösligt förenat med 

tankevärlden. Detta är förenligt med ett sociokulturellt perspektiv på lärande där man ser 

människor som sociala aktörer som lär sig genom att interagera och kommunicera. Fadern till 

det sociokulturella perspektivet anses vara Vygotsky, som utvecklade en teori om att barn 

”utvecklas socialt, språkligt och intellektuellt i samspel med sin omvärld” (Tornberg 

2009:75). Han menar då att språket och tänkandet är starkt sammanvävda och därför är 

språket ett verktyg för tänkandet (Tornberg 2009:76). 

Det klassiska exemplet som stärker Vygotskys sociokulturella perspektiv på språket som 

verktyg för intellektuell och social utveckling presenteras av Tornberg (2009:75). Ett litet 

barn sitter och äter middag med sina morföräldrar och säger att han ’’inte har något att skåla 

med’’. Han har hört andra vuxna säga det och har förstått att uttalandet innebär att man får 

mera att dricka. På det sättet har han utvecklats språkmässigt och intellektuellt samtidigt 

vilket stärker Vygotskys syn på språk, social och intellektuell utveckling. 

På samma sätt som barnet i Vygotskys exempel anser Grim och Cook att människor lär sig 

i samspel med andra, och att man måste förstå det som sägs av läraren för att kunna lära sig. 

Grim (2010:194) anser också att eleverna och läraren kommer att kunna känna 

grupptillhörighet samt etablera ett gott förhållande till läraren genom att kunna kommunicera 

på det språket de känner sig mest bekväma med. 

Att ta stöd av modersmålet kallar Grim (2010:194) för ”metalinguistic scaffolding” och 

han menar att man ska ta stöd av modersmålet vid inlärning av andraspråket. Cook (2005:59) 

menar att man ska använda modersmålet som ett sätt att förmedla mening i olika situationer i 

klassrummet, till exempel när man ska ge instruktioner, förklara grammatik mm. Användning 

av både målspråket och modersmålet kallas för ”code-switching” och är enligt Grim 

(2010:194ff) rättfärdigat dels genom ”multicompentence”-modellen samt ”metalinguistic 

scaffolding”-konceptet. Kagwesage (2013:39) nämner att det finns ett antagande inom det 

sociokulturella perspektivet som menar att kognitiva färdigheter hos individer utvecklas 

genom interaktion och kollaboration och att språket är det viktigaste verktyget i 
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kommunikation  och interaktion. Vidare diskuterar hon hur code-switching är ett sätt för 

elever att känna sig delaktiga i interaktionen och kollaborationen vilket är en förutsättning för 

deras kognitiva utveckling genom språket. 

4.3 Lärarens handlingsutrymme 

Tornberg (2009:31) påpekar att undervisning och lärande sker ”aldrig i ett politiskt eller 

socialt tomrum” och det är genom ett politiskt och socialt spelrum som den dominanta teorin 

om språkinlärning visar sig. Det är alltså genom läroplaner och andra politiska dokument som 

trender inom språkinlärningsmetoder speglas. 

Ett annat teoretiskt perspektiv som denna uppsats utgått från handlar om lärarens 

professionella roll och handlingsutrymmet i frågan om valet av undervisningsspråk i 

engelskundervisningen på gymnasial nivå. Lärarens professionella utövning av yrket är styrd 

av styrdokument och lagar, och som redan konstaterat är läroplanen för engelska på 

gymnasial nivå tydlig med vilket undervisningsspråk som till största del ska brukas. Samtidigt 

finns det ett visst handlingsutrymme och inte minst tolkningsutrymme när det kommer till 

meningen ’’Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska’’ (Skolverket 2011: 53). 

Vad betyder ’’allt väsentligt’’? Vem avgör vad som är väsentligt eller inte? Det är just här 

lärarens kunskaper i didaktik och elevers lärande och utveckling gör sig gällande. Uljens (i 

Lindström & Pennlert 2009: 22-23) menar att lärare befinner sig konstant inom en process där 

de har intentioner om vad ska göras och hur detta ska gå till, vilket i sin tur leder till att 

aktiviteter sätts igång som ger upphov till möjligheter för läraren att reflektera över. Dessa 

reflektioner bidrar till lärarens undervisningserfarenhet och samtidigt till lärarens subjektiva 

teori om undervisning, vilket inte är något stelt och oföränderligt utan är i konstant förändring 

och förnyande (Uljens; i Linström & Pennlert 2009: 22–23). 

Det som man kan ta ifrån Uljens (i Lindström & Pennlert 2009: 22-23) diskussion om 

lärarens professionella roll och subjektiva teori om undervisning är att lärarens 

förhållningssätt till vilket undervisningsspråk som ska brukas i engelskundervisningen är mer 

komplicerat än det direktiv som läroplanen ger uttryck för. Lärarens roll är således tudelad i 

denna fråga: å ena sidan är läraren en myndighetsutövare som bör följa läroplanens och 

skollagens direktiv men å andra sidan är läraren en didaktiker med kunskaper om elevers 

lärande och utveckling som ständigt revideras i och med erfarenheter. Läraren måste med 

andra ord sträva efter att uppnå en balans mellan tillämpning av styrdokument men samtidigt 

utöva sin profession utifrån de kunskaper som tillägnats om lärande och utveckling. Detta kan 

vara en svår balans och det är just därför valet av undervisningsspråk i engelskundervisningen 
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är intressant därför att det finns ett visst utrymme för tolkning och förhållningssätt hos den 

professionelle läraren.  

4.4 Visuell sammanfattning av studiens teoretiskta ramverk 

För att sammanfatta hur studiens teoretiska utgångspunkter är uppbyggda har följande 

figur inkluderats.  

 

Figur 1: Visuell sammanfattning av studiens teoretiska ramverk 

Som figur 1 visar är alltså metodisk pluralism, som Tornberg (2009) diskuterar, 

paraplybegreppet för studiens teoretiska utgångspunkter. De andra teoretiska 

utgångspunkterna som finns under detta paraplybegrepp ger uttryck för just en metodisk 

pluralism inom andraspråksundervisning och andraspråksinlärning. Avsikten med detta breda 

ramverk är att täcka graden av komplexitet som finns inom andraspråksundervisning och 

andraspråksinlärning samt att belysa hur de olika perspektiven hänger ihop och har 

gemensamma beröringspunkter.   
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5. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att kartlägga lärares och elevers attityder och 

förhållningssätt till undervisningsspråket i engelskundervisningen. Studien syftar inte till att 

se likheter i åsikter mellan enskillda lärare och hans/hennes elever utan syftar till att kartlägga 

ett antal lärares och elevers åsikter, det vill säga individer som inte är kopplade till varandra.  

Syftet med delstudie 1 är att undersöka lärarnas åsikter, attityder och förhållningssätt till 

undervisningsspråket i engelskundervisningen, lärarnas uppskattning av sitt eget bruk av 

svenska och engelska i undervisningen samt hur lärare tolkar läroplanens direktiv om 

undervisningsspråket i engelskundervisningen.  

Syftet med delstudie 2 är att undersöka gymnasieelevers uppskattade språkanvändning 

inom engelskundervisningen samt i vilka situationer de föredrar att använda modersmålet. 

Delstudie 2 syftar dessutom till att undersöka vilka attityder och åsikter gymnasieelever har 

kring sin egen samt sina lärares språkanvändning i engelskundervisningen. 

5.1 Frågeställningar 

5.1.1 Delstudie 1 (lärarnas attityder) 

 I vilka sammanhang använder sig lärarna av modersmålet respektive målspråket i 

sin undervisning? 

 Vad har lärarna för uppfattningar och attityder till att engelskundervisningen för 

gymnasiet på det stora hela bör bedrivas på engelska? 

 Vilket handlingsutrymme och tolkningsutrymme uppfattar gymnasielärarna att de 

har i bruket av undervisningsspråket i engelskundervisningen?  

5.1.2 Delstudie 2 (elevers attityder) 

 I vilka situationer och i vilken utsträckning använder gymnasieelever svenska under 

engelsklektionerna? 

 Finns det några klassrumssituationer där eleverna föredrar svenska? 

 Vad är gymnasieelevers åsikter om sin egen och sina lärares användning av svenska 

under engelsklektionerna? 
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6. Metod 

Metoden som har använts i studien är densamma för båda delstudierna, nämligen 

enkätundersökningar. Delstudierna skiljer sig åt i vissa delar av metoden vilket tydliggörs i 

kommande metoddelar. Studiens syfte är att ta reda på både lärares och elevers attityder och 

uppfattningar till användningen av modersmålet i engelskundervisningen och därmed blir 

urvalsgruppen stor. Esaiason (2012) beskriver i sin bok hur enkäten syftar till att beskriva 

vanligt förekommande svar i en stor urvalsgrupp samt att utifrån sin hypotes kunna förklara 

de olika svaren från personer i urvalspopulationen. Med anledning av att syftet är att kartlägga 

attityder, åsikter och förhållningssätt till användningen av svenska och engelska i 

engelskundervisningen har alltså enkätmetoden valts och inte observationsmetoden eller 

intervjumetoden. Observationsmetoden bortvaldes på grund av att undersökningen inte syftar 

till att kartlägga den faktiska språkanvändningen från lärarnas och elevernas sida utan syftar 

till att ta reda på lärares och elevers uppskattade språkanvändning. En annan brist som finns 

med observationsmetoden i förhållande till studiens syfte är att genom observationer kan man 

inte dokumentera åsikter och attityder på ett lika tillfredsställande sätt som med enkät- och 

intervjumetoder. Intervjumetoden valdes bort på grund av att studien ämnade kartlägga 

åsikter, attityder och uppskattad språkanvändning vilket kräver en större urvalsgrupp. 

Enkätmetoden möjliggör just en sådan kartläggning eftersom det som karakteriserar 

enkätmetoden är att man har möjlighet att nå en stor urvalsgrupp. Storleken på urvalsgruppen 

är en förutsättning för att kunna se trender i resultaten som är representativa för 

målpopulationen (Ejlertsson 1996:10). Intervjumetoden ger inte samma möjlighet att se 

trender då den blir mera kvalitativ i sin karaktär och syftar till att ge en djupanalys av ett fåtal 

respondenter vilket ger resultat som inte kan anses vara representativt för målpopulationen. 

Ejlertsson (1996:11) diskuterar för- och nackdelar med en enkätundersökning. Till 

fördelarna hör bland annat att ’’[r]espondenten kan i lugn och ro begrunda frågorna och 

överväga svarsalternativen i enkäten’’. Dessutom anger Ejlertsson (1996:11) att det bidrar till 

ett mer distanserat förhållningssätt till undersökningen till skillnad från intervjuformatet som i 

någon grad påverkar respondentens svar därför att svaren blir anpassade efter intervjuarens 

sätt att ställa frågorna på. Enkätfrågorna ställs på samma sätt till alla respondenter och därför 

påverkas respondenterna inte av intervjuaren. 

Till nackdelarna med enkätmetoden hör risken för bortfall (Ejlertsson 1996:11). I 

enkätmetoden finns det två typer av bortfall nämligen internt och externt bortfall. Det 
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förstnämnda syftar till de obesvarade frågor inom enkäten och det senare syftar till de enkäter 

som är helt obesvarade av olika anledningar (Ejlertsson 1996:127). 

6.1 Enkäternas utformning och datainsamling 

6.1.1 Delstudie 1 

Till delstudie 1 har en enkät utformats (bilaga 1) som är riktad till verksamma 

engelsklärare på gymnasiet. Enkätens utformning bestod av fem delar, som redogörs nedan, 

där respondenten skulle ta ställning till ett antal påståenden och en fråga om 

språkanvändningen inom engelskundervisningen. Anledningen till varför enkäten till största 

del bestod av påståenden som respondenten skulle ta ställning till var att svaren blir lättare att 

analysera och presentera eftersom respondenten har, så att säga, blivit tvungen att välja 

svarsalternativ. 

Enkätens fem delar bestod av en del där respondenten fyllde i bakgrundsinformation, till 

exempel om vilka ämnen läraren är behörig i och vilka ämnen han eller hon undervisar i, hur 

länge han eller hon har arbetat som lärare med mera. Syftet med denna del var att få en 

uppfattning om vilka respondenterna är. Den andra delen bestod av påståenden om 

respondentens bruk av undervisningsspråket i engelskundervisningen där syftet var att ta reda 

på de didaktiska val som läraren gör i sin undervisning. Den tredje delen bestod av ett antal 

påståenden som beskrev åsikter om valet av undervisningsspråk medan den fjärde delen 

bestod av påståenden som rör tolkningen av läroplanens direktiv med syftet att undersöka 

lärarens egen uppfattning om sitt eget handlingsutrymme när det kommer till 

språkanvändningen i engelskundervisningen. Den femte delen bestod av en fråga som rör 

lärarens uppskattning av elevernas språkanvändning i engelskundervisningen med avsikten att 

koppla ihop resultatet med delstudie 2. 

Enkätundersökningen till delstudie 1 genomfördes med hjälp av ett web-baserat program 

vid namn Google Forms som möjliggjorde att utskickandet av enkäten till engelsklärarna samt 

svaren på enkäten gjordes elektroniskt. För att minimera bortfallet så mycket som möjligt 

skickades två påminnelse-mail till lärarna vilket är i linje med vad Ejlertsson (1996:23) 

rekommenderar för att minimera bortallet. Dessutom gjordes ett antal telefonsamtal till 

skolorna för att uppmuntra lärarna att delta i studien. 

 

6.1.2 Delstudie 2 

Enkäten till delstudie 2 (bilaga 2) består av tre delar. Första delen behandlar 

bakgrundsinformation till exempel ålder, kön, modersmål. Del två behandlar elevernas 
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uppskattade språkanvändning under engelsklektionerna både för såväl lärarens som elevens 

räkning. Del tre består av frågor som berör elevernas åsikter om språkanvändningen under 

engelsklektionerna. Tillsammans syftar delarna till att ge underlag för behandlandet av 

frågeställningarna till delstudie 2. 

Enkäten delades ut till 253 gymnasieelever som läser kursen Engelska steg 5 på olika 

gymnasieprogram vid fem skolor. Den första kontakten med skolorna skedde direkt genom 

engelsklärarna via mail och telefonkontakt. Enkäten delades ut till elever som läser vid olika 

gymnasieprogram. De fem olika skolorna valdes ut med kraven att de skulle vara 

gymnasieskolor med elever som läser engelska steg 5 samt att författaren tidigare hade 

kännedom om dem. Klasserna valdes utifrån när lärarna hade möjlighet, det vill säga när en 

klass hade engelska steg 5 samt tid att genomföra enkäten. Vissa av klasserna läser steg 5 

under årskurs ett och vissa under årskurs två beroende på gymnasieprogram. Ett snöbollsurval 

användes för att få kontakt med flera lärare, det vill säga de lärare som först togs kontakt med 

introducerade mig till andra engelsklärare (Esaiasson 2012: 189).  På det sättet kontaktades 

andra lärare. I ett fall kontaktades en lärare som jag inte hade någon tidigare relation till eller 

hade tagit kontakt med genom snöbollsurvalen. I detta enskilda fall kontaktades läraren via 

telefon. Telefonnumret hittades på skolans hemsida under personalkontaktsidan. Totalt 

kontaktades tio lärare. 

Genom en överenskommelse med lärarna bestämdes en passande tid och därefter åkte jag 

ut till skolorna för att utföra enkäten. I två fall kom jag överens med lärarna att jag skulle 

lämna enkäterna till dem och att de skulle utföra undersökningen vid en passande tid. I dessa 

fall lämnades ett informationsblad till lärarna som de skulle läsa upp för eleverna. Där stod 

informationen om studiens syfte samt information till eleverna om att studien är frivillig och 

anonym. I de fall där jag åkte ut till klasserna själv för att utföra enkätundersökningen 

informerades eleverna muntligt om studiens syfte samt om att studien är frivillig och anonym. 

 

6.2 Urval 

6.2.1 Urval till delstudie 1 

Urvalet av respondenter har gjorts genom att kontakta så många gymnasielärare i engelska 

som möjligt i hopp om att få ett så stort urval som möjligt med ett minimikrav på ca 30 

respondenter. Rent praktiskt har urvalet genomförts genom att leta upp mailadresser till 

engelsklärare vid olika gymnasieskolor. Via dessa mailadresser har engelsklärarna fått dels en 

beskrivning av enkätundersökningen och dess syfte, dels själva enkätformuläret för att 
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kontakten ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt. Mailadresserna har således varit 

avgörande för genomförandet av enkätundersökningen. Anledningen till att kontakten har 

skett via mailkorrespondens är för att det har praktiska fördelar och för att man kan nå fler 

respondenter. Enkäten  skickades till  72 respondenter. 

6.2.2 Urval till delstudie 2 

Urvalet som har gjorts till denna delstudie är ett så kallad bekvämlighetsurval (Bryman, 

2002:114). Det innebär att man utgår ifrån de respondenter man har tillgängliga, och i det här 

fallet var det elever som läser vid olika gymnasieskolor om vilka författaren hade tidigare 

kännedom.   Fördelen med denna typ av urvalsmetod är att man snabbt kan komma i kontakt 

med respondenter. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att man inte får en 

urvalspopulation som är slumpmässigt vald, som man skulle kunna få om man använde sig av 

en annan urvalsmetod. Men genom ett noggrant planerat urval minimerades risken för en 

alltför snäv urvalspopulation. 

För att kunna göra en kartläggning av gymnasieelevers attityder och språkanvändning 

under engelsklektionerna har 253 elever deltagit i enkätundersökningen. Som tidigare 

beskrivet valdes klasser utifrån kontakt med nio lärare på fem gymnasieskolor. Specifika 

klasser valdes av lärarna beroende på vilka klasser de undervisar i och som läser engelska steg 

5. Eleverna som svarade på enkäten läste på sju olika gymnasieprogram: barn- och 

fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och 

turismprogrammet, humanistiska programmet, naturvetenskapliga programmet samt 

samhällsvetenskapliga programmet. 

26 av eleverna som besvarade enkäterna uppgav att de hade ett annat modersmål än 

svenska. Dessa elever räknades ändå in i undersökningen därför att de går i skolor där 

språkkunskaper i svenska är en förutsättning för att läsa ett gymnasieprogram. Dessa elever 

har med stor sannolikhet uppnått en så kallad tröskelnivå i det svenska språket vilket innebär 

att deras engelska språkutveckling stärks av användandet av svenska, något som Liberg 

diskuterar (2000:109ff). Då studien syftar till att kartlägga attityder om och uppskattat 

användning av svenska under engelsklektioner tas alla elever med i studien, oavsett vilket 

modersmål de har då studien syftar till att få en så bred och representativ bild av hur 

verkligheten ser ut som möjligt.  
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6.3 Databearbetning 

Till delstudie 1 bearbetades informationen från enkäterna med hjälp av Google Forms där 

diagram skapades och delar av svaren sammanställdes och sammanfattades manuellt. 

Informationen analyserades sedermera utifrån frågeställningarna. 

Svaren från delstudie 2 har digitaliserats manuellt från papperskopiorna av enkäterna. 

Därefter har statistikprogrammet SPSS Statistics använts. Vid inmatning av enkätsvaren har 

varje enkät tilldelats en kod för att ytterligare försäkra anonymitet vid databehandling. När 

alla enkäter hade matats in i statistikprogrammet har data analyserats i programmet utifrån 

frågeställningarna. 

6.4 Analysmetod 

6.4.1 Delstudie 1 

Resultaten från delstudie 1 har gett underlag för svar till frågeställningarna och har gett 

information om hur lärarna förhåller sig till användningen av modersmålet och målspråket i 

engelskundervisningen. Den första delen i analysprocessen var att sammanställa och 

sammanfatta svaren från enkäterna. De sammanställda svaren jämfördes mot två relevanta 

bakgrundsvariabler, nämligen undervisningserfarenhet och gymnasieprogram. Vid 

sammanställningen och analysen av enkätsvaren samt jämförelsen av bakgrundsvariablerna 

försökte en övergripande trend i åsikter och attityder till språkanvändningen i 

engelskundervisningen att utläsas. 

6.4.2 Delstudie 2 

Resultaten från delstudie 2 har gett underlag för svar till frågeställningarna om elevernas 

inställningar till användningen av modersmålet under engelsklektionerna. Resultaten har 

sammanställts och kartlagts med hjälp av statistikprogrammet SPSS Statistics (version 20.0).  

SPSS Statistics har också använts för att göra ett ANOVA-test (Analysis of Variance) för att 

upptäcka eventuella samband mellan olika grupper bland respondenterna. Ett ANOVA-test är 

en jämförelse av medelvärdena av olika delgrupper och helgruppen (McKillup, 2005 

105:118). I denna delstudie kontrollerar testet alltså huruvida svaren från delgrupperna bland 

respondenterna (exempelvis pojkar eller flickor) skiljer sig åt från helgruppen eller andra 

grupper på ett statistiskt signifikant (p<0,05) vis. Samtliga figurer formgavs i SPSS Statistics. 
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6.5 Etiska aspekter 

Enkäterna har lämnats ut till 253 gymnasieelever som går årskurs ett till två samt 72 lärare 

på gymnasieskolor. I enlighet med de riktlinjerna för samhällsvetenskaplig forskning har 

undersökningen tagit hänsyn till informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). I samband med utdelningen av enkäten blev 

respondenterna informerade muntligt eller skriftligt om syftet med undersökningen samt att 

det är frivilligt att delta i den. Respondenterna har även informerats om att deras svar kommer 

att behandlas anonymt och att deras personuppgifter endast kommer att användas för 

forskningsändamål enligt konfidentialitetskravet. Eftersom det inte är relevant för syftet med 

undersökningen har respondenterna inte angett sina namn. De insamlade enkäterna har 

bevarats i säkert förvar. 

6.6 Reflektion över metoden 

Risken för bortfall vid en enkätundersökning är generellt högre än vid en 

intervjuundersökning (Ejlertsson 1996: 11).  En sannolik anledning till bortfallet kan vara 

tidpunkten för enkätundersökningen (Ejlertsson 1996: 27), vilket visade sig vara fallet i vår 

undersökning. Denna tid på vårterminen är en stressig tid för både lärare och elever då 

nationella prov genomförs samt därför att skolåret börjar närma sig sitt slut. 

Enkätundersökningen till delstudie 1 genererade 29 respondenter vilket inte är ett optimalt 

antal respondenter men ändå en tillfredställande siffra därför att 29 lärare innebär en 

lärartäthet av nästan en lärare på nio elever om man kopplar ihop denna siffra med den andra 

delstudien där antalet respondenter är 253. Enligt uppgifter från Skolverket (Skolverket 2013) 

är antalet elever per heltidsarbetande lärare på gymnasiet i riket totalt 12,1 samt i den 

kommunen där studien utförts 12,5. Ur detta perspektiv är antalet respondenter för delstudien 

tillfredsställande eftersom det motsvarar den faktiska lärartätheten som finns på ett mer 

tillfredställande sätt än om man hade haft 72 respondenter viket skulle ha gett en lärartäthet av 

nästan en lärare på fyra elever. 

Det ska dock tydligt poängteras att antalet respondenter uppenbarligen inte är tillräckligt för 

att kunna uttala sig om hela urvalspopulationen: 72 engelsklärare på gymnasieskolor i en 

mellanstor stad i Sverige. Detta innebär att delstudie 1 inte kommer att göra anspråk på eller 

ha för avsikt att dra definitiva slutsatser om den urvalspopulation som valts utan istället 

analysera vad ungefär 40 % av urvalspopulationen svarade på enkäterna, det vill säga 

redogöra för de trender och mönster i åsikter och attityder som finns inom denna grupp 

respondenter.  
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 7. Resultat och Analys: Delstudie 1 

Enkäten till delstudien skickades ut till 72 engelsklärare på olika gymnasieskolor. 29 av 72 

möjliga engelsklärare svarade på enkäten vilket innebär att denna delstudie inte kommer att 

göra anspråk på eller ha för avsikt att dra definitiva slutsatser om den urvalspopulation som 

valts utan istället analysera vad ungefär 40 % av urvalspopulationen svarade på enkäterna, det 

vill säga redogöra för de trender och mönster i åsikter och attityder som finns inom denna 

grupp respondenter. 

Resultatdelen är indelad i sex huvuddelar. I den första delen presenteras svaren på den 

bakgrundsinformation (formell utbildning, modersmål, undervisningserfarenhet, behörighet, 

kön, etc.) som lärarna uppgav för att ge en bakgrund till vilka respondenterna är. I den andra 

delen presenteras de undervisningssituationer där lärarna uppger att de ofta använder svenska 

och engelska, deras åsikter om och attityder till språkbruket inom engelskundervisningen och 

även vilka faktorer som lärarna anser påverkar undervisningsspråket. I den tredje delen 

kommer lärarnas tolkning och förhållningssätt till läroplanens direktiv om språkanvändningen 

inom engelskundervisningen att presenteras och analyseras. I den fjärde delen presenteras 

lärarnas uppskattning av elevernas användning av svenska under engelsklektionerna. Den näst 

sista delen utgörs av en sammanställning av lärarnas attityder och åsikter till 

språkanvändningen i engelskundervisningen. Den sista delen utgörs av en sammanfattande 

diskussion av de centrala delarna av resultaten. 

7.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

De 29 respondenter som deltog i studien bestod av 22 kvinnliga lärare, sex manliga lärare 

och en respondent som valt att identifiera sig som hen (Det ska tilläggas att en respondent 

uppgav ’’Män’’ på frågan om könstillhörighet men detta tolkades som en manlig respondent 

därför att de andra svaren som uppgavs påvisade att de rörde sig om en person). 

Respondenternas medelålder är 43,3 år och de har i genomsnitt undervisat engelska i 14,3 år 

(en respondents svar räknades inte med då svaret var svårt att tolka). Respondenterna arbetar 

på nio olika gymnasiekolor i en mellanstor stad i Sverige. Alla respondenter uppger att de är 

behöriga engelsklärare förutom en som fortfarande är lärarstudent. Vad gäller antalet 

engelsklektioner i veckan har respondenterna i genomsnitt 6,8 engelsklektioner i veckan. 

Undersökningen visar även att fyra respondenter har ett annat modersmål än svenska, varav 

en av dessa har engelska som modersmål, en respondent med både engelska och svenska som 
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modersmål, en respondent med persiska som modersmål, en respondent med italienska som 

modersmål, samt att resten av respondenterna har svenska som modersmål. 

Det man kan konstatera utifrån den information som uppges ovan är att respondenterna är 

en relativt erfaren grupp lärare då undervisningserfarenheten i ämnet engelska är 14,3 år samt 

därför att antal engelsklektioner i veckan är 6,8 lektioner och därför att de allra flesta lärare är 

behöriga engelsklärare. Undersökningen har dessutom lyckats få åtminstone en respondent 

från många olika gymnasieskolor vilket innebär en stor spridning bland respondenterna något 

som är positivt då olika skolor kan ha olika undervisningstraditioner och kulturer. Vad gäller 

könsfördelningen är antalet kvinnliga respondenter mycket högre än motsvarande antal 

manliga respondenter som utgör cirka 21 % av det totala antalet respondenter. 

7.2 Respondenternas åsikter och attityder till och användning av svenska och engelska 

som undervisningsspråk samt vilka faktorer som påverkar undervisningsspråket 

Denna del av resultatdelen består, som tidigare nämnts, av en redovisning av de 

undervisningssituationer där lärarna uppgett att de ofta  använder svenska och engelska, vad 

lärarna svarat på de enkätfrågor som har med deras åsikter och attityder till att använda 

svenska och engelska i engelskundervisningen att göra samt vilka faktorer som de anser 

påverkar undervisningsspråket. 

7.2.1 Undervisningssituationer då lärarna använder svenska och engelska 

 

Jag använder ofta svenska när jag…                 Jag använder ofta engelska när jag… 
Figur 2 och 3: Undervisningssituationer då respondenterna använder svenska och engelska 

Figur 2 visar i vilka undervisningssammanhang respondenterna ofta använder svenska. 

Totalt sett uppgavs 76 svar. De tre mest frekventa svarsalternativen är ’’talar om betyg och 

bedömning’’ där 29 % (22 personer) ofta använder svenska, ’’förklarar engelsk grammatik’’ 



 

29 

 

där 22 % (17 personer) ofta använder svenska samt ’’märker att eleven inte förstår’’ där 14 % 

(11 respondenter) ofta använder svenska. Andra mindre frekventa svarsalternativ inkluderar 

’’förklarar svåra engelska ord’’ där 11 % (8 personer) ofta använder svenska, ’’Övriga’’ där 

11 % (8 personer) angett att de ofta använder svenska, ’’talar om något som inte är 

ämnesrelaterat’’ där 9 % (7 personer) ofta använder svenska, ’’ger instruktioner om vad 

eleverna ska göra under lektionen’’ som angetts av 3 % (2 personer) samt ’’gör en 

genomgång’’ där 1 % (1 person) angett att vederbörande ofta använder svenska. Ett exempel 

på svar från de som angett svarsalternativet ’’Övriga’’ är ’’vid presentation av nationella 

prov’’. Observera att respondenterna kunde välja fler än ett svarsalternativ i detta fall.  

Figur 3 visar i vilka undervisningssituationer respondenterna ofta använder engelska. 

Totalt uppgavs 139 svar. De tre mest frekventa svarsalternativen är ’’ger instruktioner om vad 

eleverna ska göra under lektionen’’ där 21 % (29 personer, det vill säga samtliga 

respondenter) ofta använder engelska, ’’gör en genomgång’’ där 19 % (27 personer) svarat att 

de ofta använder engelska samt ’’talar om något som inte är ämnesrelaterat’’ där 16 % (22 

personer) svarat att de ofta använder engelska. Andra undervisningsmoment där 

respondenterna ofta använder engelska är ’’förklarar svåra engelska ord’’ där 15 % (21 

personer) ofta använder engelska, ’’märker att elev inte förstår’’ där 11 % (15 personer) svarat 

att de ofta använder engelska, ’’förklarar engelsk grammatik’’ där 10 % (14 personer) svarat 

att de ofta använder engelska, ’’talar om betyg och bedömning’’ där 6 % (8 personer) svarat 

att de ofta använder engelska samt ’’Övriga’’ där 2 % (3 personer) angett att de ofta använder 

engelska. Observera att respondenterna kunde välja fler än ett alternativ i detta fall. 

Viktigt att tillägga angående de ovanstående diagrammen är att relativt ofta har 

respondenterna uppgett ett svarsalternativ i enkätfrågan som berör undervisningssammanhang 

där svenska ofta används och sedan uppgett samma svarsalternativ i enkätfrågan som berör 

undervisningssammanhang där engelska ofta används. Detta är ett intressant resultat i sig 

därför att de antyder att vissa lärare uppger att de inte alltid är konsekventa med sitt språkbruk 

i engelskundervisningen och detta faktum gör att resultatet från diagrammen blir mer 

svårtolkade.  

Det faktum att diagrammen uppvisar olika antal svar, det vill säga att det totala antalet svar 

i figur 3 var betydligt fler (139 svar) än i figur 2 (76 svar), bekräftar att lärarna uppger att de 

använder engelska i fler undervisningssituationer än de använder svenska, vilket är föga 

förvånansvärt då läroplanen för engelska för gymnasieskolan förskriver detta. Samtidigt 

uppger dock många att de ofta använder svenska i vissa undervisningssammanhang vilket det 

första diagrammet visar.  
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När det kommer till grammatiska förklaringar har tidigare studier visat att både lärare och 

elever är positivt inställda till att använda modersmålet som undervisningsspråk (Se Kim & 

Petraki 2009). I ljuset av detta är det intressant att konstatera att ’’förklarar engelsk 

grammatik’’ uppgetts av näst flest respondenter i figur 2 som utreder användningen av 

svenska samtidigt som en betydande andel angett att de använder engelska som 

undervisningsspråk när det kommer till att förklara grammatiska regler. 

7.2.2 Faktorer som påverkar undervisningsspråket 

 

Jag anpassar mitt undervisningsspråk utefter… 

 

Figur 4: Faktorer som påverkar valet av undervisningsspråk 

Ovanstående figur visar vilka faktorer som respondenterna anser påverkar 

undervisningsspråket. Totalt uppgavs 51 svar. Den faktor som flest personer ansåg påverkar 

anpassningen av undervisningsspråket var ’’olika gruppers behov’’ där 35 % (18 personer) 

uppgett att detta var en viktig faktor. Den faktor som näst flest personer hade uppgett som en 

faktor som påverkar undervisningsspråket var ’’olika individuella behov’’ där 33 % (17 

personer) angett detta som en viktig faktor i frågan. 20 % (10 personer) ansåg att faktorn 

’’uppgifters svårighetsgrad’’ var en viktig faktor medan 12 % (6 personer) ansåg att 

’’Övriga’’ faktorer påverkade anpassningen av undervisningsspråket. Observera att 

respondenterna kunde välja fler än ett svarsalternativ i detta fall. 

En av de respondenter som uppgav svarsalternativet ’’Övriga’’ svarade på följande sätt: 

’’I don’t think it’s a problem for the students that I always speak English!’’ 

Ovanstående citat uttrycker en tydlig attityd och framförallt åsikt kring att använda 

målspråket, alltså engelska, i engelskundervisningen. Det skulle vara intressant att fråga 

denna respondent om det finns några nackdelar med att mer eller mindre utesluta modersmålet 

i undervisningen. Citatet är även intressant att analysera ur ett sociolkulturellt perspektiv. Som 

redan nämnts är språket ett viktigt verktyg för interaktion och grupptillhörighet mellan 

människor och att känna sig bekväm i att använda ett språk är således en förutsättning för att 

interaktionen ska lyckas och för att känna grupptillhörighet (Grim 2010). Det skulle vara 
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intressant att veta hur respondenten förhåller sig till detta och hur hon motiverar denna åsikt 

från ett sociolingvistiskt perspektiv. 

7.2.3 Lärarnas åsikter om undervisningsspråket 

 

Att i princip bara använda engelska som undervisningsspråk anser jag vara… 

 

Figur 5 och 6: Respondenternas åsikter kring att enbart använda engelska som undervisningsspråk 

Figur 5 visar respondenternas åsikter kring att i princip enbart använda engelska i 

undervisningen. Det svarsalternativ som flest respondenter, nämligen 62 % (18 personer), 

angav var ’’absolut möjligt; det gäller att använda vissa strategier’’ medan svarsalternativet 

’’möjligt med vissa elever, andra inte’’ angavs av 21 % (6 personer), ’’en omöjlighet eftersom 

modersmålet är nödvändigt ibland’’ angavs av 7 % (2 personer), ’’Övriga’’ angavs av 7 % (2 

personer) samt ’’möjligt i vissa grupper, andra inte’’ som angavs av 3 % (1 person). 

Observera att respondenterna i detta fall ombads att välja det svarsalternativ som bäst beskrev 

deras åsikt i frågan. 

Figur 6 visar respondenternas åsikter kring att i princip enbart använda engelska som 

undervissningsspråk i engelskundervisningen. Det svarsalternativ som flest personer angav, 

nämligen 45 % (13 personer) var ’’nödvändigt, ju mer engelska de får kontakt med desto 

bättre’’ medan 24 % (7 personer) angav svarsalternativet ’’bra att sträva efter med detta är 

dock inte alltid möjligt’’, 14 % (4 personer) angav svarsalternativet ’’beroende av gruppens 

eller elevens förmågor och kunskaper i språket’’, och 10 % (3 personer) angav  

svarsalternativet ’’Övriga’’ samt 7 % (2 personer) angav svarsalternativet ’’opedagogiskt, då 

inlärningen av andra språk måste ske med modersmålets hjälp’’. Observera att respondenterna 

ombads välja det svarsalternativ som bäst beskrev deras åsikt i frågan.  

Det som är intressant att konstatera när man jämför dessa två figurer är att majoritetssvaren 

från de båda figurerna inte motsäger varandra, det vill säga de flesta har angett att det tycker 

att det är ’’absolut möjligt’’ att i princip bara använda engelska som undervisningsspråk samt 

att det är ’’nödvändigt’’ att bara använda engelska som undervisningsspråk. Detta kan tolkas 
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som att respondenterna inte bara ser principen om att använda engelska som ett ideal utan som 

något som också är genomförbart i praktiken. 

Eftersom många lärare i figur 4 i avsnitt 7.2.2 uppgett att de anpassar sitt 

undervisningsspråk utefter gruppers olika behov har följande tabell inkluderats: 

Tabell 1: Skillnaden i åsikter om undervisningsspråket mellan lärare som undervisar 

högskoleförberedande program, yrkesförberedande program och de som undervisar både yrkes- och 

högskoleförberedande program 

Att i princip bara använda engelska som undervisningsspråk anser jag vara… 

 ’’nödvändigt, 

ju mer 

engelska de 

får kontakt 

med desto 

bättre’’ 

’’beroende  

av gruppens 

eller elevens 

förmågor 

och 

kunskaper i 

språket’’ 

’’bra att 

sträva 

efter men 

detta är 

dock inte 

alltid 

möjligt’’ 

’’opedagogiskt, 

då inlärning av 

andra språk 

måste ske med 

modersmålets 

hjälp’’ 

Eget 

svar 

Totalt 

antal 

respon-

denter 

Respondenter som 

undervisar i 

högskoleförberedan-

de program  

7 2 5 0 1 15 

Respondenter som 

undervisar i 

yrkesförberedande 

program  

0 0 2 1 1 4 

Respondenter som 

undervisar i både 

yrkesförberedande 

och 

högskoleförberedan-

de program  

4 1 0 1 1 7 

 

Ovanstående tabell visar skillnaderna mellan de olika lärarkategorierna när det kommer till 

åsikter om att som princip bara använda engelska i undervisningen. Notera att respondenterna 

är totalt 26 stycken, vilket innebär att tre respondenter inte passade in i någon av de tre 

kategorierna. Eftersom antalet respondenter skiljer sig mellan de olika lärarkategorierna kan 

inga slutgiltiga slutsatser göras. Däremot kan man diskutera tänkbara tendenser bland 

lärarkategorierna. Det man kan konstatera (om man utgår från majoritetssvaren) är att 

framförallt de lärare som undervisar i högskoleförberedande program, men även de som 

undervisar i både yrkes- och högskoleförberedande program, är mer positivt inställda till att 
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strikt använda engelska som undervisningsspråk medan de lärare som enbart undervisar i de 

yrkesförberedande programmen uttrycker en något mindre positiv inställning till denna 

princip. Denna tolkning förstärks av de två svarsalternativ som uppgetts i kategorin 

’’Respondenter som undervisar i yrkesförberedande program’’ då svarsalternativet 

’’opedagogiskt, då inlärning av andra språk måste ske med modersmålets hjälp’’ uppgavs 

samt det svar som uppgetts under ’’eget svar’’ som visserligen uppger att det är en bra princip 

men att det inte alltid går att efterfölja. Dessa svar visar inte samma positiva inställning till 

principen om att bara använda engelska i undervisningen. Dessutom har ingen av 

respondenterna i denna kategori angett svarsalternativet ’’nödvändigt, ju mer engelska de får 

kontakt med desto bättre’’, vilket också tyder på en något mindre positiv inställning till den 

sagda principen från de yrkesföreberedande programmens sida. 

Tidigare studier har visat att engelsklärare är mer positivt inställda till att använda 

modersmålet mer med lågpresterande elever samt nybörjarelever (Al-Nofaie 2010:78). Man 

skulle kunna diskutera om detta kan kopplas till de yrkesförberedande programmen då dessa 

elever kan tänkas vara mindre teoretiskt inriktade eftersom de valt yrkesprogram med lägre 

teoretiska ambitioner. Dessa program är dessutom inte högskoleförberedande. Detta 

resonemang är förstås mycket generaliserande men det finns dock substans i det faktum att de 

yrkesföreberedande programmen inte har samma akademiska ambitioner som de teoretiska 

programmen som ofta är högskoleförberedande och en logisk konsekvens är att 

yrkesprogrammen då inte lockar till sig elever med lika stort intresse för teoretiska ämnen. 

Precis som nämndes tidigare visar Kim & Petrakis studie (2009) att de lärare med engelska 

som modersmål var mer negativt inställda till användningen av elevernas modersmål i 

engelskundervisningen medan de lärare som delar samma modersmål med eleverna var mer 

positiva till att använda modersmålet. Eftersom det var så få respondenter med engelska som 

modersmål jämför denna delstudie inte skillnaden i åsikter mellan engelsklärare som har 

engelska som modersmål med engelsklärare som inte har engelska som modersmål. Värt att 

kommentera är dock att den enda respondenten som enbart har engelska som modersmål (det 

fanns en annan respondent med både svenska och engelska som modermål) var positivt 

inställd till ett dominant målspråksanvändande i engelskundervisningen. Respondenten 

uppgav följande när den uppgav i vilka undervisningssammanhang den ofta använder 

svenska: ’’I only ever use Swedish to translate words and phrases.’’ Detta antyder att denna 

respondents attityder och åsikter kring ämnet motsvarar den trend som Kim & Petraki (2009) 

noterat bland de lärare med engelska som modersmål. 
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För att fördjupa ämnet om språkanvändningen inom engelskundervisningen och för att 

direkt koppla det till språkdidaktik fick respondenterna följande påstående att ta ställning till: 

Den bästa strategin för att lära ut ett andraspråk… 

 

 

 

Figur 7: Respondenternas åsikter om den bästa strategin för att lära ut ett andraspråk 

Ovanstående figur visar respondenternas åsikter kring den bästa metoden för att lära ut ett 

främmande språk. Undersökningen visar att 52 % (15 personer) av respondenterna ansåg att 

svarsalternativet ’’använda målspråket så mycket som möjligt’’ var den bästa strategin, att 45 

% (13 personer) ansåg att ’’sträva efter att använda så mycket engelska som möjligt men att 

använda modersmålet enstaka tillfällen’’ var den bästa strategin, att 3 % (1 person) angav 

svarsalternativet ’’Övriga’’ samt att ingen angav svarsalternativet ’’använda modersmålet som 

stöd i undervisningen regelbundet’’. Observera att respondenterna i detta fall ombads välja det 

svarsalternativ som bäst beskrev deras åsikt i frågan.  

Ovanstående resultat är intressant att diskutera utifrån det teoretiska paraplybegreppet 

’’metodisk pluralism’’ som Tornberg (2009) talar om. Precis som tidigare nämnts menar 

Tornberg (2009) att man inom modern språkpedagogik inte anser att det finns några 

undervisningsmetoder som är bättre än andra. Figuren visar dock att majoriteten av 

respondenterna anser att när det kommer till valet av undervisningsspråk finns det en bättre 

strategi än andra, nämligen att tala på målspråket så mycket som möjligt. Det ska dock 

tilläggas att respondenterna var tvungna att välja det svarsalternativ som bäst beskrev deras 

åsikt. En respondent, som representerar en minoritet, uppgav dessutom ett eget svarsalternativ 

som intar ett metodisk pluralistiskt synsätt på frågan: 

’’tror inte att det finns bara ett svar’’  

Att ingen av respondenterna angav svarsalternativet ’’använda modersmålet som stöd i 

undervisningen regelbundet’’ är ett mycket intressant resultat i sig därför att det antyder att 

lärarna inte ser modersmålet som ett verktyg eller tillgång i klassrummet och att man inte ser 

ett behov av att använda svenska i undervisningen. Detta resultat går emot Grims (2010: 194) 
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teori om att använda modersmålet som stöd vid inlärning av ett andraspråk. En tänkbar 

förklaring till denna tolkning är att lärarna förväntar sig att eleverna har nått en viss 

kompetensnivå i språket efter flera års studier och att det då följaktligen inte finns ett uttalat 

behov att använda svenska i undervisningen. 

7.3 Respondenternas åsikter och tolkning av läroplanens direktiv 

Detta delavsnitt syftar till att redovisa hur respondenterna som deltagit i undersökningen 

tolkat läroplanens direktiv i frågan om undervisningsspråket i engelskundervisningen. 

Följande diagram har inkluderats: 

Läroplanens direktiv om att ’’i allt väsentligt’’ (Skolverket 2011: 53) bedriva 

engelskundervisningen på engelska är… 

 

Figur 8: Respondenternas åsikter om läroplanens direktiv i frågan om språkanvändningen inom 

engelskundervisningen 

Ovanstående figur visar respondenternas åsikter om läroplanens direktiv om språkbruket 

inom engelskundervisningen.  Undersökningen visar att en stor majoritet, 83 % (24 personer), 

angett svarsalternativet ’’förenligt med vad jag själv som professionell lärare anser om valet 

av undervisningsspråk i engelskundervisningen’’, att 14 % (4 personer) angett 

svarsalternativet ’’delvis förenligt med vad jag själv som professionell lärare anser om valet 

av undervisningsspråk i engelskundervisningen’’, att 3 % (1 person) angett svarsalternativet 

’’jag är osäker på vad jag tycker i frågan’’ samt att ingen angett svarsalternativen ’’Övriga’’ 

och ’’inte förenligt med vad jag själv som professionell lärare anser om valet av 

undervisningsspråk i engelskundervisningen.’’ Observera att respondenterna i detta fall 

ombads att välja det svarsalternativ som bäst beskrev deras åsikt i frågan.  

Efter att respondenterna fick svara på sina förhållningssätt till läroplanens direktiv fick de 

ta ställning till vad direktivet innebär  för dem i praktiken: 

Med ’’Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska’’ (Skolverket 2011: 53) 

menas att jag som yrkesutövande lärare… 
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Figur 9: Respondenternas tolkning av läroplanens direktiv om språkbruket i engelskundervisningen 

Ovanstående figur visar respondenternas tolkning av läroplanens direktiv om språkbruket i 

engelskundervisningen. Undersökning visar att 41 % (12 personer) angett svarsalternativet 

’’måste till allra största del bedriva undervisningen på engelska med endast ett fåtal 

undantag’’, att 34 % (10 personer) angett svarsalternativet ’’har mandat att avgöra när ett 

undervisningsmoment tillåts bedrivas på svenska’’, att 17 % (5 personer) angett 

svarsalternativet ’’måste använda engelska när innehållet är i undervisningssyfte, det vill säga 

jag tillåts använda svenska då jag t. ex. informerar om utvecklingssamtal, aktuella händelser 

på skolan, ger tillsägelser, etc.’’ samt att 7 % (2 personer) angett svarsalternativet ’’Övriga’’. 

Observera att respondenterna i detta fall ombads välja det svarsalternativ som bäst beskrev 

deras åsikt i frågan. 

En intressant aspekt att diskutera om man jämför figurerna 8 och 9 är att visserligen uppger 

majoriteten av respondenterna att läroplanens direktiv om undervisningsbruket stämmer 

överens med deras professionella uppfattningar i frågan men när man ber dem ta ställning till 

hur de tolkar detta direktiv visar det sig att lärarna till viss del är oeniga då svenskans roll i 

undervisningen uttrycks på olika sätt och med olika nyanser. De flesta uppger att läroplanens 

direktiv innebär att man tillåts använda svenska vid ett fåtal tillfällen medan nästan lika 

många uppger att det är upp till läraren att avgöra när man kan använda svenska i 

undervisningssyfte. Denna jämförelse påvisar alltså att de flesta håller med om läroplanens 

direktiv men antyder samtidigt att lärarna delvis har olika uppfattningar kring vilket 

handlingsutrymme detta direktiv ger uttryck för när det kommer till svenskans roll i 

engelskundervisningen.  

7.4  Lärarnas uppskattning av elevernas bruk av svenska under engelsklektionerna  

Detta delkapitel syftar till att redovisa lärarnas uppskattning av elvernas användning av 

svenska i engelskundervisningen  där lärarna ombads uppge hur stor andel av taltiden 

eleverna talar svenska. 
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Tabell 2: Respondenternas uppskattning av elevernas användning av svenska under engelsklektionerna 

Hur mycket svenska talar eleverna i genomsnitt under engelsklektionerna? 

Svarsalternativ Antalet respondenter (%) 

Mellan 26-50 % av taltiden 14 (48 %) 

Mindre än 25 % av taltiden 7 (24 %) 

Mellan 51-75 % av taltiden 5 (17 %) 

Över 76 % av taltiden 3 (10 %) 

 

Ovanstående tabell visar respondenternas uppskattning av elevernas användning av 

svenska under engelsklektionerna. Studien visar att majoriteten, 48 % (14 personer) 

uppskattar att eleverna talar svenska ’’Mellan 26-50 % av taltiden’’, att 24 % (7 personer) 

uppskattar att eleverna talar svenska ’’Mindre än 25 % av taltiden’’, att 17 % (5 personer) 

uppskattar att eleverna talar svenska ’’Mellan 51-75 % av taltiden samt att 10 % (3 personer) 

uppgett att eleverna talar svenska ’’Över 76 % av taltiden’’. Observera att respondenterna i 

detta fall ombads välja det svarsalternativ som bäst beskrev deras åsikt.  

En aspekt som är intressant att notera är att endast 8 av 29 respondenter uppgett att deras 

elever talar mer svenska än engelska under lektionerna. Detta kan tolkas som att många elever 

känner sig bekväma med att använda engelska – något som i sin tur kan kopplas till 

engelskans unika ställning i världen och det faktum att engelskan omger oss mycket i 

vardagen vilket uttrycks i läroplanen för engelska (Skolverket 2011). Det ska dock tilläggas 

att dessa uppgifter utgår från lärarnas uppskattning av elevernas användning av svenska vilket 

således inte kan tolkas som ett objektivt faktum. Det ligger trots allt i lärarnas uppdrag att få 

eleverna att träna engelska så mycket som möjligt och om man då uppger att ens elever inte 

talar så mycket engelska under lektionerna ifrågasätts och utmanas lärarens kompetens. Man 

kan med andra ord ifrågasätta hur ärliga och objektiva lärarna har varit när de svarat på denna 

fråga. 

När man jämför lärare som undervisar i de högskoleförberedande programmen med lärare 

som undervisar i de yrkesförberedande programmen och lärare som undervisar i både de 

yrkes-och högskoleförberedande programmen visar undersökningen att majoritetssvaret från 

de som undervisar i högskoleförberedande program är att deras elever använder svenska 

mellan 26-50 % av taltiden. Vad gäller de lärare som undervisar i de yrkesförberedande 

programmen är majoritetssvaret över 76 % av taltiden och majoriteten av de lärare som 

undervisar både yrkes- och högskoleförberedande program har uppgett att deras elever 

använder svenska mellan 26-50 % av taltiden.  
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Med anledning av att antalet respondenter skiljer sig mellan de olika lärarkategorierna då 

antalet lärare som undervisar i högskoleförberedande program var 15 personer, och de som 

undervisar i de yrkesförberedande program var fyra personer samt de som undervisar i både 

yrkes- och högskoleförberedande program var sju personer, kan en definitiv slutsats givetvis 

inte dras i denna jämförelse. Däremot kan man konstatera att tolv av 22 lärare som undervisar 

högskoleförberedande program och de som undervisar både yrkes- och högskoleförberedande 

program anser att deras elever talar svenska mellan 26-50 % av taltiden medan 

majoritetssvaret från de lärare som undervisar i enbart yrkesförberedande program var att 

deras elever talar svenska över 76 % av taltiden. Denna distinktion mellan lärarkategorierna 

kan ge en fingervisning om att elever som läser högskoleförberedande program talar mindre 

svenska än de som läser yrkesförberedande program. Man bör dock erinra sig om att 

ovanstående uppgifter utgått från lärarnas uppskattning av elevernas användning av svenska i 

engelskundervisningen, vilket ger ytterligare ett skäl till att inte dra definitiva slutsatser utan 

istället diskutera tänkbara anledningar till lärarnas uppskattningar av elevernas 

språkanvändning.  En tänkbar orsak till den svaga tendens som visar att högskoleförberedande 

elever talar mindre svenska än de som läser yrkesförberedande program är att de elever som 

läser högskoleförberedande program har större ambitioner att lära sig engelska för att de är 

mer teoretiskt inriktade än de elever som läser yrkesförberedande program. Att de elever som 

läser högskoleförberedande program valde just att läsa ett sådant program indikerar att de har 

ett intresse för teoretiska ämnen.  

7.5 Sammanställning av lärarnas attityder och åsikter till språkanvändningen 

De svarsalternativ som respondenterna har uppgett när det kommer till attityder och åsikter 

till att använda svenska och engelska i engelskundervisningen visar en tydlig trend, nämligen 

att majoritetetsvaren av respondenterna har valt de svarsalternativ som förespråkar ett strikt 

användande av målspråket i engelskundervisningen, vilket är i linje med Krashens (1989) 

teori om att uteslutande använda målspråket i undervisningen. Nedanstående tabell 

sammanfattar vilka majoritetssvar som uppgetts på de frågor som rör åsikter och attityder till 

att använda engelska och svenska i undervisningen: 
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Tabell 3: Sammanställning av majoritetssvaren av enkätfrågorna om undervisningsspråket 

Figur 5:  

Att i princip bara 

använda engelska som 

undervisningsspråk 

anser jag vara… 

Figur 6:  

Att i princip bara 

använda engelska som 

undervisningsspråk 

anser jag vara… 

Figur 7:  

Den bästa 

strategin för att 

lära ut ett 

andraspråk 

är… 

Figur 8:  

Läroplanens direktiv om att ’’i 

allt väsentligt’’ (Skolverket 

2011: 53) bedriva 

engelskundervisningen på 

engelska är… 

Absolut möjligt; det 

gäller att använda vissa 

strategier (62 %) 

Nödvändigt, ju mer 

engelska de får kontakt 

med desto bättre (45 %) 

Använda 

målspråket så 

mycket som 

möjligt (52 %) 

Förenligt med vad jag själv som 

professionell lärare anser om 

valet av undervisningsspråk i 

engelskundervisningen (83 %) 

 

Förutom att ovanstående tabell visar en tydlig trend bland respondenterna är ovanstående 

resultat intressant ur en annan synpunkt. Om man jämför resultaten från ovanstående tabell 

med resultatet från den första figuren i avsnitt 7.2 ser man att många respondenter ändå har 

svarat att de ofta använder svenska i vissa sammanhang (speciellt när man talar om betyg och 

bedömning samt när man förklarar engelsk grammatik). Man skulle kunna tolka detta som att 

lärarna tycker att principen om att bedriva undervisningen på engelska är nödvändig och 

genomförbar men att de ändå inte efterföljer det fullt ut vilket den första figuren antyder.  

Intressant att notera när det kommer till lärarnas åsikter kring undervisningsspråket i 

klassrummet är att om man delar in lärarna utefter undervisningserfarenhet enligt kategorierna 

0-10-års erfarenhet, 11–20-års erfarenhet, 21–30-års erfarenhet samt 31–40-års erfarenhet 

finner man att majoritetssvaren (och i en av kategorierna samtliga respondenter) från alla 

dessa lärarkategorier motsvarar den uppfattning som de flesta respondenter uppgett, nämligen 

svarsalternativet ’’absolut möjligt; det gäller att använda vissa strategier’’. 

Undervisningserfarenheten verkar alltså inte ha någon inverkan på hur man ser på valet av 

undervisningsspråket i klassrummet.  

Med tanke på att undersökningen visar den sagda trenden som uttrycker tydliga åsikter och 

attityder till språkbruket inom engelskundervisningen kan man diskutera hur pass medvetna 

respondenterna är kring de potentiella nackdelar som enligt forskning finns med att i princip 

bara använda målspråket i undervisningen och därmed exkludera modersmålet i mer eller 

mindre utsträckning. Som nämnts tidigare kan ett strikt användande av målspråket påverka 

relationen mellan läraren och eleven då målspråket kan skapa en barriär (Mirza & Mahmud & 

Jabbar 2012: 72). Butzkamm (2011) tillsammans med andra forskare på området betonar 

dessutom modersmålet som ett verktyg vid inlärning av andra språk därför att, som 
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Butzkamm uttrycker det, “[...] the mother tongue lays the cognitive foundations for all 

subsequent language learning.’’ (Butzkamm 2011: 379). Respondenternas svar ger inget 

uttryck för att modersmålet kan ses som ett hjälpmedel vid andraspråkinlärning. 

Denna positiva inställning till att nästan enbart använda målspråket som 

undervisningsspråk är intressant att diskutera i anslutning till det sociokulturella  perspektivet 

som tidigare redogjorts för. Grim (2010) menar, som tidigare nämnts, att språket är en viktig 

del av interaktionen mellan människor och för att känna grupptillhörighet vilket han menar att 

man gör när läraren och eleverna använder det språk som de känner sig bekväma med. Det 

skulle vara intressant att veta hur lärarna förhåller sig till detta, det vill säga om och hur de 

reflekterat över att ett dominant målspråksanvändande kan orsaka störningar i interaktionen 

mellan eleverna och läraren. En tänkbar teori skulle kunna vara att lärarna har höga 

förväntningar på elevernas engelskkunskaper då eleverna läser engelska steg 5 och därmed 

förväntar sig att eleverna känner sig bekväma med att tala engelska. Kursmålen för engelska 

steg 5 är trots allt relativt höga. 

7.6 Sammanfattande diskussion 

Precis som nämndes inledningsvis har denna undersökning inte för avsikt att uttala sig om 

hela urvalspopulationen, det vill säga 72 engelsklärare i en mellanstor stad i Sverige, då 

antalet respondenter som deltog i undersökningen inte skulle göra det rättvisa. Det som denna 

undersökning kan uttala sig om är cirka 40 % av denna grupp som visade sig arbeta vid olika 

skolor, undervisa i diverse gymnasieprogram, ha olika mycket undervisningserfarenhet och 

vara av olika åldrar vilket är positivt ur en analyssynpunkt därför att respondenterna 

representerar då en lärarkår med olika utgångspunkter och referensramar.  

Enkätundersökningen påvisar en tydlig trend bland respondenterna, nämligen att de är 

positivt inställda till att använda målspråket så mycket som möjligt i undervisningen, att detta 

är möjligt att genomföra, att de flesta anpassar språkbruket efter gruppers behov samt att 

använda målspråket så mycket som möjligt är den bästa strategin för att lära ut ett andraspråk.  

Paradoxalt nog finns det flera faktorer som motsäger och nyanserar denna tendens i åsikter 

och attityder till att i princip bara använda engelska som undervisningsspråk i 

engelskundervisningen. Majoriteten av respondenterna uppger trots allt att de i vissa 

sammanhang, främst när det kommer till betyg och bedömning samt förklaring av engelsk 

grammatik, ofta använder svenska som undervisningsspråk, vilket på ett sätt både nyanserar 

och motsäger den starka trenden för ett dominant användande av målspråket. Sett ur detta 
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perspektiv tycks det finnas en viss diskrepans mellan vad lärarna anser och hur de handlar när 

det kommer till valet av undervisningsspråk.  

En annan faktor, nämligen lärarens handlingsutrymme som diskuterats i avsnittet om de 

teoretiska utgångspunkterna, som nyanserar den relativt starka trenden som nämndes 

inledningsvis är att lärarna är i sitt yrkesutövande styrda av läroplanens direktiv om 

undervisningsspråket i engelskundervisningen vilket också sannolikt påverkar deras attityder 

och åsikter kring ämnet i fråga, något som deras egna åsikter som professionella lärare 

förmodligen också gör. Man kan således diskutera hur fria lärarna känner sig att uttala sig om 

en fråga som läroplanen till stor del, men ändå inte helt, tagit ställning till och som de är 

skyldiga att följa.  

En annan intressant aspekt kopplad till läroplanens direktiv är vilket handlingsutrymme 

och tolkningsutrymme som lärarna uppfattar att de har när det kommer till valet av 

undervisningsspråk i engelskundervisningen. Lärarna är på det stora hela överens om att 

engelska ska var huvudspråket i undervisningen men när det kommer till svenskans roll i 

undervisningen finns det vissa nyanserade skillnader mellan lärarna. Visserligen svarar 

majoriteten att man bör använda svenska endast vid ett fåtal tillfällen i undervisningen men 

nästan lika många uppger att de tycker att läraren kan avgöra när man kan använda svenska. 

Vissa lärare väljer med andra ord att betona att det är läraren som avgör vilka dessa 

undervisningssituationer är medan andra väljer att uppge att svenskan bör enbart användas vid 

ett fåtal tillfällen. Detta antyder en viss skillnad bland lärarna i uppfattningen om vilket 

handlingsutrymme läraren har när det kommer till svenskans roll i undervisningen. 

Den starka trend i åsikter och attityder till ett dominant målspråksanvändande som denna 

enkätundersökning uppvisar väcker frågor kring lärarnas medvetenhet om de potentiella 

nackdelar – som det finns belägg för i forskning om andraspråksinlärning – som finns med att 

exkludera modersmålet i andraspråksundervisningen. Endast två respondenter uppgav att 

inlärning av andra språk bör ske med modersmålets hjälp. Av denna undersökning att döma är 

det alltså tydligt att respondenterna inte värderar modersmålet som en tillgång vid 

andraspråksinlärning, vilket kan ha olika förklaringar. En tänkbar sådan är att lärarna 

förväntar sig att elevernas kunskaper i engelska är höga då de studerat engelska i många år 

samt att respondenterna som tidigare nämnts är styrda av läroplanens direktiv. Med anledning 

av detta skulle det vara intressant att till en annan gång fråga lärarna om de ser några 

nackdelar med att använda elevernas modersmål i mycket liten utsträckning. Det skulle även 

vara intressant att observera lärarnas lektioner för att på ett objektivt sätt undersöka hur 
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mycket svenska och engelska engelskärarnas faktiskt använder. Denna enkätundersökning är 

trots allt enbart uppbyggd på den information som lärarna själva uppgett. 

Denna enkätundersökning har utgått från ett teoretiskt paraplybegrepp kallat metodisk 

pluralism. Inom detta begrepp har två andra utgångspunkter inkluderats, nämligen de olika 

skolorna i frågan om modersmålets exkludering eller inkludering i andraspråksundervisningen 

där Grim (2010) förespråkar att modersmålet ska användas som stöd i undervisningen medan 

Krashen (1989) anser att målspråket ska användas uteslutande vid andraspråksinlärning. Det 

som denna delstudie tydligt visar är att lärarnas uppfattningar kring modersmålets och 

målspråkets roll generellt sätt liknar Krashens teori (1989) medan - av uppfattningara att 

döma - Grims (2010) och Cooks (2005) positiva inställning till att använda modersmålet som 

stöd i undervisningen avisas. Resultatet av studien väcker även frågan om det verkligen helt 

och hållet råder metodisk pluralism när det kommer till valet av undervisningspråket i 

språkundervisningen. De flesta lärare anser nämligen att det finns en bättre metod än andra 

när det kommer till bruket av undervisningsspråket: att använda målspråket så mycket som 

möjligt något som på ett sätt utmanar den metodiska pluralismen som enligt Tornberg (2009) 

anses råda i undervisningen.  

Frågan om exkludering eller inkludering av modersmålet i engelskundervisningen har som 

tidigare konstaterats beröringspunkter med en annan teoretisk utgångspunkt för detta arbete – 

det sociokulturella perspektivet på inlärning. Grim (2010) och Kagwesage (2013) menar, som 

tidigare nämnts, att språket är en viktig del av interaktionen mellan människor och för att 

känna grupptillhörighet vilket de menar att man gör när läraren och eleverna använder det 

språk som de känner sig bekväma med. Lärarnas positiva inställning till att använda 

målspråket så mycket som möjligt utmanar helt klart det sociokluturella perspektivet på 

inlärning.  
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8. Resultat och Analys: Delstudie 2 

Frågorna i enkäten kan delas in i fyra kategorier; elevens uppfattning om sin egen och 

lärarens språkanvändning samt elevens preferenser om sin egen och lärarens 

språkanvändning. Redovisningen av kartläggningens resultat struktureras därefter. Dessutom 

ingick nio inledande frågor om bakgrund, dessa analyserades för att söka efter statistiska 

samband bland svaren (ca 250 per fråga). 

Faktorerna födelseår och skola kunde ej analyseras på grund av att fördelningen av 

respondenterna inom de olika grupperna ej var tillräckligt jämt fördelade mellan de olika 

programmen. Påverkan av lärarens och vårdnadshavarnas modersmål kunde ej heller 

analyseras, på grund av att för få respondenter uppgav att deras lärare och vårdnadshavare 

hade engelska som modersmål. Faktorn betyg kunde inte heller analyseras på grund av att för 

få respondenter angav deras betyg från höstterminen i sina svar. 

Faktorn kön analyserades med avseende på grupperna pojkar (101 respondenter) och 

flickor (150 respondenter) och uppvisade signifikanta samband med svaren på fyra av 

frågorna; tre kring egen språkanvändning samt en rörande elevernas uppfattning om lärarens 

språkanvändning.  

Analysen med avseende på modersmål utfördes på två grupper; de som hade svenska som 

modersmål (223 respondenter) samt de med annat modersmål (24 respondenter). Grupperna 

som hade både engelska och svenska (två respondenter) och engelska (två respondenter) som 

modersmål kunde ej analyseras då de inte var tillräckligt stora. Modersmål visade sig vara en 

signifikant faktor på två av frågorna kring egen språkanvändning. Dessa två frågor 

kommenteras och diskuteras nedan. Som tidigare nämnt har elever med annat modersmål än 

svenska tagits med i alla beräkningar. Detta på grund av två anledningar; för det första anses 

dessa elever ha uppnått en tröskelnivå i det svenska språket och för det andra visade ANOVA-

testet inga statistiskt signifikanta skillnader mellan elever med svenska som modersmål och 

elever med annat modersmål än svenska (förutom i två frågor som redovisas nedan).  

Störst variation uppmättes bland  gymnasieprogrammen. Respondenterna läste följande 

program; BF - barn och fritidsprogrammet (19), BA - bygg och anläggningsprogrammet (41), 

HV - hantverksprogrammet (24), HT - hotell och turismprogrammet (14), HU - humanistiska 

programmet (29), NV - naturvetenskapsprogrammet (74), samt SA - 

samhällsvetenskapsprogrammet (52).  En markant skillnad upptäcktes mellan svaren från 

elever som läste yrkesprogrammen BF, BA, HV samt HT (98) och elever som läste de 
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högskoleförberedande programmen HU, NV samt SA (155). Dessa grupperingar undersöktes 

därmed närmare.  

8.1 Egen språkanvändning 

8.1.1 Kartläggning 

Elevernas egen språkanvändning visade sig vara situationsbunden (tabell 4). Mest svenska 

talades då de pratade med sina vänner om privata ämnen. Svenska var också det föredragna 

språket när eleverna talade sinsemellan om ämnesrelaterade ämnen. I båda dessa fall fanns en 

klar trend att använda mer svenska än engelska, det vill säga fördelningen mellan svaren 

visade en skevhet mot mer svenskanvändning. 

I situationer där eleverna talade med lärare visade svaren en U-fördelning då flertalet 

elever använde sig av antingen mer svenska eller mer engelska. Det fanns alltså två skilda 

trender. Dock var det var fler elever som använde sig av mer engelska än svenska. När 

eleverna ska utföra par- eller grupparbete var trenden att använda mer engelska än svenska, 

fördelningen visade alltså en skevhet mot mer engelskanvändning. 

Tabell 4: Kartläggning av egen språkanvändning, sorterade efter mest svenskanvändning (andel 

respondenter) 

0 – 15% 15 – 30% 30 – 45% >45% 

Hur mycket svenska talar du under 

följande situationer? 

Väldigt 

lite 

svenska 

En del 

svenska 

Svenska 

ungefär 

halva tiden 

Mer svenska 

än engelska 

Nästan 

bara 

svenska 

När du talar med en vän/vänner om 

privata ämnen 
4,3 12,3 7,5 17,8 58,1 

När du talar med en vän/vänner om 

ämnesrelaterade ämnen 
7,9 23,4 21,0 24,2 23,4 

När du talar med läraren i övrigt 30,9 22,1 13,7 13,7 19,7 

När du ber läraren förklara 

grammatikregler 
26,7 22,3 12,7 18,7 19,5 

När du ber läraren förklara svåra ord 24,2 27,0 15,5 14,7 18,8 

När du ber läraren om hjälp 36,1 17,9 13,5 19,0 13,5 

När du ska utföra par- eller grupparbete 23,9 30,7 24,7 12,7 8,0 

 

Att eleverna föredrar att använda svenska när de pratar med vänner om privata ämnen kan 

tänkas bero på att de känner en grupptillhörighet när de kommunicerar på sitt modersmål, 

något som Grim (2010:194) anger som en fördel med att använda modersmålet. 
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Elevernas språkanvändning när de pratar med läraren visade två stora grupper med skilda 

beteenden; somliga som uppger att de talar väldigt lite svenska samt somliga som talar 

mycket svenska. Återigen kan en möjlig förklaring hittas i Grims diskussion om 

grupptillhörighet där han anger att modersmålet kan vara ett verktyg i tillhörighetsskapandet 

både mellan elever och också mellan lärare och elever (2010: 194ff). Relationerna mellan 

läraren och eleverna kan se mycket olika ut och därför kan det tänkas påverka individuella 

elevers språkanvändning olika.  

I andra situationer ser man en trend mot mindre svenskanvändning. Till exempel när elever 

ska utföra par- eller grupparbete uppgav majoriteten att de använder väldigt lite svenska 

(79,3% använder svenska ungefär halva tiden eller mindre, se tabell 4). Tendensen att 

använda mindre svenska under denna situation kan bero på att aktiviteten är mer styrd av 

läraren samt mer inriktad på engelskinlärning (jämfört med när eleverna exempelvis ska prata 

om privata ämnen) och därför blir huvudspråket engelska.  

8.1.2 Kön 

Statistiskt signifikanta (p<0,05) skillnader uppmättes mellan pojkar och flickor i deras svar 

på tre av frågorna i enkäten. Pojkar uppgav att de använde sig av mindre svenska än flickor i 

tre undervisningssituationer: när de ber läraren om hjälp (figur 10 i bilaga 3), när de skulle 

utföra par- eller grupparbete (figur 11 i bilaga 3) samt när de talar med en vän/vänner om 

privata ämnen (figur 12 i bilaga 3). 

8.1.3 Modersmål 

Modersmål som faktor visade signifikant skillnad (p<0,05) bland svaren på två frågor: hur 

mycket svenska eleverna använde i situationer där de ber läraren att förklara svåra ord (figur 

13 i bilaga 3) samt hur mycket svenska eleverna använde i situationer där de ska utföra par- 

eller grupparbete (figur 14 i bilaga 3). Andelen elever som svarade att de använde svenska 

”ungefär halva tiden” eller oftare i de situationerna var större bland elever med svenska som 

modersmål än bland elever med annat modersmål.  

Att elever med annat modersmål än svenska visade sig använda mindre svenska än elever 

med svenska som modersmål i vissa situationer skulle kunna bero på att svenska elever 

använder sig mer av ”metalinguistic scaffolding” på sitt modersmål; det vill säga att de gärna 

vill ha hjälp av läraren på svenska, medan elever med annat modersmål inte har samma 

möjlighet att få sådan hjälp. Det kan också beror på att det finns flera elever med ett 

gemensamt modersmål annat än svenska som eleverna väljer att tala under olika situationer i 

engelsklektionerna. När det gäller par- eller grupparbete kan det kopplas till det som står ovan 
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gällande par- och grupparbeten som mer styrda och inriktade mot engelskinlärning. Elever 

med annat modersmål än svenska visar en tendens att förlita sig på andraspråket i dessa två 

situationer och samtidigt som jämförelsen mellan elever med olika modersmål är mycket 

intressant skulle en större urvalsgrupp med fler frågor kring de sociopsykologiska aspekterna 

av andraspråksinlärning behövas för att kunna diskutera de bakomliggande faktorerna fullt ut. 

I de resterande frågorna som eleverna fick ta ställning till visade resultaten inga signifikanta 

skillnader mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än 

svenska.  

8.1.4 Gymnasieprogram 

Signifikanta skillnader (p<0,01) uppmättes på samtliga svar mellan elever som läser de 

olika gymnasieprogrammen. Elever som läste på humanistiska, naturvetenskapliga samt 

samhällsvetenskapliga programmet talade betydligt mindre svenska än elever som läste på 

barn och fritids-, bygg och anläggnings-, hantverks- samt hotell och turismprogrammet (tabell 

14 i bilaga 3). Svaren på frågan om hur mycket svenska de talar när de talar med en 

vän/vänner om ämnesrelaterade ämnen (figur 15 i bilaga 3Figur ) illustrerar detta mönster. 

Elever som läste på humanistiska programmet använde i särklass minst svenska, som till 

exempel då de bad läraren förklara svåra ord (figur 16 i bilaga 3). Dessutom uppgav tre elever 

att de tycker att man ”aldrig” ska använda svenska, en elev skrev att hon ”tycker att man 

BARA ska prata engelska på lektionen” och en elev skrev: ”Man ska inte prata svenska, bara 

om eleven är väldigt osäker”. Skillnaderna bland svaren  mellan eleverna på yrkes- och de 

högskoleförberedande programmen var mycket signifikanta (p<0,01) på sex av de sju 

frågorna som ställdes kring egen språkanvändning. Eleverna som läste på yrkesprogrammen 

uppskattade att de använde sig av mycket mer svenska än eleverna som läste på de 

högskoleförberedande programmen (tabell 5).  

Tabell 5: Egen språkanvändning inom yrkes- och högskoleförberedande program (andel respondenter 

som uppgav att de talade svenska ”ungefär halva tiden” eller oftare under de listade 

undervisningssituationerna) 

0 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

Situation Yrkesprogram 
Högskoleförberedande 

program 

När du ber läraren om hjälp 73 29 

När du ber läraren förklara grammatikregler 71 39 

När du ber läraren förklara svåra ord 77 31 

När du talar med läraren i övrigt 74 31 
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När du ska utföra par- eller grupparbete 60 36 

När du talar med en vän/vänner om ämnesrelaterade ämnen 84 59 

När du talar med en vän/vänner om privata ämnen 91 79 

 

Elever som läste på humanistiska-, naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga 

programmen uppskattade vanligast sin egen svenskanvändning till väldigt lite. Det 

förekommer även bland dessa elever att de använder svenska ungefär halva tiden eller oftare, 

nämligen när de talar med en vän/vänner om ämnesrelaterade ämnen samt när de talar med en 

vän/vänner om privata ämnen (se tabell 12 i bilaga 3). Detta tyder på ett litet behov av 

”metalinguistic scaffolding”. Däremot innebär användandet av modermålet i vissa situationer 

en betydelse för kommunikationen mellan eleverna.  

Eleverna som läste på humanistiska programmet hade en särskild negativ attityd till 

användningen av svenska under engelsklektioner. Flera elever uppgav att de aldrig pratar 

svenska under engelsklektioner. Denna tendens att inte använda svenska under 

engelsklektioner liknar en attityd till modermålsanvändning som Krashen (1989) framför i sin 

”immersion theory”, där andraspråksinlärning anses sker bäst genom maximal exponering till 

målspråket.  

Att majoriteten av eleverna som läste vid barn och fritids-, bygg och anläggnings-, 

hantverks- samt hotell och turismprogrammet uppskattar att de använder svenska ungefär 

halva tiden eller mer i nästan alla situationer tyder på en mycket lägre engelsk taltid. Detta 

kan bero på att vissa elever läser engelska steg 5 över två år och därför har mindre exponering 

till engelska än elever som läser på andra program.  

Den starka uppdelningen mellan elever som läste på yrkes- och högskoleförberedande 

program visar en tydlig skillnad i attityd mot användning av modersmålet i 

andraspråksundervisning. Inställningen till modersmålsanvändning som eleverna på 

högskoleförberedande program uppvisar är i linje med Krashens ”immersion theory” som 

säger att andraspråksinlärning stärks av maximal exponering av målspråket.  

Däremot uppger majoriteten av eleverna som läste på yrkesprogrammet att de använder 

svenska ungefär halva tiden eller mer i samtliga situationer. Detta visar på en positiv 

inställning till användandet av modersmålet, alltså i linje med Grim (2010) och Cook (2005) 

som förespråker modersmålsanvändning. Enligt dem kan modersmålet ses som en naturlig del 

av andraspråksundervisningen då språk är starkt förenat med tänkandet och då lärare och 

elever kan kommunicera och känna grupptillhörighet genom modersmålet (Cook, 2005; Grim, 

2010). 
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8.2 Lärarens språkanvändning 

8.2.1 Kartläggning 

Elevernas uppfattning om lärarens språkanvändning var också situationsbunden (tabell 6). 

Störst variation återfanns bland svaren på hur mycket svenska läraren använde när de ska tala 

om betyg och bedömning, där svenska var något vanligare.  

De andra situationerna som berördes i enkäten visade alla en olika stark skev fördelning 

bland svaren mot mer engelskanvändning. Mest engelska uppfattades användas när läraren 

håller i genomgång samt när läraren ska ge instruktioner. 

Tabell 6: Kartläggning av elevernas uppfattning av lärarens språkanvändning, sorterade efter mest 

svenskanvändning (andel respondenter) 

0 – 25% 25 – 50% 50 – 75% >75% 

Hur mycket svenska talar läraren under 

följande situationer under engelsklektioner? 

Väldigt lite 

svenska 

Svenska ungefär 

halva tiden 

Svenska för det 

mesta 

När läraren ska tala om betyg och bedömning 30,7 29,9 39,4 

När läraren ska förklara svåra ord 52,2 36,3 11,6 

När läraren ska förklara grammatikregler 53,0 37,5 9,6 

När läraren ska hjälpa elever med uppgifter 67,1 28,9 4,0 

När läraren ska ge instruktioner 75,0 20,6 4,4 

När läraren ska ha genomgång 81,0 15,9 3,2 

 

Eleverna uppskattade att deras lärare använder svenska oftast när de ska tala om betyg och 

bedömning. Detta kan tänkas bero på att denna situation inte uppfattas som en 

undervisningssituation och därför är kommunikationen högre prioriterad än själva 

andraspråksinlärningen. Det stärker det som Grim (2010) och Cook (2005) diskuterar om 

kommunikation mellan lärare och elever och hur detta är del av ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande.  

8.2.2 Kön 

Svaren på en av frågorna visade ett statistiskt säkerställt (p<0,05) samband med kön. 

Pojkar svarade oftare än flickor att deras lärare använde sig av väldigt lite svenska när 

han/hon ska hjälpa elever med uppgifter (figur 17 i bilaga 3). 

8.2.3 Gymnasieprogram 

Elevernas uppskattning av lärarnas språkanvändning skilde sig åt signifikant (p<0,001) i 

samtliga situationer som berördes av enkäten mellan de olika programmen. Lärarna på 

humanistiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet uppfattades tala 
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betydligt mindre svenska än lärarna på barn och fritids-, bygg och anläggnings-, hantverks- 

samt hotell och turismprogrammet (se tabell 13 i bilaga 3). Detta illustreras exempelvis i 

elevernas svar på frågan om hur mycket svenska läraren talar när han/hon ger instruktioner (se 

figur 18 i bilaga 3). Eleverna som läste vid humanistiska programmet uppgav att deras lärare 

talade minst svenska, som exempelvis när han/hon ska förklara svåra ord jämfört med  

eleverna på övriga program(se figur 19 i bilagor 3). 

Den tydliga uppdelningen mellan eleverna som läste på de olika gymnasieprogrammen 

följer en uppdelning på yrkes- och högskoleförberedande program. När svaren grupperades 

efter yrkes- och högskoleförberedandeprogram uppmättes klara skillnader (p<0,001) i 

elevernas uppfattningar om hur mycket svenska deras lärare använde i samtliga 

undervisningssituationer som behandlades i enkäten. Elever som läste på yrkesprogrammen 

uppgav att deras lärare talade mer svenska än eleverna som läste på de högskoleförberedande 

programmen (tabell 7). 

Tabell 7: Lärarens språkanvändning inom yrkes- och högskoleförberedande program (andel 

respondenter som uppgav att deras lärare använde sig av svenska ”ungefär halva tiden” eller oftare under 

de listade undervisningssituationerna) 

0 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

Situation Yrkesprogram 
Högskoleförberedande 

program 

När läraren ska ge instruktioner 58 5 

När läraren ska hjälpa elever med uppgifter 65 13 

När läraren ska förklara svåra ord 84 25 

När läraren ska tala om betyg och bedömning 92 56 

När läraren ska förklara grammatikregler 80 27 

När läraren ska ha genomgång 44 3 

 

Det som tydligt framkommer ur jämförelsen mellan elever som läste yrkes- och 

högskoleförberedande program är skillnader när det gäller lärares uppskattade 

modersmålsanvändning. Detta kan tyckas bero på attitydskillnader hos lärarna som, utifrån 

resultaten från elevernas uppskattning, verkar vara stora mellan lärare på yrkes- och 

högskoleförberedande program. Det som framgår är att lärare på yrkesprogram efterliknar 

Grim (2010) och Cook (2005) i sitt sätt att använda modersmål i andraspråksundervisning 

medan lärare på högskoleförberedandeprogram efterliknar Krashen och hans ”immersion 

theory”.  
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8.3 Preferenser om egen språkanvändning 

8.3.1 Kartläggning 

Elevernas preferenser kring egen språkanvändning varierade med undervisningssituationen 

(tabell 8). Klart fler elever ansåg att det inte var bra att använda svenska under fyra av 

situationerna som behandlades i enkäten: när man ber läraren om hjälp, när man talar med en 

vän/vänner om privata ämnen, när man talar med läraren i övrigt samt när ska utföra par- eller 

grupparbete. 

Vid de tre andra situationerna fanns ingen markant konsensus bland eleverna. Ungefär 

hälften av eleverna ansåg att det var bra att använda svenska när man ber läraren förklara 

grammatikregler. En mycket liten majoritet av eleverna ansåg att det var bra att använda 

svenska när man ber läraren förklara svåra ord och en liknande liten majoritet ansåg att det 

inte var bra att använda svenska när man talar med en vän/vänner om ämnesrelaterade ämnen. 

Tabell 8: Kartläggning av preferenser om egen språkanvändning, sorterade efter mest svenskanvändning 

(andel respondenter) 

0 – 25% 25 – 50% 50 – 75% >75% 

Tycker du att det är bra att du använder svenska i följande situationer 

under engelsklektionerna? 
Nej Ja 

När man ber läraren förklara svåra ord 46,0 54,0 

När man ber läraren förklara grammatikregler 50,8 49,2 

När man talar med en vän/vänner om ämnesrelaterade ämnen 57,5 42,5 

När man ber läraren om hjälp 74,6 25,4 

När man talar med en vän/vänner om privata ämnen 78,6 21,4 

När man talar med läraren i övrigt 79,8 20,2 

När man ska utföra par- eller grupparbete 82,5 17,5 

 

I svaren syns en trend som visar att eleverna tycker att det är bra att använda svenska under 

situationer som innebär det som Cook (2005) kallar för ”metalinguistic scaffolding”, det vill 

säga att man ger stöd i andraspråksinlärningen genom modersmålet. När man till exempel 

förklarar grammatikregler på svenska ger man stöd till elevens språkutveckling genom att 

kommunicera med eleven på ett språk som är förståelig och på det sättet kommer eleven att 

kunna utveckla sitt andraspråk.  

8.3.2 Gymnasieprogram 

Frågor om elevernas preferenser kring sin egen språkanvändning visade på signifikanta 

skillnader (p<0,05) mellan de olika gymnasieprogrammen i samtliga undervisningssituationer 
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som berördes i enkäten. Elever som läste på yrkesprogrammen svarade oftare att de tyckte att 

det var bra att använda svenska på engelsklektionerna än eleverna som läste de 

högskoleförberedande programmen (tabell 14 i bilaga 3). Elevernas svar på frågan huruvida 

det är bra att använda svenska när man ber läraren om hjälp illustrerar trenden bland 

resultaten (figur 20 i bilaga 3). 

I enstaka fall bröts mönstret av en eller två av yrkes- respektive de studieförberedande 

programmen men utan att den statistiska signifikanta skillnaden däremellan försvann. Detta 

uppmättes exempelvis bland svaren på frågan om huruvida det är bra att använda svenska när 

man talar med läraren i övrigt (figur 21 i bilaga 3) där BF visar en fördelning snarlik SA och 

NV. På samma fråga illustreras humanistiska programmets särställning med avseende på 

preferenser kring språkanvändning. 

Elevernas svar visar en stark uppdelning mellan yrkes- och högskoleförberedande program 

med avseende på deras preferenser om egen språkanvändning (tabell 9). Mycket signifikanta 

variationer mellan uppfattningarna rörande egen språkanvändning (p<0,01) uppmättes mellan 

grupperna på sex av sju frågor i enkäten. Däremot på frågan om de tyckte att det var bra att 

använda svenska när de talar med en vän/vänner om privata ämnen fanns inte en klar skillnad 

mellan grupperna. 

Tabell 9: Preferenser om egen språkanvändning inom yrkes- och högskoleförberedande program (andel 

respondenter som angav att de tyckte att det var bra att de talade svenska under de listade 

undervisningssituationerna) 

0 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

Situation Yrkesprogram 
Högskoleförberedande 

program 

När man ber läraren om hjälp 46 12 

När man ber läraren förklara grammatikregler 70 36 

När man ber läraren förklara svåra ord 74 42 

När man talar med läraren i övrigt 30 14 

När man ska utföra par- eller grupparbete 21 7 

När man talar med en vän/vänner om ämnesrelaterade ämnen 44 41 

När man talar med en vän/vänner om privata ämnen 30 10 

 

Det som framgår av tabellen ovanför är att det finns en markant skillnad mellan elever som 

läser på yrkes- och högskoleförberedande program. Attityden till användningen av svenska 

under olika situationer är mer positiv bland elever som läser yrkesprogram, medan elever som 

läser högskoleförberedande program är mindre positivt inställda till det. Det följer en 
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uppdelning i andraspråksinlärningsteorier ganska precist där eleverna som läser på 

yrkesprogram visar en uppfattning om andraspråksinlärning som liknar den som Grim (2010) 

och Cook (2005) har medan eleverna som läser yrkesprogram visar en uppfattning om 

andraspråksinlärning som liknar Krashens (1989) uppfattningar. Grim (2010) och Cook 

(2005) förespråkar modersmålsanvändning i andraspråksinlärning då de anser att det 

förstärker inlärningen medan Krashen (1989) anser att det är ett hinder i andraspråksinlärning. 

Den enda situationen där elever på både yrkes- och högskoleförberedandeprogram visade 

samma trend är när de ska prata med en vän/vänner om privata ämnen. Detta visar att eleverna 

skiljer på undervisningssammanhang och privata sammanhang inom engelsklektioner. Inom 

privata sammanhang visar samtliga elever en positiv inställning till användandet av 

modersmålet.   

8.4 Preferenser om lärarens språkanvändning 

8.4.1 Kartläggning 

Elevernas preferenser kring lärarens språkanvändning skilde sig åt mellan olika situationer 

(tabell 10). En klar majoritet av eleverna ansåg att det inte var bra att läraren använder 

svenska under tre av situationerna som berördes i enkäten: när han/hon ger instruktioner, när 

han/hon ska hjälpa elever med uppgifter samt när han/hon har genomgång. En liten majoritet 

av eleverna ansåg att det inte var bra att läraren använder svenska när han/hon ska förklara 

grammatikregler. 

I de andra två situationerna: när läraren ska förklara svåra ord samt när läraren talar om 

betyg och bedömning, ansåg en liten majoritet av eleverna att det var bra att läraren använder 

svenska. 

Tabell 10: Kartläggning av preferenser om lärarens språkanvändning, sorterade efter mest 

svenskanvändning (andel respondenter) 

0 – 25% 25 – 50% 50 – 75% >75% 

Tycker du att det är bra att läraren använder svenska i följande situationer 

under engelsklektionerna? 
Nej Ja 

När läraren ska förklara svåra ord 40,2 59,8 

När läraren talar om betyg och bedömning 43,4 56,6 

När läraren ska förklara grammatikregler 59,4 40,6 

När läraren ger instruktioner 78,6 21,4 

När läraren ska hjälpa elever med uppgifter 81,3 18,7 

När läraren har genomgång 90,0 10,0 
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Då det bara är tre situationer där en stark preferens för användandet av modersmålet 

uppgavs kan inga starka slutsatser om alla elevers preferenser dras. Den relativt starka 

preferensen för engelska i de fyra sista situationerna (tabell 10) visar att eleverna vill 

exponeras för engelska under vissa förutsättningar. Den svaga preferensen för modersmålet 

under de två första två situationerna tyder på att eleverna vill i dessa situationer att läraren ska 

ta stöd i modersmålet. De två första situationerna är tydliga exempel på situationer där 

”metalinguistic scaffolding” enligt Cook (2005) kan stödja elevers andraspråksinlärning, 

något som en svag majoritet verkar dela uppfattningen om.  

8.4.2 Gymnasieprogram 

Samtliga frågor om elevernas preferenser kring sina lärares språkanvändning visade på 

signifikanta skillnader (p<0,01) mellan de olika gymnasieprogrammen (tabell 15 i bilaga 3). 

Återigen var eleverna som läste på yrkesprogrammen mer positivt inställda till användningen 

av svenska under engelsklektionerna än eleverna som läste på de högskoleförberedande 

programmen i fem av de sex situationerna som behandlades i enkäten (tabell 11). I situationer 

där läraren ska tala om betyg och bedömning fanns samma trend men utan samma klara 

skillnad (p=0,221). 

Denna trend illustreras av svaren på frågan huruvida eleverna ansåg att det är bra att 

läraren använder svenska när han/hon ska hjälpa elever med uppgifter (figur 22 i bilaga 3). 

Eleverna på humanistiska programmet var återigen mest positiva till användningen av 

engelska i engelskundervisningen, exempelvis i sina svar på frågan huruvida det är bra att 

läraren använder svenska när han/hon ska förklara grammatikregler (figur 23 i bilaga 3). 

Tabell 11: Preferenser om lärarens språkanvändning inom yrkes- och högskoleförberedande program 

(andel respondenter som angav att de tyckte att det var bra att läraren talade svenska under de listade 

undervisningssituationerna) 

0 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

Situation Yrkesprogram 
Högskoleförberedande 

program 

När läraren ger instruktioner 41 9 

När läraren ska hjälpa elever med uppgifter 34 9 

När läraren ska förklara svåra ord 78 48 

När läraren talar om betyg och bedömning 62 54 

När läraren ska förklara grammatikregler 57 30 

När läraren har genomgång 17 6 

Av eleverna som läste på yrkesprogrammen visade resultaten att de var positivt inställda 

till lärarens användning av svenska i de flesta situationerna. Dessa situationer motsvarar 
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situationer som skulle ingå i kategorin ”metalinguistic scaffolding” och visar att eleverna är 

positivt inställda till att läraren ger eleverna stöd genom modersmålet. En av situationerna ( 

om betyg och bedömning) kanske inte uppfattas som en undervisningssituation och därför är 

eleverna mycket positivt inställda till användningen av svenska. Avvikelsen i den sista 

situationen visar att eleverna anser att det är bra att de får undervisning på målspråket, och det 

är i denna situation som eleverna känner sig mest trygga med andraspråket.  

Av eleverna som läste på högskoleförberedande program visade resultaten att de var 

mindre positivt inställda till lärarens användning av svenska i de flesta situationerna. Den 

enda situationen där flertalet eleverna svarade att de vill att läraren ska använda svenska är när 

läraren talar om betyg och bedömning och som ovannämnt kan det vara så att eleverna inte 

uppfattar denna situation som en undervisningssituation och därmed inte anser att det är 

nödvändigt att tala andraspråket.  

8.5 Diskussion 

8.5.1 Uppskattad språkanvändning 

Den stora variationen vad gäller elevernas uppskattade språkanvändning både hos sig 

själva och hos läraren visade sig vara tydligast uppdelad mellan elever som läser yrkes- och 

högskoleförberedandeprogram. Det tyder på att elevers och lärares språkanvändning ser 

väldigt olika ut, men att det ändå finns en stark trend som visar att elever som läser på 

yrkesprogram använder betydligt mer svenska än elever som läser på högskoleförberedande 

program.  

Den stora skillnaden kan tolkas som att elever som läser på yrkesprogram är i större behov 

av ”metalinguistic scaffolding”, alltså att de vill har mer stöd genom modersmålet. Elever som 

läser på högskoleförberedande program visar ett mindre behov av detta ”metalinguistic 

scaffolding” då de använder betydligt mindre svenska än eleverna som läser på yrkesprogram.  

Trots den stora skillnaden mellan elever på de olika programmen fanns det en situation där 

elevernas svar var rätt lika, nämligen när man ska tala om betyg och bedömning. Det kan 

tänkas bero på att eleverna inte uppfattar denna situation som en undervisningssituation. I 

denna situation tycker majoriteten av eleverna på samtliga program att man ska använda 

modersmålet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan man tolka resultatet som ett naturligt 

resultat med tanke på kommunikationens centrala position i interaktionen mellan människor. I 

denna situation är kommunikation huvudfokuset och inte språkinlärning och därför väljer 

eleverna att tala på sitt modersmål där de känner sig bekväma i interaktionen med läraren.  
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Som svar på frågeställningarna om i vilka situationer och i vilken utsträckning 

gymnasieelever använder svenska under engelsklektionerna samt om det finns några 

klassrumssituationer där elever föredrar svenska kan man konstatera att resultaten har gett 

tydliga svar. Elever på yrkesprogram uppgav att de använder en hel del svenska under 

engelskundervisning medan elever på högskoleförberedandeprogram uppgav att de använder 

en hel del engelska under engelskundervisning. Studien har även visat att det finns skillnader 

mellan vilka situationer där elever på olika program föredrar att använda modersmålet (se 

8.1.4) 

8.5.2 Attityder kring språkanvändning 

När det gäller elevernas attityder mot sin egen och sin lärares språkanvändning i 

engelskundervisning visade resultaten återigen en markant skillnad mellan elever på yrkes- 

och högskoleförberedandeprogram.  

Elever på yrkesprogram visade en starkare preferens för användning av modersmålet än 

elever på högskoleförberedandeprogram. Enligt Krashens (1989) ”immersion theory” bör 

andraspråksinlärning likna modersmålsinlärning med en maximal exponering till 

andraspråket. Elever som läser på högskoleförberedandeprogram verkar inta ett perspektiv på 

andraspråksinlärning som liknar Krashens medan elever som läser på yrkesprogram intar ett 

perspektiv som mer liknar ett sociokulturellt perspektiv där modersmålet ses som ett verktyg 

snarare än ett hinder för andraspråksinlärningen.  

Något som är märkvärdigt bland eleverna som läser på högskoleförberedande programmen 

är att trots att de uppger att varken de själva eller läraren använder mycket svenska anser en 

svag majoritet av dessa elever att det är positivt att använda modersmålet i samtal kring betyg 

och bedömning. Det kan tänkas vara på grund av att eleverna eller lärare inte tolkar samtal om 

betyg och bedömning som en undervisningssituation. 

Den tredje frågeställningen i delstudie 2 handlade om elevers åsikter kring sin egen och 

lärarens användning av svenska under engelsklektioner. Det som studien tydligt har visat är 

att det finns en stor variation i attityder kring språkanvändning men att det finns två stora 

svarsgrupper; de som är positivt inställda till användandet av modersmål (elever som läser på 

yrkesprogram) och de som är mindre positivt inställda till användandet av modersmål (elever 

på högskoleförberedandeprogram) i andraspråksundervisningen.  

8.5.3 Sammanfattande diskussion 

Delstudie 2:s tydligaste resultat visar dels att det finns en tydlig skillnad i vilka 

klassrumssituationer eleverna använder svenska och engelska samt att det finns signifikanta 
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skillnader i attityder till och uppskattad användning av svenska mellan elever som läser på 

högskoleförberedande- och yrkesprogram. Denna skillnad speglar det som Tornberg (2009) 

benämner ”metodiskt pluralism”, det vill säga att det inte finns en fastställd och accepterad 

metod för språkundervisning utan finns en pluralism i metoder samt en mer accepterande syn 

på olika metoder. Detta kan ses i resultaten från delstudie 2 då majoriteten av eleverna som 

läser på yrkesprogram anser att modersmålet ska vara ett stöd i undervisning vilket efterliknar 

en metod som utgår från ett sociokulturellt perpektiv på språkinlärning som innefattar 

”metalinguistic scaffolding” och en ”multicompetence model” där modersmålet används som 

ett stöd vid andraspråksinlärning. Majoriteten av eleverna som läser på högskoleförberedande 

program visade en preferens för uteslutande av modersmålet vilket likanar Krashens teori om 

språkinlärning som utgår från att modersmålsanvändning inom andraspråksinlärning snarare 

är ett hinder än ett verktyg.  

Att det fanns en preferens för användning av svenska när det gällde samtal om betyg och 

bedömning tyder på att eleverna inte anser att denna situation är en undervisningssituation och 

därför väljer det språket som de bäst kan kommunicerar på. Denna trend stämmer bra överens 

med ett sociokulturellt perspektiv som innebär att  språket är ett centralt verktyg för 

interaktion samt att språket och kommunikation bidrar till en känsla av grupptillhörighet.  
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9. Gemensam sammanfattande diskussion 

Det övergripande syftet för båda delstudierna var att kartlägga lärares och elevers attityder 

och åsikter till användningen av svenska och engelska i engelskundervisningen samt 

uppskattad språkanvändning under engelskundervisningen. Utifrån resultaten från båda 

delstudierna kan det konstateras att majoriteten av både lärare och elever är positivt inställda 

till att målspråket, det vill säga engelska, ska användas så mycket som möjligt i 

engelskundervisningen. Studien visar på det stora hela att elevernas och lärarnas inställning 

till modersmålets roll i andraspråksinlärningen liknar Krashens teori om andraspråksinlärning 

där modersmålet har ett mycket begränsat utrymme, även om det finns en viss grad av 

oenighet. En starkare preferens för målspråksanvändning uppmättes bland elever som läser 

högskoleförberedande program medan elever som läser yrkesförberedande program inte 

uppvisade samma starka preferens för ett dominant målspråksanvändande i 

engelskundervisningen. Bland lärarna uttrycktes mer nyanserade åsikter i frågan där 52% 

ansåg att målspråket bör användas så mycket som möjligt medan 45% ansåg att man ska 

sträva efter att använda målspråket så mycket som möjligt men att modersmålet kan användas 

vid enstaka tillfällen.  

Bland elever som läser yrkesprogram hade modersmålet ett större utrymme i flera 

klassrumssituationer. Detta tyder på en inställning till modersmålets roll i språkinlärning som 

är mer lik Grim (2010) och Cook (2005) än den åsikt som eleverna som läser 

högskoleförberedandeprogram gav uttryck för.  

Gemensamt för både delstudierna var att undersöka i vilka undervisningssituationer lärare 

och elever använder svenska och engelska i engelskundervisning. Samtal om betyg och 

bedömning har visat sig vara en situation där lärare uppger att de ofta talar svenska vilket 

eleverna också gör och dessutom har visat sig positivt inställda till. I andra 

undervisningssituationer uppmättes en stor variation mellan svaren. Att majoriteten av både 

lärare och elever uppgav att de använder mestadels eller ofta svenska under denna 

klassrumssituation tyder på att de skiljer på kommunikation och språkinlärning och att de i 

denna situation prioriterar kommunikation över andraspråksinlärning och därför återgår de till 

det språk som är mest naturlig för dem.  

Kagwesage (2013) nämner att utifrån ett sociokulturellt perspektiv är språket viktig för 

både utvecklande av kognitiva kunskaper och för att man ska kunna skapa och känna 

grupptilhörighet genom kommunikation. Att eleverna och lärare återgår till det gemensamma 

språket, alltså svenska, under samtal om betyg och bedömning tyder på att det är 
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kommunikationen som står i fokus i denna klassrumssituation och inte andraspråksinlärning. I 

andra klassrumssituationer står engelskinlärning mer i fokus och i dessa situationer uppvisade 

eleverna och lärare en preferens för användandet av engelska.  

Trots en positiv inställning till ett dominant målspråksanvändande visar delstudierna att 

elevernas och lärarnas uppskattade användning av engelska inte överensstämmer med deras 

positiva inställning till användandet av målspråket fullt ut. Både eleverna och lärarna uppger 

trots allt att de i flera situationer använder svenska såsom i samtal om betyg och bedömning. 

Detta antyder alltså att det finns en viss diskrepans mellan vad eleverna och lärarna anser om 

undervisningsspråkets användning och hur de uppskattar sitt eget språkbruk.  

En annan faktor som komplicerar ovanstående resonemang är lärarens handlingsytrymme i 

valet av undervisningsspråk i engelskundervisningen. Läraren måste förhålla sig till både 

läroplanen samt sina professionella åsikter i frågan och detta tillsammans skapar vissa unika 

förutsättningar för läraren som sannolikt påverka deras svar. Man kan ifrågasätta hur fria 

lärarna känner sig att uttala sig i frågan om undervisningsspråket, något som läroplanen till 

stor del redan tagit ställning till. En annan tänkbar faktor som nyanserar denna trend som 

upptäckts är det faktum att engelskan omger oss i vardagen och dessutom befinner vi oss i en 

allt mer globaliserad värld där engelskans ställning blir alltmer påtaglig. Med detta menas att 

kännedomen om engelskans ställning i världen kan påverka lärares och elevers attityder till att 

använda engelska och svenska i engelskundervisning.  

 Jämförelsen mellan elevernas uppskattning av sitt eget användande av svenska och 

lärarnas uppskattning av elevernas användning av svenska över lag visade inga tydliga 

samband. Dock fanns ett visst samband i både lärarnas och elevernas uppskattning av 

elevernas språkbruk men detta gällde enbart de elever som läser högskoleförberedande 

program. Både eleverna och lärarna uppskattade nämligen att majoriteten av eleverna talade 

svenska 50 % eller mindre av tiden under engelsklektionerna. Däremot fanns det inget tydligt 

samband mellan elevernas egna och lärarnas uppskattning av språkbruket när det gäller elever 

som läser yrkesförberedande program, vilket kan tänkas bero på det låga antalet undervisande 

lärare i yrkesprogrammen.  

Spridningen i elevernas åsikter om och attityder till språkanvändning i 

engelskundervisningen samt deras uppskattade användning av engelska i engelskundervisning 

speglar en metodisk pluralistisk attityd till språkinlärning som ger utrymme för olika metoder 

och synsätt. När det gäller lärarna uppvisade resultaten en viss grad av metodisk pluralism 

men samtidigt inte, då de både visade en stark preferens för ett dominant 

målspråksanvändande men samtidigt också uppgav att de ofta använde svenska i vissa 
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undervisningsituationer. Det verkade alltså finnas en viss skillnad i vad de ansåg och hur de 

handlade. 

Vår studie syftade till att kartlägga attityder och åsikter om språkanvändningen i 

engelskundervisningen i gymnasieskolor. En styrka med studien är att den har kunnat nå en 

stor urvalspopulation förutsatt att man lägger ihop antalet respondenter från både delstudierna 

Samtidigt kan det finnas en potentiell svaghet med studien i diskrepansen mellan antalet 

respondenter mellan de både delstudierna även om denna studie nästan motsvarar det faktiska 

antalet lärare per elev i kommunen där studien utförts. Idéer för framtida forskning skulle 

kunna vara att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, analysera om det finns något samband 

mellan elevernas och lärarnas inställning till och användning av undervisningsspråket, det vill 

säga i vilken utsträckning lärarens attityd påverkar eleverna och vice versa. Det skulle även 

vara av intresse att undersöka vilka konsekvenser användningen av svenska och engelska får 

för samspelet mellan läraren och eleven. En djupgående analys av orsakerna till den starka 

trenden i åsikter från lärarens såväl som från elevens sida skulle även vara intressant därför att 

det skulle fördjupa förståelsen till ämnet. Det skulle även vara av intresse att jämföra lärares 

och elevers uppskattade användning av svenska och engelska i engelskundervisning med 

observationer av deras faktiska användning. Detta skulle bidra till en mer nyanserad 

kartläggning av ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

10. Litteraturförteckning 

Al-Nofaie, H. (2010). The attitudes of teachers and students towards using Arabic in EFL 

classrooms in Saudi public schools – a case study. Novitas-Royal (Reaserach on youth and 

language), 4 (1), 64-95. 

Atkinson, T. (1987). The Mother Tongue in the classroom: a neglected resource? ELT 

Journal, 41 (4), 241-247. http://dx.doi.org 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

Butzkamm, W. (2011). Why Make Them Crawl If They Can Walk? Teaching with Mother 

Tongue Support. RELC Journal, 42 (3), 379-391. 

Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. Canadian Modern Review, 57(3), 

402-423. 

Cook, V. (2005). Basing teaching on the L2 user. i E. Llurda (Red.), Non-native Language 

Teachers (ss. 47-61). Boston: Springer US. 

Crystal, D. (2003). English as a global language. 2. ed. Cambridge: Cambridge University 

Press 

Esaiasson, P. (2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

(Vol. 4). (P. Esaiasson, Red.) Stockholm: Norstedts juridik. 

Grim, F. (2010). L1 in the L2 Classroom at the Secondary and College Levels: A comparison 

of Functions and Use by Teachers. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 7(2), 

193-209. 

Harbord, J. (1992). The use of the mother tongue in the classroom. ELT Journal, 46(4), 350-

355. 

Kagwesage, A. M. (2013). Coping with Learning through a Foreign Language in Higher 

Education in Rwanda. Linköping: Linköping University Electronic Press. 

Kim, Y. & Petraki, E. (2009). Students’ and Teachers’ Use of and Attitudes to L1 in the EFL 

Classroom. Asian EFL Journal Quarterly, 58-89.  

Krashen, S. (1989). Language acquisition and language education. Exeter: BPCC Wheatons 

Ltd. 

Liberg, C. Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv. I Nauclér, K (red), Ett 

andraspråksperspektiv på lärande, (s108-127). Stockholm: Sigma förlag 

Lindström, G.& Pennlert, L.Å. (2009). Undervisning i teori och praktik: en introduktion i 

didaktik. 4:e upplagan. Ungern: Fundo Förlag AB.  



 

61 

 

Macmillan, B.A. & Rivers, D.J. (2011). The practice of policy: Teacher attitudes toward 

“English only”. System 39, 251-263. 

McKillup, S. (2005). Statistics explained: an introductory guide for life sciences. Cambridge: 

Cambridge University Press 

Mirza, G.H. & Mahmud, K. & Jabbar, J. (2012). Use of other languages in English language 

teaching at Tertiary Level: A case study on Bangladesh. Canadian center of science and 

education (5), 71-78. 

Nationalencyklopedin. www.ne.se. Hämtad 2013-05-12 

Nazary, M. (2008). The role of L1 in L2 aquisition - attitudes of Iranian university students. 

Novitas Royal (Research on Youth and Language), 2(2), 138-153. 

Skolverket. Statistik och analys. www.skolverket.se. Hämtad 2013-05-09. 

Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Västerås: Edita. 

Tang, J. (2002). Using L1 in the English Classroom. English Teaching Forum, 40 (1), 36-44. 

Titone, R. (1968). Teaching foreign languages: an historical sketch. Washington: 

Georgetown Univ. Press 

Tornberg, U. (2009). Språkdidaktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Uljens, M. (red) (1997). Didaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer. www.vr.se Hämtad 2013-03-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.vr.se/


 

62 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Delstudie 1 – Enkät 

Del 1: Bakgrund 

*Required 

Kön: * 

 

Ålder: * 

 

Modersmål: * 

 

Undervisar i: * 

Ange vilka ämnen du undervisar i 

 

Ämnen som du är behörig att undervisa i: * 

 

Namnet på skolan du undervisar på * 

 

Gymnasieprogram du undervisar i * 

 

Undervisningserfarenhet i ämnet engelska: * 

I år. 

 

Antal engelsklektioner i veckan: * 

 

Del 2: Bruket av undervisningsspråk i engelskundervisningen 

Ta ställning till följande påståenden. Du kan välja flera alternativ. 

Jag använder ofta svenska när jag... * 

 förklarar engelsk grammatik 

 ger instruktioner om vad eleverna ska göra under lektionen 

 märker att eleven inte förstår 
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 förklarar svåra engelska ord 

 talar om betyg och bedömning 

 talar om något som inte är ämnesrelaterat 

 gör en genomgång 

 Other:  

Jag använder ofta engelska när jag ... * 

 förklarar engelsk grammatik 

 ger instruktioner om vad eleverna ska göra under lektionen 

 märker att eleven inte förstår 

 förklarar svåra engelska ord 

 talar om betyg och bedömning 

 talar om något som inte är ämnesrelaterat 

 gör en genomgång 

 Other:  

Jag anpassar mitt undervisningsspråk utefter… * 

 olika gruppers behov 

 olika individuella behov 

 uppgifters svårighetsgrad 

 Other:  

Del 3: Åsikter om att bedriva undervisningen på engelska 

Ta ställning till följande påståenden. Välj det alternativ som bäst beskriver din åsikt.  

Att i princip bara använda engelska som undervisningsspråk anser jag vara… * 

 absolut möjligt; det gäller att använda vissa strategier 

 en omöjlighet eftersom modersmålet är nödvändigt ibland 

 möjligt i vissa grupper, andra inte 

 möjligt med vissa elever, andra inte 
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 Other:  

Att i princip bara använda engelska som undervisningsspråk anser jag vara… * 

 nödvändigt, ju mer engelska de får kontakt med desto bättre 

 opedagogiskt, då inlärning av andra språk måste ske med modersmålets hjälp 

 bra att sträva efter men detta är dock inte alltid möjligt 

 beroende av gruppens eller elevens förmågor och kunskaper i språket 

 Other:  

Den bästa strategin för att lära ut ett andraspråk är att… * 

 använda målspråket så mycket som möjligt 

 använda modersmålet som stöd i undervisningen regelbundet 

 sträva efter att använda så mycket engelska som möjligt men att använda 

modersmålet enstaka tillfällen 

 Other:  

Läroplanens direktiv om att ’’i allt väsentligt’’ (Skolverket 2011: 53) bedriva 

engelskundervisningen på engelska är…* 

 förenligt med vad jag själv som professionell lärare anser om valet av 

undervisningsspråk i engelskundervisningen 

 inte förenligt med vad jag själv som professionell lärare anser om valet av 

undervisningsspråk i engelskundervisningen 

 delvis förenligt med vad jag själv som professionell lärare anser om valet av 

undervisningsspråk i engelskundervisningen 

 jag är osäker på vad jag tycker i frågan 

 Other:  

Del 4: Tolkning av kursplanen 

Ta ställning till följande påståenden. Välj det alternativ som bäst beskriver din åsikt.  

Med ’’Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska’’ (Skolverket 2011: 53) 

menas att jag som yrkesutövande lärare… * 

 har mandat att avgöra när ett undervisningsmoment tillåts bedrivas på svenska 
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 måste till allra största del bedriva undervisningen på engelska med endast ett fåtal 

undantag 

 måste använda engelska när innehållet är i undervisningssyfte, d.v.s. jag tillåts 

använda svenska då jag t. ex. informerar om utvecklingssamtal, aktuella händelser på 

skolan, ger tillsägelser, etc. 

 Other:  

Del 5: Lärarens uppskattning av elevens användning av modersmålet i engelskundervisningen 

Välj ett alternativ.  

Hur mycket svenska talar eleverna i genomsnitt under engelsklektionerna? * 

 Mindre än 25% av taltiden 

 Mellan 26-50% av taltiden 

 Mellan 51-75% av taltiden 

 Över 76% av taltiden 
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Bilaga 2: Delstudie 2 - Enkät 

Del I: Bakgrund 

1. Födelseår: _________ 

  

2. Kön: _________ 

 

3. Vilket är ditt modersmål? __________________________ 

 

4. Vilken skola går du på? _____________________ 

 

5. Vilket gymnasieprogram läser du? ______________________ 

 

6. Vilken engelskkurs läser du just nu? _________________ 

 

7. Har din engelsklärare engelska som modersmål? 

 

Ja  Nej   Vet ej 

 

 

8. Har du en eller flera vårdnadshavare med engelska som modersmål?  

 

Nej  Ja, en   Ja, två eller flera 

 

9. Vilket betyg fick du i engelska hösterminen 2012? _____________ 

 

Del II: Din egen och lärarens användning av svenska under engelsklektionerna 

A. Hur mycket svenska talar du under följande situationer under 

engelsklektionerna: 

 

10. När du ber läraren om hjälp 

 

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

Väldigt lite 

svenska 
En del svenska 

Svenska 

ungefär halva 

tiden 

Mer svenska än 

engelska 

Nästan bara 

svenska  

11. När du ber läraren förklara grammatikregler 

 

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

Väldigt lite 

svenska 
En del svenska 

Svenska 

ungefär halva 

tiden 

Mer svenska än 

engelska 

Nästan bara 

svenska  
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12. När du ber läraren förklara svåra ord 

 

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

Väldigt lite 

svenska 
En del svenska 

Svenska 

ungefär halva 

tiden 

Mer svenska än 

engelska 

Nästan bara 

svenska  

 

13. När du talar med läraren i övrigt 

 

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

Väldigt lite 

svenska 
En del svenska 

Svenska 

ungefär halva 

tiden 

Mer svenska än 

engelska 

Nästan bara 

svenska  

 

14. När du ska utföra par- eller grupparbete 

 

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

Väldigt lite 

svenska 
En del svenska 

Svenska 

ungefär halva 

tiden 

Mer svenska än 

engelska 

Nästan bara 

svenska  

 

15. När du talar med en vän/vänner om arbetsrelaterade ämnen 

 

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

Väldigt lite 

svenska 
En del svenska 

Svenska ungefär 

halva tiden 

Mer svenska än 

engelska 

Nästan bara 

svenska  

 

16. När du talar med en vän/vänner om privata ämnen 

 

  

  

     

  

     

  

     

  

     

  

Väldigt lite 

svenska 
En del svenska 

Svenska ungefär 

halva tiden 

Mer svenska än 

engelska 

Nästan bara 

svenska  

 

B. Hur mycket svenska talar läraren under följande situationer under 

engelsklektioner: 

17. När läraren ska ge instruktioner 
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Väldigt lite svenska 

 

Ungefär halva tiden 

svenska och halva 

tiden engelska 

 

Svenska för det mesta 

 

 

18. När läraren ska hjälpa elever med uppgifter 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Väldigt lite svenska 

 

Ungefär halva tiden 

svenska och halva 

tiden engelska 

 

Svenska för det mesta 

 

19. När läraren ska förklara svåra ord 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Väldigt lite svenska 

 

Ungefär halva tiden 

svenska och halva 

tiden engelska 

 

Svenska för det mesta 

 

20. När läraren ska tala om betyg och bedömning 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Väldigt lite svenska 

 

Ungefär halva tiden 

svenska och halva 

tiden engelska 

 

Svenska för det mesta 

 

21. När läraren ska förklara grammatikregler 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Väldigt lite svenska 

 

Ungefär halva tiden 

svenska och halva 

tiden engelska 

 

Svenska för det mesta 

22. När läraren ska ha genomgång 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Väldigt lite svenska 

 

Ungefär halva tiden 

svenska och halva 

tiden engelska 

 

Svenska för det mesta 
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Del III: Dina åsikter om användning av svenska under engelsklektioner 

23. Kryssa i vilka situationer du tycker att det är bra att du använder svenska under 

engelsklektionerna (du kan kryssa i flera alternativ) 

  

 

när man ber läraren om hjälp 

     

 

 när man ber läraren förklara grammatikregler 

     

 

när man ber läraren förklara svåra ord 

     

 

 när man talar med läraren i övrigt 

     

 

när man ska utföra par eller grupparbete 

     

 

när man talar med en vän/ vänner om ämnesrelaterade ämnen 

     

 

när man talar med en vän/vänner om privata ämnen 

     

 

annat: _______________________________________________________ 

  

24. Kryssa i vilka situationer du tycker det är bra att läraren använder svenska under 

engelsklektionerna (du kan kryssa i flera alternativ) 

  

 

när läraren ger instruktioner 

     

 

när läraren ska hjälpa elever med uppgifter 

     

 

när läraren ska förklara svåra ord 

     

 

 när läraren talar om betyg och bedömning 

     

 

när läraren ska förklara grammatikregler 

     

 

när läraren har genomgång 

     

 

annat: _________________________________ 
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Bilaga 3: Delstudie 2 - Tabeller och figurer 

Egen språkanvändning 

 
Figur 10: Språkanvändning bland pojkar och flickor när de ber läraren om hjälp 

 
Figur 11: Språkanvändning bland pojkar och flickor när de ska utföra par- eller grupparbete 

 
Figur 12: Språkanvändning bland pojkar och flickor när de talar med en vän/vänner om privata ämnen 

 
Figur 13: Språkanvändning bland elever med olika modersmål när de ber läraren förklara svåra ord 
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Figur 14: Språkanvändning bland elever med olika modersmål när de ska utföra par- eller grupparbete 

 

Tabell 12: Egen språkanvändning inom olika gymnasieprogram (andel respondenter som uppgav att de 

talade svenska ”ungefär halva tiden” eller oftare under de listade undervisningssituationerna) 

0 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

Situation BF BA HV HT HU NV SA 

När du ber läraren om hjälp 84 60 75 93 0 34 39 

När du ber läraren förklara grammatikregler 71 73 58 86 7 41 54 

När du ber läraren förklara svåra ord 74 73 78 93 7 41 31 

När du talar med läraren i övrigt 77 76 61 86 0 44 29 

När du ska utföra par- eller grupparbete 50 56 74 64 17 39 42 

När du talar med en vän/vänner om ämnesrelaterade ämnen 84 83 83 86 36 65 64 

När du talar med en vän/vänner om privata ämnen 90 85 96 100 55 81 89 



 

72 

 

 

 
Figur 15: Språkanvändning bland elever på olika gymnasieprogram när de talar med en vän/vänner om 

ämnesrelaterade ämnen 

 
Figur 16: Språkanvändning bland elever på olika gymnasieprogram när de ber läraren förklara svåra ord 
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Lärarens språkanvändning 

 
Figur 17: Elevernas uppfattning om lärarens språkanvändning när han/hon ska hjälpa elever med 

uppgifter bland pojkar och flickor 

 

Tabell 13: Lärarens språkanvändning inom olika gymnasieprogram (andel respondenter som uppgav att 

deras lärare använde sig av svenska ”ungefär halva tiden” eller oftare under de listade 

undervisningssituationerna) 

0 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

Situation BF BA HV HT HU NV SA 

När läraren ska ge instruktioner 63 42 70 79 0 8 2 

När läraren ska hjälpa elever med uppgifter 84 45 65 93 0 26 2 

När läraren ska förklara svåra ord 79 78 87 100 3 41 15 

När läraren ska tala om betyg och bedömning 95 90 87 100 10 58 77 

När läraren ska förklara grammatikregler 79 73 82 100 0 41 21 

När läraren ska ha genomgång 58 30 42 72 3 6 0 
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Figur 18: Elevernas uppfattning om lärarens språkanvändning när han/hon ger instruktioner bland 

elever på olika gymnasieprogram 

  
Figur 19: Elevernas uppfattning om lärarens språkanvändning när han/hon ska förklara svåra ord bland 

elever på olika program 



 

75 

 

Preferenser om egen språkanvändning 

Tabell 14: Preferenser om egen språkanvändning inom olika gymnasieprogram (andel respondenter som 

angav att de tyckte att det var bra att de talade svenska under de listade undervisningssituationerna) 

0 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

Situation BF BA HV HT HU NV SA 

När man ber läraren om hjälp 37 42 58 54 7 19 6 

När man ber läraren förklara grammatikregler 63 78 83 31 14 43 39 

När man ber läraren förklara svåra ord 63 80 75 69 35 47 39 

När man talar med läraren i övrigt 21 39 25 23 0 18 17 

När man ska utföra par- eller grupparbete 5 20 29 31 3 7 8 

När man talar med en vän/vänner om ämnesrelaterade ämnen 26 29 33 31 0 14 10 

När man talar med en vän/vänner om privata ämnen 53 46 58 0 28 45 44 

 

 
Figur 20: Preferenser kring språkanvändning när man ber läraren om hjälp bland elever på olika 

gymnasieprogram 



 

76 

 

  
Figur 21: Preferenser kring språkanvändning när man talar med läraren i övrigt bland elever på olika 

gymnasieprogram 

Preferenser om lärarens språkanvändning 

Tabell 15: Preferenser om lärarens språkanvändning inom olika gymnasieprogram (andel respondenter 

som angav att de tyckte att det var bra att läraren talade svenska under de listade 

undervisningssituationerna) 

0 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100% 

Situation BF BA HV HT HU NV SA 

När läraren ger instruktioner 37 39 42 54 3 11 10 

När läraren ska hjälpa elever med uppgifter 21 32 42 50 3 10 12 

När läraren ska förklara svåra ord 79 76 83 75 35 53 50 

När läraren talar om betyg och bedömning 79 61 54 50 14 57 71 

När läraren ska förklara grammatikregler 53 61 52 62 7 38 33 

När läraren har genomgång 5 12 35 15 0 8 6 
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Figur 22: Preferenser kring lärarens språkanvändning när han/hon ska hjälpa elever med uppgifter 

bland elever på olika gymnasieprogram 

  
Figur 23: Preferenser kring lärarens språkanvändning när han/hon ska förklara grammatikregler bland 

elever på olika gymnasieprogram 


