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BAKGRUND: Alla förstår idag hur viktigt det är att kunna prata fler språk 
än enbart svenska. Det finns många utlandsfödda 
språklärare som undervisar i t.ex. spanska, tyska, engelska 
och franska och gör detta på sitt modersmål.  
I språkundervisningen är kommunikationen mycket viktig. 
Det visas i olika studier att elevernas språk utvecklar sig 
genom att de får möjlighet att använda sitt muntliga språk 
dvs. att läraren och elever använder målspråket i 
undervisningen.  

 
SYFTE:                     Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt ett antal  

utlandsfödda språklärare säger att de använder målspråket i 
lärandeprocessen och med särskild vikt på 
kommunikationen i klassrummet. 

 
METOD: Kvalitativ metod i form av intervjuer, intervjuerna har skett 

med ett urval utlandsfödda språklärare, från grundskola 
eller gymnasiet som undervisar i engelska, franska, spanska 
eller tyska. 

 
RESULTAT: Resultatet av intervjuerna visar att svenska är nödvändigt i 

undervisningen av främmande språk för att undvika 
missförstånd. Språknivån och motivationen hos eleverna att 
lära sig målspråket är avgörande för att läraren ska kunna 
använda målspråket i större omfattning i undervisningen. 
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1. INLEDNING    
 
Språket är inte bara ett sätt att kommunicera, det är en del av vår identitet. Hur man 
använder språket visar skillnader mellan olika människor. Att kunna andra språk ger 
större möjlighet att kommunicera. En utlandsfödd språklärare kommer från en annan 
kultur än den svenska, och det kan ge både för- och nackdelar när de ska undervisa i 
främmande språk. I Sverige finns många utlandsfödda språklärare från olika länder 
men vi koncentrerar oss på dem som har tyska, spanska, franska och engelska som 
modersmål. Här vill vi också påpeka att det finns skillnader i status mellan olika språk 
som man undervisar på skolan som andraspråk. På Skolverkets hemsida finns 
information om att elevernas intresse för att lära sig andra språk än engelska har 
minskat på högstadiet och gymnasiet. Engelskan tar stor plats jämfört med andra 
språk.  
 
En bra kommunikation är viktig för lärandet och ännu viktigare för en utlandsfödd 
språklärare. Ladberg (2001) skriver att språket hjälper oss att förstå det som elever 
förstår. I kunskapsprocessen är språket ett viktigt verktyg och med hjälp av ett yttre 
språk, tal och skriftspråk, kan man få syn på ens tankar, bearbeta dem och nå djupare 
insikter. 
 
I Sverige finns en mängd invandrare och en del av dem har utbildat sig till lärare. Vi 
vet från egna erfarenheter att utbildningen varierar i olika länder i sitt innehåll, metod 
och prioriteringar. Det finns skillnader mellan en svenskfödd och en utlandsfödd 
lärare. Lärarens modersmål är ett av dem. En utlandsfödd lärare behöver behärska 
svenskan på ett hyfsat sätt för att förstå sina elever. Där har många utlandsfödda lärare 
problem för ibland har också svenskar själva problem med att förstå till exempel 
ungdomar. Å andra sidan har en utlandsfödd lärare sitt modersmål med sig och det är 
en stor fördel om man undervisar i detta språk 
 
Eftersom vi, författare till denna uppsats, tillhör den gruppen av utlandsfödda 
språklärare som undervisar svenska ungdomar, har vi tänkt och diskuterat med våra 
kollegor i samma situation, hur de upplever sin yrkesställning och position på en 
svensk skola. Vad tror de att deras elever tycker? I ett föregående arbete har vi gjort 
en kvantitativ studie i form av en enkät om elevernas åsikter och tänkande kring 
denna situation. Denna gång vill vi intervjua ett antal lärare för att fördjupa våra 
kunskaper. 
 
Pirjo Lahdenperä1(2008) anser att det är viktigt att det finns utlandsfödda lärare på 
alla typer av skolor, även där det inte finns så många invandrare då vi bor i ett 
mångkulturellt samhälle. Hon skriver ”Man lär sig direkt från en person som har 
utgjort ett gott exempel” s 46.  Hon menar att lärare måste skapa en bra förebild för 
elever i det sätt eleverna kan också ha en omedveten och oreflekterad inlärning, dvs. 
modellinlärning 2. 
 

                                                 
1 2005 utnämndes Pirjo Lahdenperä till första professor i pedagogik med inriktning mot interkulturell 
pedagogik i Sverige 
 
2 Modellinlärning som sker genom att observeras dvs. observationsinlärning   
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1.1 Problemdiskussion  
 

Avsikten med detta arbete är att studera hur undervisning av moderna språk uppfattas 
av elever i de fall när språkläraren har undervisningsspråket som sitt modersmål. Det 
utgör ett försök att få en bild av hur parterna upplever deltagandet och samarbetet i 
undervisningsprocessen. Analysen av de attityder och känslor som finns inom 
undervisningen, har gjorts med hjälp av intervjuer. Förhoppningen är således att 
uppnå en hög grad av förståelse för undervisningsprocessen av moderna språk. 
Kunskap om problemet och dess orsaker och vad som eventuellt kan göras för att 
underlätta situationen för båda elever och utlandsfödda språklärare är mycket relevant 
för dagens skola för fler och fler utlandsfödda lärare kommer att delta i 
undervisningsprocessen i Sverige. Problemet utgörs av relation mellan utlandsfödda 
språklärare och deras elever och hur relationen påverkas av språklärarens 
språkkunskaper vilket spelar en central roll i både språklärarens och elevens 
utveckling. 
 
Vi ville koncentrera oss mer på utlandsfödda språklärare och deras åsikter och 
upplevelser. Även deras interaktion med eleverna under undervisningstiden är av stort 
intresse för oss. 

 
 
2. SYFTE 

 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt ett antal utlandsfödda språklärare 
säger att de använder målspråket i lärandeprocessen och med särskild vikt på 
kommunikationen i klassrummet. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

Undersökningen skall ge svar på följande frågor: 
 
– Hur upplever utlandsfödda språklärare sin undervisningssituation? 
  
– Hur viktigt anser utlandsfödda språklärare att det är för dem att kunna tala 

svenska flytande för att kunna undervisa i målspråket? 
 

– Anser utlandsfödda språklärare att det finns skillnader mellan hur lärare som 
undervisar i engelska upplever undervisningssituationen jämfört med lärare 
som undervisar i övriga språk? 

 
2.2 Definitioner 

 
Fem viktiga definitioner som vi ska använda är: 

Modersmål: Danes (1996) anger att modersmål eller första språk är det språk som 
barn tillägnar sig från sina yngsta år. Man lär sig stegvis. Användning av modersmålet 
är en oundviklig del av livet.  

Målspråk: det språk som en person försöker lära sig, t.ex. spanska, tyska eller 
engelska. D.v.s. det språk som inläraren har som mål att lära sig. 
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Andraspråk: enligt Danes (1996) ett språk som ett barn lär sig efter modersmålet.  
 
Främmandespråk: Choděra (2006) beskriver det som ett utländskt språk.  
 
Utlandsfödd språklärare: lärare med annat modersmål än svenska, som har som 
modersmål det språk som han eller hon undervisar i. 
 

 
3. BAKGRUND 

 
I vårt förra arbete3 undersökte vi vad svenska elever tycker om att bli undervisade i 
moderna språk av en utlandsfödd språklärare. När vi tog fram litteraturen till arbetet 
har vi också funnit några intressanta böcker och artiklar om utlandsfödda lärare och 
deras situation i den svenska skolan. Vi som själva är utlandsfödda språklärare har 
blivit nyfikna på hur situationen ser ut för andra utlandsfödda språklärare och hur de 
uppfattar sin situation.  
 
Arbetet är indelat i en teoretisk, en analytisk och en avslutande del. I bakgrundsdelen, 
den teoretiska, behandlas den föregående undersökningen Dindová, Andersson (2008) 
och den litteratur som refererades till. Först undersökte vi vad Högskoleverket skriver 
om villkoren för att en utlandsfödd språklärare kan jobba som lärare i Sverige. Sedan 
har vi läst och fick också själva den erfarenheten av vår tidigare undersökning att 
situationen för de som undervisar i engelska jämfört med dem som undervisar andra 
moderna språk, att det finns en markant skillnad. Eleverna tror att de inte behöver 
kunna tala ett annat främmande språk än engelska. 
 
Undersökningen baseras på några forskarteorier bland annat Tornberg (1997) som 
utgår ifrån att språk lärs främst genom att härma. Språkutveckling är genetisk, 
forskare talar om att inlärning av ett främmande språk sker enlig samma mönster 
oavsett modersmålets struktur dvs. hon talar om att barnets fysiska förutsättningar för 
språkinlärning är påverkade av arvet, men att det däremot är miljön som påverka den 
psykiska delen av utvecklingen. Omgivningen är mycket viktig för barnets 
språkinlärning. Främmande språks inlärning skiljer sig inte mycket från 
andraspråksinlärning. Inlärarna utvecklar olika språkinlärningsstilar och strategier 
t.ex. en översättningsstrategi där elever använder sig av sitt modersmål som 
interferens. Även om det en finns oenighet bland forskarna om hur inlärningen av det 
andra respektive det främmande språket sker, är de flesta eniga om att de emotionella 
faktorerna spelar mycket viktig roll dvs. egna mål, behov och önskemål (Tornberg 
1997).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Dindová, Dagmar & Andersson, Claudia (2008) Elevers uppfattning av utlandsfödd språklärare. B 
uppsats i pedagogik. Högskolan i Borås.   
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3.1 Krav för att bli lärare i svensk skola 
 
I boken ”Ett nytt land utanför mitt fönster” Kallifatides, kan man läsa: 
 

”Om man är invandrare och samtidigt inte beredd att möta det nya  
med välvilja och intresse då är man dömd att hamna i samhällets utkanter;  

 och om ett samhälle tar emot nya människor utan att vara berett att 
möta det nya hos dem, då blir det dömt att få problem (2001, s 75)" 
 

Kallifatides är en grekisk-svensk författare och översättare. Han föddes 12 mars, 1938 
i Grekland. Han tog studentexamen i Athene 1956 och emigrerade till Sverige 1964. 
Han arbetade som lärare i praktisk filosofi vid Stockholms universitet 1969-1972 och 
sedan som chefredaktör. Men detta citat undrar han hur en utlandsfödd människa kan 
tillämpa sin yrkeskompetens och hur dem fungera i den svenska samhällen. 
 
Officiellt blir läraren behörig när man uppfyller ett antal krav. Som behörig att 
anställas som lärare, förskollärare eller fritidspedagog i det offentliga skolväsendet 
utan tidsbegränsning enligt skollagen (SFS 1 999:887 Lag om ändring i skollagen 
(1 985:1100) Skollagen 2 kap. 4 §) gäller följande:  
 
a. den som har svensk lärarexamen  
 
b. den som av Högskolverket har fått ett behörighetsbevis enligt vad som föreskrivs 

i 4 a § och 4 b §  
4 a § Den som har utländsk lärarutbildning skall få ett behörighetsbevis, om den 
utbildningen ensam eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet motsvara sådan 
pedagogisk utbildning som avses i 4 § 1 
4 b § Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska 
eller norska kan få ett behörighetsbevis endast om han eller hon har de kunskaper 
i svenska som behövs. 

 
Bredänge (2003) skriver att Högskoleverket är behörighetsgivande myndighet för 
läraryrket i Sverige från 1 februari, 2000. Högskoleverket gör evalueringar av 
utländsk lärarutbildning och utfärdar behörighetsbevis. Kraven på kunskaper i 
svenska (svenska på gymnasienivå dvs. B-kursen i svenska, eller svenska som 
andraspråk eller godkänt TISUS-test) är centrala eftersom språket är lärarens första 
och främsta arbetsinstrument som tränas och utvecklas dagligen. Utländska lärare 
måste erövra ett nytt undervisningsspråk men det gäller inte modersmålslärare och 
delvis inte heller lärare i främmande språk.  
 
Skutnabb-Kangas (2000) skriver att språklärare som inte undervisar i engelska måste 
övertyga sina elever att det räcker inte bara med att kunna tala engelska. 
Hon skriver att i Asien och Afrika kan helt vanliga människor prata i genomsnitt 3-4 
språk. Precis så naturligt var flerspråkighet enligt henne även i Europa men i samband 
med kolonialiseraingen blev enspråkighet som en norm. För de tider när enspråkighet 
betraktades som fint, är definitivt borta för nu står det klart vilken rikedom det finns i 
mångfald och att varje nation har rätt att tala sitt språk.  
 
Lüdi (2002) professor i fransk språkvetenskap på universitetet i Basel, skriver att 
dubbelspråkighet inte räcker, för svaret på utmaningen från det nya seklet är en 
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flerspråkig repertoar. Det här är inte bara en europolitisk vision. Det är praktiskt att 
kunna tala flera språk. Då finns möjlighet att kommunicera med flera människor, inte 
alla kan tala engelska på en tillräckligt hög nivå. Resor och internationellt samarbete 
blir enklare med flerspråkighet. 
 
Kelz (2002) menar att språklärare måste höja språksjälvkänslan hos eleverna genom 
att förklara för dem “att flerspråkig är den som har en språkrepertoar, som tillåter 
honom eller henne att tillfredsställa sina skriftliga eller språkliga behov i vardagen, i 
växlande situationer i flera språk” (s 174). Och språkkompetenser måste inte ha 
samma nivå i alla dessa språk. 
 
Clyne (2002) professor för allmän och använd lingvistik på universitet i Melbourne, 
har nämnt många exempel på hur engelskan prioriteras även på högsta nivå på grund 
av bekvämlighet och lägre kostnader i till exempel i Europeiska institutioner, det 
behövs nämligen inte så många tolkar. Och han är mycket missnöjd med detta även 
om han är en lärare i engelska. Han skriver att reaktioner på engelskan som Europas 
Lingua franka är olika i olika europeiska länder men just skandinaviska länder och 
Nederländerna koncentrerar sig så pass mycket på engelskan att elevernas nivå är 
mycket hög. Å andra sidan glömmer de bort andra språk t.o.m. sina modersmål. Enligt 
honom kunde prioritering av engelskan leda till att engelsktalande länder får politiska 
och ekonomiska fördelar genom att deras invånare är de bästa på att tala engelska. 
 
Vidare skulle prioritering av engelskan leda till utarmande av europeisk 
språkmångfald. Därtill kommer också det faktum att varje nation utom de verkligen 
engelsktalande anpassar sitt modersmål till engelska, inte bara i grammatiken och 
ordval men också i språklogik. Det går att uttrycka sig artigt med andra medel i 
franska än i engelska men översätter man fransk artighetsformulering direkt ordagrant 
till engelskan försvinner innehållet (Kelz 2002).  
 
Ladberg (2001) skriver att språkmelodin är viktig för att förstå och kunna bli tydlig. 
Språk består av många delar. För att kunna ha ett bra uttal krävs det andra saker än för 
att få ett stort ordförråd. Att förstå och att tala språket är två skilda förmågor. 
Språkmelodi är grunden och oerhört viktigt för förståelsen i ett samtal dvs. ofta när 
andra inte förstår vad du säger har det ofta med språkmelodin att göra. En utländsk 
språklärare har denna språkmelodi naturligt i sitt modersmål men samtidigt kan också 
ha en stark brytning i svenskan. Det kan göra att kommunikationen med eleverna 
försämras.  
 
I en tidigare undersökning, (Dindová & Andersson, 2008) visades att elevers 
uppfattning av utlandsfödda språklärare, var att dessa har ett mera utvecklat målspråk. 
Men ibland svarade eleverna att det var svårt att ha en bra kommunikation med dem, 
särskilt när det gäller förklaringar och grammatik. De 69 elever som svarade på 
enkäten kom från grundskola och gymnasium och hade utlandsfödda språklärare som 
undervisade i sina modersmål. 
 
 
 
 
 



 

6 

3.2 Åsikter hos elever om att lära sig ett annat språk 
 
Engelska språket tar mycket plats som språk. I undersökningen ”Skolor slopar franska 
och tyska”, Tenfält, Wermeling (2007) visar varför elever prioriterar engelskan istället 
för att lära sig ett tredje språk. Enligt eleverna räcker det att läsa engelska och att de 
kan skaffa sig kunskaper i andra moderna språk senare i livet. Men i undersökningen, 
(Elevers uppfattning av utlandsfödd språklärare, Dindová & Andersson, 2008), visade 
det sig att 79 procent eleverna tycker att det är viktigt att kunna prata andra språk än 
svenska och även engelska som är ett ledande språk. Slutsatsen är att en stor del av 
eleverna har en motivation och vilja att lära sig. 
 
I uppsatsen ”Språkval engelska”, en enkät och intervjustudie av högstadieelever, 
(Hudson & Manalili 2006 s.3) rapporterades hur språkval infördes i den svenska 
skolan. Där beskrivs att elever som väljer språkval engelska (som skiljer sig från 
kärnämnet engelska och andra moderna språk) gör detta för de har svårigheter med 
engelskan som kärnämne, de vill inte läsa ett annat språk utan de gör ett taktiskt val 
med tanke på att höja sina betyg.  
 

I ”Språkvalet i grundskolan en pilotundersökning” (Sörensen1999) visas att drygt 20 
procent av eleverna hoppar av från B-språket. Förklaringar till att de inte vill läsa B-
språk var svårigheter med engelska och svenska och eleverna ville ha bättre betyg där. 
Några av eleverna sa att det var ”svårt, jobbigt, helt meningslöst och dessutom 
tråkigt” med B-språken (s.15).  
 

Käll och Liwing (2008) båda lärare i svenska, engelska och tyska i Gävle, skriver in 
en artikel ”Svenskan på väg bort”, att språklärarna hävdar att engelska tillåts breda sig 
ut på svenska språkets bekostnad. Skolverket har t.ex. tillåtit att en friskola i Gävle 
har engelska redan från årskurs 4, och samma skola ger hälften av undervisningen i 
engelska från årskurs 6 till 9. Skolan prioriterar engelskan framför svenskan. Gränsen 
för engelskanvändning är 50 procent i grundskola och 90 procent i gymnasiet. Det är 
lättare att plocka bort svenskan på högre nivåer. Författarna anser att detta är en 
lättvindig språkpolicy, utifrån att många anser att framtiden ligger i enbart engelskan.  

 
3.3 Antal utlandsfödda lärare i Sverige 
 

Andersson (2008) skriver att andelen utlandsfödda lärare är 4,5 procent av alla lärare. 
Den totala andelen av alla yrkesverksamma utlandsfödda människor är 11.5 procent. 
Det är viktigt är att utländska språklärare har tillräcklig med svenska kunskaper för att 
kunna underlätta inlärning hos sina elever, även i undervisning av främmande språk 
Utlandsfödd lärare (Lärarnas tidning, 2008 n.16, källa: Skolverket).  

 
3.4 Vad är målspråk? 
 

I uppsatsen ”Vilket språk väljer läraren i moderna språk att använda i 
undervisningen?” en studie om målspråksanvändning i gymnasieskolan (Ekblad & 
Sanna 2008) undersöktes 30 lärares i språkundervisning i moderna språk för att kunna 
veta vilket språk de väljer för sin undervisning. Det visar det sig att lärare för att 
undvika missförstånd och för att spara tid använder modersmålet i undervisning.  
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Detta även om de är medvetna om att det är viktigt att använda målspråket för att 
kunna uppmuntra kommunikationen mellan eleverna eftersom de flesta elever inte har 
tillgång till målspråket vid andra tillfällen än på lektion. I samma uppsats sägs att 
många lärare inte kan påverka möjligheten att använda målspråk i undervisningen 
hela lektionstiden, eftersom de vill ta hänsyn till elevens språkutveckling samt elevens 
trygghet och självförtroende. De anser att det finns tidsbrist som gör det svårt att 
använda målspråket som arbetsspråk.  
 
I uppsatsen ”Ny språksyn- Ny undervisning? Salas & Naddi (2007), beskrivs hur de 
var intresserade av att veta hur man i undervisningen kan få in mer talad spanska och 
ökad elevaktivitet. I uppsatsen sägs att det finns nya krav på att språklärare måste 
undervisa mer på målspråket för att öka elevernas muntliga produktion. De visar hur 
undervisningen på målspråket sker som medel, genom att observera undervisningen 
på en språkskola i Spanien. De fokuserade observationerna på lärarens metoder då 
denne lär ut nya ord med enbart målspråket som medel.  
 
Ohlsson (1995) nämner studier som visar fördelningen av talaktiviteten i 
undervisningen. Studierna visar att pedagoger deltar i undervisningsprocessen med 
ungefär 2/3 av kommunikationen. Dessa studier visar också att elevernas språk 
utvecklar sig genom att eleverna får möjlighet att använda sitt muntliga språk. 
Studierna visar även att det finns skillnader mellan olika elever i deltagande i 
kommunikation. Det finns en liten grupp av elever som säger mycket, sedan en stor 
grupp av elever som säger lite och till sist några få elever som nästan aldrig säger 
något i undervisningen. 

 
3.5 Direktmetod i språkundervisning 

 
Det finns flera typer av direktmetod i språkundervisning, men alla har ett gemensamt 
moment. Det är metoder där kommunikation mellan elever och lärare sker genom 
målspråket. En av dem är en kommunikationsmetod som1982 blev rekommenderat av 
Europeiska rådet som en passande metod för språkundervisning.  
 
Kommunikativ metod som fokuserar på språkfunktionen dvs. i vilka situationer och 
sammanhang det går att använda språket. Syftet med språkkunskaper i Skolverkets 
kursplaner för moderna språk hänger samman med Europeiska rådets förslag. 
 
 Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga. Att kunna använda flera språk är betydelsefullt för internationella 
kontakter, för en alltmer internationalisera arbetsmarknad och för att kunna ta 
del av den snabba utvecklingen som sker genom informations och 
kommunikationsteknik samt för framtida studier. 
(http://www3.skolverket.se) 

 
Tornberg (1997) sammanfattar att direktmetoden bland annat bygger på att inlärning i 
stort sett liknar inlärning av modersmålet. Undervisning ges utan modersmålets 
förmedling. Inläraren lär sig ett språk genom att använda det. Allmänna karakteristika 
av direktmetoden är att målspråket står i centrum dvs. undervisningen sker på 
målspråket, läsning med korta och språkligt tillrättalagda ordförklaringar på 
målspråket med bland annat parafraser eller kroppsspråk, mycket tid ägnas till frågor 
och svar.  
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Grammatiken behandlas utifrån den lästa texten, övningar består av diktamen, 
berättande och fri skrivning med stor vikt på uttalet och intonationen. Utvärderingar 
av denna metod visar på skolor belönade med Eu: s kvalitetsutmärkelse för 
språkundervisning, European Label, till exempel ABF Vuxenutbildning i Göteborg, 
Bruksskolan i Höganäs och Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium. I Göteborg 
jobbar man med metoden Språkresan. Här träffar vuxenstuderande i engelska, 
franska, tyska, spanska och svenska som andraspråk "språkvänner" i form av 
utbytesstudenter från målspråksländer och andra länder. De får en 
verklighetsanknytning i undervisningen som fungerar motivationshöjande och medför 
bättre studieresultat (www.skolverket.se/sb/d/2166/a/12225).  
 
I Höganäs utgår man från europeiska språkportföljen, 
(http://www.skolverket.se/sb/d/2164/a/12213) som är ett dokument för att registrera 
språkstudier, erfarenheter och färdigheter inom olika kulturer från språkinlärare. Det 
heter också gemensam europeisk referensram för språk och arbetar från förskolan och 
uppåt med att öka motivationen till språklärände, vilket också ge en ökad 
måluppfyllelse. På Tekniska Gymnasiet får eleverna tillgång till en digital 
språkportfölj för att kunna dokumentera sin utveckling inom språken och denna 
portfölj är kopplad till Europass-språkpass. Det innebär att eleverna ser en tydlig 
koppling till sin språkinlärning. Eleverna får också se relationen mellan 
språkinlärningen i skolan och senare högre studier och yrkeslivet.  
På ABF Vuxenutbildning i Göteborg visar man hur viktigt det är att få kontakt med en 
modersmålstalare under undervisningstiden (www.skolverket.se/sb/d/2166/a/12225).  
 

3.6 Kommunikationsregler 
 
Klein och Krasse (2008) skriver att det finns några få kommunikationsregler. Här är 
läraren en viktig partner som måste komma ihåg att eleverna är meddelandemottagare 
och de förstår ett meddelande på deras sätt. Det finns skillnader mellan det som sägs 
och det som hörs. Talaren är ansvarig för förståelsen av meddelandet. 
 
I Regeringens proposition (1999/2 000:135) skrivs att pedagogens uppgift har ändrats 
med tiden. Tidigare fick pedagoger lära ut och styra undervisningen, men den rollen 
har under senare år övergått till en alltmer handledande roll. Eleverna ska också 
samarbeta i undervisningens planering, där liksom i språkundervisning ska eleverna 
delta i kommunikationsprocessen. 
 
Ohlsson, (1995) skriver att lärarna idag är fullt medvetna om kommunikationens 
betydelse för elevernas lärande och utveckling men tidsbrist, deras otrygghet i 
lärarrollen leder ofta till en envägskommunikation. 
 
Till kommunikationsregler i skolan påpekar Karns (1996) att det alltid är den som 
kommunicerar som är ansvarig för att mottagaren förstår budskapet. Därför föreslår 
hon några kommunikationsregler för läraren. Det är nödvändigt att nämna dem som är 
viktiga i språkundervisningen, det handlar om att tala tydligt och intressant och det är 
bättre att samtala än att bara tala, Karns föredrar en motiverande dialog. Hon menar 
att läraren ska tala kortfattat men klart och dialogens slutsatser ska vara förberedda i 
förväg men naturligtvis kan slutsatser anpassas senare efter realiteten. Om dessa enkla 
råd följs kommer det till en meningsfull dialog med eleverna och de får också 
möjlighet att tala. 
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Albert Meharbian är professor av psykologi på California University i Los Angeles. 
Han säger att vi får 55 procent av informationen med hjälp av kroppsspråket. Det är 
mycket och därför borde språklärare tänka på detta. Om läraren använder rätt eller fel 
kroppsspråk, kan få avgörande betydelse för att få respekt från eleverna. 
Kroppsställningen visar om personen känner sig säker eller inte. 
(http://lernweb.wz.cz/bl.html) 
 
Sammanfattning 
 
Hur ofta och på vilket sätt använder utlandsfödda språklärare målspråket i 
lärandeprocessen med särskild vikt på kommunikationen i klassrummet? 
Tornberg(1997) forskarteori utgår ifrån att språk lärs in främst genom att härmas, dvs. 
direktmetod. Skolverket har även rekommenderat att utlandsfödda språklärare med 
fördel kan använda direktmetoden när de undervisar i sitt modersmål. 
Elever måste övertygas om att det är viktigt att prata flera språk än bara engelska och 
svenska. Hur viktig det är att vara flerspråkig skriver flera forskare, t ex Lüdi (2002) 
pekar på en på europolitisk vision om flerspråkighet och att det är praktisk att vara 
mer än dubbelspråkig. I kommunikationsregler är det viktigt att komma ihåg att 
eleverna är meddelandemottagare och att lärare är ansvarig för förståelsen av 
meddelandet Klein och krasse (2008). Språklärare kan också använda sitt kroppsspråk 
för att öka inlärningen anser Albert Meharbian ((http://lernweb.wz.cz/bl.html)  
 

 
4. METOD 

 
En metod eller en ansats är ett verktyg som hjälper att få ett resultat. Våra metoder ska 
kunna tåla en kritisk prövning som beskrivs av Holme & Solvang, (1997) att 
metoderna ska kunnas användas i en samhällsvetenskaplig forskning: Det måste 
finnas en överensstämmelse med verkligheten som undersöks, urvalet av information 
måste göras systematiskt och den måste utnyttjas på bästa sätt. Resultaten ska kunna 
kontrolleras och vara hållbara. Resultaten ska leda till ökad kunskap, fortsatt 
forsknings- och utvecklingsarbete och till en ökad förståelse. 
 

4.1 Metodval 
 
Undersökningen är kvalitativ metod. Starrin & Svensson (1994) anser att kvalitativ 
metod handlar om subjektiva värderingar (varseblivningar). Syftet är att, genom en 
analys med kvalitativ metod som oftast är induktiv och där data utgörs av intervjuer 
vilka ger mer information av subjektiva upplevelser, finna svar på syftesfrågorna. 
Undersökningen blir inte en stor eller omfattande studie på grund av att intervjuade 
var bara ett fåtal utvalda utlandsfödda språklärare. Vi vill veta hur enskilda utländska 
språklärare arbetar i klassrummen och hur de upplever den svenska skolan.  
 
Starrin & Svensson (1994) skriver att frågetyper är olika beroende metoder och det är 
forskningsfrågor som avgränsar och styr ett forskningsprojekt. Vi vill använda oss av 
en öppen eller riktad öppen intervju och fokusera till upplevelse. Lantz (2007) anser 
att analys med hjälp av kvalitativ metod (subjektiv) innebar att man intervjuar 
personen om hur man uppfattar sin situation. Det är mer än att beskriva vad 
intervjupersonen har sagt. Man kan ha fokus på uppfattningar, som kan urskiljas och 
belysas med hjälp av citat. 
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Lantz (2007) menar att i frågor om innehåll behöver intervjuaren använda 
resonerande frågor. Börja med neutrala frågor och ha frågeområden med en naturlig 
ordning, och om man behöver för att kunna följa intervjupersonens tankar, kasta om 
ordningen på frågor. Det är också denna metod som vi har använt. 
 

4.2 Urval 
 
Vi bestämde att göra vår undersökning med utlandsfödda språklärare som undervisade 
i främmande språk, tyska, spanska, franska eller engelska. Lärarna kom från olika 
länder och hade olika bakgrund och tid i Sverige. De flesta utländska språklärare som 
vi intervjuade är dock från spansktalande länder.  
 
Antal intervjuade var sju utlandsfödda språklärare, de flesta 40-50 år. Två engelska, 
fyra spanska och en fransk som undervisar deltid eller heltid på en skola i främmande 
språk. Det fanns lärare från både grundskola och gymnasienivå. 
 
Vi kontaktade totalt åtta personer men en intervju har vi inte genomfört på grund av 
att den personen ändrade sin åsikt och avslutade inte intervjun. Personen var inte en 
utbildad lärare och vikarierade bara en kort tid i engelska på en grundskola 
 

4.3 Genomförande  
 
Vi kontaktade framför allt lärare som vi kände eller fick tips på från vår bekanta. Vi 
har också letat på Internet på skolor i Borås kommun (14) och deras mailadresser.  
Vi skickade ut missivbrev (bilaga 1) till rektorerna som hjälpte oss att få kontakt med 
utlandsfödda språklärare. En del skolor som vi kontaktade svarade inte och lärare 
hade inte tid för oss.  
 
Efterhand fick svar från de utlandsfödda språklärare som kunde samarbeta med oss, vi 
skickade intervjufrågorna (bilaga 2) i förhand så att de kunde fundera på frågorna och 
vara mer förberedda för intervjun. Intervjuerna ägde rum på deras kontor eller på en 
lugn plats. Först presenterade vi oss, testade och förberedde utrustningen. 
Intervjupersonerna visade generellt ett stort intresse för vår undersökning och hur 
resultaten kunde användas för att kunna förbättra sin undervisning. Varje intervju tog 
ca trettio till fyrtio minuter. Vi ställde frågorna direkt till informanterna, och spelade 
in alla intervjuer för att undvika eventuella missförstånd. För att få i gång intervjun 
frågade vi några faktafrågor i början, därefter mer om personliga åsikter och 
erfarenheter som utlandsfödda språklärare har om sin kommunikation med eleverna i 
undervisningen. Vi ville veta hur utlandsfödda lärare upplever sin ställning i 
klassrummet. Deras känslor och hur är det att arbeta med svenska elever på en svensk 
skola blev belysta tack vare deras personliga sätt att svara på våra intervjufrågor. 
 
Intervjufrågorna delades in i olika områden som handlar om lärarens yrkeserfarenhet, 
elevernas aktivitet i klassrummet, hur kommunikationen fungerar med eleverna, båda 
verbalt och nonverbalt och slutligen om lärarens egna reflexioner om deras elever. 
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4.4 Bearbetning och analys  
 
När intervjuerna var genomförda lyssnade vi av bandupptagningarna och 
sammanställde dem i textform så att vi kunde komplettera och kontrollera att vi 
förstått allt rätt. Efter att vi läst igenom intervjuerna gjorde vi en beskrivande 
sammanställning över de svar vi fått. 
 

4.5 Etik 
 

Forskningsetiska (vetenskapsrådet 2002). De grundläggande individskyddskraven i 
fyra huvudkrav på forskning. 
 
Informationskravet. Vi informerade först rektorn på de valda skolorna och därefter 
kontaktade vi de utländska språklärare som ville delta i vår undersökning. Vi har 
belyst att deltagandet är frivilligt och anonymt. 
 
Samtyckeskravet. Även om alla våra deltagare var vuxna skickade vi missivbrev 
(bilaga 1) till ansvariga rektor av alla skolor.  
 
Konfidentialitetkravet. Vi har behandlat alla uppgifter konfidentiellt och med 
sekretess. I vår rapport belyses inte något namn eller skola. 
 
Nyttjandekravet. Vi informerade våra deltagare att resultatet i dessa uppgifter kommer 
att användas bara för forskningsändamålet och inte i andra sammanhang. 
 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Studien kan anses tillförlitlig med avseende på ärligheten eftersom vi gjorde 
provintervjuer som bearbetades för att kontrollera att intervjufrågorna uppfyllde 
kraven i undersökning syfte. Lantz (20007) säger att göra en eller flera provintevjuer 
underlättar för att granska intervjuns uppläggning och tillförlitlighet Hon skriver 
vidare att för att få mer tillförlitighet är det också viktigt att ställs alla huvudfrågor på 
samma sätt och att inte påverka den intervjuade under samtalet. Undersökningen 
följde detta, intervjufrågorna ställdes i en neutral miljö och på samma sätt till alla 
intervjusvarande och den har gjorts anonymt. Frågorna är i sig inte så kontroversiella 
så att det skulle föranleda att man döljer något och vi kan inte i svaren se någon 
tveksamhet. Stukat (2005) anser att om forskaren visar sin studies begränsningar ökar 
läsarens förtroende för slutsatserna, dvs. undersökningens reliabilitet och validitet 
höjs. Resultatet kunde vara mer tillförlitligt med ett större urval.  
 
Vi anser genom vår egen erfarenhet som språklärare att de frågor vi har ställt är de 
rätta för att ge relevanta och giltiga svar för undersökningens syfte. 
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5. RESULTAT 
   

I detta kapitel kommer undersökningen att redogöra hur de utlandsfödda språklärarna 
upplever undervisningen i främmande språk och belysa deras tankar kring 
kommunikationen i klassen illustrerat med deras citat. 
 
Först kommer en grundläggande beskrivning om deras bakgrund, utbildningsnivå osv. 
Landet där de fick sin utbildning är intressant för att se skillnader mellan olika länder. 
 
Sedan en resultatbeskrivning som belyser de utlandsfödda språklärarnas upplevelser 
av elevernas intresse för deras kultur och språk. Efter kommer lärarnas upplevelser av 
att använda det svenska språket som medel för kommunikation och även 
kroppsspråket. Slutligen redogörs hur språklärarna upplever hur viktig det är för 
eleverna att lära språket och vilka olika metoder de har för att motivera eleverna.  
 
Introduktion av de intervjuade namnen är fingerade.  
 
John. 
Man från England som har bott i Sverige nästan 18 år. Har utbildat sig i Sverige, till 
engelsklärare och historia. Han är mellan 40-50 år. Han har undervisat i 8 år på 
gymnasienivå.  
 
Francesca. 
Kvinna från Libanon som har bott i Sverige i 2,5 år. Hon har utbildning från sitt 
hemland med en magister i pedagogik och fransk litteratur. Hon är mellan 40-50 år. 
Har undervisat sedan nio månader (augusti 2008) på en grundskola.  
 
Ana. 
Kvinna från Spanien som har bott i Sverige i 3,5 år. Hon har utbildning från sitt 
hemland som gymnasiespråklärare och pedagogik. Hon är mer än 50 år. Har 
undervisat under 3,5 termin på grundskola.  
 
Maria 
Kvinna från Ecuador som har bott i Sverige 3,5 år, men varit gift med en svensk i 23 
år. Hon håller på att utbilda sig som spansklärare, hem och konsumentkunskap i 
Sverige. Hon är mer än 50 år. Hon har ett vikariat på grundskola. 
 
Ursula 
Kvinna från Tyskland som har bott i Sverige 4,5 år. Hon är utbildad som lärare i 
engelska och historia, både i Tyskland och i Sverige. Hon är mellan 30-40 år. Hon har 
undervisat under 2 år i engelska på grundskolenivå.  
 
Catriel 
En man lärare från Argentina som har bott i Sverige under 30 års. Han är utbildad 
både i Argentina och Sverige som grundskollärare och matematiklärare på 
gymnasienivå. Han är mer än 50 år. Han har undervisat under 27 år i spanska på 
grundskola och gymnasienivå.  
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Pia 
Den kvinnan är lärare från Chile. Hon har bott i Sverige under 23 år. Hon är utbildad 
både i Chile och Sverige som språklärare och barnskötare. Hon är mellan 40-50 år. 
Hon har undervisat under 7 år i spanska på en grundskola.  
 
Av ovanstående 7 personer är: Alla utom en är utbildade till lärare (håller på att 
utbilda sig just nu). Maria. En är utbildad i Sverige, John. Två stycken är utbildade i 
sitt hemland, Ana, Francesca. Tre stycken är utbildade både i Sverige och också sitt 
hemland, Ursula, Pia, Catriel.  
 
Hur länge de hade bott i Sverige var intresserant för att få en uppfattning om hur 
mycket våra svaranden känner till om Sverige och det svenska sättet att kommunicera. 
De har bott i Sverige från två och halvt år till trettio år, en av dem är gift med en 
svensk sen 23 år men har bara bott i Sverige två och halvt år. 
 

5.1 Upplevelser som utländska språklärare har i klassrummet 
 

Under denna rubrik har samlats de frågor som berör hur intervjupersonerna upplevde 
undervisningen i den svenska skolan, elevernas aktivitet i klassrummet och hur deras 
kommunikation fungerade med eleverna och om de upplevde några interkulturella 
skillnader som kunde påverka deras relation med eleverna. 

 

5.1.1 Evernas intresse för lärarens hemland och språk 
 

Språkundervisnings resultat beror inte bara förklaring av grammatik eller kunskap om 
nya ord, den är även beroende av kommunikationen mellan lärare och elev. Det var 
tre lärare som upplevde att eleverna är nyfikna på lärarens hemland och språk. Två 
lärare har upplevt detta ibland. En har inte upplevt detta alls. En sa att eleverna var 
mer intresserade av språket än landet. Detta belyses med följande citat: 
 

”Ja jag tycker de är det för de mesta men det finns alltid någon som inte är det 
överhuvudtaget av dom.” John 
 
”Ja, som introduktionsmoment har de varit intresserade.” Maria 
  
”Nej, de bryr sig inte. Du menar på franska eller även... de bryr sig inte.”  
Francesca. 

 
När lärarna berättar om hur de upplever elevernas intresse för språket som de lär sig 
ansåg franskläraren sig ha problem att intressera eleverna på lektion. De andra lärarna 
hade lite eller inga problem med elevernas intresse för språket.  
 

”Det olika, olika elever i olika intresserade” Ursula 
 
”Ja, det är de, tycker jag” John. 
 
”Det finns olika intresse. Vissa vill gärna göra det, andra är mindre intresserade” 
Maria.  
 
”Ja, de flesta, men man bör räkna på att det finns en del som ger upp. Det är 
framförallt elever som har bekymmer med andra ämnen.” Pia. 
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Eleverna visar inte så stort intresse för lärarens hemland. Ofta är de mest nyfikna i 
början i introduktionsfasen. Intresset varierar och ibland finns det inte alls. Lärarna 
försöker ofta använda sitt hemland i början av kommunikationen för att underlätta och 
ha något konkret att diskutera kring även om det inte alltid fungerar som beskrivs 
ovan. 
 
Intresse för språket är större, svaren visar att utländska språklärare upplever att det 
finns ett intresse för språket hos eleverna även det om varierar beroende på skolan och 
målspråket. De som undervisar i engelska, John och Ursula, tycker att eleverna är 
intresserade medan Francesca, som undervisar i franska, upplevde litet intresse hos 
elever.  
 

5.1.2 Interkulturella skillnader 
 

Beträffande samspelet mellan utländska språklärare och elever, om det finns 
interkulturella skillnader som kan påverka hur lärarna upplever situationen i 
klassrummet. Svaren visar att lärare anpassar sig till elevernas situation. 
Kulturskillnader finns och varierar mellan lärarna. 
 

”Om kulturen, Här verkar allt mer laissez-faire - en låt-vara mentalitet. Eleverna styr 
och ställer till mer här än hemma. I Tyskland är det nog mycket mer strikt, 
organiserat, strukturerat.” Ursula. 
 
”Socialt så är Sverige och Storbritannien är nära varandra och om det finns någon 
skillnad är de väldigt små.” John. 
 
”De samarbetar ganska bra, men man kan säga aldrig utan problem, tycker jag. Inga 
av dessa problem, bara de vanliga problem som finns med varje generation med 
ungdomar. Det skulle vara jättemycket att beskriva, men jag har liknande problem 
som jag hade i mitt land ungefär.” Ana. 

 
”Om kultur, disciplin eller ordning här är olika? I min kultur i alla fall, under min tid, 
jag vet inte nu, fanns det mer respekt och auktoritet, hur du vill kalla det?” Maria. 
 
”Ja, de samarbetar och jag har inget problem med dem. Interkulturella nej, inget” 
Catriel. 
  

De språklärare som har bott länge i Sverige och utbildat sig i Sverige har inga 
interkulturella eller språkliga problem med eleverna (tre lärare John, Pia och Catriel) 
och det beror inte på från vilket land de kommer t.ex. Catriel har inga problem och 
kommer från en annan kultur, men han har bott här länge och har utbildat sig både i 
Sverige och i Argentina. De som har varit kort tid i Sverige upplever en del problem 
(fyra lärare), även en som varit gift med en svensk man i tjugotre år. De tycker att de 
inte är vana vid svenskar och deras sätt att kommunicera, eller så är deras sätt att 
uttrycka sig är lite annorlunda så eleverna har svårare att acceptera dem. 
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5.1.3 Kommunikation i klassrummet 
 
Avsnittet belyser hur lärares kommunikation fungerar med eleverna hur utlandsfödda 
språklärare kan uppleva att eleverna ibland kan missförstå dem på grund av att de har 
ett annat modersmålspråk än svenska och om hur det påverkar deras sätt att använda 
målspråket. John som undervisar i engelska på gymnasiet har sällan några 
kommunikationsproblem med eleverna.  
 

”Ja, det kan hända ibland men inte på grund av det som jag säger, det är ofta därför de 
inte lyssnar och inte är tillräckligt skärpta, nej jag tror inte det är något problem, jag 
är inte alltid så tydlig i mina instruktioner men jag tror inte de missförstår mig på 
grund av det som jag säger” John. 

 
Det är inte heller så många av de andra lärarna som anser sig ha problem med 
kommunikationen. Men det finns en lärare Francesca som har klart uttalat att hon har 
stora kommunikationsproblem.  
 

”/…/ Jag pratar tydligt och de vuxna förstår mig och de säger att jag pratar tydligt och 
jag pratar jättebra, men eleverna de revolterar när man gör ett fel eller när man bryter. 
De är enbart negativa speciellt i den här byn. Jag har upplevt många svårigheter 
faktiskt” Francesca 
 
”Ibland, men beroende mer att de lyssna inte.” Maria. 
 
”Inte på grund av språket utan på grund av att de inte har lyssnat på vad det är jag 
sade.” Ursula. 
 
”Det kan hända, men inte för språket.” Pia. 

 
De intervjuade anser att kommunikationsproblemen inte är så stora och om de blir 
missförstådda så är det mer på grund av att elever är stökiga och ouppmärksamma än 
på deras språkförmåga. Det är en lärare som har stora problem, franskläraren 
Francesca. Det kan bero på att hon undervisar i en skola där de flesta elever är 
svenska. De flesta intervjuade har mer vanliga problem med eleverna som man kan ha 
i vilket ämne som helst, t ex disciplinproblem. Bara två: läraren i franska Francesca 
och läraren i spanska Maria upplever flera problem.  
 

5.2 Betydelsen av att kunna tala svenska flytande 
 
Betydelsen av att kunna tala svenska flytande belyses utifrån svaren om hur mycket 
svenska det talas i klassrummen och om undervisningen genomförs på svenska. 
Lärarna upplever att deras språkmelodi och ordkunskap i svenska kan förhindra deras 
kommunikation med eleverna. Spanskläraren Maria och särskilt franskläraren 
Francesca upplevde problem med den svenska språkmelodin.  
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5.2.1 Språkmelodi 
 
Alla intervjuade har en brytning i det svenska språket men det förhindrar dem inte 
från att ha en bra kommunikation med elever. Här är det bara fransklärare Francesca 
som har problem med sin svenska och ibland spanskläraren Maria som vikarierar.  
 

”/…/ De var så negativa för att jag kanske har en annan melodi eller jag talar olika 
eller jag klär på mig olika. Jag hörde efteråt att de inte vill ha folk som kan inte kan 
svenska.” Francesca. 
 
”Om mitt svenska språk, ja ibland har jag problem med uttalet, du vet om det är lång 
eller kort vokal är alltid ett problem. Men jag löser det jättesnabbt. Jag pratar om det 
på spanska och förstår de mig inte, så vi tar vi det på svenska igen.” Maria 
 
”Jag har inga problem med dem, inte heller med svenskt språk” Pia. 
 
”Jag inte upplevt något stort problem, språkligt så de är så pass utvecklade när de 
kommer till gymnasiet så det är inget problem egentligen. De förstår allting som jag 
säger. De kan bli lite hämmade och lite blyga men annars inga problem.” John. 
 

De flesta intervjuade var säkra på sin svenska, de tror inte att deras brytning 
förhindrar kommunikationen med eleverna men tre lärare upplevde problem med sin 
brytning. Några använder sig av svenska och modersmålet för att jämföra båda 
språken. De anser att svenska språket behövs beroende på elevernas nivå. 
 

5.2.2 Förklara grammatik på svenska eller målspråket 
 

Sex lärare anser att de förklarar på svenska för att undvika missförstånd men det var 
beroende på nivån. Till exempel franska läraren Francesca måste förklara allt på 
svenska annars revolterar hennes elever. 

 
 ”På svenska, de vill inte lyssna på franska, det är så svårt för dem. De vägrar lyssna 
   på franska, de revolterar direkt.” Francesca 

 
Spanskläraren Ana menar att eleverna inte är vana och inte förstår om man talar om 
grammatiken, och hon förklarar alltid grammatiken på svenska. Det gör också Maria.  
 

”Jag förklarar för dem alltid på svenska och framför allt grammatiken därför att de 
inte kan förstå så bra den typen av dialog.” Ana. 
  
”Man pratar svenska för att förklara regler eller grammatik. Beroende på nivån pratar 
man mera spanska.” Maria 

 
Bara engelskläraren John använde målspråket även om han ibland kunde förklara på 
svenska.  
 

”På målspråket, om de inte förstår de kan jag gå tillbaka och förklara på svenska men 
det är nästan alltid på engelska, dvs. målspråket.” John 
 

De flesta intervjupersonerna förklarade grammatiken på svenska, det är bara 
engelskläraren John som anser att han inte behöver använda svenska annat än i 
undantagsfall.  
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John menar att det kan bero på att hans elever har en högre nivå på sitt språk än de 
andra. Några andra använder sig av svenska och modersmålet för att jämföra språken. 
De löser det på olika sätt en möjlighet är att säga allt på målspråket först och sedan på 
svenska som till exempel Ursula gör. 
 

5.2.3 Svenska i klassrummet 
 
Intervjupersonerna undervisar svenska elever på sitt modersmål men de använder sig 
ibland eller ofta, beroende på elevernas nivå, av svenska för att förklara. T.ex. 
grammatik tar de oftast som nämndes innan på svenska. Lite olika citat om hur man 
gör: 

 
”Ja jag kan göra det med men det är väldigt sällan. Ibland jag gör det, frågar vad ett 
ord heter på svenska. Jag gör ibland när jag går genom översättning av ord, men för 
att förklara saker det jag gör nästan aldrig. Det kan hända ibland som jag tar något på 
svenska om grammatik men det behövs inte egentligen” John. 
 
”Ja, jag pratar också svenska. Först säger jag vad de ska göra på engelska och sen på 
svenska så att det inte blir några missförstånd.” Ursula. 
 
”Man behöver prata lite svenska så man kan jämföra språken. Det beroendet också på 
elever nivå” Catriel. 
 
”För nybörjare i steg 1 i grundskolan (7-8) behövs ta svenskan och sedan gradvis 
börjar man ta spanska. För att kunna gå igenom ett nytt moment som eleverna inte 
känner till då är mest passande att ta svenskan. Målet är att läraren i 9an ska använda 
sig av målspråket i en större utsträckning.” Pia 

 
Svenskan används i klassrummet om målspråksnivån hos eleverna är låg. Hur en 
lärare upplever kommunikationen med eleverna kan variera beroende hur eleverna 
samarbetar med läraren. Det var endast engelsklärare som undervisar på 
gymnasienivå som anser att de bara använder målspråket. De andras andel av 
målspråket varierar beroende på elevernas nivå. Franskläraren hade stora problem och 
hon upplever att elever bara vill lyssna på svenska. 
 

5.2.4 Kroppskommunikation som medel 
 
Det finns också kroppsspråk som hör till kommunikationen. Inte alla språklärare 
använder den medvetet. Men några lärare använder kroppsspråket som ett medel i 
undervisningen. Det finns inga stora problem med nonverbal kommunikation mellan 
eleverna och läraren.  
 

”Inte medvetet nej jag tror inte det behövs egentligen de förstår ändå. De är duktiga 
på engelska. Man behöver inte förstärka med kroppsspråk egentligen, det gör jag inte. 
Det kan hända att jag ritar något på tavlan för att förklara men inte direkt 
kroppsspråk, nej.” John 
 
”Det är en av de viktigaste formerna att kommunicera med eleverna, såväl i mitt land 
som här i Sverige, det är ännu mer nödvändigt när läraren inte pratar flytande 
svenska.” Ana 
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”Ögonkontakt försöker jag alltid ha. Varken positiva eller negativa erfarenheter” 
Maria 
 
”Ja, för att jämföra svenskt och spanskt kroppsspråk.” Catriel 
 
”Lite handgester, inte mer” Ursula 
 

Kommunikationen i språkundervisningen sker främst med fokus på det talade språket. 
Dock bortser intervjupersonerna inte helt från kroppsspråket men det har en 
underordnad betydelse för arbete. Det visar sig att fem intervjuade anser att de 
använde kroppsspråk medvetet för att underlätta inlärningen hos eleverna. De andra 
två anser att de inte kan, Francesca, eller inte behöver, John. 
 

5.3 Skillnad i elevernas motivation för att lära sig engelska eller andra 
främmande språk 

 
Det var viktigt att kunna veta hur motivationen varierar hos elever som lär sig ett 
annat språk än engelska och om det verkligen finns någon skillnad i upplevelse hos 
lärarna. Det verkade som om lärarna upplevde att elevernas respekt ibland kan vara 
påverkad av lärarens korta yrkeserfarenhet. Eleverna visar vanligtvis mindre respekt 
för oerfarna lärare.  
  

5.3.1 Respekt från elever 
 

Respekt från elever sida har betydelse för lärande. Här visas lärarnas egna reflexioner 
om deras elever och om de känner respekt från elevernas sida. Lärarna upplever att 
elever motivation varierar baserat på hur elever uppträder på lektion. Nedan några 
citat: 
 

”Oftast men inte alltid det finns några enstaka fall som på grund av någonting har 
svårt att visa respekt” John. 
 
”De har lite respekt, men som jag säger till dig de revoltera. Inte alla, några stycken 
som lämnat klassen eftersom de inte ville stanna. /…/Majoriteten respekterar mig 
men jag upplever mycket negativitet i några grupper” Francesca 
 
”Om kultur disciplin eller ordning här är olika? I min kultur i alla fall, under min tid, 
jag vet inte nu, fanns det mer respekt och auktoritet, hur du vill kalla det?” Maria 
 
”Eleverna vill alltid gå över gränserna när man är vikarie. Man har ingen makt och 
det vet de” Maria. 

 
Oftast känner läraren respekt och resultatet visar inte några skillnader mellan andra 
språk och engelska. Lärare som känner stor respekt från elevernas sida var de tre 
lärare som alla undervisar i spanska. De två engelsklärarna känner respekt men ibland 
har de enstaka problem som beror på eleverna eller gruppen. Den lärare som hade 
störst problem med respekt var vikarie och fransklärare. 
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5.3.2 Erfarenhet från lärarna 
 
Lärarnas erfarenheter kan påverka deras förmåga att uppmuntra elevernas intresse och 
lust att prata målspråket i klassrummet.  
 
              ”/.../ De vill inte lyssna på franska, inte ens de duktiga. Några, kanske en eller två i 

varje klass, de vill att jag pratar med de på franska men jag kan inte göra det. De 
flesta vill att jag prata svenska så de här eleverna bli frustrerade, jag vet inte hur jag 
kan göra” Francesca. 

 
”/.../ Jag tror att jag kan förbättra mig kontinuerligt. Vad det gäller metoder så är det 
är svårt att säga, det finns många olika saker och argument, färdiga saker man vad 
använder men det bäst är att man har klass med elever som är motiverad och 
intresserad. Det är de som ska göra jobbet, så man kan få dem att komma i gång och 
vilja jobba, det är bästa metoden egentligen, då spelar det inte så stor roll vad läraren 
gör om man har elever som är motiverade och intresserade./.../.” John 

 
Vanan i klassrummet kunde också avläsas genom att lärarna med större 
undervisningserfarenhet orienterade sig mycket bättre i sin situation än lärarna som 
först studerade och vikarierade. Det kan påverka elevernas motivation. Det visar sig 
till exempel i jämförelsen mellan John som har 8 års erfarenhet och med Francesca 
som har 2,5 års erfarenhet bakom sig. 
 

5.3.3 Hur lyckas lära ut språket och motivera eleverna? 
 
Lärarna arbetar med att motivera sina elever med olika metoder. Men de är eniga om 
att läraren måste få elevernas uppmärksamhet först för att kunna motivera dem. 
Läraren får inte tråka ut sina elever. Några få tror också på kroppsspråket som ett bra 
medel.  
 

”Jag är inne på den vägen att kombinera olika former och att dra mina slutsatser. Jag 
använder mycket datorn och systematiserar mycket det som jag arbetar. 
Kroppsspråket, som har jag sagt, är väldigt viktigt för att locka uppmärksamheten och 
att bygga förtroende på eleverna är också viktigt för att uppmuntra de att prata och i 
alla fall för att de lära sig språk och vilket ämne som helst. Det är inte så enkelt att 
sammanfatta det” Ana. 
 
”Mest av frågarna kan jag inte ge långa svar på. Under de få tillfällena jag jobbade 
som vikarie var jag inte på samma skola.” Maria 
 
”Jag jobbar mycket med de engelskspråkiga länderna – det är roligt och lärorikt för 
eleverna. Dessutom läser vi mycket skönlitteratur. Det är viktigt för att utveckla 
språket.” Ursula 
 
”Jag använder Didaktik: Induktiv – deduktiv metodik. Min form är undervisning 
baserad mycket på ord och bild, mycket bildbeskrivning för att stimulera det muntliga 
och skriftliga. Eftersom bilder framkallar ord. Processarbetet är ett medvetet 
processarbete. Processarbetet är väldigt viktigt för lärare och elever. På det här sättet 
är eleven medveten om sitt eget lärande” Catriel 
 
”Framgången är tack vare en bra utbildning, vara sig själv, och ha en stor inlevelse 
förmåga. Mitt bästa råd är att vara uppmärksam, varierad, att våga och viktigaste för 
mig är att skapa en bra relation med mina elever” Pia. 
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Lärarna säger att i grammatiken går lärandet oftast snabbare genom att prata svenska 
istället för att använda kroppsspråket, men i lärarnas svar kan man också se att de 
tycker att svenskan avbryter kontakten med målspråket. Eleverna slutar att höra och 
prata målspråket och det kan vara problematiskt att få de tillbaka till konversationen 
på målspråket. Oftast är det eleverna själva som inte vill använda målspråket i 
undervisningen vilket är i motsatsen till undervisningsmålet och ställer inte bara 
utlandsfödda språklärare inför en svår motivationsuppgift. 
 
De finns också elever som inte heller är intresserade av målspråket, men lärare som 
till exempel Ana använder kroppsspråket för att skapa uppmärksamhet och uppmuntra 
eleverna att prata och Catriel som i sin undervisning med deduktiv metod stimulerar 
det muntliga från eleverna med mycket bildbeskrivningar. Samspelet i undervisningen 
mellan läraren och elever verkar fungera bra för flera, men några problem finns som 
oftast beror på generationsskillnader, kulturella olikheter och ibland på elever som 
inte vill vara toleranta till annat än ett korrekt svenskt uttal. Sammanfattningsvis hade 
lärarna varierade framgång med användning av målspråket i undervisningen men de 
var oftast nöjda. 
 
Sammanfattning 
 
De intervjuade personer har redogjort sina åsikter och tankar kring sin roll som 
utlandsfödd språklärare i språkundervissningen. Intervjuade lärarna har belyst att i 
klassrummet finns intresse från elevernas till att lära sig målspråk.  De flesta lärarna 
menade att de inte hade stora problem i kommunikation i undervissningsspråk med 
eleverna, men att de förklarar svårare moment som till exempel grammatiken på 
svenska. Lärarnas annorlunda kulturella bakgrund är ointressant för elever, fast det är 
olika hos olika elever. 
 
 
6. DISKUSSION 
 
Vi läste noga igenom sammanställningen för att kunna analysera respondenternas 
tankar och svar som kunde hjälpa oss med vår undersökning. Resultatet av vår 
undersökning har vi sammanställt i relation till egna erfarenheter, tidigare forskningar 
och litteratur. 
 
Undersökning har som syfte att få veta hur utlandsfödda språklärare upplever sin 
situation i språkundervisningen. Resultatdiskussionen inleds med diskussion kring 
resultatet av utlandsfödda språklärares användning av målspråket i 
undervisningsprocessen, och hur dem upplever att elever reagerar på deras 
kommunikationssätt. Är det möjligt att använda sig bara av målspråket? Hur mycket 
svenska är nödvändig? Kan en utlandsfödd språklärare bara använda målspråket i 
undervisningen? 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Man kan dra en del olika slutsatser av vår undersökning, en av de mer framträdande är 
att målspråket praktiskt används i språkundervisningen i kombination med svenska 
för att förklara grammatik eller att introducera det nya språket.  
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Även om en utlandsfödd språklärare kunde underlätta, stimulera och lära ut sitt 
modersmål snabbare med hjälp av enbart målspråket. Det tycker vi är en nackdel för 
eleverna själva. Vi som genomfört undersökning och arbetar som språklärare håller 
med om att i svenska språkklassrummen talas för lite av målspråket och det är det 
som eleverna behöver lära sig. Det som enligt oss är viktigast i språkundervisningen 
är kommunikationen i målspråket men det är det praktiskt för eleverna om någon kan 
förklara svårigheter på deras modersmål. Vi anser att den förstnämnda gruppen 
utlandsfödda språklärare behöver någon form av stöd, t ex en referensgrupp då man 
kunde diskutera sin vardag, problem och metoder. 
 
Tornberg (1997) anser att man ger eleverna större möjligheter att utveckla lärandet av 
ett nytt språk i och med att man ofta använder direktmetoden.  Men trots detta, visar 
intervjusvaren att svenska språket fortfarande används för att undvika missförstånd 
istället för att kommunicera på målspråket och träna eleverna på kommunikationen i 
målspråket. Intervjupersonerna väljer gärna ett enklare sätt. Det visas av att sex av sju 
använder svenska i klassrummet. Elevernas språknivå och motivation är avgörande. 
Engelsklärare på gymnasienivå använder inte svenska på undervisning. Här kan man 
se resultaten av att det är särskild engelska som dominerar i media och att eleverna 
själva omedvetet lär sig språket, igen enligt forskarteorier Tonberg (1997), en 
möjlighet som andra språk inte har. De är inte tillräckligt motiverade till att öva på ett 
annat språk.               
 
Här ville vi lyfta fram hur viktigt är det att handla efter kommunikationsregler även i 
skolan. Och att det är den som kommunicerar som tar ansvar för att mottagande 
kommer till sitt mål. Enligt Karns (1996) är det viktigt att tala tydligt och intressant 
och samtala med eleverna. Det är troligtvis anledningen till att utlandsfödda lärare 
ofta använder svenska språket i språkundervisning bredvid målspråket. Det är i 
språkundervisningen där eleverna oftast får möjlighet att prata om det som är 
intressant för dem, möjlighet att diskutera. Men de vägrar ofta att använda målspråket 
till detta. Skolverket säger att utlandsfödda språklärare bör har en språkkompetens 
tillräcklig för språkundervisning.  
 
Upplevelsen hos utländska språklärare varierar beroende på från vilket land de 
kommer och hur lång tid de har varit i Sverige. De kanske är lite osäkra i 
undervisningen på grund av en inte helt perfekt svenska, särskilt de som hade bott 
kortaste tiden i Sverige. De flesta upplever att eleverna är mer nyfikna på det nya 
språket, för att kunna kommunicera, än att på att lära sig något om lärarnas land eller 
kulturen. Kommunikation mellan en lärare och hans elever består inte bara av språket. 
Här är det också viktigt att kunna förstå seder och kulturmönster i landet. Det kan 
ställa till problem för en utlandsfödd lärare i Sverige inledningsvis men sedan kan 
läraren få nytta av sitt ursprung i sin språkundervisning. Intervjusvaren visar att 
lärarens kännedom om kulturella mönster och interaktion med elever spelar 
fortfarande en stor roll. Men enligt Bredänge (2003) beskrivs att människor med 
utländsk bakgrund genom sitt deltagande i skolverksamheten kan bidra till en ökad 
medvetenhet om olikheter och likheter och även medverka till att utveckla 
verksamheten från att vara monokulturell till att lärare får en interkulturell kompetens. 
 
Vi frågade utlandsfödda språklärare vad de tycker om nivån på sitt svenska språk och 
hur mycket svenska de använder i klassrummet. De hade bra självförtroende för sin 
svenska men de var medvetna om de har en brytning.  
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Mer än hälften av de utländska språklärare har varit i Sverige mindre än fyra år, men 
deras svenska språk har inte påverkat deras undervisning, även om det inte är flytande 
hos några av dem som svarade. Det beror oftast också på deras yrkeserfarenhet. De 
som har större yrkeserfarenhet är säkrare i sin roll och får mer respekt från elevernas 
sida. Utlandsfödda lärare skulle behöva mer stöd för att kunna prata om sina 
arbetsupplevelser och bearbeta dem. Det kanske vore bra att bilda en stödgrupp, eller 
ett stödforum på Internet. Stödforumet kunde också innehålla olika länkar till 
yrkesintressanta sidor etc. 

 
De flesta av de svarande, sex av sju, upplever att elever är intresserade av det nya 
språket men att mindre än hälften upplever att eleverna var intresserade av sitt 
hemland. Det visar sig att utlandsfödda språklärare upplever en positiv inställning hos 
elever i klassrummet. Det finns ett undantag, franskläraren som upplever en negativ 
inställning hos eleverna. Vi tror också att det varierar beroende på från vilket land 
lärarna kommer och hur lång tid de har varit i Sverige. Vår slutsats efter analys av 
intervjusvar är att det finns intresse hos elever av att lära sig andra språk. Detta kan 
variera mellan elever på grund av deras situation, skola och årskurs. Men de som 
väljer att läsa nya språk är intresserade. De flesta av lärarna upplever även att eleverna 
är mer nyfikna på det nya språket, för att kunna kommunicera, än att lära sig något om 
lärarnas land eller kultur. 
 
Mer än hälften, fyra lärare har bott mer än tio år femton år i Sverige. Även om det 
finns några skillnader mellan deras land och Sverige, finns det nästa inga eller bara 
lite interkulturella problem med eleverna och deras svenska språk.  
 
Ladberg (2001) skriver att användning av rätt språkmelodin är viktigt för att förstå 
och kunna bli tydlig. Här har en utlandsfödd språklärare en tydlig fördel i 
undervissningens målspråk. Eleverna har möjlighet att lyssna och träna på den rätta 
språkmelodin hela tiden och inte bara när de lyssnar på en hörövning. Men å andra 
sidan finns där en nackdel för utlandsfödda lärare som inte alltid är bra på svensk 
språkmelodi. Det är ett hinder i kommunikation och det kan leda också till att elever 
protesterar mot läraren. De vill höra korrekt svenska och glömmer att 
undervissningens mål är att de hör och pratar målspråket. Det är i 
språkundervisningen som eleverna oftast får möjlighet att prata eller skriva om det 
som verkligen intresserar de.  
 
Kroppsspråket används ofta omedvetet. Många av dem som svarade sa att det 
använder sig inte av kroppsspråket men till exempel professor Meharbian 
((http://lernweb.wz.cz/bl.html) skriver att andelen av kroppsspråket i vår 
kommunikation är 55 procent och det finns undersökningar som påstår även högre 
andel av kroppsspråk i vår kommunikation. 
 
Det skriver också Klein och Krasse (2008) som menar att kroppsspråket eller icke- 
verbal kommunikation idag är en bevisad och viktig del av vår kommunikation. Man 
bör inte glömma detta i sin undervissning. Men det är inte bara språklärare som 
glömmer att tänka på detta.  
 
Vi kan inte veta om det finns några skillnader i motivation hos de elever som läser 
spanska, franska och tyska, jämfört med engelska, men fyra av fem lärare upplever att 
eleverna var motiverade för sitt målspråk.  



 

23 

Vi räknar inte de två lärare som undervisar engelska. Engelskan är viktigast för 
eleverna, men engelsklärarna har inte svarat om de själva tycker att det räcker med att 
bara tala engelska. Det är språklärare själv som måste övertyga sina elever att det inte 
räcker bara med att kunna tala engelska. För från samhället får man inte mycket hjälp. 
Det är engelskan överallt. Det som kan hjälpa oss utlandsfödda språklärare och också 
andra språklärare är till exempel sådana kulturella aktionen som Kulturnatten i Borås, 
där man har alltid som tema ett främmande land. Liknande projekt får 
uppmärksamheten att öka för flera språk, inte bara engelska. 
 
Utlandsfödda språklärare som undervisar i ett annat språk än engelska upplever att de 
flesta elever som är på lektionen, tycker att det är viktigt med ett tredje språk men det 
är mycket individuellt. Det är inte bara läraren själv som motiverar elever. Till 
motivationsfaktorer hör också elevernas omgivning – till exempel familj, elevernas 
situation i skolan, deras prestation i andra ämnen bestämmer om de orkar studera 
också ett tredje språk. 
 
Svenska elever har förmodligen inte tänkt på att prioritering av engelskan kunde leda till 
att engelsktalande länder får politiska och ekonomiska fördelar genom att deras 
invånare är de bästa på att tala engelska som skriver Michael Clyne (2002).  
 

6.2 Metoddiskussion 
 

De kvalitativa intervjuerna gav oss information om utlandsfödda språklärarnas 
upplevelse i den svenska skolan. Med våra öppna frågor fick vi många intressanta 
svar. Några svarande har talat mycket och vi hade också några som svarade mer kort 
och konkret.  Det svåraste med intervjuerna var att lärarna var så upptagna och det var 
svårt att få tid med dem. Det var mycket intressant att de flesta utlandsfödda 
språklärare som svarade på våra frågor så gärna ville prata. De utnyttjade gärna 
möjligheten att yttra och utveckla sig om våra frågor, det var oftast de som var osäkra 
eller hade svårigheter med sina elever som gjorde detta. Å andra sidan fanns de som 
var mycket kortfattade och sa att de har inga problem och allt fungerar bra.  
Delvis kan problemet med svarsfrekvensen vara att man upplever en pressad 
arbetssituation och vi är inte de enda som gör undersökningar.  
 
Tidsfaktorn gjorde det svårt för oss att kontakta flera lärare, men vi känner oss nöjda 
med de utlandsfödda språklärare som vi kunde intervjua. I slutet var vårt metodval 
också berikande eftersom vi kunde få en djupare förståelse om lärarnas tankegångar. 
Vi får svar på vårt syfte med detta. 
 

6.3 Slutsats 
 
I vår uppsats har vi intervjuat ett antal utlandsfödda språklärare och vi har kommit 
fram till att de alla har mer eller mindre liknande erfarenheter av kommunikationen i 
språkundervisningen. Kommunikationen fungerar oftast utan större problem, men den 
är beroende av båda parter. Lärarna som hade mindre erfarenhet och språkförmåga i 
svenska upplevde att elevernas attityder var mer negativa mot dem. Här borde finnas 
utrymme för någon form av stöd för dessa lärare, de behöver prata om sina 
upplevelser och utbyta erfarenheter 
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6.4 Vidare forskning 
 
Vår studie ger oss en uppfattning av några utländska språklärarnas upplevelse i 
svenska klassrum. Ett förslag på vidare forskning är att göra en forskning med 
kvantitativ metod för att kunna få ett mer generaliserbart resultat. Även tillfråga flera 
olika språklärare, på flera grundskolor, gymnasier eller högstadieskolor för att kunna 
genomföra jämförelsen mellan skolorna, språkgrupperna eller nivå. Vidare skulle vi 
kunna utöka studien även med språklärare med svenska som modersmål för att 
jämföra deras uppfattning med de utlandsfödda språklärarna. Vi tycker också att det 
finns behov av att undersöka utlandsfödda lärares ställning bland elever och kollegor 
på en skola för att kunna utnyttja resultatet för att kunna beskriva de fördelar och 
nackdelar som finns. 
 
TACK  
 
Vi vill tacka de lärare som bidragit med sina tankar och reflexioner om 
kommunikation i språkundervisning. Deras uttalande har fört vår uppsats framåt. En 
stor tack också till vår handledare Susanne Björkdahl-Ordell som har bidragit med 
värdefulla tips, råd och synpunkter på arbetet. Ett tack också till de närmaste som 
hjälpte oss med vårt ibland haltande språk att få det begripligt. 
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BILAGA 1     
 
 
 

 
 
  

Högskolan i Borås 
Institutionen för pedagogik    Datum/ Feb 18 2009 
 
 
Vi är två studenter som läser Pedagogik på Högskolan i Borås och vi håller på att 
skriva vår kandidatuppsats. Vi ska genomföra en undersökning om hur utlandsfödda 
språklärare upplever kommunikationen med elever i undervisningen i den svenska 
skolan. Vi är själva språklärare med en utländsk bakgrund. I en tidigare uppsats har vi 
frågat elever om hur de uppfattar att ha en språklärare som inte har svenska som 
modersmål. Nu vill vi höra vad lärarna tycker om samma fråga. 
  
Intervjun handlar om lärarens yrkeserfarenhet, elevernas aktivitet i klassrummet, hur 
kommunikationen fungerar med eleverna, båda verbalt och nonverbalt och slutligen 
om lärarens egna reflexioner om dens elever. 
 
Under vår undersökning kommer vi att genomföra en intervju som tar ungefär 45 
minuter. Uppgifterna kommer att behandlas enligt Vetenskaspsrådets regler kring 
konfidentialitet och sekretess. Den är helt frivillig. 
 
Vi vill fråga om det finns några utlandsfödda språklärare på er skola. Vi vill också be 
om deras kontaktuppgifter om de vill ta sig tid för en intervju med oss. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Dagmar Dindová  Claudia J Andersson. 
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BILAGA 2 
 
 
 
INTERVJUFRÅGOR    
 
 
Hej!  
Vi är två pedagogikstudenter och för att göra vår kandidatuppsats ska vi genomföra 
några intervjuer med dig. Dessa kommer att bli helt anonyma och frivillig. Vill vi 
höra dina synpunkter på några områden om din yrkeserfarenhet, hur elevernas 
aktivitet är i klassrummet, hur fungera kommunikation med elever båda verbal och 
nonverbala. Slutligen dina egna reflexioner om dina elever. 
 
För ren formalitet vill vi först fråga om några personliga data: 
 
Är du en kvinna/man som befinner sig mellan 20-30, 30-40. 40-50 eller mer än 50 
ålder? 
 
Din yrkeserfarenhet  
 

1. Är du utbildad lärare? I fall du är en utbildad lärare, i vilket land har du fått 
din utbildning?  

 
2. Är du utbildad till språklärare? Eller annat?  

 
3. Hur lång tid har du bott i Sverige?   

 
4. Vilka språk pratar du flytande? Tycker du att du pratar svenska flytande?  

 
5. Hur lång tid har du undervisat i Sverige som språklärare? I vilket/vilka språk 

undervisar du?  
 

6. Är språket som du undervisar ditt modersmål? 
 
Följande frågor handlar om kommunikation i undervisning. Hur upplever du 
den svenska skolan?  
 
Elevers aktivitet i klassrummet.  

 

7. Är dina elever nyfikna på ditt land och språk?  
 
8. Vilka önskemål har dina elever när ni pratar om undervisningsinnehåll?  

 
9. Är de intresserade av att lära sig det språk du undervisar i? 

 

Din kommunikation med eleverna. 

 

10. Samarbetar dina elever med dig utan problem? Om inte, vilka problem finns? 
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a. språkliga, vi menar om din språkmelodi.(men vi menar inte bara 
språkmelodin – också ordkunskap etc.).  

b. sociala. 
c. interkulturella. 
 

11. Pratar du också svenska i din undervisning? Hur mycket? Om inte, har dina 
elever protesterat mot att du inte pratar svenska med dem? 

 
12. Upplever du att eleverna missförstår dig ibland?  

 
13. Hur förklarar Du grammatik? Varför? 

a. På svenska. 
b. På målspråket. 
 

Upplever du att den nonverbala kommunikationen med elever fungerar? Här 

innefattar vi också kroppsspråk. Osv.  

 

14. Använder du med syfte och vilja kroppsspråk till kommunikationen med dina 
elever? Har du positiva eller negativa erfarenheter? Kan du förklara hur? 

 
15. Hur fungerar den nonverbala kommunikationen? Finns det problem med den? 

Vilka? 
 

16. Är det svårt att övertala elever till kommunikation på undervisningsspråket? 
 
17. Kommer du överens med elever om vad du menar?  
 

Dina egna reflexioner om dina elever.  

 

18. Känner du respekt från elevernas sida?   
 
19. Tycker dina elever att det är viktigt att lära sig andra språk eller tycker de att 

det räcker med engelska?  
 

20. Upplever du att dina elever blev mycket bättre på ditt språk under 
undervisningsperiod?  

 
 
Vi vill slutligen ha din egen syn på hur du lyckats med att lära ut språk till eleverna 
och vad som du upplever som den bästa erfarenheten eller den metod som du har 
kommit fram till i ditt arbete. 
  
 
 
 
 
 
  
Tack för hjälpen. 


