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Sammanfattning 
Titeln på denna kunskapsöversikt syftar dels till att ge en förklaring av arbetets innehåll men 

den syftar också dels till att skapa ett intresse för dig som läsare genom en mer skämtsam 

användning av språkväxling i skriven form, då språkväxling är en del av dagens 

engelskundervisning och språkundervisning världen över.  

 
Målspråksanvändning har länge varit ett huvudämne inom forskningen om undervisning i 

främmande språk och där ställs många olika tolkningar mot varandra. Styrdokument, lärare, 

lärarstudenter och lärarutbildningar har alla samma mål, att sträva efter elevernas bästa och 

lägga en stadig grund där elever får möjligheten att utvecklas i sin språkförmåga. Det egna 

språket har till stor del alltid varit med och influerat språkundervisningen. Lärare har använt sig 

av sitt eget språk som ett medel för att de ska känna sig trygga i sin språkundervisning och i sitt 

klassrum. I denna översikt kommer målspråksanvändningen stå i fokus.  

 

Denna översikt syftar till att kartlägga vad som kännetecknar forskningen om 

målspråksanvändning i språkundervisning. Den ämnar även att undersöka vilka faktorer som 

påverkar lärare och lärarstudenters val av mängden målspråksanvändning. Slutligen syftar 

översikten till att utifrån kunskapsöversiktens resultat dra slutsatser och förslag till relevant 

framtida forskning inom forskningsområdet. För att uppfylla vårt syfte tog vi hjälp av sökord 

och urvalskriterier och vi identifierade 8 vetenskapliga studier som ingick i vår översikt.  

 

Översiktens resultat visar olika faktorer på målspråksanvändning som är återkommande i dessa 

8 studier. Det blir tydligt var problematiken ligger och vi kan identifiera förklaringar från både 

lärare och lärarstudenter kring deras val av målspråksanvändning. Dessa förklaringar leder till 

en diskussion där vi sedan kan konstatera att osäkerheten till den egna språkförmågan hos lärare 

och lärarstudenter är en anledning till deras förhållningssätt till målspråksanvändning. Vi hittar 

även att otydlighet från styrdokument och lärarutbildning bidrar till osäkerheten hos lärare och 

lärarstudenter. Lärares och lärarstudenters kunskap kring hur och när målspråket ska användas 

är bristfällig och behöver utvecklas. Forskningen behöver lägga mer fokus på de obesvarade 

frågorna som synliggörs i denna forskningsöversikt.  
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Förord 
Den här kunskapsöversikten har vi till stor del gjort tillsammans. Vi har valt att använda oss av 

ett gemensamt dokument på Google Drive, som är Googles molntjänst, vilket innebär att vi har 

kunnat sitta med samma text på två olika datorer. Det har medfört ett samarbete där vi båda har 

kunnat se och göra ändringar i hela kunskapsöversikten utan att behöva dela på en och samma 

dator. Den inledande delen av arbetet har vi båda arbetat på lika mycket och tillsammans. 

Eftersom vi har använt oss av Google Drive som ett hjälpmedel så är det svårt att uppskatta hur 

vi har delat upp den inledande texten. Den inledande texten innefattar inledning med syfte, 

frågeställningar och bakgrund samt metod. Urvalsprocessen gjorde vi helt och hållet 

tillsammans. Till en början försökte vi att utforska användbara sökord från varsin dator utan 

något speciellt samarbete. När vi genomförde vår slutgiltiga urvalsprocess satt vi däremot 

tillsammans vid en dator och sökte på studier.  

 

Vi valde att dela de valda studierna jämnt mellan oss vid läsning. Vi bytte aldrig studierna 

mellan oss på grund av valet att ändra vår urvalsprocess så pass sent in i arbetet vilket medförde 

en viss tidsbrist. Däremot har vi tagit del av varandras sammanfattningar och anteckningar av 

studierna. Vi har även diskuterat studierna tillsammans efter läsning för att dela tankar och 

synpunkter. Detta betyder alltså att kartläggningen av studierna också skrevs separat. Vår analys 

och diskussion bestod i första hand av muntlig analys och diskussion mellan oss båda. Därefter 

fördes dessa analyser och diskussioner ner i textform via Google Drive där båda tillförde lika 

mycket på olika ställen och vid olika tillfällen. 

 

Till sist kan vi säga att vi har skrivit denna kunskapsöversikt största dels tillsammans bortsett 

från kartläggningsavsnittet i översikten. Detta har medfört att vi har skapat ett stadigt samarbete 

där vi har delat nya kunskaper, synpunkter och tankar med varandra.
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1. INLEDNING  
Varför behövs det en kunskapsöversikt om vad som kännetecknar forskningen om 

målspråksanvändning i engelskundervisningen? Genom tidigare forskning blir det tydligare att 

se hur den här frågan inte berörs av så många nordiska forskare. Det är därför vår förhoppning 

att den här kunskapsöversikten kan fungera som ett redskap för vidare forskning inom 

engelskundervisning i Sverige. Denna kunskapsöversikt som undersöker internationell 

forskning kan förhoppningsvis även vidga vyerna och kunskapen i Sverige kring 

språkundervisning.  

 

Sundqvist & Olin-Scheller (2015, s. 54) förklarar att idag ska skolan kunna tillämpa bland annat 

olika metoder som gynnar undervisningen i engelska. Trots detta verkar lärare inte nyttja sådana 

metoder i sin engelskundervisning. Detta kan bero på bristen på forskning kring 

engelskundervisning i Sverige och på att lärare därmed är osäkra på grund av det oklara 

kunskapsläget (Sundqvist & Olin-Scheller, 2015, ss. 54–55). Genom den här 

kunskapsöversikten blir förhoppningsvis omfattningen av lärares och lärarstudenters 

målspråksanvändning synlig samt vilka faktorer som påverkar dem. 

 

I Lgr11 (Skolverket, rev. 2015) uttrycks det att elever i slutet av sin grundskola ska kunna 

kommunicera på engelska, både i tal och skrift. En förutsättning för att elever ska kunna uppnå 

målet är att läraren själv ger ett positivt intryck till engelska genom kommunikation, med bland 

annat bra flyt, på engelska (Skolverket, rev. 2015, s.7). Översikten är därför relevant i 

förhållande till skolverkets riktlinjer. Översikten åskådliggör forskarsamhällets syn på 

målspråksanvändningen i klassrummet.  

 

Vi har valt att avgränsa den här översikten till att gälla den verbala kommunikationen i 

undervisningen. I de tidiga åren ligger ett stort fokus vid verbal kommunikation. Den verbala 

kommunikationen är väsentlig i den tidiga engelskundervisningen för det första för att kravet 

på den skriftliga förmågan är låg, för det andra för att eleverna i ett tidigt skede får en positiv 

inställning och till sist för att de har ett intresse för språk (Skolverket rev. 2015). Ett perspektiv 

på hur den verbala kommunikationen kan förmedlas och läras in är genom 

målspråksanvändning. Det behövs därmed en översikt av forskningsläget kring 

målspråksanvändning i framförallt engelskundervisning men även språkundervisning för att 

upplysa om hur lärare på bästa sätt undervisar i främmande språk.  

 

Den här kunskapsöversikten syftar till att undersöka andraspråksinlärning där engelska är det 

språket som alla elever läser efter det officiella språket i landet. Elever med annat modersmål 

än svenska skulle kunna ha engelska som andraspråk men det kan även vara deras tredjespråk. 

Översiktens mening är att undersöka forskning där målspråket inte är landets officiella språk. 

Studier med forskning kring språkundervisning av det officiella språket, till exempel svenska 

som andraspråk i Sverige, kommer därför exkluderas eftersom det inte är relevant för den här 

översikten.  

 

Undervisningen av svenska som andraspråk skulle dock kunna vara ett intressant perspektiv av 

språkundervisning. Det hade även varit intressant att jämföra forskning som rör 

engelskundervisning eller språkundervisning med forskning som rör undervisning av svenska 

som andraspråk som en del av att undersöka målspråksanvändningen i undervisningen. Detta 

är dock något som kan vara intressant för framtida forskning. Att göra en översikt och analys 

av två forskningsområden är för omfattande för upplägget av denna översikt.  
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Kunskapsöversikten behövs även för att belysa hur den kommunikativa språksynen, som är 

synlig i olika styrdokument i Sverige och Europa, används på bästa sätt av lärare i 

engelskundervisning. Det kan lätt bli så att det svenska språket blir ett ledande språk som 

genomsyrar engelskundervisning och som kan leda till vissa översättningar och jämförelser. 

Det är något som kan ha en negativ påverkan både på elever med annat modersmål än svenska 

och på elever med svenska som modersmål (Lundberg 2007, ss. 163–165). Är det egna språket 

ledande i språkundervisningen och vilka konsekvenser ger det till yrkesutövandet för lärare? Vi 

undrar även om det finns brister inom forskningen kring målspråksanvändning och, om så är 

fallet, vilka dessa brister är.  

 

En bakomliggande inställning till att målspråksanvändning är positivt kan antydas i översikten 

vilket har sin naturliga förklaring då det är det engelska språket som ska undervisas inte det 

svenska språket och en användning av det språket som ska läras ut bör alltså vara naturligt. Det 

blir dock en intressant vändning i detta resonemang vid en kartläggning av forskningen som rör 

målspråksanvändning i engelskundervisningen som vidare diskuteras i det avslutande avsnittet 

i denna översikt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna kunskapsöversikt syftar till att kartlägga vad som kännetecknar forskningen kring 

målspråksanvändning i engelskundervisningen. Översikten syftar även att belysa olika faktorer 

som påverkar lärares och lärarstudenters målspråksanvändning i engelskundervisningen. För 

att besvara syftet skapades en frågeställning: 

 

1. Vilka faktorer påverkar lärares målspråksanvändning i engelskundervisningen? 

 

Översikten syftar till att belysa hur forskningen kring detta ämne ser ut och vilka slutsatser som 

kan dras. Genom slutsatserna ämnar vi bidra med förslag till relevant framtida forskning kring 

målspråksanvändning samt att åskådliggöra eventuell problematik inom forskningsområdet. 

1.2 Disposition  
Kunskapsöversikten är indelad i fem huvudrubriker med efterföljande underrubriker. 

Översiktens Inledning beskriver syftet med översikten, bakgrund där olika tolkningar kring 

målspråksanvändning beskrivs och en kortare begreppsförklaring. Under Metod beskrivs 

tillvägagångssättet i kunskapsöversikten och sökmetoder, urval och urvalskriterier. Den tar 

även upp argument för översiktens styrkor och svagheter utifrån reliabilitet och validitet samt 

en mer genomgående begreppsförklaring. Under Kartläggning beskrivs utvalda studier i 

löpande text. Kartläggning av studierna finns även med i tabellform som finns tillgängligt som 

bilaga 3. Olika aspekter av forskningen analyseras: syfte, frågeställningar, urval/metod, resultat 

och diskussion. Under Analys studeras och analyseras studierna dels genom aspekterna som är 

granskade och dels utifrån den andra frågeställningen. Till sist avslutas översikten med en 

Diskussion där översikten och resultatet diskuteras och ger förslag till framtida forskning inom 

forskningsområdet. Under Diskussion dras även slutsatser kring forskningsområdet och kopplas 

till egna erfarenheter och kunskap. 

1.3 Bakgrund  
Samhället är i ständig utveckling. I större delar av världen har man nu länge varit införstådd 

med hur viktigt det är att lära sig språk som exempelvis engelska. Det har också varit viktigt att 

från tidig ålder lära sig ett annat språk än sitt eget modersmål. Så som samhället ser ut idag, där 
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större delen av mediaproduktion och mycket kommunikation med andra invånare har engelska 

som utgångspunkt, blir det engelska språket en viktig faktor för att invånarna ska klara sig i det 

vardagliga livet (Lundberg 2007, s. 13).   

 

Med målspråk menas att exempelvis det engelska språket används under engelskundervisning 

där ett aktivt val av användning av det engelska språket då kan fungera som en inlärningsmetod 

för eleverna (Lundberg 2007, ss. 109–120). Begreppet målspråksanvändning betyder alltså 

användning av målspråket i språkundervisningen. Beroende på olika faktorer används 

målspråket i varierad utsträckning i språkklassrummen. 

 

Målspråksanvändning är en svensk översättning av det engelska begreppet target language use 

och det är ett begrepp som förekommer inom undervisning av språk, bland annat engelska. 

Enligt Lundberg (2016) kan en konsekvent målspråksanvändning vara en förutsättning för att 

skapa en likvärdig inlärningsmiljö för samtliga elever i klassrummet, oavsett det egna språket. 

Alla elever använder sig då av och kommunicerar med samma språk i klassrummet. 

Användningen av målspråket kan också generera ett kommunikativt klassrumsklimat där det 

blir lättare för elever att använda sig av språket. Genom en konsekvent målspråksanvändning 

blir då enligt Lundberg själva målspråket en självklarhet och eleverna känner sig tryggare i sin 

målspråksanvändning (Lundberg 2016, s. 84). Betraktat genom Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv kan målspråksanvändning även bidra till elevernas språkinlärning. Vygotskij 

nämner att all inlärning sker genom sociala interaktioner med andra (Pinter 2006, ss. 11–12). 

Detta innebär att målspråksanvändningen i klassrummet är väsentlig för inlärning av ett nytt 

språk.  

 

Ett annat argument för målspråksanvändning i undervisningen är att barn med utländsk 

härkomst kan blockeras i språkinlärningen om de måste översätta från svenska för att lära sig 

engelska (Lundberg, 2007 s. 163). Barn med utländsk härkomst är, inom denna kontext, elever 

som redan har ett modersmål som inte är det svenska språket. Lundberg (2007) förklarar icke-

verbalt språk som ett alternativ. Hon menar att ”alla former av översättningar i klassrummet 

från målspråket till svenska alternativt modersmålet, bör ersättas av kroppsspråk, gester, 

minspel och bilder, så kallat icke-verbalt språk” (2007, s. 164). Det tycks finnas en förhärskande 

syn där målspråksanvändning anses som positivt hos många forskare och styrdokument. Det är 

också värt att påpeka att det som nämns ovan gäller elever i yngre åldrar som befinner sig i 

början av sin språkinlärning. Därför kan ersättning av det egna språket till andra metoder som 

kroppsspråk och gester vara lättare att implementeras eftersom det görs i ett tidigt skede hos 

elever, ett skede där det egna språket inte är fullt utvecklat.  

2. METOD 
En forskningsöversikt syftar till att genom tidigare forskning sammanfatta den redan kända 

kunskapen inom ett ämne. Det handlar även om att kunna belysa var kunskapen brister för att 

sedan tillföra ett vetenskapligt bidrag (Nilholm 2017, s.15). För att kunna göra ett så legitimt 

urval av tidigare forskning som möjligt är det viktigt att göra olika betydelsefulla val under 

processens gång. Processen och de val vi gjorde beskrivs i det här avsnittet av översikten.  

 

För att kunna göra en tydlig och heltäckande beskrivning av tidigare forskning valde vi i vår 

kartläggning att fokusera på olika viktiga aspekter hos forskningen i studierna. Aspekterna som 

kartläggningen av varje studie grundas på består av land, år, syfte, frågeställningar, centrala 

begrepp, urval/metod, resultat och diskussion. Dessa aspekter valdes ut för att lättare kunna 

svara på vårt syfte och vår frågeställning samt att underlätta kartläggningsprocessen.  
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Kartläggningen ligger till grund för att genomföra en analys. Analys innebär att dela upp i 

mindre delar. Ett vetenskapligt analysarbete syftar till att dela upp det man undersökt för att 

sedan analysera vissa specifika delar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 160–

163). Därför kommer vissa av de aspekter som är mer framträdande inom forskningsområdet 

fördjupas i analysen. Kartläggningen och analysen ger oss sedan möjligheten att värdera 

forskningsområdets styrkor och svagheter (Nilholm 2017, ss. 47–48).   

2.1 Sökmetoder 
I det första stadiet började vi med att göra sökningar i olika databaser för att hitta olika 

forskningsöversikter med liknande ämne som vi har valt att studera. Detta gjordes för att dra 

nytta av relevanta begrepp inom forskningsområdet som vi sedan kunde använda oss av i vår 

sökning men även för att kunna tydliggöra vårt syfte, frågeställning och bakgrund. I den 

manuella sökningen hittade vi en översikt som innehöll begrepp som foreign language, 

language learning, oral proficiency och target language. Dessa begrepp användes sedan 

tillsammans med andra grundläggande begrepp som english, swedish och teaching i olika 

databaser för att hitta artiklar, forskningsöversikter och avhandlingar som är relevanta i 

förhållande till vår frågeställning.  

 

Databaserna ERIC, Primo och Avhandlingar.se valdes efter rådfrågning med bibliotekarie och 

lärare på högskolan i Borås. ERIC och Primo har liknande artiklar och översikter inlagda vilket 

gjorde att vissa studier återfanns i båda databaserna. Då vi valde att inte använda oss av 

avhandlingar i vår översikt och istället fokusera på peer-reviewed artiklar/översikter föll 

Avhandlingar.se bort från våra valda elektroniska databaser. Anledningen till detta val var att 

det var svårt att hitta avhandlingar som la fokus på ett ämne. Avhandlingarna hade en bredare 

ingång där många ämnen inom samma forskningsområde togs upp. Databasen ERIC användes 

i början men vi övergick sedan till att bara använda oss av Primo. Detta gjordes för att de flesta 

artiklar som återfanns på Primo fanns även på ERIC men det var lättare att hitta fulltext 

tillgängligt på Primo.  

 

I början av vår sökprocess fokuserade vi mer på begreppen som var relevanta för 

språkundervisning. Genom lärare på högskolan och olika sökningar kunde vi utveckla våra 

sökningar genom att använda oss av förkortningar av ord som var kopplade till 

språkundervisning. Eftersom våra sökningar i början genererade en stor mängd träffar som 

gjorde det ohanterligt började vi att avgränsa oss mer. Frassökningar användes för att 

sökningarna skulle innehålla sammansatta ord istället för enskilda. Vi valde även att avgränsa 

våra fraser till att ingå i titeln för en minimering av sökträffar. På så sätt fokuserar vi på vad 

forskarsamhället självt uppfattar som forskning om målspråksanvändning. Vi valde då att 

fokusera på begreppet “target language” som betyder målspråk på svenska. Sökningen 

resulterade då i forskning som genomförts under en viss rubrik (Nilholm 2017, s. 39).   

 

Olika skiljetecken och booleska operatorer i form av exempelvis AND prövades för att jämföra 

olika sökningsmetoder och välja ut det som passar vår sökning bäst (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, ss. 78–79). Efter vårt val av att avgränsa oss till begreppet target language 

i titeln genererade vår första sökning många intressanta träffar, det var i denna sökning som vi 

hittade flest studier som är med i vårt slutgiltliga urval. Vi använde oss inte av frassökning av 

orden Target och language, som tillsammans bildar ett begrepp, i vår första sökning efter vårt 

val av avgränsning. Vi hade kunnat använda oss av frassökning av begreppet och ändå fått fram 

de studier som vi använde i översikten fast med färre träffar, vilket hade underlättat.   
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2.2 Urvalskriterier 
Vi startade vårt arbete med syftet att undersöka vad framförallt nordisk forskning säger om 

målspråksanvändning i engelskundervisningen i grundskolan. De sökord som vi provade oss 

fram med i sökningen var bland annat L2, Second language, SLA, Second language acquisition, 

English, EFL, English as a foreign language, engelska och foreign language samt med vissa 

avgränsningar i form av skolstadium som exempelvis grundskolan, Primary school. Valet av 

dessa sökbegrepp gjordes eftersom de var relaterade till målspråksanvändning och vi stötte på 

dem när vi läste andra artiklar eller tidigare examensarbeten som rörde målspråksanvändning. 

Vi försökte då att leta studier som hade dessa ord i titeln eller i sammanfattningen. Det valdes 

tillslut ut 10 studier som bestod av avhandlingar, forskningsöversikter och tidskriftsartiklar. 

Efter urvalsprocessen som resulterade i fler än 17 sökningar (bilaga 1) med ett brett spektrum 

av inkluderingskriterier med många olika sökord blev vi tveksamma om urvalet var tillräckligt 

hållbart för att svara på vårt syfte och vår frågeställning.  

 

Vid en påbörjad kartläggning av materialet insåg vi att urvalet kommer bli svårt att ta sig 

igenom och inte var tillräckligt avgränsat för att kunna svara på vårt syfte. Vi tog då beslutet att 

göra om vår urvalsprocess och avgränsa oss mer tydligt. Detta val syftade till att minimera 

antalet sökningar och träffar samt att skapa en tydlig koppling studierna emellan så en 

användbar kartläggning och analys kan genomföras. Vi valde därför även att ändra våra sökord 

för att hitta studier som kunde direkt kopplas till vår frågeställning. Vi märkte även att det inte 

var möjligt att fokusera på nordisk forskning då det är ett för litet forskningsområde än så länge 

så vi breddade just den avgränsningen till hela världen. Samma sak gällde för avgränsningen 

gällande skolstadium som även den försvårade hela urvalsprocessen. Detta kan vara för att 

urvalen i forskningen inom forskningsområdet som rör målspråksanvändning mestadels 

fokuserar på lärare mer allmänt istället för elever i olika åldrar. 

 

Efter vår ändring av urvalsprocessen resulterade det i ett tydligare urval där de utvalda studierna 

var relevanta till vår frågeställning. Efter att de första sökningarna gav ett stort träffresultat 

gjordes det avgränsningar för att minimera träffresultatet. Peer-Review är ett viktigt kriterium 

för värdet i de olika källorna. Med det här begreppet menas att en utgivare som är kunnig i ett 

visst ämne har kritiskt granskat artikeln/översikten innan publicering.  

 

Då forskning förändras över tid är det viktigt att ha studiernas utgivningsår i åtanke. Därför 

gjordes det en avgränsning där träffresultatet inte får vara äldre än från 2008. Vi kunde då 

sträcka oss 10 år tillbaka i tiden vilket är relevant för vårt val av forskningsområde. Då kan vi 

undersöka en eventuell förändring inom forskningsområdet samt få ett bredare urval då 

forskningsområdet som rör målspråksanvändning är relativt litet. Andra avgränsningskriterier 

som valdes att ta med i vår sökning är fulltext och kostnadsfritt. Att studierna är skrivna på 

språken engelska och svenska är också en avgränsning som gjordes i vår sökning. Dessa språk 

valdes ut för att det är de språk vi kan hantera lättast. En viktig avgränsning som gjordes var att 

titeln skulle innehålla target language eller target language use. Detta gjordes för att få fram 

forskning som var relevant för vår frågeställning. 

 

Efter att våra avgränsningar gjordes utifrån inkluderingskriterierna (se tabell 1) valde vi att läsa 

titlarna och välja ut de som verkade mest intressanta och som överensstämde med  

inkluderingskriterierna. De som valdes bort stämde inte överens med våra inkluderingskriterier 

samt att undersökningssyftet i dessa studier inte passade in för att kunna svara på vår 

frågeställning till denna översikt. Efter den här delen av urvalsprocessen började vi att gå 

igenom varje artikel var för sig där vi läste sammanfattningen för en mer tydlig överblick av 

artikeln/översikten. Genom att läsa sammanfattningen kunde vi lättare välja ut de studier som 
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stämde överens med vår frågeställning. Vi fick även kritiskt granska studierna med hjälp av 

inkluderingskriterierna för att välja bort det som inte kunde uppfylla dessa krav. Då valdes den 

forskning ut som blev utgångspunkten i vår kunskapsöversikt.  

  
Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingskriterier  

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier  

Peer-Reviewed Ej Peer-Reviewed 

Fulltext Ej Fulltext 

Årtal 2008–2018 Årtal tidigare än 2008 

Engelska, svenska Övriga språk 

Kostnadsfri Betalvägg 

Studier som i titeln innehåller ”target language” 

eller ”target language use” 
Studier som inte innehåller ”target language” eller 

”target language use” i titeln 

 

2.3 Urval av studier  
Totalt valdes fyra studier, tre forskningsöversikter och ett positioneringsarbete från databasen 

Primo ut för denna kunskapsöversikt. Vi har behandlat totalt 106 titlar på Primo (Bilaga 2). 

Orsaken till det låga antalet behandlade titlar var på grund av vår initiala urvalsprocess. Den 

låg till grund för vår slutgiltiga mer avgränsade urvalsprocess som resulterade i färre men mer 

relevanta träffar. Första sökningen utgjordes av en kombination av sökorden med en boolesk 

operator, english AND teaching AND target language. Sökorden english och teaching skulle 

ingå i valfritt fält i sökträffarna. Sökorden target language skulle ingå i titeln som ett av de 

tidigare beskrivna inkluderingskriterierna. Inkluderingskriterierna peer reviewed, fulltext och 

2008–2018 applicerades också. Denna första sökning resulterade i 97 träffar. Av dessa valdes 

20 ut för granskning där en mer noggrann läsning av studiernas sammanfattningar genomfördes 

och ställdes mot vår frågeställning. Det var då 6 studier som kunde svara på vår frågeställning 

och som nu används i kunskapsöversikten. Det var alltså 14 studier som valdes bort då de inte 

matchade vår frågeställning.  

 

Andra sökningen bestod av en manuell sökning. Utifrån granskningen av de 20 intressanta 

träffarna från sökning 1 tittade vi även på relaterade studier till dessa träffar och på så vis valdes 

2 studier ut till översikten. I databasen Primo framkommer relaterade studier när man klickat 

vidare på en sökträff för att göra en granskakning av studien.  

 

Sökning tre bestod av kombinationen av orden ELT AND primary education AND “target 

language use”. Även i denna sökningen är de två första orden tillåtna att ingå i valfritt fält och 

det sista sökordet “target language use” skulle ingå i titeln. Inkluderingskriterierna peer 

reviewed, fulltext och 2008–2018 applicerades. Denna sökning resulterade i fyra träffar varav 

tre granskades och inga användes i kunskapsöversikten. Anledningen till det är att ingen av 

artiklarna berörde vårt syfte med översikten och istället fokuserade på andra delar som i detta 

fallet är överflödiga. Sökning fyra bestod av en sökning med den booleska operatorn AND och 

frassökning med en kombination av orden SLA AND “target language use”. SLA fick ingå i 

valfritt fält och “target language use” skulle ingå i titeln. Inkluderingskriterierna peer reviewed, 
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fulltext och 2008–2018 var även applicerade i sökningen. Denna sökning resulterade i tre träffar 

varav en granskades men användes inte i översikten. 

2.4 Förklaring av begrepp 
Vi har i denna översikt lagt ett visst fokus på begrepp som rör målspråksanvändning och hur 

forskningen använder sig av dessa begrepp. Detta gör vi därför att det genom det 

forskningsområde som vi valt framkommer en hel del nya begrepp som även kan variera i sin 

betydelse beroende på sammanhang. Forskare är även inte samstämmiga när det kommer till 

användningen av vissa begrepp kring målspråksanvändning och det är då en intressant del som 

enligt oss behöver uppmärksammas inom forskningsområdet.   

 

Vi har tidigare beskrivit begrepp som målspråk och målspråksanvändning. Andra begrepp som 

behöver en tydligare förklaring innan vidare läsning är bland annat de benämningar som 

används för de språk en person lärt sig i en mer specifik ordning. En persons förstaspråk kan 

utifrån en direkt översättning utgöra det språk som personen lärt sig först, detta kan även kallas 

för modersmål. Betydelsen av detta begrepp kan dock vara tvetydigt då det inom forskningen 

står för det språket som elever och lärare översätter målspråket till och det språk som elever och 

lärare använder i övrig undervisning och i andra sammanhang i skolan. Det behöver inte vara 

läraren eller elevernas modersmål eller det språk de lärt sig först, det är oftast det språk som 

talas i det land som undervisningen sker i. Vi har i denna översikt själva valt att använda oss av 

begreppet användning av det egna språket när det handlar om det språk som används istället 

för målspråket i språkundervisningen. Detta gör vi av den anledningen att begreppet 

förstaspråksanvändning eller modersmålsanvändning inte passar in i alla sammanhang.  

 

Målspråket kan även i vissa sammanhang kallas för andraspråket, det betyder att det språk som 

lärs ut är det andra språket som eleverna lär sig. Vi har i denna översikt valt att använda oss av 

målspråk istället för andraspråk då flertalet elever inte bara har lärt sig ett språk innan de börjar 

lära sig engelska. Ett sista begrepp som kan behöva en förklaring är språkväxling. När 

exempelvis läraren i språkklassrummet avsiktligt eller oavsiktligt väljer att frångå från 

målspråket och på så vis “växla” till det egna språket sker en språkväxling. Detta kan 

exempelvis vara när läraren pratar på målspråket och en elev ställer en fråga på det egna språket. 

Läraren kan då välja att, eller automatiskt, svara eleven på det egna språket. 

 

Det är viktigt att nämna att de begrepp vi har valt att använda oss av finns med i vår analys och 

diskussion. När det gäller kartläggningen har vi valt att använda oss av den svenska 

översättningen av de begrepp som nämns i studierna för att kartläggningen ska bli så korrekt 

som möjligt.  

3. KARTLÄGGNING  
Kartläggningen av studierna presenteras i löpande text samt med en enklare översikt i 

tabellform (Bilaga 3). Kartläggningen syftar till att ge en överblick av de utvalda studierna. Vi 

valde därför ut relevanta aspekter att kartlägga för att få svar på hur forskning ser på 

språkundervisning på målspråket. Detta bidrar sedan till att kunna utföra en djupare analys av 

forskningen med grund i denna kunskapsöversiktens frågeställning (Nilholm 2017, s 47). De 

aspekter som valdes ut var: land, år, syfte, frågeställningar, centrala begrepp, urval/metod, 

resultat och diskussion.  

 

Överblicken börjar med en kartläggning av de utvalda forskningsöversikterna samt ett 

positioneringsarbete då även det har en genomgång av forskning kring området. Ett 

positioneringsarbete är ett arbete med syftet att argumentera för sin valda position genom 
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tidigare forskning kring fältet (Nilholm 2017, s. 46). Därefter kartläggs de utvalda 

tidskriftsartiklarna i två avsnitt, först de artiklar där målspråket är annat språk än engelska och 

sedan den artikeln där målspråket är engelska. Denna disposition av kartläggningen syftar till 

att underlätta den senare analysen av studierna. Studiernas titel framgår som underrubrik för 

varje sammanställning av studierna.  

3.1 Kartläggning av forskningsöversikter 
Följande forskningsöversikter som vi sammanställt saknar en metodbeskrivning där studierna 

som undersöks är redovisade. Istället har de valt att undersöka studierna i en beskrivande text 

där studierna blir refererade till. Ett stort fokus läggs istället på syftet och forskningsfrågorna i 

översikterna genom analys och diskussion utifrån de valda studierna.  

3.1.1 Teachers’ Oral Proficiency in the Target Language: Research on It’s Role 
in Language Teaching and Learning 

Chambless (2012) har gjort en forskningsöversikt över amerikansk forskning i USA. Denna 

översikt har som fokus att undersöka forskning om lärares muntliga språkförmåga och dess 

påverkan på arbetet i klassrummet, elevers språkinlärning och lärares egna effektivitet i 

undervisningen. Chambless (2012) lägger inget fokus vid vilket målspråket är i de olika 

studierna som används i översikten. Översikten är strukturerad på så vis att den först går igenom 

de olika nivåer som lärare kan ligga på i sin muntliga språkfärdighet och sedan hur dessa 

språkfärdigheter påverkar andra aspekter i språkundervisningen. Undersökningen av studierna 

är presenterade genom kvalitativ analys och med hjälp av tabeller som visar vad för resultat de 

utförda testerna gav på lärares språkfärdighetsnivå. 

 

Studierna synliggör hur viktigt det är med omfattande och riklig insats av lärare i 

språkundervisning för att elever ska kunna bli språkkunniga. En viktig aspekt i detta är lärares 

målspråksanvändning i undervisningen. Studier i översikten väcker då frågan kring hur 

användning eller icke användning av målspråket påverkar elevernas språkinlärning. Vissa 

studier håller med om att det är viktigt att hålla sig till målspråket när svåra delar och 

instruktioner ska förklaras medan andra studier argumenterar för att förstaspråket behövs för 

att kunna genomföra språkundervisningen. Översikten visar att den grundläggande orsaken till 

att förstaspråket används är brist på lärares språkfärdighet i målspråket. Andra aspekter som 

disciplinering, förvirring och relationsbyggande med elever anses också vara viktiga för valet 

av förstaspråksanvändning. 

 

Chambless (2012) menar att man kan anta att elevernas muntliga språkförmåga inte kan gå över 

lärares språkförmåga om den enda målspråksstimulans de får är från sin lärare. Med detta menas 

att elevens språkförmåga bestäms beroende på var lärares språknivå ligger. Därför är det enligt 

Chambless (2012) viktigt att lärares språkförmåga ligger på en så hög nivå som möjligt för att 

elevernas språkförmåga ska utvecklas till det bättre.  

 

Chambless (2012) nämner att forskning kring lärares muntliga språkfärdighet är ytterst relevant 

för språkundervisningen. Forskningen inom forskningsområdet är oftast baserad på en 

professionell konsensus istället för empirisk datainsamling. Detta gör att forskning kring 

språkinlärning där studien är säker och trovärdig kan då vara svårt för forskare att utföra. Hon 

anser att det behövs mer empirisk forskning där fokus ligger på hur lärares språkfärdighet 

påverkar andra aspekter som elevernas språkinlärning och arbetet i klassrummet där elevernas 

språkfärdighet utvecklas. Forskningen behöver även kunna belysa olika metoder i praktiken 

som bidrar till en utveckling hos elevers språkförmåga.  
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3.1.2 First language and target language in the foreign language classroom 

Littlewood och Yu (2011) har skrivit en forskningsöversikt om målspråksanvändning och 

förstaspråksanvändning i språkundervisningen. Översikten är gjord i Storbritannien men har 

fokus på att studera hur det är i andra länder som Kina eller Korea där enda möjligheten till att 

komma i kontakt med målspråket är i klassrummet. Syftet med den här översikten är att 

presentera hur målspråksanvändningen av lärare i Kina och Korea ser ut i dagens läge och vilka 

orsaker det finns till att inte använda målspråket. Översikten fokuserar främst på lärarnas 

användning av förstaspråk och målspråk istället för elevernas användning av dessa. Den ämnar 

också ta fram olika strategier och förslag kring hur förstaspråket kan integreras i 

språkundervisningen utan att äventyra den primära ställningen av målspråket. Till sist ämnar 

översikten att komma med strategier som kan utöka användningen av målspråket.  

 

I sin kvalitativa analys har Littlewood och Yu (2011) undersökt studier där man kan se olika 

resultat av förstaspråksanvändningen i språkundervisning. Studier i forskningsöversikten visar 

att länder som har målspråket franska, koreanska eller tyska använder förstaspråket oftare. 

Anledningen till varför förstaspråket används oftare varierar. Mycket tyder på att lärare 

använder förstaspråket när de ger instruktioner eller bygger relationer med elever. De kan även 

använda sig av förstaspråket när de vill förbättra klassrumsmiljön. Studierna i 

forskningsöversikten påvisar resultat som blev något otydliga eftersom deras resultat är 

baserade på självrapporter och observationer vilket inte ger en exakt bild över lärares egentliga 

dag till dag-beteende. Andra studier från Hong Kong och Kina lades till för ett tredje perspektiv. 

Dessa studier visade då på liknande resultat som tidigare studier som har undersökts i 

översikten.  

 

Studierna har även visat olika orsaker som kan ligga till grund för användandet av förstaspråket. 

Det redovisas i översikten att några av de orsakerna kan vara att förklara svår grammatik och 

elevernas läxa, handskas med disciplinering och ordning i klassrummet eller att ge instruktioner 

till en praktisk aktivitet i undervisningen. Översikten tar upp strategier för att utöka 

målspråksanvändningen i klassrummet som att använda sig av andra verktyg som bilder, 

föremål eller gester istället för förstaspråket. Littlewood och Yu (2011) visar en studie som gör 

det synligt att de lärare som använder sig av målspråket är de som har lätt för att repetera, 

använda andra lättare termer för att förklara ett svårt begrepp, använder sig av andra verktyg 

som bilder eller föremål som förenklar förståelsen av begreppet och ger exempel eller ledtrådar.  

 

Littlewood och Yu (2011) anser att det finns frågor kring förstaspråk- och målspråksanvändning 

som behöver besvaras genom forskning. Dessa frågor kan handla om när och hur förstaspråket 

ska användas i språkundervisning, vilka förstaspråksbaserade metoder som är de mest 

anpassade för olika stadier i språkinlärning och hur ska vi handskas med problematiken kring 

att målspråksanvändning kan både höja motivationen och sänka den hos elever i 

språkundervisningen. Dessa frågor behöver besvaras och innan det görs kommer frågan om att 

använda förstaspråket och målspråket i språkundervisningen att förbli kärnan i debatten.  

3.1.3 Own-language use in language teaching and learning 

Hall och Cooks (2012) forskningsöversikt syftar till att kartlägga empirisk forskning kring 

språkinlärning med fokus på användning av elevens eget språk (L1) i undervisning/inlärning av 

ett nytt språk (L2). Översikten visar argument för L1 användning i L2 inlärning samt hur lärares 

och elevers attityd ser ut kring L1 användning. De använder sig av begreppet “eget-språk” 

istället för det mer vanliga begreppet L1 (förstaspråk), modersmål eller det inhemska språket 

då dessa enligt dem kan orsaka förvirringar i dess betydelser. Eget-språk syftar till språket 

eleven redan kan och via det språket (om så tillåts) även kan förhålla sig till det nya språket. 
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Studierna som Hall och Cook (2012) behandlat i sin översikt bekräftar att lärarnas användning 

av eget-språk i språkundervisningen varierar mellan och inom kontexter. De tenderar att 

underskatta hur mycket de använder sig av eget-språk i undervisningen, de är heller inte 

medvetna om hur och när de använder det.  

 

Eget-språkanvändning har genom studierna som kartlagts av Hall och Cook (2012) visat sig 

uppfylla många pedagogiska funktioner i undervisningen. Dessa olika funktioner redovisas 

genom flertal studier som säger att eget-språk används till olika pedagogiska funktioner som 

översättning av främmande ord, demonstrering av empati och solidaritet med elever, 

klassrumshantering och administration samt kompensering för elevernas brist på förståelse i 

målspråket. Studierna visade att lärarna har olika orsaker till varför de använder sig av eget-

språk i språkundervisningen. I studierna förekommer det att eget-språk troligtvis används när 

den skiljer sig kraftigt från målspråket, till exempel när det kommer till grammatik och 

skrivregler. Översikten visar även att lärarna väljer att använda eget-språk som ett hjälpmedel i 

undervisningen för att underlätta elevernas förståelse och att lektionen ska fortlöpa utan 

problem som tar upp tid. 

 

Hall och Cook (2012) kom fram till att det inte finns någon forskning kring vad en förståndig 

användning av eget-språk i språkundervisningen innebär vilket i sin tur leder till att det inte 

finns någon grund för hur man tillämpar eget-språk i undervisningen på bästa sätt. Lärarna får 

då själva komma fram till vilken mängd eget-språkanvändning som är passande. Lärarnas och 

elevernas attityd kring eget-språkanvändning är därför ledande i hur eget-språk används. De 

föreslår att olika resurser kan hjälpa. Även om läraren inte kan elevens eget-språk så kan vissa 

resurser vara till hjälp för att underlätta språkundervisningen. Vilka de specifika resurserna är 

framgår inte tydligt i översikten. Lärarhandledningar och läroböcker som är regionsanpassade, 

där böckerna är anpassade för det språk som talas i det landet, kan vara några resurser som 

underlättar eget-språkanvändningen i språkundervisningen. Dock är dessa resurser inte till hjälp 

för lärare som inte delar elevens eget-språk.  

3.1.4 Implications for Language Diversity in Instruction in the Context of Target 
Language Classrooms: Development of a Preliminary Model of the Effectiveness 
of Teacher Code-Switching  

Lee (2012) presenterar ett positioneringsarbete med syftet att delvis undersöka rättfärdigandet 

av enspråkig undervisning på målspråket och delvis att undersöka rättfärdigandet av att införa 

elevernas förstaspråk (L1) i undervisningen. Hans vidare syfte är sedan att ta fram en preliminär 

modell av effektiviteten av lärares språkväxling för att kunna bidra till utveckling inom teori 

och praktisk tillämpning i undervisningen.  

 

Lee (2012) undersöker fyra sammanflätade idéer som rör den enspråkiga ansatsen till 

språkundervisning: monolingualism, naturalism, native-speakerism och absolutism. 

Monolingualism innebär att andra språk än målspråket bör undvikas i språkundervisningen, 

målspråket bör undervisas på målspråket. Naturalism innebär att eleverna lättare lär sig 

målspråket under “naturliga” omständigheter istället för formella och undervisande 

omständigheter, vilket kan jämföras med hur spädbarn blir påverkade av och lär sig språket som 

talas runt omkring dem. Denna idé fokuserar på den kognitiva funktionen av språkinlärning. 

Native-speakerismen fokuserar till skillnad från naturalismen på den sociolingvistiska 

funktionen av språkinlärning och att en person borde ha som mål att bli flytande i det språket 
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som man lär sig. Enligt denna idé är det att föredra att den som lär ut ett språk har målspråket 

som modersmål.  

 

Absolutismen står för att det inneboende självförtroendet inom den muntliga språkfärdigheten 

stärks av att utesluta det egna språket i språkundervisningen. Klassrummet kan ses som ett land 

där målspråket är det officiella språket och då blir det logiskt att utesluta det egna språket 

(målspråket är då det egna språket). Enligt absolutismen skapar en konsekvent 

målspråksanvändning en optimal undervisnings- och inlärningsmiljö. L1-användning har inget 

pedagogiskt värde. Det finns dock inga optimala undervisnings och inlärnings förhållanden och 

därför måste lärare tillgripa det egna språket i språkundervisningen.       

 

Han undersöker även forskning kring kodväxling i samtida klassrum inom ett sociolingvistiskt 

ramverk för att argumentera för att språkväxling bör vara en tillåten rättfärdigad pedagogisk 

strategi i undervisningen, då det är en del av ett naturligt beteende inom tvåspråkighet. Lee 

(2012) menar även att språkväxling har stor potential att bidra till utvecklingen av språkelevers 

tvåspråkiga kompetens.   

 

Under vissa omständigheter behöver inte en enspråkig ansats enligt Lee (2012) vara mer 

effektiv än en tvåspråkig ansats, och den enspråkiga ansatsen är inte det populäraste valet bland 

elever(högstadiet). Medan samlad forskning visar att elever gradvis utvecklas inom 

målspråksbaserad undervisning så anser Lee (2012) att legitimiteten av absolutismen behöver 

kritiskt undersökas igen.  

 

Lee (2012) förklarar att resultaten från SLA (Second Language Acquisition)-studierna som han 

valt att ha med i sitt positioneringsarbete som handlar om effekterna av att lärare kodväxlar 

kunde inte bidra till en stark pedagogisk riktning mot lärares kodväxling. Ändå kunde en 

preliminär modell av effektiviteten av lärares kodväxling, en pedagogisk kompass som kan 

hjälpa lärare att använda kodväxling förståndigt och effektivt, utformas av Lee. Modellen 

innefattar olika faktorer som påverkar effektiviteten av lärares kodväxling. Dessa faktorer är 

elevernas ålder/språkförmåga, elevernas attityd gentemot kodväxling och enbart 

målspråksanvändning, målspråksområden och kategorier som behöver mer information och 

praktiska överväganden.  

 

Det har uppstått en konflikt mellan elevernas behov av exponering av målspråket för att kunna 

utvecklas inom målspråket och att se målspråksklassrummet som ett mikrokosmos av 

tvåspråkiga samhällen där kodväxling bör användas för att uppnå en autentisk kommunikation. 

Det bör vara en balans mellan målspråksanvändning och kodväxling i undervisningen. Lärare 

kan då med hjälp av bland annat den preliminära modellen för effektiviteten av lärares 

kodväxling kunna skapa en sådan balans.  

 

Lee (2012) anser att en enspråkig ansats inte kan utgöra en pedagogiskt pålitlig eller politiskt 

passande erfarenhet för språkelever. Vi behöver därför se till värdena av lärares kodväxling, 

som ett alternativ till renodlad målspråksanvändning i språkundervisningen. Lee (2012) menar 

att studierna i hans arbete är ytterst relevanta för att etablera argument för kodväxling då de 

flesta motståndare till den undervisningsmetoden med ett SLA-perspektiv vägrar att se dess 

värde tills dess att de blir övertygade om att det är mer effektivt att använda kodväxling än en 

enspråkig undervisning. Mer forskning behövs däremot för att få fram den optimala 

användningen av kodväxling i språkundervisningen. 
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3.2 Kartläggning av artiklar där målspråket är ett annat språk än 
engelska  

3.2.1 The target language revisited  

Chambers (2013) har gjort en studie som genomfördes i England tillsammans med 

lärarstudenter och verksamma lärare. Studien fokuserar på de faktorer som kan ligga till grund 

för målspråksanvändningen. Det huvudsakliga syftet är alltså att belysa vad det är som gör att 

lärarstudenter och verksamma lärare inte använder sig av målspråken franska, tyska och 

spanska i större omfattning i sin språkundervisning. Totalt har det valts ut 25 lärarstudenter och 

15 verksamma lärare för den här studien. 

 

Chambers (2013) har valt en blandning av metoder där fokus ligger på kvalitativa data från 

undersökningsmetoder men han har även valt att inkludera en kvantitativ dimension i sin studie. 

Till sin hjälp har han också 5 frågeställningar som ska behandlas genom observationer och 

gruppdiskussioner. Dessa frågeställningar har fokus på lärarstudenters kompetens och 

självsäkerhet i målspråksanvändningen. Frågeställningarna tar även upp vilka andra faktorer 

som både lärarstudenter och verksamma lärare känner påverkar deras målspråksanvändning.  

 

Resultatet från Chambers (2013) gav en tydlig bild av vilka faktorer som spelade roll för deras 

målspråksanvändning. Resultatet valdes att redovisas på två olika sätt. Den kvantitativa delen 

som ingick i observationer visade att målspråket bara användes när det inte fanns någon risk för 

missuppfattning eller avbrott i klassen. Några exempel togs upp där hälsningsfraser och beröm 

var två situationer där målspråket användes. Resultatet visade hur lärarstudenter och 

verksamma lärare uppvisade oro kring att hålla ordning i klassrummet om olika regler och 

instruktioner tas upp på målspråket. Den kvalitativa delen som ingick i gruppdiskussioner 

belyste andra faktorer som utmanande klasser och elevexaminationer. Här fanns det också 

skilda uppfattningar kring målspråksundervisning mellan studenternas universitet och skolan 

de praktiserade på. 

 

Genom Chambers (2013) studie syns brister hos lärarstudenter och verksamma lärare i 

målspråksanvändningen. Han menar att lärarstudenter vet varför målspråket ska användas men 

att undervisningen inte går i linje med dessa uppfattningar på grund av andra faktorer som 

beskrivits ovan. Lärarutbildningen behöver belysa när och hur målspråket och förstaspråket ska 

användas för att undervisningen ska generera bättre språkinlärning hos elever.  

 
3.2.2 The policy and practice of teacher target language use in post-primary 
foreign language classrooms in Ireland 

Riordan (2015) har gjort en studie kring målspråksanvändning på Irland tillsammans med en 

mängd ämneslärare i tyska. Studien syftar till att undersöka användningen av tyska som 

målspråk i de irländska skolorna. Den lägger också fokus på hur målspråksanvändningen av 

ämneslärare skiljer sig från styrdokumentens ställning till mängden av målspråksanvändning 

som bör tillämpas av lärare. Riordan (2015) har valt att undersöka målspråksanvändningen 

utifrån 3 perspektiv: styrdokument, ämneslärare i tyska och klasser med tyska som målspråk. 

Dessa perspektiv undersöks med hjälp av dokumentanalyser och semistrukturerade intervjuer, 

enkäter och observationer vilket gör metoden både kvalitativ och kvantitativ. Totalt i sin 

undersökning har hon valt att ha 106 ämneslärare i tyska. Det som gör den här studien speciell 

är att undersökningen inte bara görs utifrån ämneslärare och deras klasser utan även jämförs 

med styrdokument kring målspråksanvändning. Det visar då hur styrdokumentens riktlinjer och 

själva språkundervisningen interagerar eller motarbetar varandra.  
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Resultatet från Riordan (2015) visar på en klyvning mellan vad styrdokumenten vill att lärare 

strävar efter och hur det fungerar i praktiken. Lärare belyser att i vissa fall är det viktigt att 

använda förstaspråket för att eleverna ska känna sig trygga, medan styrdokumenten vill att 

undervisningen bara ska ske på målspråket. Resultatet belyser också, genom enkäter och 

observationer, ett lågt antal lärare som använder sig av målspråket till 100%. De anledningarna 

som redovisas i resultatet är föräldrar som klagar på att deras barn inte förstår, elever som inte 

förstår språket och lärare som känner press från läroplanens och styrdokumentens krav på 

innehåll i undervisningen.  

 

Riordan (2015) nämner att styrdokumenten uttrycker att lärare ska använda sig av målspråket 

så mycket som det går och exkludera förstaspråket helt och hållet om så möjligt. Genom 

enkätundersökningen i studien framkom det att lärare använder sig av målspråket 58% av 

undervisningstiden medan observationer i studien visade att målspråksanvändningen låg på 

46%. Riordan (2015) menar då att lärare överskattar deras målspråksanvändning vilket visas 

genom deras svar i enkätundersökningen.  

 

Genom studien synliggörs att lärares målspråksanvändning är mycket mindre än vad 

styrdokumenten anger att det ska vara. Detta blir då ett problem som antingen kan komma från 

styrdokumentens sida eller från lärares sida. Eftersom styrdokumenten verkar vara 

osammanhängande i studien så skapar det i sin tur lärare som inte förstår vad styrdokumenten 

vill och därför gör de det som passar bäst för dem. Riordan (2015) menar att när styrdokumenten 

klarnar upp så kommer språkundervisningen också bli bättre och utvecklas.  

3.2.3 Student Teachers’ Attitudes and Beliefs about Using the Target Language 
in the Classroom 

Bateman (2008) har genomfört en fallstudie som syftar till att undersöka lärarstudenters attityd 

och tilltro till att använda målspråk i spanskundervisningen. Fyra frågeställningar togs fram till 

undersökningen som speglade syftet med studien. Målspråket är i den här studien alltså spanska 

och attityden till och användningen av L1, i det här fallet engelska (amerikanska), är även en 

aspekt som studenterna reflekterar över. Två enkätundersökningar genomfördes på 10 

lärarstudenter, som studerar i USA till att bli spansklärare. Den ena enkäten fylldes i av 

studenterna i början av terminen för att mäta deras initiala attityd och tro till 

målspråksanvändning. Den andra enkäten fylldes i av studenterna i slutet av terminen för att 

mäta om deras attityd och tro till målspråksanvändning hade förändrats under terminens gång.  

 

Studenterna skickade även reflektioner via mail, fyra gånger under terminen. Bateman (2008) 

genomförde även observationer av bland annat inslag från studenternas högskoleförlagda 

utbildning för att bekräfta sin tolkning av insamlade data. Metoderna bidrog med både 

kvalitativa och kvantitativa data.        

 

Resultatet av Batemans (2008) studie visade att lärarstudenterna till en början hade en mycket 

positiv bild av att använda målspråket i undervisningen. De ansåg att målspråksanvändning 

kunde bidra med många lärandemöjligheter och kunde bidra till förbättrad hörförståelse samt 

utökat ordförråd och talförmåga. Målspråksanvändning ansågs även av studenterna som ett sätt 

att öka trovärdigheten av deras förmåga och kompetens. Under terminens gång förändrades 

deras attityd och tro på framförallt när målspråket ska eller inte kan användas i undervisningen.  

 

Enligt Bateman (2008) passar målspråksanvändning bra vid rutinmässigt innehåll. Det ansågs 

däremot nödvändigt att använda L1 när eleverna inte förstår, när enskilda elever behöver hjälp 

eller vid disciplinära problem. Lärarstudenterna förklarade även att tidsbrist, bristande 
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språkkunskaper hos läraren och svårigheter att bilda relationer med elever på målspråket var 

möjliga aspekter till varför L1 används istället för målspråket i undervisningen. Studenterna 

ansåg även att det var svårare att konsekvent använda målspråket i undervisningen när eleverna 

hade en låg språkförmåga eller låg motivation. Studenterna började ifrågasätta sin egen förmåga 

till målspråksanvändning och påverkades mycket av hur deras handledare ute i praktiken 

undervisade, vilket var med mycket L1-användning.  

 

Batemans (2008) studie visade att ett dominerande problem för många lärarstudenter är bristen 

på förtroende för deras förmåga att undervisa på målspråket. Det finns även en brist på kunskap 

eller förmåga att använda olika tekniker för att göra sig förstådd på målspråket. Hon föreslår att 

studenterna skulle behöva mer metodik och användbara tekniker samt hjälp med hur de ska 

bemöta eventuellt motstånd från elever. Bateman (2008) föreslår även att vidare forskning 

angående metodikundervisning i lärarutbildningarna, med fokus på målspråksanvändning i 

undervisningen bör genomföras. Detta bör genomföras för att undersöka effekterna 

målspråksanvändning har på språkundervisningen.    

3.3 Kartläggning av artiklar: målspråk Engelska 

3.3.1 Code choice between L1 and the target language in English learning and 
teaching: a case study of Japanese EFL classrooms  

I Nukutos (2017) studie undersöks användningen och funktionen av språkval(code-choice) och 

språkväxling (code-switching) mellan L1(förstaspråket) och målspråket i 

engelskundervisningen. Studien syftar även till att undersöka sättet lärare och elever faktiskt 

väljer språkkoder beroende på sammanhang. Nukuto lägger vikt vid begreppet “språkval” då 

han beskriver att vi väljer att skifta språk som en strategi istället för vid begreppet 

“språkväxling” som mer syftar till att det går per automatik.  

 

I studien observeras lärare och elever vid ett tillfälle i två olika EFL-klassrum (engelska som 

ett främmande språk-klassrum) från två högstadieskolor i Japan, en kommunal och en privat. 

Engelskläraren i klassen från den kommunala skolan har japanska som modersmål och 

använder både engelska och japanska i undervisningen. Den andra engelskläraren i klassen från 

den privata skolan har engelska som modersmål (Australien) och använder huvudsakligen 

engelska i undervisningen. I den sistnämnda klassen använder de sig däremot av något som 

kallas för “team-teaching”, den australienska läraren assisteras av två japanska lärare i 

undervisningen. Nukuto (2017) spelade även in de två 50 minuters lektionerna han observerade.  

 

Undersökningen visade att lärare prioriterar effektiv kommunikation framför 

målspråksanvändning vid introduktion av en kommunikationsaktivitet där eleverna ska 

använda målspråket. Nukuto (2017) kunde genom studien framföra tre förslag på förklaringar 

på vad språkval uppfyller för funktioner ur ett pedagogiskt perspektiv. Den första funktionen 

som visades var att förstaspråket används som stöd vid elevernas brist på förmåga i målspråket. 

Den andra funktionen var att sätta igång kommunikativa aktiviteter på målspråket och den 

tredje var att överföra sociokulturell kunskap till eleverna.  

 

Om nu L1 ska användas i interaktionen i klassrummet beskriver Nukuto (2017) att det behövs 

tydligare principer och ramverk för att förtydliga när förstaspråket ska användas. Då skulle L1-

användning kunna underlätta interaktionen i klassrummet och stödja elevernas lingvistiska 

kompetens. Vidare beskriver han att L1-användning kan vara som mest effektiv när det kommer 

till att socialisera eleverna och stödja målspråkets roll och status i klassen.  
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Valet av L1-användning är även effektivt i EFL-klasser under omständigheten att eleverna har 

begränsad förmåga i det engelska språket. Därför är det vanligt att EFL-lärare väljer att använda 

målspråket i situationer som inte kräver speciellt avancerad engelska, som exempelvis när man 

hälsar på varandra. Nukuto (2017) föreslår att det ramverket som han utvecklat genom studien 

skulle kunna användas av lärare som en strategi för att välja mellan språken i ESL- (engelska 

som andraspråk) eller EFL-klassrum.  

4. ANALYS  
I detta avsnitt av översikten kommer vi att utföra en fördjupad analys av materialet med syftet 

att fokusera på de mest framträdande aspekterna i studierna som kartlagts. Vi har genom 

kartläggningen uppfattat en likhet i studierna när det kommer till vilka faktorer som påverkar 

lärares målspråksanvändning i språkundervisningen. Vi har därför valt att göra specifika 

avgränsningar i analysen. Dessa avgränsningar består av tre valda teman: faktorer som ligger 

till grund för målspråksanvändning, faktorer som ligger till grund för användningen av det egna 

språket och vad som framkommer genom studierna om användningen av det egna språket. 

Genom dessa teman framgår en tydligare jämförelse där studierna ställs mot varandra vilket 

senare diskuteras i nästa avsnitt i översikten.  

4.1 Faktorer som ligger till grund för målspråksanvändning 
Chambless (2012) redovisar att lärare behöver utöka sin målspråksanvändning i undervisningen 

för att ge elever möjligheten till att bli språkkunniga. Liknande studier som har redogjort för 

lärares muntliga språkfärdighet har hållit med om detta medan andra argumenterar mot det. 

Andra faktorer som spelar roll för målspråksanvändningen är lärares trygghet och kunnighet i 

målspråket. De lärare som tenderar att använda sig av målspråket är de som använder sig av 

repetitioner i undervisningen, andra termer på målspråket för att förklara svåra begrepp, andra 

hjälpande verktyg som bilder eller föremål för att förenkla förståelsen av begreppen och ger 

exempel och ledtrådar för utveckling av kunskap i målspråket. Andra faktorer som ökning av 

motivation och självförtroende hos elever gör att målspråket tillämpas oftare av lärare 

(Littlewood & Yu, 2011).     

 

Batemans (2008) studie visade även några faktorer till varför målspråket ska användas av 

lärarstudenter. Här ansåg lärarstudenterna att målspråksanvändning kunde bidra med många 

lärandemöjligheter och till förbättrad hörförståelse samt utökat ordförråd och talförmåga. 

Liknande studier håller med om att vissa fraser som ingår i vardagen ska tas upp på målspråket 

för att utöka elevernas förståelse och uppmuntra dem till att förstå istället för att ta till 

översättning till förstaspråket (Riordan 2015). 

 

Genom studierna i forskningsöversikten kan man se att det finns några olika faktorer som bidrar 

till en användning av målspråket. Trots detta kan det synas att dessa studier lägger mer fokus 

på faktorer som påverkar valet av att inte tillämpa målspråket i undervisningen.  

Anledningen till detta kan bero på att studiernas syfte är att belysa vilka faktorer det är som 

påverkar valet att inte använda målspråket. Det kan också vara lättare att identifiera sådana 

faktorer än de som påverkar valet att använda sig av målspråket. Även om de belyser 

problematiken i målspråksanvändningen så kan det vara en svaghet utifrån denna analyspunkt.  

 

Studierna har valt att använda sig av både lärares och lärarstudenters syn. Det stärker studiernas 

trovärdighet eftersom de då visar en tydlig och relevant jämförelse kring frågan där två olika 

aspekter reflekteras och studeras. Det är en viss skillnad på vad som gör att de verksamma 

lärarna använder sig av målspråket och vad som gör att lärarstudenterna använder sig av 

målspråket. Lärare använder sig av målspråket eftersom de står fast vid att det bidrar till elevers 
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språkinlärning medan lärarstudenter oftast gör det för att deras lärare gör det eller för att 

lärarutbildningen förespråkar det. Genom lärarstudenter kan man också få en bild av vad 

lärarutbildningen säger och lägger vikt vid.  

 

Olika styrdokument har också tagits upp i de studerade studierna. Dessa styrdokument lägger 

ofta stort fokus på målspråksanvändning och anser att målspråket borde användas hela tiden 

och förstaspråket ska i princip exkluderas från språkundervisningen. Det är viktigt att titta på 

vad styrdokumenten förespråkar eftersom de inte alltid går i linje med vad lärare väljer att göra. 

Enligt styrdokumenten är det viktigt för elever att kommunicera på målspråket i 

språkundervisningen eftersom det kan vara det enda stället de får komma i kontakt med 

målspråket. Studierna i översikten har även stärkt denna teori genom andra aspekter som visar 

att språk lärs in mer effektivt om elever kommer i kontakt med målspråket genom 

kommunikation. Genom målspråksanvändning i klassrummet får eleverna också en 

meningsfull syn på språket och skapar en motivation till att lära sig det (Littlewood & Yu, 

2011). 

4.2 Faktorer som ligger till grund för användning av det egna språket  
Forskningen som bearbetas i den här översikten tar upp likartade faktorer som påverkar lärare 

och lärarstudenters val av att inte använda målspråk i undervisning. Lärarna väljer medvetet 

eller omedvetet att frångå från målspråket när exempelvis eleverna inte förstår, när de ska hjälpa 

enskilda elever, disciplinera elever, skapa relationer med eleverna, översätta svåra ord och ge 

instruktioner. Dessa faktorer är bland annat baserade på att det egna språket används istället för 

målspråket när målspråket skiljer sig kraftigt från det egna språket. Lärarna väljer även att 

använda sig av det egna språket som ett slags hjälpmedel för att underlätta undervisningen (Hall 

& Cook, 2012). Faktorerna som nämns i översikten leder till att lärarna använder sig av det 

egna språket i undervisningen av ett främmande språk,  

 

Faktorerna har framkommit i studier där bland annat lärare och lärarstudenter varit deltagande 

och det är deras ord och handling som ligger till grund för vad de anser påverkar deras val av 

målspråk- respektive användning av det egna språket i undervisningen. Forskningen i denna 

översikt går dock mer in på de mer grundläggande orsakerna till varför de ovan nämnda 

faktorerna upprepas oavsett vilken lärare eller lärarstudent det gäller. Lärarna och 

lärarstudenterna har inte svårt att både visa och säga varför de väljer att frångå målspråket men 

den kanske mer underliggande orsaken till varför de väljer att frångå målspråket undersöks inte 

i studierna utan diskuteras bara.  

 

Flera studier diskuterar kring orsaken till lärarnas och lärarstudenternas oro för att deras elever 

inte ska förstå vad som sägs och vad som förväntas av dem under lektionen. Vissa diskussioner 

i studierna leder fram till att det kan grunda sig i lärares och lärarstudenters osäkerhet i sin egen 

språkfärdighet. Lärarstudenterna blir även påverkade av sina VFU-skolor och handledare. En 

svårighet i att faktiskt praktisera och pröva det de lärt sig under sina högskoleförlagda studier 

uppstår när det inte överensstämmer med verkligheten och med hur verksamma lärare 

undervisar. Lärarstudenterna får lite eller ingen utbildning i hur de på bästa sätt kan tillämpa 

det egna språket i språkundervisningen men ändå väljer de flesta att göra det. Ett argument för 

såväl verksamma lärares som lärarstudenters val att frångå från målspråket i undervisningen 

kan därför enligt forskningen vara osäkerhet i sin egen förmåga samt brist på metodik inom 

språkundervisning.  

 

Forskningen inom forskningsområdet lägger ett stort fokus på användningen av det egna språket 

i språkundervisningen. Beskrivningarna av syftet i forskningen som vi valt att behandla i den 
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här översikten visar en tydlig bild av hur forskningsområdet ser ut inom språkanvändning i 

språkundervisning. Studierna syftar bland annat till att undersöka hur användningen av det egna 

språket ter sig i språkundervisningen samt hur lärares och lärarstudenters attityd kring 

målspråksanvändning ser ut. Sammanfattningsvis är användningen av det egna språket i 

språkundervisningen ytterst relevant att forska kring och forskningen kring 

målspråksanvändning landar utan undantag i frågor som rör användning av det egna språket. 

Vidare kommer vi därför att gå in djupare i forskningens syn på användningen av det egna 

språket.   

4.3 Användning av det egna språket 
En gemensam synpunkt som studierna i översikten har är att lärare tenderar att missbedöma 

omfattningen av användningen av förstaspråket och saknar kunskap kring när och hur 

förstaspråket ska användas i språkundervisningen. Det resulterar i att lärare själva bestämmer 

den mängd användning av det egna språket som de lägger in i sin vardagliga språkundervisning.  

 

Vissa studier ger exempel och förslag på hur förstaspråket ska användas i språkundervisningen 

och menar på att det finns positiva aspekter för en implementering av förstaspråket som ett 

verktyg för att lära sig ett nytt språk. Studierna visar att förstaspråket är ett bra verktyg i början 

av språkinlärningen för att säkerställa förståelse och trygghet för elever. Sedan kan det vidare 

arbetas med förstaspråket där språket då blir en inledning till målspråksanvändningen för läxor 

eller andra aktiviteter i språkundervisningen. Genom studierna i översikten ser vi att 

förstaspråket ses som ett verktyg eller hjälpmedel i språkinlärning och inte något som man helt 

och hållet byter ut målspråket med.  

5. DISKUSSION  
I detta avsnitt diskuteras resultatet av analysen i relation till egna erfarenheter, uppfattningar 

och tankar. Vi diskuterar även implikationer för yrkesutövandet och vårt metodutförande för att 

sedan avsluta med en slutsats där bland annat förslag på framtida forskning framkommer.   

5.1 Resultatdiskussion  

Forskningen i vår kunskapsöversikt har olika tolkningar kring begreppen som framkommer 

inom forskningsområdet. Det är många olika begrepp med likartad betydelse som framkommer 

i forskningen. Vi kan därför utifrån en analys av begreppen som framkommer tolka det som att 

forskningen inte är speciellt bred och utvecklad inom forskningsområdet. De mest 

förekommande begreppen som förstaspråk och språkväxling kan vara otydliga och det blir 

tydligt genom vissa studier. Hall & Cook (2012) valde att använda sig av begreppet ”eget-

språk” istället för förstaspråk och Nukuto (2017) valde att använda sig av begreppet ”språkval” 

istället för språkväxling. Detta var aktiva val av forskarna för att göra deras studie tydligare. 

 

Forskningsdebatten inom detta forskningsområde handlar om språkanvändningen i 

undervisningen. Den största frågan är hur, när, var och varför det egna språket används i 

språkundervisningen. Mindre fokus läggs vid att förklara varför målspråket ska användas i 

språkundervisningen och vilka effekter målspråksanvändning ger. Forskningens position till 

språkanvändningen i språkundervisningen ligger vid att fastställa att lärare och lärarstudenter 

faktiskt använder sig av sitt egna språk i språkundervisningen och att det behövs mer forskning 

för att utveckla ramverk och teorier som stöder användningen av det egna språket och som kan 

fungera som hjälpmedel för lärare i sin användning av det egna språket.  
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Det verkar utifrån studiernas resultat vara näst intill omöjligt att inte använda det egna språket 

i språkundervisningen och därför är det uppenbarligen nödvändigt med mer specifik forskning 

kring detta. Det positioneringsarbete som Lee (2012) presenterar syftar till just detta ändamål, 

att utveckla ett ramverk för användning av det egna språket i språkundervisningen och att bidra 

till framtida forskning.       

 

Forskningen lägger stor vikt vid användningen av det egna språket i undervisningen och till 

viss del att det används av lärare, lärarstudenter och elever utan riktlinjer och ramverk. 

Forskningen antyder att om det egna språket ska användas i språkundervisningen så ska det 

användas som en strategi eller som ett redskap som uppfyller vissa funktioner. Det ska då alltså 

tillämpas under väl valda situationer och under medvetna omständigheter.  

 

Vi har genom studierna även kunnat se olika syn på användningen av det egna språket. Vissa 

menar att det är ett problem i språkundervisning där det försummar effekterna av 

målspråksanvändning. Andra nämner det som en metod eller strategi som underlättar 

språkundervisningen. Den stora frågan är om det egna språket behöver ses som något problem? 

Vi kan tolka studierna som vi kartlagt och den riktning inom forskningsområdet lutar mot att 

mer forskning och fördjupning kring användningen av det egna språket behövs. Vi kan då 

konstatera att forskarna inte ser det som ett problem som behöver lösas och elimineras utan 

något som behöver utvecklas.  

 

Användningen av det egna språket har alltså visat sig vara en positiv implementering enligt 

vissa studier som vi har undersökt. En återkommande faktor för användningen av det egna 

språket har varit den sociala aspekten mellan lärare och elev. Många lärare uttrycker att de 

genom det egna språket kan visa empati och utveckla sociala relationer med elever. Många av 

dem väljer även att använda det egna språket när de ska disciplinera sina elever och för att hålla 

ordning i klassrummet.  

 

Kanske är det så att det faktiskt fungerar bättre när man som lärare använder elevernas eget 

språk i sådana situationer för att eleverna förstår bättre eller så kan det vara att de bara är ovana 

att bli tillsagda på målspråket. Om läraren har som vana att hålla sig till målspråket i olika typer 

av situationer kanske eleverna lyssnar lika bra på målspråket som på det egna språket. De ovan 

nämnda faktorerna kan anses som relevanta och försvarbara för en implementering av det egna 

språket i undervisningen eller så kan de anses som enbart uppfattningar om hur lärare och 

lärarstudenter vill göra eller som vanor som lärare och lärarstudenter genomför i sin 

undervisning. Vanor och uppfattningar är inte i sig forskningsbaserade, däremot kan vidare 

forskning kring dess relevans vara av intresse.     

5.2 Styrkor och svagheter i forskningsområdet  

Genom vår bearbetning av forskningen som valts ut till denna kunskapsöversikt har vi kunnat 

konstatera att studierna känns sammanhängande inom forskningsområdet. Kärnan i forskningen 

består till stor del av frågan om användning av det egna språket och målspråket i 

språkundervisningen. Däremot påpekar de flesta studierna ett behov av vidare studier inom mer 

fördjupade frågor kring målspråksundervisning för att kunna utveckla någon form av slutsats 

kring användning av förstaspråk och målspråk i språkundervisningen.  

 

Valet att dela in studierna i vilket språk som är målspråket hade egentligen ingen speciell 

funktion. Studierna skiljer sig inte nämnvärt beroende på vilket som var målspråket i 

undervisningen eller från vilket land de utfördes. Vi kan då även konstatera att vilket målspråket 

är förmodligen inte har någon speciell betydelse för hur mycket målspråket används i 
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språkundervisningen. Det är faktorer som exempelvis lärares attityd och språkförmåga som 

spelar in på användningen av målspråk. I och med att vi har valt forskning som kommer från 

olika delar av världen skulle vi då kunna tolka att forskningen inom målspråksanvändning är 

lika långt kommen inom forskningsområdet världen över. Forskningen är däremot inte jämnt 

fördelad mellan länder och språk. Forskningen inom målspråksanvändning är större i 

engelsktalande länder som USA och Storbritannien vilket utesluter en stor del forskning som 

faktiskt handlar om engelska som målspråk.     

 

En stor del av forskningen som använts i denna översikt undersökte lärare och lärarstudenter 

som undervisar i ett främmande språk som inte är engelska. Efter vår urvalsprocess framgick 

en avsaknad av forskning som enbart rör engelska som främmande språk. Trots detta anser vi 

att studierna ändå är ytterst relevanta för vår frågeställning då inga skillnader beroende av språk 

framkom. En annan anledning är att vi kunde urskilja tydliga likheter i alla studier som valts ut 

till denna översikt. Vi kan tolka detta som en styrka inom forskningsområdet. 

Forskningsområdet i sin helhet känns starkt men, precis som all forskning, är det ofulländat och 

det finns många intressanta inriktningar inom forskningsområdet att studera vidare kring.     

 

Det är dock värt att diskutera forskarnas val av ansats till användningen av det egna språket. 

Enligt Lundberg (2006) ska det egna språket ersättas med andra verktyg och uteslutas för att 

utveckla elevers språkinlärning och låta dem möta målspråket utan att ta vägen via det egna 

språket. Det är också viktigt att undersöka hos vilka elever det går att ersätta det egna språket 

med ett annat språk. Det är lättare med yngre åldrar där gester, bilder och kroppsspråk är 

naturliga inslag i undervisningen (Lundberg, 2006). Kan det generaliseras för alla åldrar eller 

är det annorlunda? 

 

För oss som blivande lågstadielärare blir det därför intressant att ta ställning till om forskningen 

går åt rätt håll inom detta område. Är föreställningen att en konsekvent användning av 

målspråket kommer bidra till en bättre inlärningsmiljö enbart en föreställning eller är det 

faktiskt så att användningen av det egna språket bara har accepterats och ses som en 

oundviklighet av lärare och forskare. Om det sistnämnda är fallet så kan det tolkas som att de 

flesta forskare bortser från de grundläggande orsakerna till varför lärare använder sig av det 

egna språket. Bateman (2008) föreslår att forskningen bör fokusera mer på metodiken inom 

användningen av målspråket. Kanske är Batemans ställningstagande inom området något 

förlegad om man ser till att studien genomfördes för 10 år sedan eller så är Bateman något på 

spåret, något som några av de andra forskarna missat.     

5.3 Implikationer för yrkesutövandet 

Genom studierna framkommer en tydlig röd tråd angående användningen av det egna språket. 

Vi kan tolka detta som att majoriteten av lärare använder sig av sitt egna språk i undervisningen 

och att det är därför forskarna väljer att fokusera på detta, antingen som ett problem eller som 

en intressant strategi för att underlätta undervisningen och elevernas språkinlärning.  

 

Resultaten som framkommit genom denna kunskapsöversikt har påvisat positiva och negativa 

faktorer för lärares yrkesutövning i språkundervisningen. Lärare verkar sakna kunskap kring 

hur mycket förstaspråk bör tillämpas i målspråksundervisning och därav verkar de själva sätta 

sina egna gränser för när förstaspråket ska användas. Detta resulterar till att förstaspråket 

används allt mer och lärare själva verkar underskatta mängden av sin förstaspråksanvändning. 

I och med detta kan vi också konstatera att styrdokumentens riktlinjer om att använda 

målspråket så mycket som möjligt är otydlig och går inte överens med hur det ser ut i praktiken. 

På samma sätt kan vi även konstatera att lärarutbildningen ger riktlinjer och tolkningar kring 
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målspråksanvändning men lärarstudenterna själva beskriver sig som kluvna mellan vad 

lärarutbildningen säger och hur det sedan blir i praktiken.  

 

Kanske skulle tydligare riktlinjer och ramverk framställas gällande målspråksanvändning 

istället för användning av det egna språket? Skolverket (2015) har sina riktlinjer för hur 

målspråket ska användas. Dessa riktlinjer vill att lärare ska använda sig av målspråket så mycket 

som möjligt i språkundervisningen. Dock finns det inga tydliga ramverk för hur det ska gå till 

och därför faller dessa riktlinjer i yrkesutövandet där lärare bestämmer sin egen mängd av 

användning i målspråket och det egna språket. 

 

Lärarstudenterna från de olika studierna upplever själva att deras handledare har ett annat sätt 

att arbeta på och de blir då tvingade till att gå ifrån det lärarutbildningen säger och följa 

handledarnas spår. Anledningen till detta är att det är handledare som godkänner eller 

underkänner lärarstudenter och en viss rädsla för underkänt arbete finns hos alla lärarstudenter. 

Vi kan känna igen oss i detta genom egna erfarenheter som liknar dessa lärarstudenters 

erfarenheter. Vi har själva ibland fått välja mellan vad lärarutbildningen säger, vad handledare 

vill att man ska göra och det man själv anser är rätt för just sin egen lärarroll.  

 

Både det lärare väljer att göra och det lärarstudenter väljer att göra verkar för oss grundas i 

osäkerhet i sin kompetens men också i sig själv. De är osäkra på hur målspråket ska användas 

och när det ska användas. Osäkerheten leder då till en utökning av en användning av det egna 

språket i språksundervisningen eftersom det är där de känner sig trygga. Tryggheten resulterar 

då i ordning och reda i klassrummet och en utförd undervisning. Problematiken i detta som vi 

kan konstatera är att fokus ligger på att dagen ska flyta på och undervisningen ska bli gjord när 

det istället borde ligga på undervisningens kvalité, att motivera eleverna till språkanvändning 

och att ge eleverna de bästa möjligheterna för att utveckla sin språkförmåga.  

 

Frågan är då varför lärare och lärarstudenter egentligen väljer att använda målspråket/det egna 

språket? Är det av personliga skäl för att underlätta för sig själv eller för att skapa en bättre 

inlärningsprocess och miljö för eleverna. Vi kan utifrån egna erfarenheter förstå om personliga 

skäl dominerar i detta val. Det är mycket som händer under en lektion och ingenting går att 

förutspå, ofta handlar det om att släcka bränder. Elevernas inlärning behöver då tyvärr inte alltid 

bli det huvudsakliga målet med lektionen. Har läraren däremot en mening bakom sitt 

användande av språket kan kanske en språkblandning bli positiv. För att ha en relevant mening 

bakom en handling kan det behövas forskningsbaserad kunskap för att även kunna styrka valet 

av denna handling.   

 

Vi kan nu fråga oss själva om det är möjligt att tillämpa en konsekvent målspråksanvändning i 

målspråksundervisningen. Forskningen antyder inte att det är negativt med 

målspråksanvändning utan mer att det är kanske nödvändigt att använda det egna språket i 

undervisningen av olika orsaker och för olika funktioner. Det är då enligt studierna viktigt med 

riktlinjer kring en sådan tillämpning i undervisningen för att inte försumma förmånerna som 

målspråksanvändning faktiskt skapar. I dagens läge finns det inga sådana tydliga ramverk eller 

riktlinjer vilket skapar konsekvenser för yrkesutövandet.  

5.4 Metoddiskussion 
Denna översikt ser ut som den gör på grund av olika faktorer som spelade in. Eftersom vi var 

två som bidrog till översikten gjorde det att fler synsätt och tolkningar av resultat lyftes fram 

och synliggjordes. En annan positiv aspekt med att vara två är att man också delar sina tankar 

och diskussioner med någon annan för att utveckla sig själv och arbetet blir mer effektivt.  
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Eftersom tiden att framställa en översikt var begränsad så kunde det inte göras en ännu djupare 

sökning inom forskningsområdet. Översikten har dock sammanställt studier med ett brett 

spektrum där länder, årtal, målspråk och andra aspekter varierade i studierna. Detta 

möjliggjorde en bred syn på målspråksanvändning i olika länder där en viss generalisering 

kunde hittas. Även om studierna la fokus på en större omfattning av forskningsfältet så kunde 

målspråksanvändning fortfarande hittas och synas i dessa studier. Sammanställningen av de 

olika forskarnas resultat möjliggör en tydligare bild av var fortsatt forskning behövs och vilka 

aspekter eller förklaringar som saknas.  

 

Efter våra avgränsningar i urvalet blev urvalet mer värdefullt och användbart för vår översikt. 

Vår tidigare avgränsning till nordisk forskning var inte funktionell. Vår ändring till att utöka 

vår avgränsning till att innefatta hela världen hade en stor betydelse för vårt slutgiltiga urval. 

Valet att ändra på våra sökord i sökprocessen resulterade i ett helt annat urval än vad vi fick i 

den första urvalsprocessen och detta hade en stor inverkan på vår översikt. Hade vi fortsatt med 

liknande sökord som vi använde i den första urvalsprocessen hade antagligen översikten inte 

varit likadan och med en helt annan inriktning. Inriktningen hade mer varit på olika 

undervisningsstrategier inom språkundervisning istället för språkanvändningen. Kanske hade 

det varit ett större elevfokus inom det urvalet som även det hade gett vår översikt ett helt annat 

syfte. Alla dessa faktorer som nämnts ovan hade en påverkan på hur vår analys, diskussion och 

slutsats utformades.    

 

Vi valde att börja vår kartläggning genom att skapa en överblick av studierna i tabellform. Detta 

hjälpte oss när vi skulle skapa en löpande text av kartläggningen. Skapandet av 

kartläggningsavsnittet blev då betydligt enklare än om vi enbart hade skrivit kartläggningen i 

löpande text. Syftet med att ha kartläggningen i tabellform var även att det skulle kunna ge en 

mer överskådlig bild av vår kartläggningsprocess och de valda studierna för oss själva men även 

för andra.    

 

Efter kartläggningen av studierna blev valet av teman för analysen tydliga för oss. Vi anser att 

en djupare analys av andra delar i studierna inte var relevant och att det inte hade varit 

konstruktivt nog att diskutera och skapa en betydelsefull slutsats kring. En svaghet med de 

teman vi valt är att faktorerna lätt går in i varandra och att vi på så vis hade svårt att skilja 

temana åt. Däremot kan det ses som en styrka att temana med lätthet går att relatera till varandra 

då det ger vår analys en tydlig ram.    

 

Vår egna inställning till att målspråksanvändning är positivt kan ha påverkat översiktens 

inriktning och utformning. Det var även denna inställning som gjorde att vi valde engelska som 

ämne och att vi ville fokusera på språkanvändningen. Till en början ville vi fokusera på enbart 

målspråksanvändningen men det blev tydligt att det inte var så intressant för översikten som vi 

trodde. Målspråksanvändningen och användningen av det egna språket är beroende av varandra 

och valet att fokusera på språkanvändningen överlag blev då mer intressant och givande.   

5.4.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar om att kunna göra flertal upprepade mätningar av samma fenomen där 

mätningarna ger samma mätvärde. Det vill säga att samma översikt ska kunna ge samma 

resultat oberoende av vem som gör den (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 103). Syftet 

med den här översikten har varit att sammanställa och analysera tidigare forskning kring hur 

målspråksanvändning ses av olika forskare. Vissa tydliga kriterier har implementerats till 

sökningen av studier och sökningarna har även dubbelt granskats för att säkerställa att träffarna 

är likadana. Reliabiliteten kan ses som stark eftersom vi är två personer som har sökt i 
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databaserna efter passande sökord till inkluderingskriterierna. Våra sökord har då varit lika 

vilket har medfört till ett trovärdigt och tydligt urval. De studier som inte innehöll något av 

inkluderingskriterierna har valts bort även om de har varit intressanta.  

 

Validitet avser i vilken utsträckning översikten har besvarat det som är planerat att besvaras 

(Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 105). Genom våra valda studier som grundar sig på 

frågeställningarna och tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier har översikten skapat en 

helhet där syfte och frågeställningar speglas i resultatet. Därav skapas det en hög validitet i 

översikten.  

 

Inom begreppet validitet innefattas också grad av generaliserbarhet, alltså ifall resultatet går att 

generalisera från urval till andra sammanhang än det som undersökts inom studien. En bra 

extern validitet går ut på att ha ett slumpmässigt urval i materialinsamlingen (Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013, ss. 99–100). Genom våra 8 studier som har valts till denna översikt kan 

vi se att generaliserbarheten höjs eftersom studierna avser att undersöka språkundervisning och 

målspråksanvändning i skolan mer omfattande och inte hur målspråksanvändningen påverkas 

beroende på elevernas förutsättningar för språkinlärning.  

5.5 Slutsats  
Utifrån de ovan nämnda konsekvenserna som uppstår vid språkundervisning och de medvetna 

eller omedvetna val som lärare gör i undervisningen kan vi konstatera att det finns en 

problematik som orsakar en mindre funktionsduglig målspråksanvändning eller användning av 

det egna språket. Studierna nämner påverkande faktorer som exempelvis lärare och 

lärarstudenters attityd och inställning till målspråksanvändning respektive användningen av det 

egna språket.  

 

Studierna påpekar att styrdokument och lärarutbildningar framhäver målspråksanvändning i 

språkundervisningen men att styrdokumenten och utbildningen inte går hand i hand med den 

verkliga praktiken. Detta kan bero på attityd och inställning hos lärare men även okunskap och 

osäkerhet. För oss kan det kännas som en självklarhet att lärarutbildningen utvecklas till det 

bättre och att den ska forma oss till kompetenta och självsäkra lärare som skapar bra och 

mångsidiga möjligheter för lärande. Det är dock en förutsättning att lärarrollen i sig utvecklas 

till det bättre med tiden och inte stannar upp för att sedan påverka nya lärares attityd och 

inställning kring målspråksanvändning. Kan det därför behövas mer eller bättre 

kompetensutbildning för lärare?  

 

Baserat på den här kunskapsöversiktens resultat kan vi konstatera att det i nuläget inte är möjligt 

att framställa en kompetensutbildning inom detta specifika område, hur de ska använda 

målspråket respektive det egna språket på bästa sätt. Då kan vi dra slutsatsen att problematiken 

egentligen ligger vid avsaknaden av tillräcklig forskning mer specifikt inom språkundervisning 

med fokus på språkanvändning.    

 

Framtida forskning kring målspråksanvändning kan bidra till en begreppsutveckling som kan 

underlätta arbetet inom forskningsområdet och då skapa en mindre förvirrande kontext. 

Begreppen inom forskningsområdet kan uppfattas som en svaghet eftersom de skapar olika 

tolkningar och därav behöver utvecklas för att forskningen kring målspråksanvändning ska bli 

tydligare och mer sammanhängande. Så pass mycket forskning har genomförts att begrepp 

faktiskt uppkommit men det har inte genomförts tillräckligt med forskning för att så relevanta 

begrepp som möjligt bildats. Dessa begrepp härstammar troligtvis från forskningsområdet kring 

andraspråksinlärning, det blir därför tydligt att vidare forskning kring målspråksundervisning 
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och språkanvändning behövs så att mer relevanta begrepp kan bildas och användas. Vi kan 

själva uppleva, då vi använder oss av dessa begrepp fast på svenska, att de är svåra att sätta in 

i olika sammanhang. Likvärdigt med forskarnas övervägande behöver även vi själva tänka över 

våra val av begrepp. 

 

Det förvirrande begreppsunderlaget kan vara ett argument för mer forskning om 

målspråksanvändning i Norden. Vi har även under vår urvalsprocess upplevt en avsaknad av 

nordisk forskning inom detta forskningsområde. Vilket språk som är målspråket i 

undervisningen och vilket språk som är lärarens eget språk kan ha en betydelse för forskningen. 

Mer nordisk forskning med målspråket engelska kan då behövas. Bristen på forskning inom 

området leder dock till att denna hypotes fortfarande får vara obesvarad.  

 

Som nämnts i början av översikten så kunde en intressant forskningsansats vara att jämföra 

forskning som rör målspråksanvändning i engelskundervisningen med forskning som rör 

målspråksanvändningen i undervisning av svenska som andraspråk. Många SVA-lärare kan inte 

elevernas egna språk och målspråket är då det dominerande språket.    

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att genom denna kunskapsöversikt syns ett tydligt behov 

att utöka forskningen inom forskningsområdet. Det är även när mer specifik forskning sker och 

forskningsområdet utvecklas som det kan skapa en större påverkan på yrkesutövandet. Vi kan 

utifrån den spridda tidsintervallen på våra utvalda studier, från 2008 till 2017, även dra 

slutsatsen att forskningen inom målspråksundervisning behöver ta en ny riktning då det finns 

många obesvarade frågor som ligger till grund för att faktiskt kunna ta ställning till 

målspråksanvändning i undervisningen.
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BILAGOR 

Bilaga 1  
Första urvalsprocessen  

Sökning Sökmotor Sökord Avgränsning (träffar) 

Utvalda 

1 ERIC (Second language 

learning) and  

english   

peer reviewed, 

engelska och svenska,  

elementary school 

(2566) 0  

2 ERIC english as a second 

language teaching 

and learning 

primary school  

peer reviewed, engelska och 

svenska 

(350) 0 

3 Primo L1, L2, 

second language 

learning  

peer reviewed, 

tidskriftartikel, avhandling, 

engelska, second language 

acqusition, second language 

learning  

(51) 1 

4 Primo L1, L2, second 

language learning, 

teaching methods 

peer reviewed, 

tidskriftsartikel, avhandling, 

engelska, 

teaching methods, teaching, 

second language acqusition, 

second language learning, 

language instruction  

(13) 2 

5 Avhandlingar.se Engelska fulltext, svenska  (29) 1 

6 Primo proficiency, 

english, L2 

articles, english, second 

language learning, 

english(second language 

learning), peer reviewed, 

2000-2018  

(6983) 1 

7 Primo L1 och L1 och 

target language 

och teaching 

methods 

utökad sökning, utöver 

bibliotekets samlingar  

(15037) 1 

8 Primo Engelska  peer reviewed, engelska, 

svenska, danska, norska, 

engelska, engelska språket, 

english  

(101) 1  

9 Avhandlingar.se second language 

(keyword) Oral 

fulltext (9) 1 



 

 

 

10 Avhandlingar.se English, (keyword) 

L2  

Fulltext  (8) 1 

11 Primo L2, EFL, English, 

Swedish  

peer reviewed, 

2000–2018, 

second language learning, 

english (second language)  

(247) 2 

12 Avhandlingar.se English, (keyword) 

L2 

Fulltext (8) 1 

13 Primo L2, english, 

Sweden  

peer reviewed, fulltext, 

2014-2018  

(857) 1  

14 Primo EFL, language 

input, sweden 

peer reviewed, fulltext, 

2000-2018, avhandlingar, 

tidskriftsartiklar, engelska 

(260) 14 

15 Primo EFL, SLA, Nordic  peer reviewed, fulltext  (42) 3 

16 Primo Second language 

acqusition, english, 

Nordic  

peer reviewed, fulltext, 

2000–2018 

(4) 2 

17 Primo EFL, Nordic  peer reviewed, fulltext, 

tidskriftsartiklar, 

avhandlingar, engelska, 

svenska, norska 

(362) 2  

 

Bilaga 2 
Slutgiltiga urvalsprocessen 

Sökning Sökmotor     Sökord Avgränsning (Träffar) Intressanta 

träffar 

1 Primo (valfritt fält) english AND 

(valfritt fält) teaching AND 

(title) target language 

Peer reviewed, fulltext, 

2008–2018 

(97) 20 

2 Primo relaterade artiklar till 2 

intressanta artiklar från 

sökning 1  

peer reviewed, fulltext 

2008-2018 

(2) 2 

3 Primo (valfritt fält) ELT AND 

(valfritt fält) primary 

education AND (titel) 

“target language use” 

peer reviewed, fulltext, 

2008–2018 

(4) 3 

4 Primo (valfritt fält) SLA AND 

(titel) “target language use” 

peer reviewed, fulltext, 

2008–2018 

(3) 1 

 



 

 

 

 

Bilaga 3  
Studier i tabellform 

Tabell 2. Tidskriftsartiklar i tabellform. 

Studi

e 

Syfte  Frågeställni

ng 

Centrala 

begrepp 

Urval/meto

d 

Resultat Diskussion 

Cha

mber

s, G. 

N. 

The 

target 

langu

age 

revisi

ted 

 

Engla

nd, 

2013 

  

Studien 

skapar 

förståelse, 

från 

lärarstudent

ers och 

lärarens 

perspektiv, 

orsaken till 

varför 

målspråket 

inte 

används 

mer 

omfattande.  

1.Är 

lärarstudent

er 

självsäkra 

och 

kompetenta 

inom deras 

användning 

av 

målspråket 

i 

klassrumm

et? 

2. Ändras 

den 

uppfattade 

nivån av 

självsäkerh

eten och 

kompetense

n genom 

spenderade 

tid på två 

olika 

praktikplats

er? 

3. När och 

hur 

används 

målspråket 

i 

lärarstudent

ernas 

lektioner? 

4. Vilka 

faktorer 

belyser 

lärarstudent

erna som 

påverkar 

målspråksa

nvändning? 

Target 

language 

(TL) - 

målspråk. 

 

first 

language 

(L1) - 

första 

språk.  

 

Competent 

- 

kompetens. 

 

confident - 

självsäker.   

25 

Lärarstude

nter och 15 

verksamma 

lärare. En 

blandning 

av metoder 

med fokus 

på 

kvalitativa 

data med 

inkludering 

av 

kvantitativ 

dimension. 

Gruppdisk

ussioner 

och 

observatio

ner.  

Kvantitativa 

observatione

r: använder 

målspråket 

när det inte 

finns risk för 

missuppfattn

ing eller 

avbrott 

(hälsa elever 

god morgon 

och ge 

beröm). Går 

till 

modersmål 

när det 

handlar om 

ordning i 

klassrummet 

eller 

förklaringar 

och 

förvirringar. 

Kvalitativa 

gruppdiskus

sioner: 

utmanande 

klasser, 

olika 

tolkningar 

av målspråk 

från 

högskolan 

och 

skolan, insp

ektioner och 

elevprover. 

 

  

Kompetense

n och 

självsäkerhe

ten är inga 

faktorer för 

målspråksan

vändningen. 

Lärarstudent

er vet varför 

målspråk 

ska 

användas 

men 

undervisnin

gen går inte 

i linje med 

dessa 

uppfattninga

r på grund 

av andra 

faktorer som 

beskrivs i 

resultatet. 

Lärarutbildn

ingen 

behöver 

belysa när 

och hur TL 

och L1 ska 

användas.  



 

 

 

5. Vilka 

faktorer 

belyser 

lärare som 

påverkar 

målspråksa

nvändning?  

Nuku

to, H. 

Code 

choic

e 

betw

een 

L1 

and 

the 

target 

langu

age 

in 

Engli

sh 

learni

ng 

and 

teach

ing: a 

case 

study 

of 

Japan

ese 

EFL 

classr

ooms  

 

Japan 

2017 

Undersöka 

användning

en och 

funktionen 

av kod 

(språk)val 

och 

kodväxling 

i 

engelskund

ervisningen. 

undersöker 

även sättet 

lärare och 

elever 

faktiskt 

väljer 

koderna 

beroende på 

sammanhan

g.  

 
 Centrala 

begrepp:  

Code 

choice (kod 

val) istället 

för code-

switching - 

det är en 

strategi 

istället för 

något som 

går per 

automatik.  

Classroom 

interaction 

(samspel i 

klassrumm

et)  

L1 

EFL 

target 

language 

Kvalitativ 

fallstudie. 

Observatio

ner och 

inspelninga

r av 

engelsklekt

ioner från 

två klasser 

från två 

olika 

skolor, en 

“kommuna

l” och en 

privat 

högstadies

kola. 

Lärare 

kommunal 

skola: 

japanska 

som 

modersmål 

och lärare 

från privat 

skola: 

engelska 

(Australien

) som 

modersmål 

men med 

assisterand

e lärare 

med 

japanska 

som 

modersmål 

(team-

teaching).  

kod val 

uppfyller 3 

olika 

pedagogiska 

funktioner: 

(1) användas 

som stöd vid 

elevernas 

brist på 

förmåga i 

målspråket, 

(2) sätta 

igång 

kommunikat

iva 

aktivitetet på 

målspråket 

och (3) 

överföring 

av 

sociokulture

ll kunskap 

till eleverna.  

Om L1 ska 

användas i 

interaktione

n i 

klassrummet 

måste det 

vara tydligt 

“när” vi ska 

använda L1 

koden för att 

underlätta 

interaktione

n i 

klassrummet 

och stödja 

utvecklingen 

av elevernas 

lingvistiska 

kompetens. 

Att välja 

kod kan vara 

ett bra stöd 

vid IRF 

interaktions 

metod.   

 

Lärare 

prioriterar 

effektiv 

kommunikat

ion framför 

målspråksan

vändning 

vid 

introduktion 

av en 

kommunikat

ions aktivitet 

där eleverna 

använder 

målspråket. 

 



 

 

 

Användning 

av L1 och 

vad det har 

för funktion 

beror inte 

bara på 

elevernas 

målspråksfö

rmåga utan 

även på till 

vilken 

utsträckning 

aktiviteten 

är viktig 

utifrån 

språkanvänd

ningens 

sammanhan

g.    

 

kod val  av 

målspråk är 

även 

inspirerat av 

målet att 

skapa ett 

mer 

kommunikat

ivt klassrum. 

kod val av 

L1 är 

effektivt i 

EFL klasser 

under 

omständighe

ter där 

elever har 

begränsade 

förmågor i 

målspråket.  

 

L1 kan vara 

mest 

effektiv när 

det kommer 

till att 

socialisera 

eleverna och 

stödja 



 

 

 

målspråkets 

roll och 

status i 

klassen.   

Riord

an, E.  

The 

polic

y and 

practi

ce of 

teach

er 

target 

langu

age 

use 

in 

post-

prima

ry 

forei

gn 

langu

age 

classr

ooms 

in 

Irelan

d. 

 

Irlan

d 

2015  

Jämföra och 

kontrastera 

användning

en av 

målspråket i 

irlands 

grundskola 

där tyska är 

målspråket. 

 

Undersöker 

relationen 

mellan 

styrdokume

nt och 

praktik.  

 
Target 

language 

use - 

målspråksa

nvändning.  

 

Policy - 

styrdokum

ent som 

läroplan 

och 

skolverket 

(i detta 

fallet de 

styrdokum

ent som 

finns i 

Irland).  

 

Teachers 

practice  - 

lärares 

brukande ( 

i detta 

fallet 

brukande 

av 

målspråket

).  

106 

ämneslärar

e i studien. 

Valt att 

blanda 

olika 

metoder: 

dokument 

analyser, 

semistrukt

urerade 

intervjuer, 

enkäter, 

observatio

ner. 

olika 

metoder 

för de 3 

olika 

faserna 

som 

fokuserar 

sig på tre 

olika saker: 

Styrdokum

ent kring 

språkinlärn

ing, lärare 

för tyska 

som 

målspråk 

och tyska 

som 

målspråk i 

klassrumm

et.  

Lågt antal 

som 

använder 

målspråk till 

100%. 

Anledningar

: föräldrar 

som klagar, 

elever är 

förvirrade. 

Läraren vill 

hinna med 

allt från 

läroplanen.  

Styrdokume

nt vill att 

läraren ska 

använda sig 

av 

målspråket 

så mycket 

som möjligt 

och 

exkludera 

modersmål 

helt och 

hållet. 

Läraren 

använder sig 

av 

målspråket 

43–58%. 

Blir ett 

problem 

som vi inte 

vet om det 

är från 

styrdokume

nten eller 

från läraren. 

Styrdokume

nten är ej 

sammanhän

gande - 

förvirrade 

lärare.  Bättr

e 

styrdokume

nt – bättre 

undervisnin

g. 



 

 

 

Bate

man, 

B.  

Stude

nt 

Teac

hers' 

Attit

udes 

and 

Belie

fs 

about 

Usin

g the 

Targe

t 

Lang

uage 

in the 

Class

room 

 

USA 

2009  

fokuserar på 

lärarstudent

ers initiala 

attityd och 

tro på att 

använda 

målspråk, 

till vilken 

utsträckning 

de upplever 

att 

målspråket 

kan 

användas i 

specifika 

aktiviteter, 

faktorerna 

som 

påverkade 

deras beslut 

beträffande 

målspråksa

nvändning, 

hur deras 

attityd till 

målspråksa

nvändning 

utvecklas 

och 

förändras 

under deras 

utbildningst

id.  

1.Vad är 

lärarstudent

ernas 

initiala 

attityd och 

tro på deras 

egna 

målspråksa

nvändning i 

klassrumm

et? 

2.Till 

vilken 

utsträcknin

g upplever 

lärarstudent

erna att 

målspråket 

kan 

användas i 

specifika 

klassrumsa

ktiviteter? 

3.Vilka 

faktorer 

uppfattar 

lärarstudent

erna som 

påverkar 

deras beslut 

angående 

användning 

av 

målspråket 

i 

klassrumm

et? 

4. Hur 

utvecklas 

och 

förändras 

lärarstudent

ernas 

attityd till 

målspråksa

nvändning 

under deras 

erfarenhete

r under 

Target 

language 

(målspråk) 

L1 

attityd  

Fallstudie. 

10 

lärarstuden

ter från 

USA.  Utbi

ldades till 

spansklärar

e. 

Enkätunder

sökning 

före och 

efter, 

loggboksan

teckningar 

och 

observatio

ner av 

undervisni

ngen från 

lärarstuden

ternas 

utbildning. 

både 

kvantitativ 

och 

kvalitativ 

metod.   

Målspråket 

bör enligt 

studenterna 

användas i 

aktiviteter 

som 

innehåller 

regelbundna 

rutiner eller 

de som 

innehållet 

redan är på 

målspråket.  

 

Det är 

nödvändigt 

att använda 

L1 när 

eleverna inte 

förstår, 

hjälpa 

enskilda 

elever eller 

med 

disciplinära 

problem.   

 

Målspråksan

vändning 

ansågs 

kunna bidra 

med flera 

lärandemöjli

gheter som 

ex. 

förbättrad 

hörförståelse

, utökat 

ordförråd 

och 

talförmåga. 

målspråksan

vändning 

kunde även 

uppfattas 

som ett sätt 

att öka 

trovärdighet

en hos 

Ett 

dominerand

e problem 

för många 

lärarstudente

r är bristen 

på 

förtroende 

för deras 

förmåga att 

undervisa på 

målspråket.  

 

Det finns 

även en brist 

på kunskap 

eller 

förmåga att 

använda 

olika 

tekniker för 

att göra sig 

förstådd på 

målspråket. 

 

Studenterna 

kan behöva 

mer metodik 

innehåll och 

användbara 

tekniker 

samt hjälp 

med hur de 

ska bemöta 

eventuellt 

motstånd 

från 

eleverna. 

 

Förslag till 

vidare 

forskning 

kan vara den 

möjliga 

effekten av 

en 

implementer

ing av ett 

ökat fokus 



 

 

 

studenttide

n?  

lärarens 

förmåga.  

 

Studenterna 

uttrycker att 

en brist på 

tid, lärarens 

bristande 

språkkunska

per, trötthet 

som lärare, 

svårigheten 

att bilda 

relationer 

med elever 

på FL och 

att en 

begränsning 

till för 

eleverna 

begripliga, 

begränsning

ar i 

elevernas 

språknivå 

och 

kognitiva 

utveckling 

och brist på 

elevmotivati

on försvårar 

målspråksan

vändningen.  

 

studenternas 

innan 

positiva syn 

på 

målspråksan

vändning 

förändras 

under 

utbildningen 

till allt mer 

ifrågasättand

e av deras 

förmåga att 

faktiskt 

klara av det. 

vid 

målspråksan

vändning i 

metodikund

ervisningen 

av 

lärarstudente

r.     



 

 

 

 

många 

studenter 

påverkades 

av deras 

handledares 

brist på 

målspråksan

vändning.   

 

 

Tabell 3. Forskningsöversikter i tabellform 

Studie syfte frågestä

lnning 

Centrala 

begrepp 

Urval/metod Resultat Diskussion 

Chambl

ess, K.  

Teacher

s' Oral 

Proficie

ncy in 

the 

Target 

Langua

ge: 

Researc

h on Its 

Role in 

Langua

ge 

Teachin

g and 

Learnin

g 

 

USA 

2012  

Vilken nivå 

ligger 

läraren i sin 

språkförmåg

a och hur 

lärarens 

språkförmåg

a har 

påverkan i 

klassrumsmi

ljöer, elevers 

språkinlärni

ng och 

lärarnas 

effektivitet i 

undervisnin

gen.  

 
TL 

proficienc

y – 

målspråks

förmåga, 

kopplas 

till 

lärarnas 

muntliga 

förmåga 

och att 

kunna 

använda 

språket så 

naturligt 

som 

möjligt. 

Student 

Learning 

-  kopplas 

till 

utveckling

en av 

elevers 

språkförm

åga.   

Kvalitativ 

analys av 

studierna.  

 

 

  

Varför L1 

används: 

lärarnas 

muntliga 

språkförmåg

a, bristen av 

tid, 

disciplinpro

blem, 

önskan om 

att bygga en 

gemensam 

förståelse 

med elever, 

kunna 

förklara 

svåra 

begrepp. 

Elevers 

muntliga 

språkförmåg

a kan inte gå 

över lärares 

språkförmåg

a om det 

enda 

målspråkssti

mulans de 

får är från 

läraren. 

Finns inte 

mycket 

studier som 

säger hur 

Finns tester 

som hjälper 

till att 

studera 

lärarnas 

muntliga 

språkförmåg

a men 

behövs mer 

kring hur 

påverkan av 

andra 

aspekter i 

målspråksun

dervisning 

och 

elevernas 

språkinlärnin

g 



 

 

 

lärares 

språkförmåg

a påverkar 

effektivitete

n i 

undervisnin

gen. Brist på 

definition av 

begreppet.  

 

  

Hall, G 

& 

Cook, 

G. 

Own-

languag

e use in 

languag

e 

teachin

g and 

learnin

g  

 

Storbrit

annien 

2012  

Syftet är att 

kartlägga 

empirisk 

forskning 

kring 

språkinlärni

ng med 

fokus på 

användning 

av elevens 

eget språk 

(L1) i 

undervisnin

g/inlärning 

av ett nytt 

språk. 

Översikten 

visar 

argument för 

L1 

användning i 

L2 inlärning 

samt hur 

lärares och 

elevers 

attityd ser ut 

kring L1 

användning.  

 
own-

language 

use 

(används 

istället för 

L1, 

mother 

tongue 

och native 

language 

då dessa 

kan 

framställa 

förvirring

ar i dess 

betydelser

. Own-

language 

syftar till 

språket 

eleven 

redan kan 

och via 

det 

språket 

(om så 

tillåts) 

även kan 

förhålla 

sig till det 

nya 

språket.) 

Monoling

ual 

teaching 

(inlärning

en av 

språket är 

Studien är en 

forskningsöv

ersikt över 

empiriska 

studier.  

 

Kvalitativ 

analys av 

studierna. 

Studierna 

bekräftar att 

lärarnas 

användning 

av L1 i 

språkunderv

isningen 

varierar 

mellan och 

inom 

kontexter. 

De tenderar 

att 

underskatta 

hur mkt de 

använder sig 

av L1 i 

undervisnin

gen, de är 

även 

omedvetna 

om hur och 

när de 

använder 

det.  

 

L1 

användning 

har genom 

studierna 

visat sig 

uppfylla 

många 

pedagogiska 

funktioner i 

undervisnin

gen. 

Studierna 

Det finns 

ingen 

forskning 

kring vad en 

förståndig 

användning 

av L1 i 

språkundervi

sningen 

innebär 

vilket i sin 

tur leder till 

att det inte 

finns någon 

grund för hur 

man 

tillämpar L1 

i 

undervisning

en på bästa 

sätt.  

 

Lärarna får 

själva 

komma fram 

till vilken 

mängd L1 

användning 

som är 

passande. 

Lärarnas och 

elevernas 

attityd kring 

L1 

användning 

är därför 

ledande i hur 

L1 används.  



 

 

 

som mest 

effektivt 

utan 

referenser 

till ett 

annat 

språk) 

Bilingual 

teaching 

(man bör 

nyttja 

användbar

heten av 

det språk 

eleverna 

redan kan)  

First 

language 

(L1, första 

språk), 

Mother 

tongue 

(modersm

ål) och 

native 

language 

(modersm

ål) är de 

mest 

använda 

begreppen 

för 

personens 

existerand

e språk.  

second 

language 

(L2, 

andrasprå

k), foreign 

language 

(främman

de språk) 

eller 

target 

language 

(målspråk

) är de 

mest 

visade på att 

lärarna har 

olika orsaker 

till varför de 

använder sig 

av L1 i 

språkunderv

isningen. 

Den visar 

även vad 

lärarna 

väljer att 

använda L1 

till som en 

funktion i 

undervisnin

gen.  

Översikten 

är avsedd 

för att bilda 

en positiv 

bild av L1 

användning 

 

Olika 

resurser kan 

hjälpa. Även 

om du inte 

kan elevens 

L1 språk så 

kan resurser 

vara till 

hjälp.  



 

 

 

använda 

begreppen 

för en 

persons 

nya språk. 

dessa 

begrepp 

kan 

uppfattas 

på olika 

sätt och i 

olika 

studier ha 

olika 

innebörde

r.  

Littlew

ood, W 

& Yu, 

B. First 

languag

e and 

target 

languag

e in the 

foreign 

languag

e 

classro

om 

 

Storbrit

annien 

2011 

 belysa olika 

avvikelser 

till 

användandet 

av 

målspråket i 

målspråksun

dervisning 

och vilka 

orsaker som 

finns bakom 

det. Syftet är 

att ha fokus 

på lärarnas 

användning 

av L1 och 

TL och inte 

på elevernas 

användning. 

 
 TL - 

target 

language. 

(målspråk

).  

L1 - första 

språket. 

språket 

man har 

som 

modersmå

l.  

Kvalitativ 

analys av 

studierna. 

Använder 

sig av olika 

studier i sin 

flytande text. 

Väljer också 

att presentera 

hur det ser ut 

i nuläget och 

sedan 

kommer med 

strategier 

och förslag 

utifrån de 

studierna de 

tittat på. 

Användning

en av L1 kan 

bli en enda 

stor fara i 

främmande 

språk 

klassrummet

, om den 

hotar 

företrädande

t av TL, om 

det är använt 

i 

systematiska

, selektiva 

och kloka 

doser. 

olika frågor 

finns i 

huvudmålen, 

dessa frågor 

kommer att 

säkerställa 

att frågan 

om att 

använda L1 

och TL i 

målspråksun

dervisning 

kommer att 

förbli en 

fokus av 

debatt. 

Har ingen 

diskussion, 

men kan se 

att frågan om 

L1- och TL 

användning 

är stor och 

behöver 

forskas mer 

om.  



 

 

 

Lee, J. 

H. 

Implica

tions 

for 

Langua

ge 

Diversit

y in 

Instruct

ion in 

the 

Context 

of 

Target 

Langua

ge 

Classro

oms: 

Develo

pment 

of a 

Prelimi

nary 

Model 

of the 

Effectiv

eness 

of 

Teacher 

Code-

Switchi

ng 

 

Korea 

2012 

Syftet är 

delvis att 

undersöka 

rättfärdigand

et av 

enspråkig 

undervisnin

g och delvis 

att 

undersöka 

rättfärdigand

et av att 

införa 

elevernas 

förstaspråk 

(L1) i 

undervisnin

gen. 

Syftet är 

sedan att ta 

fram en 

preliminär 

modell av 

effektivitete

n av lärares 

kodväxling 

för att kunna 

bidra till 

utveckling 

inom teori 

och praktisk 

tillämpning i 

undervisnin

gen.  

 
Target 

language 

(TL) 

bilingual 

(tvåspråki

g) 

monoling

ual 

(enspråkig

)  

bilingualis

m (som 

vår värld 

är idag) 

monoling

ualism 

(som 

något från 

förr i 

tiden) 

code-

switching  

L1 use 

(inte 

samma 

sak som 

att 

översätta)  

Undersöker 

fyra 

sammanfläta

de idéer 

(monolingua

lism, 

naturalism, 

native-

speakerism 

och 

absolutism) 

som rör den 

enspråkiga 

ansatsen till 

målspråksun

dervisning. 

Undersöker 

även 

forskning 

kring 

kodväxling i 

samtida 

klassrum 

inom ett 

sociolingvist

iskt ramverk. 

kvalitativ.  

En 

enspråkig 

ansats 

behöver inte 

vara mer 

effektiv än 

den 

tvåspråkiga 

ansatsen 

under vissa 

omständighe

ter, och det 

är inte det 

populäraste 

valet bland 

elever 

(högstadiet). 

medan 

samlade 

bevis visar 

att elever 

gradvis 

utvecklas 

inom 

målspråksba

serad 

undervisnin

g så behövs 

legitimiteten 

av 

absolutisme

n kritiskt 

undersökas 

igen.  

 

Yngre elever 

kan vara 

mindre 

positiva till 

målspråksan

vändning 

och har 

svårare att 

se de 

pedagogiska 

fördelarna 

med det.  

 

Förslaget för 

en enspråkig 

ansats kan 

inte utgöra 

en 

pedagogiskt 

pålitlig eller 

politiskt 

passande 

erfarenhet 

för 

målspråksele

ver.  

 

Vi behöver 

därför se till 

värdena av 

lärares 

kodväxling - 

ett alternativ 

till 

målspråksun

dervisning. 

 

De här 

studierna är 

kritiska för 

att etablera 

argument för 

kodväxling 

då de flesta 

motståndare 

till denna 

undervisning

smetod med 

ett SLA 

perspektiv 

vägrar att se 

dess värde 

förens de blir 

övertygade 

om att det är 

mer effektivt 

att använda 

kodväxling 

än en 

enspråkig 

undervisning

.    



 

 

 

klassrumsko

dväxling 

skulle kunna 

utvecklas till 

tvåspråkig 

kompetens 

 

Resultaten 

från SLA 

studierna om 

effekterna 

av att 

läraren 

kodväxlar 

kunde inte 

bidra till en 

stark 

pedagogisk 

riktning mot 

lärares 

kodväxling.  

Ändå kunde 

en 

preliminär 

modell av 

effektivitete

n av lärares 

kodväxling - 

en 

pedagogisk 

kompass 

som kan 

hjälpa lärare 

att använda 

kodväxling 

förståndigt 

och 

effektivt. 

 

Målspråkskl

assrum: 

eleverna 

exponeras 

av en stor 

del 

input/interak

tion för att 

utvecklas 

 

Mer 

forskning 

behövs för 

att få fram 

den optimala 

användninge

n av 

kodväxling  



 

 

 

inom 

målspråket. 

det 

tvåspråkiga 

klassrummet

: som ett 

mikrokosmo

s av 

tvåspråkiga 

samhällen 

där 

kodväxling 

bör 

användas för 

att uppnå en 

autentisk 

kommunikat

ion  

 

Bör vara en 

balans 

mellan 

målspråksan

vändning 

och 

kodväxling   
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