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Abstract 
Syftet med denna studie är att försöka ge en bild av hur fyra lärare verksamma på högstadiet 

och gymnasiet arbetar och förhåller sig till målspråksanvändningen i ämnena engelska och 

spanska. Intentionen är att utifrån tre valda teman ur Ulrika Tornbergs teori om 

språkundervisning i mellanrummet (2000), se hur teorin om mellanrummet kommer till 

uttryck hos lärarna och deras språkundervisning. 
 
Den metod som valts för att besvara studiens syfte är dels kvalitativ intervju och 

klassrumsbaserade observationer. Fyra intervjuer utfördes där samtliga lärare fick berätta om 

vilken uppfattning de har angående den muntliga kommunikationen på målspråket i 

språkundervisningen, språkundervisningens innehåll samt betoningen av den muntliga 

kommunikationen på målspråket i styrdokumenten. 

 
Resultatet av vår undersökning visar att mellanrummet kommer till uttryck hos lärarna samt i 

de klassrum vi valt att observera. I resultaten framgår även en praktisk anknytning till teorin 

om mellanrummet i de klassrum vi har observerat. Att tala på målspråket har stor betydelse 

för samtliga lärare och är något alla fyra lärare strävar efter att förverkliga i sin undervisning. 

Grundtanken hos samtliga lärare är att övningarna skall vara utformade på ett sådant sätt att 

alla elever skall få möjligheten att tala på målspråket vid varje lektionstillfälle. När det gäller 

styrdokumenten och deras betoning av målspråksanvändning, visar resultaten på att de fyra 

lärarna är insatta i det som står i kursplanerna. Deras uppfattning angående denna betoning är 

positiv och samtliga lärare tycker att det är bra att den muntliga kommunikationen på 

målspråket i språkundervisningen understryks i styrdokumenten. I diskussionen kommenterar 

och diskuterar vi kring de resultat och slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning utifrån 

teorin om mellanrummet. 
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Förord 

Det har varit en mycket spännande, intressant och lärorik resa att författa denna C-uppsats. 

Området vi har skrivit om ligger oss varmt om hjärtat eftersom vi som blivande språklärare 

vill undersöka hur stor betydelse målspråksanvändningen har i språkundervisningen. Ett av 

våra mål i framtiden kommer att vara att varje elev skall få möjligheten att använda språket 

och göra det till en del av sin identitet. Språkundervisningen skall vara mycket mer än enbart 

ett ämne; det skall vara levande och hela tiden utvecklas. 

 

Vi önskar speciellt att få tacka vår handledare, Guy Karnung, för all hjälp och handledning 

under resans gång. Tack! 

 

Vi vill även tacka vår lärare i språkdidaktik, Ulf Levihn, för all den inspiration vi fick under 

denna delkurs. Vidare vill vi tacka Ulrika Tornberg för de kloka råd hon gav oss i början av 

denna resa. Vi vill också tacka de fyra lärare som tagit sig tid att ställa upp på våra intervjuer 

trots sina hektiska scheman.  

 

Slutligen vill vi tacka alla våra nära och kära för allt stöd och tålamod. Era lugnande ord och 

er förståelse har betytt oerhört mycket för oss. Tack än en gång för allt! 
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1. Inledning 
Uttrycket ”använda språket” är något som genomsyrar kursplanerna i moderna språk 2000 

(Sundell 2001). Enligt Ingvor Sundell (2001) kommer detta antagligen att påverka 

språkarbetet i skolan allra mest inom den närmaste framtiden. Hon menar också att plugga 

gloslistor och memorera texter enbart är en bit på vägen till språkfärdighet, eleverna måste 

också få möjligheten att använda språket för att kommunicera i tal och skrift. Rigmor 

Eriksson och Annsofi Jacobsson (2004) hävdar att även om Skolverkets kursplaner för språk i 

både engelska och spanska betonar vikten av att använda målspråket i språkundervisningen 

visar forskningen en helt annan bild av verkligheten. Att förstå och göra sig förstådd, att 

kunna kommunicera muntligt på språket är vad som kommer först och enligt dem, kan man 

menar Eriksson och Jacobsson, anta att de flesta språklärare också ser talet som det viktigaste 

målet för sin undervisning (2004). Trots det, menar författarna, klagar många elever över att 

de inte ”får” tala särskilt mycket på lektionerna, detta gäller moderna språk på olika nivåer 

lika väl som engelska. 

 

Enligt en undersökning som Ulrika Tornberg (2005) tar upp, står läraren för det mesta av talet 

som förekommer i klassrummen. Trots att antagandet bakom de studier som har gjorts handlar 

om att elevernas delaktighet och engagemang är viktiga, inte bara för deras motivation utan 

också för deras möjlighet att kommunicera på det främmande språket, står läraren för 80% av 

lektionstiden (2005). Detta är en problematik som även Douglas Barnes (1978) tar upp. Ett av 

Barnes syften är att utforska sambandet mellan kommunikation och inlärning. Han menar att 

kärnan i all skolning och bildning är att lära sig kommunicera. Trots detta visar hans 

observationer att läraren i klassrummet talar mer än alla elever sammantagna. 

 

Som blivande högstadielärare i engelska och gymnasielärare i spanska vill vi, så långt det är 

möjligt, försöka finna öppningar för den muntliga kommunikationen på målspråket i 

språkundervisningen. En intention med vår studie är därför att fördjupa vår kunskap om 

ämnet eftersom vi anser att det är av stor vikt att eleverna får möjligheten att använda sig av 

målspråket under lektionerna. 

 

Utifrån vad vi har läst om den muntliga kommunikationens betydelse på målspråket i 

språkundervisningen har vi noterat att det inte finns mycket forskning kring ämnet. Med 

begreppet målspråk menar vi det språk som man håller på att lära sig i, det vill säga en 
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motsats till ett såkallat källspråk eller modersmål (Nationalencyklopedin, 1996 s 420). Med 

denna uppsats hoppas vi därför kunna tillföra den framtida forskningen och verksamheten i 

språkundervisning några utgångspunkter och förhoppningsvis skapa öppningar för nya 

reflektioner kring den muntliga kommunikationens betydelse på målspråket. 

 

1.1. Disposition 

Studien är strukturerad på följande sätt. Först och främst kommer vi att presentera det som 

står i Europarådet och i kursplanerna angående användningen av den muntliga 

kommunikationen på målspråket i språkundervisningen. Därefter följer en bakgrund där vi 

först redogör för den muntliga kommunikationens betydelse för lärandet ur ett mer generellt 

perspektiv, för att sedan redogöra för den muntliga kommunikationens betydelse på 

målspråket i språkundervisningen. I slutet av detta avsnitt kommer vi även presentera den 

teoretiska utgångspunkt vi valt att utgå ifrån i vår undersökning. Vidare kommer en 

redogörelse av de metoder vi har använt oss av i vår studie. Efter detta metodavsnitt kommer 

vår resultatredovisning där vi redogör för de resultat vi kommit fram till i vår undersökning. 

Avslutningsvis avslutar vi med en diskussion där vi kommenterar, diskuterar och 

problematiserar kring de resultat vi kommit fram till. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Som vi tidigare nämnt tar vår uppsats sin utgångspunkt i språkundervisningen och betydelsen 

av att använda muntlig kommunikation på målspråket under lektionerna. Teorin om 

mellanrummet som Tornberg (2000) skriver om i sin avhandling Om språkundervisning i 

mellanrummet, utgör här vår teoretiska utgångspunkt vilken vi valt att utgå ifrån i vår 

undersökning. Teorin behandlar bland annat betydelsen av målspråksanvändning och innehåll 

i språkundervisningen samt hur styrdokumenten har förändrats genom tiderna. Det som dock  

enligt Angela Marx Åberg (2006) saknas i avhandlingen är en mer direkt anknytning till den 

pedagogiska praktiken. Detta är något vi kommer att utveckla mer lite längre fram i 

uppsatsen.   

 

Eftersom det främst är den muntliga kommunikationen på målspråket i språkundervisningen 

vi vill undersöka, har vi valt att utgå ifrån den delen av teorin som behandlar just detta område 

nämligen målspråksanvändningen. För att få en klarare och tydligare bild har vi därför valt att 

dela in området i följande tre teman: den muntliga kommunikationens betydelse på målspråket 

i språkundervisningen, språkundervisningens innehåll samt betoningen av den muntliga 

kommunikationens betydelse på målspråket i styrdokumenten. Intentionen med denna 

utgångspunkt är att berika teorin om mellanrummet och ge den en mer praktisk anknytning till 

språkundervisningen. 

 

Undersökningen utfördes på två skolor. Detta innebar att vi observerade två lektioner i 

engelska på en högstadieskola, och två lektioner i spanska på en gymnasieskola. Därefter 

intervjuades fyra lärare för respektive lektion. Vi vill betona att tanken med uppsatsen inte är 

att jämföra dessa två skolor och de lärare som arbetar där. Istället är ambitionen att genom 

dessa två ämnen försöka ge en bild av hur den muntliga kommunikationen på målspråket ser 

ut i språkundervisningen. 

 

Syftet med studien är att belysa hur mellanrummet kan komma till uttryck hos lärarna och i de 

klassrum vi har valt att observera.  

 

Vi ställer därmed följande frågor som vi skall försöka besvara i denna uppsats: 

1) Vilken betydelse har den muntliga kommunikationen på målspråket hos lärarna i 

språkundervisningen?   
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Som vi tidigare nämnt visar tidigare studier på att lärarna står för det mesta av talet under 

lektionerna. I teorin om mellanrummet betonar Tornberg (2000) vikten av 

målspråksanvändningen i språkundervisningen och hävdar att det är viktigt att eleverna får 

använda språket under lektionerna. Med denna frågeställning vill vi därför ta reda på 

vilken betydelse den muntliga kommunikationen på målspråket har för lärarna och deras 

språkundervisning.  

 

      2)   Vilken uppfattning finns hos lärarna angående språkundervisningens innehåll? 

 

I teorin om mellanrummet skriver Tornberg (2000) att innehållet i språkundervisningen bör 

grundas på elevernas egna intressen och vardagliga liv. Tanken med denna frågeställning är 

att ta reda på vilket innehåll lärarna använder sig av i sin språkundervisning och vad de anser 

om den. 

 

      3)   Vilken uppfattning finns hos lärarna angående betoningen av den muntliga   

             kommunikationen på målspråket i styrdokumenten? 

 

Tornberg (2000) redogör även i sin avhandling för den förskjutning som skett i 

styrdokumenten. Idag betonas enligt henne, mer än någonsin den muntliga kommunikationen 

på målspråket i språkundervisningen. Intentionen med denna frågeställning är därmed att ta 

reda på vilken uppfattning det finns hos lärarna angående det som står styrdokumenten. 

 

4) Hur tar mellanrummet form i språkundervisningen? 

 

Tanken med denna sista frågeställning är att ta reda på hur mellanrummet kan komma till 

uttryck i ett mer praktiskt pedagogiskt sammanhang. Denna frågeställning kommer att 

besvaras utifrån de observationer vi har valt att utföra på skolorna. 
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3. Stöd för muntlig kommunikation på målspråket 
Europarådet är en europeisk samarbetsorganisation som bildades 1949 som ett forum för 

frågor av gemensamt intresse, i t ex överenskommelser som rör sociala, kulturella och 

vetenskapliga frågor. I slutet av 1970-talet ägde en genomgripande omorientering rum vad  

avser språkundervisningens innehåll och syften (Tornberg 2000). Denna omorientering drevs 

främst fram av en särskild enhet inom Europarådet, Conseil de la coopération culturelle 

(CDCC) som mot bakgrund av en ökad internationalisering målmedvetet började verka för en 

språkundervisning i medlemsländerna vars yttersta syfte skulle vara ”kommunikation”. Detta 

innebar att istället för att, som tradition var, främst behandla språkets formsida dvs dess 

grammatik, skulle språkundervisningen nu inriktas mot språkets handlingsdimensioner, dvs 

vad en människa gör med hjälp av språket när hon använder det, främst i muntlig 

kommunikation (Tornberg 2000). 

 

Europarådet har varit en inspirationskälla för dagens kursplaner för främmande språk i såväl 

grundskolan som gymnasieskolan (Tornberg 2000). I följande text kommer vi att redogöra för 

det som står angående den muntliga kommunikationen på målspråket i skolans styrdokument. 

 

3.1. Stöd för muntlig kommunikation på målspråket i styrdokumenten 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vad som står i Skolverkets kursplaner i engelska 

för högstadieskolan och i spanska för gymnasieskolan. Tanken är att ge en bild av de syften 

och mål som förekommer i styrdokumenten och som har att göra med 

målspråksanvändningen i språkundervisningen. 

 

3.1.1. Kursplaner i engelska  

Under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen för engelska i grundskolan beskrivs att 

utbildningen syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana kunskaper 

som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad 

arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som genom informations - 

och kommunikationsteknik för framtida studier (Skolverket 2000, s 60). Att utbildningen i 

engelska syftar till att ge en allsidig utveckling av en allsidig kommunikativ förmåga sägs 

mycket tydligt under rubriken mål att sträva mot i grundskolans kursplan för engelska. Skolan 

skall i sin undervisning sträva efter att eleven: 

 
      * utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift 
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      * fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang 
      * utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka sina 
         egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter 
      * utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att 
         berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter (Skolverket 2000, s 60). 
 

3.1.2. Kursplaner i moderna språk  

Under rubriken ämnets syfte i moderna språk för den gymnasiala utbildningen beskrivs att 

utbildningen syftar till att ge en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda flera 

språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad 

arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom 

informations - och kommunikationsteknik samt för framtida studier (Skolverket 2000, s 111). 

Att utbildningen i moderna språk syftar till att ge en allsidig utveckling av en allsidig 

kommunikativ förmåga sägs mycket tydligt under rubriken mål att sträva mot. 

Skolan skall i sin undervisning i moderna språk sträva efter att eleven: 

 
      * utvecklar sin förmåga att kommunicera och interagera på språket i skiftande sammanhang 
         kring varierande frågor och i olika situationer 
      * fördjupar sin förståelse av språket som det talas i olika delar av språkområdet och förbättrar 
        sin förmåga att tillgodogöra sig sådant innehåll som förmedlas i olika medier 
      * utvecklar sin förmåga att aktivt delta i samtal, diskussioner och förhandlingar och på ett 
         nyanserat sätt uttrycka egna åsikter och bemöta andras (Skolverket 2000, s 111). 
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4. Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 
I följande text kommer vi först och främst att redogöra för tidigare forskning kring den 

muntliga kommunikationens betydelse för lärandet ur ett mer generellt lärandeperspektiv. 

Därefter kommer vi att fördjupa oss mer i de texter som enbart behandlar den muntliga 

kommunikationens betydelse för språkundervisning, samt redogöra för hur författarna belyser 

detta ämne. 

 

Avsikten med det förstnämnda är att ge läsaren en bild av hur olika författare belyser muntlig 

kommunikation i en mer generell undervisning samt vilken betydelse den har enligt dem. Vi 

anser att detta är relevant för vår studie eftersom att skolan enligt Lpo94 bör ge eleverna 

utrymme för kommunikation och deltagande i undervisningen. I Lpo94 står det att det 

offentliga skolväsendet vilar på en demokratisk grund. Den skall även kunna bidra till att 

eleverna får en trygg identitet och vara öppen för varje elevs förutsättningar, behov och 

ställningstaganden. Vidare skall skolan enligt Lpo 94, även utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens. 

 
      Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få  
      utveckla sina möjligheter att    kommunicera och därmed få tilltro till sin  
      språkliga förmåga. (Lärarförbundet, 2005 s 11) 
 

4.1. Douglas Barnes – om samtalets betydelse för inlärning 

Den engelske pedagogikforskaren Douglas Barnes (1978) lyfter i sin bok fram samtalets 

betydelse i klassrummen. Syftet med boken är att utforska sambandet mellan kommunikation 

och inlärning i skolan och vilka kommunikationsmönster som förekommer i klassrummen. 

Efter att ha observerat vad som sker under lektionerna kan han konstatera att den enda vuxna 

personen i klassrummet talar mer än alla barnen sammantagna. Enligt Barnes (1978) är det 

läraren som står i centrum för uppmärksamheten och en tyst överenskommelse av vissa regler 

bestämmer vem som ska tala till vem, och när och hur. Detta sker i såkallade 

kommunikationsmönster som skapas av den roll läraren har och den miljö som 

undervisningen utspelas i. Eleverna lär sig då när och hur de ska kommunicera under 

lektionerna beroende på vilket kommunikationssystem som råder i klassrummet. Detta 

kommunikationssystem bestäms inte bara av hur läraren styr samtalen inom klassrummet utan 

också hur eleverna tolkar lärarens handlande (Barnes 1978).   
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Barnes (1978) menar att användningen av samtalet spelar en viktig roll för elevens 

kunskapsutveckling. Som barn lär vi oss att tala; det ingår i inlärningen till medlemskap i 

familjen. När barnet blir äldre börjar barnet också använda språket för andra syften än 

kommunikation – det talar högt med sig självt medan det leker med sina leksaker. Slutligen 

lär sig alla barn att använda talet för att fantisera. Detta, enligt Barnes (1978), resulterar i att 

barnet ursprungligen lär sig språket för att kommunicera med andra men använder också 

samma språk senare för att kommunicera för sig självt. Språket har då införlivats med barnets 

eget tänkande och fantiserande och används inte alltid för att tala med andra. Med denna 

beskrivning av barnets språkutveckling hävdar han att man inte kan behandla språket i 

klassrummet enbart som kommunikation utan man måste också kunna studera hur barnen 

använder själva språket i sin inlärning. 

 

Barnes (1978) menar att språket måste ingå i undervisningen på två sätt: 1) som klassrummets 

och skolans kommunikationssystem, och 2) som ett redskap vid inlärningen. 

Om man betraktar språket enbart som ett kommunikationssystem är det risk, att eleven 

förvisas till en passiv roll som socialisationsobjekt. Om man däremot enligt honom, betraktar 

språket som ett inlärningsinstrument tillskriver man eleven en aktiv medverkan i de 

betydelseskapande processerna. Samtidigt som han skiljer på dessa två sätt att se på språket, 

hävdar han att det egentligen inte föreligger någon motsättning mellan dem. En lärare måste 

därför känna till vilket kommunikationsmönster som förekommer i klassrummet för att på ett 

så bra vis som möjligt kunna använda sig av båda. Kommunikationsmönstret bör då formas av 

läraren hävdar Barnes (1978), och på ett sätt som ger utrymme för eleverna att kommunicera 

med varandra och använda sina kunskaper. Detta är viktigt menar Barnes (1978), som 

slutligen hävdar att kunskap måste användas och formas för att bli ens egen. 

 
      Skolkunskaper är de kunskaper som andra framlägger för oss. Vi kan delvis 
      begripa dem, tillräckligt mycket för att svara på lärarens frågor, klara av 
      övningsuppgifter eller besvara examensfrågor, men de förblir andras 
      kunskaper, inte våra egna. (…) Om vi aldrig utnyttjar dessa kunskaper 
      glömmer vi dem sannolikt. Men i den mån vi använder kunskapen för 
      våra egna syften börjar vi införliva den till att bemästra de problem vi 
      möter i vår tillvaro (Barnes, 1978 s 87). 
 

Det är således först och främst när kunskapen införlivats genom vårt handlande i den 

verklighet vi lever i som den, enligt Barnes (1978), blir vår egen. 
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4.2. Roger Säljö – om kommunikation och lärande 

Säljö (2006) hävdar att interaktion och kommunikation är centrala för att förstå lärande och 

utveckling på såväl kollektiv som individuell nivå. Den definition av lärande han utgår ifrån 

bygger på en sociokulturell tradition där kunskaper och färdigheter inte kommer inifrån 

individen utan har utvecklats i samhället och mellan människor. 

 

Enligt Säljö (2005) är språket viktigt eftersom det är genom detta vi utvecklar och formulerar 

kunskaper och insikter. Det är genom socialt samspel som vi kommer i kontakt med 

omvärlden och blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är framträdande i vår 

kulturella omgivning och det är samtidigt ur en sådan interaktion vi hämtar näring till vår 

egen världsbild och subjektivitet. Vidare menar Säljö (2005) att det främst är genom språket 

vi kommunicerar våra erfarenheter och iakttagelser till andra och därmed blir språket det 

redskap med vilket individen kan låna insikter, färdigheter och kunskaper av andra. Kunskap 

lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och 

hans eller hennes tänkande/handlande.  

 

Lärandet enligt Säljö (2006) sker således genom deltagande i sociala praktiker och därför är 

kommunikation i klassrummet en förutsättning för att eleverna skall kunna utveckla sina 

kunskaper i ämnet. 

 

4.3. Olga Dysthe – om det flerstämmiga klassrummet 

Hos Dysthe (2003) kommer dialogen in, inte som en avdammad pedagogisk metod, utan som 

ett integrerat element i ämnesinlärning och som ett sätt att förstå och reflektera över olika 

relationer. Många års arbete som lärare har givit Dysthe (2003, s 31) en rad erfarenheter om 

lärande och läromiljö. Detta har visat att lärande har med relationer att göra; lärande sker 

genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och kommunikation är 

grundläggande moment i lärandet; balansen mellan det individuella och det sociala är en 

avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är således mycket mer än det som sker i elevens 

huvud och har att göra med omgivningen i vid mening (Dysthe2003).  

 

I sin bok skriver Dysthe (1996) att läxförhören i stor utsträckning ersatts med samtal eftersom 

dialog med eleverna länge varit ett ideal i skolan. Men det förefaller ofta till att bli det hon 

kallar ”monologisk dialog”. Detta rör sig i formen av en dialog mellan lärare och elev, men 

samspelet domineras i verkligheten totalt av läraren. Eleven fyller därmed enligt henne, bara 
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ut en del tomma utrymmen i lärarens framställning och detta resulterar då i en monologisk 

undervisning. Den monologiska undervisningen karaktäriseras av envägskommunikation och 

problemet med detta hävdar Dysthe (1996, s 223) är att undervisningen då oftast utgår ifrån 

redan given kunskap (oftast i form av läroböcker) och knyter på så sätt inte an till elevernas 

egna erfarenheter. Lärarna utgår således från sina egna referensramar, vilka kan te sig 

främmande för eleverna, och utan en dialog kan man inte skapa någon gemensam 

referensram. 

 

En förutsättning för att samspel skall kunna uppstå enligt Dysthe (1996) är att läraren 

använder sig av en ”dialogisk undervisning”. Hon betonar här hur viktigt det är att kunskapen 

i klassrummet diskuteras och presenteras på ett dialogiskt sätt. Den dialogiska undervisningen 

bygger på ett samspel mellan lärare och elever samt elever emellan. Dysthe (1996) menar att 

det enbart är på det viset som barn och ungdomar lär sig lyssna till andras röster, se andras 

perspektiv och synsätt, ställa frågor och söka efter svar tillsammans med andra. 

 

Samtliga författare har betonat vikten av hur viktigt det är med kommunikation i 

undervisningen och vilken stor betydelse den har för lärandet. Även samspelet spelar en 

betydande roll eftersom kunskapen enligt författarna uppstår i interaktionen med andra. Dessa 

texter anser vi, tar endast upp den muntliga kommunikationens betydelse för lärandet ur ett 

mer generellt lärandeperspektiv, vilket innebär att det inte existerar någon direkt konkret 

koppling till språkundervisningen.  

 

Frågorna vi ställer oss då är om samspelet har någon betydelse i språkundervisningen, på 

vilket sätt den muntliga kommunikationen framställs samt hur viktig den muntliga 

kommunikationen på målspråket i språkundervisningen är. Dessa frågor ska vi försöka 

besvara i de följande avsnitten som enbart behandlar undervisning i språk. 

 

4.4. Inger Lindberg – om kommunikativ kompetens och samtalets roll för 
       språkutveckling  

Betydelsen av samspel samt kommunikation och användningen av denna är något som också 

Inger Lindberg tar upp (1996). Jämfört med de tidigare författarna Barnes, Säljö och Dysthe, 

fokuserar hon enbart på språkundervisningen och belyser hur viktigt det är att 

språkundervisningen ger eleverna rika tillfällen för språkanvändning vilket innebär att de 

själva får delta och använda sina kunskaper i språket. 
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Lindberg (1996) avser att utreda och diskutera samtalets roll för språkutvecklingen och i 

vilken mån vanliga aktiviteter i språkundervisningen kan erbjuda en interaktion som ger 

inläraren möjligheter att utveckla viktiga delar av den kommunikativa kompetensen1. Samtal 

menar hon, spelar en central roll i kommunikativa verksamheter av olika slag och de flesta av 

oss tillbringar en stor del av våra liv i samspråk med andra. Hon menar att synen på språk och 

språkinlärning inte alltid har varit densamma som idag.  
 

Idag betonas språkets sociala och kommunikativa aspekter i långt högre grad än tidigare samt 

att språkinlärningen ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation spelar 

en avgörande roll (Lindberg 1996). I centrum står nu en aktiv språkinlärare och 

språkundervisningen består nu i att inläraren skall komma i kontakt med det naturliga språket 

och använda det i olika typer av kommunikation. Lärarens roll blir således enligt Lindberg 

(1996), inte att styra och kontrollera, utan snarare att vägleda, uppmuntra och ge återkoppling. 

 

Vidare skriver hon att en kommunikativ språkförmåga förutsätter såväl kunskap om det 

språkliga systemet som förmåga att använda och omsätta denna kunskap i verklig 

kommunikativ språkanvändning. Därför måste all språkundervisning enligt henne, såväl 

främmande språk som andraspråksundervisning, ge rika tillfällen till språkanvändning. 

Lindberg (1996) menar att den kommunikativa förmågan inte kan brytas ned till enskilda 

beståndsdelar som presenteras i tur och ordning som en uppsättning åtskilda inlärningsmål 

bestående av ord, fraser och grammatiska strukturer. För att kunna delta i kommunikation 

krävs således en sammansatt och kreativ språklig förmåga där alla delar utvecklas och 

fungerar i ett samspel med varandra. Kommunikation hävdar Lindberg (1996), är en 

dynamisk verksamhet genom vilken betydelser skapas och tolkas av dem som deltar i en 

ömsesidig process. Med andra ord lär man sig kommunicera genom att delta i 

kommunikation. 

 

Detta är, enligt Lindberg (1996) utgångspunkten för så kallad kommunikativ 

språkundervisning. Den kommunikativa språkundervisningen bygger på: 1) hur den 

kommunikativa kompetensen är sammansatt, 2) vad som utmärker olika typer av 

kommunikation och 3) de olika processer som ligger till grund för språkinlärning. I en 

                                                 
1 Kommunikativ kompetens; Förmåga att använda de språkliga formerna med hänsyn till deras lämplighet i olika 
sammanhang och situationer, introducerades av sociolingvisten Hymes (1972) 
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kommunikativ språkundervisning ser man således innehåll och arbetssätt som en helhet, inte 

som separata delar som kan isoleras från varandra – arbetssättet är alltså en del av innehållet 

och innehållet är en del av arbetssättet. 

Många undersökningar från olika undervisningssammanhang, tidsperioder och kulturer visar 

enligt Lindberg (1996) att elevernas möjligheter att komma till tals och använda språket i 

allmänhet är mycket begränsade i många klassrum. Hon hävdar att det finns  

ingenting som tyder på att språkundervisning skulle skilja sig från annan undervisning på den 

punkten, och man kan därför misstänka att förutsättningarna för en naturlig och kreativ 

språkanvändning är starkt begränsade i många språkundervisningsklassrum.  
 

4.5.Rigmor Eriksson och Annsofi Jacobsson – om målspråket som samtalsspråk 

Eriksson och Jacobsson (2001) undrar hur eleverna skall lära sig tala och förstå språk om de 

inte får göra det i klassrummet. De framhåller att det givetvis kan vara lättare att hålla sig  

till målspråket på engelska än i främmande språk, men understryker att det är minst lika 

angeläget att använda målspråket på lektionerna eftersom att få elever hör språk som tyska, 

franska och spanska talas utanför skolan. 

 

Enligt Eriksson och Jacobsson (2001) ska det långsiktiga målet med språkundervisningen vara 

att eleverna använder målspråket som arbetsspråk i klassrummet . De menar att det dock inte 

är lika vanligt att man kommer så långt i främmande språk men att det går att komma en bit 

på vägen. I praktiken handlar det om att eleverna inte bara övar kommunikation utan får 

möjligheten att tala på målspråket, med andra ord använda språket. 

 

Eriksson och Jacobsson (2001, s 56) skriver också att om läraren vill att eleverna skall tala 

mycket målspråk så krävs det att läraren lyckas skapa en avspänd och trygg miljö och att 

han/hon själv går in för att tala på målspråket. Men det krävs enligt dem, både envishet och 

konsekvens hos läraren för att nå dit och många samtal i klassen (2001, s 56). 

 

Betydelsen av samspel och målspråksanvändning i språkundervisningen är något som även 

Angela Marx Åberg (2006, passim) tar upp. Hon redogör också för Ulrika Tornbergs (2000) 

avhandling Om språkundervisning i mellanrummet. Åberg (2006, passim) hävdar att frågan 

som uppstår är hur tankarna om mellanrummet skulle kunna förverkligas i verkliga klassrum 

eftersom anknytning till den pedagogiska praktiken saknas. 
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4.6. Angela Marx Åberg – om Ulrika Tornbergs teori om språkundervisning i  
       mellanrummet  

Åberg (2006) inleder sin text med följande citat som enligt henne, kan ses som ett uttryck för 

den frustration och resignation som kan uppstå i ett komplext sammanhang, där 

tillvägagångssätten att uppnå ett gemensamt mål inte är självklara och där kanske inte ens 

målet för verksamheten är enkelt att komma överens om eller att formulera. Ett sådant 

komplext sammanhang är enligt Åberg (2006) skolan och undervisningen. 

 
      Teori är när man vet allt men ingenting fungerar. Praktik är när 
      allt fungerar men ingen vet varför. På denna arbetsplats är teori 
      och praktik förenade: ingenting fungerar och ingen vet varför. 
      (2006, s 18) 
 

I citatet är polariseringen tydlig menar Åberg (2006), antingen hör man till dem som vet hur 

det bör gå till eller till dem som verkligen får saker att fungera. Att försöka ena de båda 

polerna skulle leda till ett misslyckande, men enligt henne, behöver det dock inte vara på det 

sättet. För ett positivt resultat av ett möte mellan teori och praktik krävs dock att mötet sker i 

ett erkännande av den andre partens kompetens på sitt område och insikt i att den egna 

kompetensen inte kan räcka till att ge en fullständig bild av det gemensamma intresseobjektet. 

Åberg (2006) menar att det är när praktiken, trots sin kompetens att få   t ex undervisningen 

att fungera, stöter på problem, som teorin kan bistå med förklaringsmodeller. Likväl som 

praktiken kan bistå med nyanseringar och justeringar av teoretiska resonemang, så att de blir 

mer användbara som analysredskap för den verksamhet båda parter är intresserade av. Det är 

med den bestämda uppfattningen att teori och praktik bör berika varandra som ett möte har 

arrangerats enligt Åberg (2006, passim), mellan tankarna om språkundervisning i 

mellanrummet, och utdrag av en undervisningssituation i ett klassrum där eleverna i en 

gruppdiskussion pratar om en tyska tonårsroman. 

 

Tanken om språkundervisning i mellanrummet utvecklas närmare i Tornbergs 

doktorsavhandling Om språkundervisning i mellanrummet (2000), som enligt Åberg (2006) 

har syftet att klargöra språkundervisningens potential att bidra till identitetsutveckling och 

vara en demokratisk mötesplats. Det är denna potential som i avhandlingen presenteras som 

ett mellanrum, som ”delas av alla och som ägs av ingen” (Tornberg 2000) och som föreslås 

vara en plats för demokratiska upplevelser i språkklassrummet. Vi har här valt att endast 

fokusera på målspråksanvändningen och kommer därför inte att fördjupa oss i 

identitetsutveckling och demokrati. 
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Åberg (2006) hävdar att forskningen om ett så mångfacetterat ämne som undervisning har 

sällan möjlighet att täcka alla aspekter av det sammanhang den vill belysa. Den aspekt som 

enligt henne, saknas i Tornbergs avhandling är en mer direkt anknytning till den pedagogiska 

praktiken. Tornberg tar visserligen ställning till vilka didaktiska konsekvenser hon ser för sina 

forskningsresultat, men föreställningarna om en språkundervisning i mellanrummet prövas 

inte i praktiken. Åberg (2006) menar att det ligger i teoribildningens natur att utgå ifrån ett 

idealfall, att utforma positiva skisser av undervisning, där elever och lärare kan och vill bidra 

till att skapa, i detta fall, en språkundervisning där alla talar på sina egna villkor och där 

meningsskapandet är flerstämmigt och gemensamt. 

 

Syftet med Åbergs (2006) artikel är således att undersöka hur resonemanget om 

mellanrummet kan berika ett stycke pedagogisk praktik – en gruppdiskussion under en lektion 

där eleverna läser tyska. Undervisningen var inte utformad efter tankar kring klassrummet 

som en demokratisk mötesplats, men hade bland annat som mål, som hon ser som besläktat 

med tanken om språkundervisning i mellanrummet, att eleverna skulle tala mer fritt.  

 

Avslutningsvis redogör Åberg (2006) för de slutsatser hon kommit fram till i sin 

undersökning. Hon hävdar att mötet mellan teori och praktik visar att läraren behöver släppa 

kontrollen över samtalen inte bara för att språkklassrummet skall kunna bli en demokratisk 

mötesplats utan även för att elever ska göra språket till sitt eget och bli engagerade i samtalen. 

Med vetskapen om att samtal inte kollapsar utan snarare frodas i oordning är det enligt Åberg 

(2006, s 31), kanske lättare att släppa kontrollen. Vidare säger Åberg (2006) att mötet mellan 

resonemanget om språkundervisning i mellanrummet och gruppdiskussionen har visat att det 

behövs en medvetenhet om vad det innebär för människor att vara handlande subjekt för att 

dessa möten skall äga rum. Inte minst när det handlar om undervisning med ungdomar, är 

förberedelser på vad det kan innebära att framstå som unika personer nödvändigt. Det är 

viktigt enligt Åberg (2006) att alla elever som ombeds framträda som sig själva på ett 

främmande språk också får redskap för det och att det leder till en upplevelse som stärker 

individen och inte bryter ner den. 

 

I följande text kommer vi att fördjupa oss mer i Tornbergs teori om språkundervisning i 

mellanrummet samt redogöra för den teoretiska utgångspunkt vi valt för vår uppsats. 
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4.7. Ulrika Tornberg – om språkundervisning i mellanrummet 

Tornberg (2005) hävdar att man i språkundervisningen inte skall betrakta klassrummet som 

ett förrum till en språklig verklighet som eleverna kanske hamnar i senare, utan istället se det 

som en verklighet här och nu, där det främmande språket utvecklas till det gemensamma 

klassrumsspråk som används i alla situationer, utom möjligen grammatiska förklaringar. 

Tornberg (2005) refererar till en undersökning i vilken det bland annat kom fram att om 

läraren ökade sin egen användning av målspråket påverkade detta eleverna så att även de 

använde målspråket i större utsträckning.  

 

Det övergripande syftet i Tornbergs (2000) avhandling är att klargöra språkundervisningens 

utrymme för identitetsutveckling och som demokratisk mötesplats. Utrymmet som finns i 

språkundervisningen beskrivs av henne som ett mellanrum som delas av alla och som ägs av 

ingen. Mellanrummet kan vidare beskrivas som ett rum som inte förekommer i konkret 

bemärkelse utan är något ogripbart som blir verkligt när vissa processer äger rum mellan 

människor under vissa omständigheter.  

 

Mellanrummet i språkundervisningen tolkas av Tornberg (2000) bland annat utifrån begreppet 

kommunikation. Begreppet kommunikation i mellanrummet beskrivs enligt henne, inte enbart 

som ett mål för språkundervisningen utan som en undervisningsprincip vars enda syfte inte 

bara att utveckla kommunikativ förmåga på målspråket för framtiden, utan som en plats där 

ömsesidig kommunikation äger rum. Mellanrummet existerar så länge som många röster hörs 

och meningsskapandet finns dvs så länge människorna talar med varandra. 

 

I sin avhandling tar Tornberg (2000) även upp några språkpedagogiska antaganden som enligt 

henne, på olika sätt blockerar sambandet mellan det språkliga mediet och den språkliga 

handlingen. Detta begränsar i sin tur möjligheten till ett flerstämmigt meningsskapande att 

komma till uttryck och kan därför också få olika möjliga konsekvenser för språkklassrummet 

som en demokratisk mötesplats.  

 

Tornberg (2000) hävdar att ett av språkundervisningens förbannelser är antagandet att språket 

först måste utvecklas innan det kan användas. Anledningen är den att det leder till att 

undervisningen i främmande språk huvudsakligen handlar om färdighetsutveckling och att 

kommunikativa språkliga handlingar och den flerstämmiga mening dessa skulle kunna skapa i 

undervisningens här och nu därigenom lämnas obeaktade.  
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Tornberg (2000, s 266) refererar till Säljö som menar att oavsett om övningarna görs mycket 

realistiska finns ändå en avgörande skillnad mellan att öva i ”en värld av övningsuppgifter” 

och att agera i den sociala praktik som övningarna hämtats ifrån. När det gäller 

språkundervisningen menar Tornberg (2000) att man skulle kunna tänka på alla de 

simulationsövningar som går ut på att beställa mat på en restaurang, fråga efter vägen, 

bestämma träff eller på alla de rollspel i vilka elever försätts i en fiktiv situation och tilldelas 

en roll som de skall agera utifrån.  Detta resulterar i att det redan i förväg är bestämt vad 

eleverna skall tala om – och ofta till och med vad de skall säga. På detta sätt kommer 

språkundervisningen snarare inriktas på en systematisk kontroll av elevernas språkliga 

beteende och av hur väl de har lyckats reproducera eller inom givna ramar omgestalta ett 

redan givet innehåll. En konsekvens av alla dessa övningar som går ut på att utveckla 

språkliga färdigheter i simulerande eller hypotetiska situationer skulle enligt henne, leda till 

att eleverna snarare fjärmas från än närmas det främmande språket. 

 

Ett annat antagande som Tornberg (2000, s 267) tar upp är det dominerande 

kommunikationsperspektivet en överföring av budskap. Det handlar om ett antagande om att 

det språkliga budskapet så att säga färdas fritt mellan talare och lyssnare dvs att budskapet kan 

avkodas på ett objektivt sätt i den form som det sändes. Kommunikationsperspektivet en 

överföring av budskap uttrycker vidare att sändandet av budskapet är talarens sak och att 

avkodningen eller tolkningen är lyssnarens sak. Det leder till att språkundervisningen både 

övar och prövar den enskildes förmåga antingen att överföra budskap eller att uppfatta 

budskap.  

 

Vad som saknas i detta perspektiv hävdar Tornberg (2000, s 268) är den kommunikativa 

handlingens flerstämmiga, dialogiska dimension i vilken det som sägs och det som förstås inte 

är givet ifrån början utan växer fram i interaktion. Vidare problematiserar hon att talet om 

kommunikation som en överföring av budskap, helt bortsett från att undervisningen i sin 

helhet kan beskrivas som ett ömsesidigt givande och tagande.  

 

Förutsättningarna för att utrymmet i mellanrummet skall existera är enligt Tornberg (2000, 

passim) att människorna som samtalar med varandra får vara sig själva och ges samma 

möjligheter att ta initiativ. Detta innebär att förhållandet mellan lärare och elev är 

symmetriska. Frågan om symmetriska relationer är dock omtvistad, först och främst med 

tanke på maktförhållande och skillnaden i ålder mellan lärare och elev (2000, passim). 
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Tornberg (2000, s 23) hävdar i sin text att förhållandet mellan lärare och elev kan vara 

symmetriskt om de ges samma rättigheter och skyldigheter när det gäller att skapa mening, 

och om de deltagande individerna tillåts vara sig själva – om de tillåts vara autentiska. I 

mellanrummet förväntas att deltagarna visar sig själva som unika personer, att de visar och 

skapar sin identitet i samtalets ögonblick. Det handlar således enligt Tornberg (2000) om en 

autentisk kommunikation – kommunikation som inte äger rum i övningssyfte – utan mellan 

autentiska individer, individer som framträder som sig själva. 

 

Enligt Åberg (2006, s 31) visar sig föreställningarna om mellanrummet vara ett användbart 

analysredskap för språkundervisningen. Som vi tidigare nämnt hävdar Åberg (2006) att det 

saknas en mer direkt anknytning till den pedagogiska praktiken i Tornbergs avhandling. Hon 

väljer då att undersöka detta genom att observera vad som sker under en lektion i tyska 

språket för att se om man kan berika denna teori med ett stycke pedagogisk praktik. 

 

Vår avsikt är att följa Åbergs spår vilket betyder att vi kommer att undersöka om teorin om 

mellanrummet kommer till uttryck i praktiken och hur det i så fall ser ut i klassrummen och 

hos lärarna. Språken vi inriktar oss på är istället för tyska, engelska och spanska.  

 

4.7.1. Avgränsning 

Vi har valt att göra en avgränsning i teorin om mellanrummet. Detta innebär att vi enbart 

kommer att koncentrera oss på den del i teorin som behandlar målspråksanvändningen i 

språkundervisningen. Vi har valt att dela in denna del i följande tre teman: den muntliga 

kommunikationens betydelse på målspråket i språkundervisningen, språkundervisningens 

innehåll samt betoningen av den muntliga kommunikationen på målspråket i styrdokumenten. 

Dessa tre teman kommer vi att redogöra för lite längre fram i uppsatsen.  

 

En av anledningarna till att vi har valt att avgränsa oss är på grund av uppsatsens omfång. Vi 

anser att det hade blivit alldeles för mycket och komplext att fördjupa oss i alla delar i teorin 

om mellanrummet. Tornberg (2000) redogör även för kulturbegreppets dimensioner och 

språkundervisningen i mellanrummet som en demokratisk, politisk och moralisk fråga. 

Eftersom vårt intresse främst har att göra med den muntliga kommunikationen på målspråket, 

har vi därför valt att fokusera på detta område. En annan anledning är, som vi nämnt tidigare, 

att vi har noterat att det inte finns så mycket tidigare forskning kring just detta ämne. Därför 
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ser vi detta som en möjlighet att förhoppningsvis kunna bidra med något till den framtida 

forskningen i språkundervisning. 

 

Vårt val av metod och hur vi har gått tillväga för att samla in information redogör vi för i 

nästa avsnitt där vi även mer detaljerat kommer att beskriva hur vi genomförde våra 

undersökningar. 
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5. Val av metod 
Vi har valt att använda oss av observationer och kvalitativ intervju i vår undersökning. Dessa 

metoder syftar enligt  Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2003) till, att beskriva eller 

tolka ett fenomen och dess egenskaper på ett så noggrant sätt som möjligt och de ger också 

forskaren möjlighet att utveckla teorier eller begrepp för att förstå sociala fenomen i sin 

kontext. Eftersom syftet med studien är att undersöka hur mellanrummet kommer till uttryck 

hos lärarna och i klassrummen, anser vi dessa metoder som mest lämpliga för att få den 

informationen som behövs. Vi har således valt kvalitativa metoder istället för kvantitativa. 

Detta på grund av att vi dels vill studera språkundervisningens i ett naturligt sammanhang i 

samma stund som det inträffar, och dels vill vi försöka ta reda på hur lärarna tänker, hur de 

resonerar kring ämnet och därmed få en fördjupad förståelse av deras svar under intervjun 

(Patel och Davidsson 2003). 

 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av både observationer och kvalitativa intervjuer 

i vår undersökning är att vi dels ville få en bild av hur det verkligen ser ut i klassrummen och 

dels vill vi även höra vad lärarna har för synpunkter angående den muntliga kommunikationen 

på målspråket. Vi har således valt de två metoderna som vi anser bäst passar våra syften med 

uppsatsen. 

 

Vi har först och främst valt att använda oss av observationer eftersom vi anser att det är det 

bästa sättet för oss att få en bild av det som sker i klassrummen. Genom att använda oss av 

denna metod kommer vi således kunna se om den muntliga kommunikationen på målspråket 

får något utrymme och om så är fallet, på vilket sätt detta sker. 

 

Därefter har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer där vi intervjuar fyra lärare. 

Enligt Steinar Kvale (2007, s 100) är kvalitativa intervjuer särskilt lämpliga när man vill 

studera människors syn på meningen hos sina levda liv, beskriva sina upplevelser och 

klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld. Syftet med intervjun är således 

att få kunskap av den intervjuade där denne förväntas svara för merparten av 

informationsutbytet (Ekström och Larsson 2000). Tanken med vår intervju är att försöka ta 

reda på vilken uppfattning som finns hos lärarna och detta innebär att den kvalitativa intervjun 

enligt vår mening, är den rätta metoden för oss. 
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5.1. Observationer 

En av de vetenskapliga teknikerna för att samla information enligt Runa Patel och Bo 

Davidsson (2003) är observation. Enligt författarna har man först och främst användning av 

observationer när man vill inhämta information inom områden som uttrycker beteenden och 

händelser i naturliga situationer. Tanken med våra observationer är att försöka finna skeenden 

och händelser under lektionerna som kan kopplas till resonemanget om mellanrummet.  

 

Det finns olika typer av observationer. Man kan t ex skilja mellan strukturerade och 

ostrukturerade observationer. I den strukturerade observationen bestäms i förväg vilka 

skeenden och beteenden som ska observeras med hjälp av ett i förväg utprovat 

observationsschema. Detta ingår inte i den ostrukturerade observationen där syftet istället är 

av utforskande karaktär. Här används observationerna till att inhämta så mycket information 

som möjligt kring ett visst problemområde (Patel och Davidsson 2003). Resonemanget om 

mellanrummet får här därmed fungera som glasögon genom vilka vi kommer att försöka tolka 

det som sker i klassrummet. Detta betyder att vi inte kommer att använda oss av ett i förväg 

planerat observationsschema, utan väljer att arbeta utifrån utforskande observationer där syftet 

är att erhålla så mycket kunskap som möjligt av det som sker i klassrummen (Patel och 

Davidsson 2003) 

 

Oavsett vilken typ av observation man väljer att använda hävdar Patel och Davidsson (2003, s 

92) att följande frågor är viktiga för observatören att ta ställning till:  
      * Vad ska vi observera?  
      * Hur ska vi registrera observationerna? 
      * Hur ska vi som observatörer förhålla oss? (Patel och Davidsson, 2003 s 92) 
 

Svaren på de två första frågorna kommer enligt Patel och Davidsson (2003) till viss del se 

olika ut beroende på om det gäller en strukturerad eller ostrukturerad observation. Den tredje 

frågan kan däremot besvaras relativt oberoende av vilken typ av observation som gäller. I 

följande text kommer vi att fördjupa oss i det ostrukturerade tillvägagångssättet för 

observationen och ta ställning till de frågor Patel och Davidsson (2003) tar upp. 

 

5.1.1. Ostrukturerade observationer 

Ostrukturerade observationer används oftast i utforskande syfte för att man skall kunna 

inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde (Patel och 
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Davidsson 2003). Vid dessa observationer utgår man inte från något utprovat 

observationsschema utan istället skall man registrera ”allting”, något som enligt Patel och 

Davidsson är helt omöjligt även för den skickligaste av observatörer. 

 

Även de ostrukturerade observationerna måste förberedas noggrant. Om man redan bestämt 

sig för att använda sig av observationer så har man oftast enligt Patel och Davidsson (2003) 

kommit så långt i forskningsprocessen att man har relativt god kunskap, både teoretiskt och 

empiriskt, om problemområdet. Likaså måste man ha klart för sig vilken information som är 

viktig att registreras och hur registreringen skall gå till. Det vi skulle observera var det som 

skedde i klassrummen och då valde vi att inta rollen som kända icke deltagande observatörer. 

Detta innebar att vi befann oss på plats i observationssituationen och vår roll kom att vara 

klart definierad för gruppen, men samtidigt befann vi oss utanför det aktuella skeendet (Patel 

och Davidsson 2003). Vi var medvetna om att vår närvaro kunde komma att påverka 

individerna så att deras beteende förändrades till att börja med och därför valde vi att avvakta 

med att börja med observationerna. I och med att individerna vänjer sig vid att observatören 

är där, kommer deras beteende så småningom att återgå till det vanliga (Patel och Davidsson 

2003).  

 

Eftersom vi ville utforska och inhämta så mycket information som möjligt av situationen i 

klassrummen ansåg vi denna roll som den mest lämpliga för vår undersökning. Eleverna och 

läraren kom således att känna till vår närvaro men vi påverkade inte skeendet under lektionen. 

När det gäller registreringen av observationerna valde vi att använda oss av anteckningar. Det 

betyder att vi hela tiden utförde noggranna anteckningar av det som hände i klassrummen för 

att få en helhetsbild av undervisningssituationen. 

 

5.2. Kvalitativ intervju 

Enligt Kvale (2007) är samtalet en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor 

talar med varandra – de ställer frågor och besvarar frågor. Det är genom samtal vi lär känna 

andra människor och får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar om den 

värld de lever i . Eftersom ett av uppsatsens syften är försöka ta reda på vilken uppfattning 

lärarna har angående den muntliga kommunikationen på målspråket och vilken betydelse den 

har för dem, anser vi därför denna metod som den mest lämpliga för att uppnå vårt syfte med 

undersökningen.  
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Enligt Kvale (2007) varierar forskningsintervjuer i en rad olika dimensioner. De skiljer sig i 

graden av struktur från välorganiserade intervjuer, som följer en rad standardfrågor, till öppna 

intervjuer där specifika teman står i fokus men utan att frågornas formulering och 

ordningsföljd är bestämd i förväg.  

 

Vi har valt en halvstrukturerad intervju. Det innebär att den omfattar ett antal teman och 

förslag till relevanta frågor. Frågorna i vår intervju är indelade i tre olika delar där varje del 

står för ett specifikt tema som är relaterat till vår teoretiska utgångspunkt. Kvale (2007) 

skriver att tematiskt relateras frågorna till ämnet för intervjun, till de teoretiska föreställningar 

som ligger till grund för undersökningen och till den följande analysen. De teman vi har valt 

att använda redogör vi för i nästa avsnitt där vi även kommer att utveckla varje del lite mer 

utifrån teorin om mellanrummet.  

 

Tilläggas kan att en halvstrukturerad intervju också ger oss också möjligheten att göra 

förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren 

och berättelserna från den intervjuade (Kvale 2007). Intervjuaren måste enligt Kvale bygga 

upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog att tala fritt om sina upplevelser och 

känslor. Därmed anser vi att en halvstrukturerad intervju lämpar sig bäst i denna 

undersökning eftersom vi vill ha ett så kommunikativt samspel som möjligt där kunskap om 

ämnet kan utvecklas genom en trygg och bra dialog mellan intervjuaren och den intervjuade 

(Kvale 2007). 

 

5.2.1. Frågornas teman  

Som vi tidigare nämnt i föregående avsnitt har vi valt en halvstrukturerad intervju vilket 

innebär att det finns möjlighet att förändra frågorna och deras ordning för att bättre kunna 

följa upp den intervjuades svar (Kvale 2007). Samtalsintervjuer är normalt uppbyggda kring 

ett begränsat antal teman (Ekström och Larsson 2000). De bör utgöra var sitt avsnitt eller 

frågeområde i intervjumanualen. (se bilaga)  

 

Vi har valt att dela in frågorna i olika teman för att senare lättare kunna koppla dessa delar till 

vårt teoretiska förhållningssätt som vi utgår ifrån i uppsatsen. Detta betyder således att 

resonemanget om mellanrummet utgör det mönster utifrån vilket vi formulerar och ordnar 

intervjufrågorna. Först och främst inleds intervjun med några inledande frågor (Kvale 2007). 

Tanken med dessa frågor är att intervjupersonerna skall introduceras i ämnet. Samtidigt kan  
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frågor av denna typ enligt Kvale, ge spontana och rika beskrivningar av ämnet som i sin tur 

kan leda till intressanta följdfrågor längre fram i intervjun. Därefter är tanken att frågorna 

skall motsvara tre teman som vi har valt att använda oss av utifrån resonemanget om 

mellanrummet (se bilaga). Dessa tre teman är följande: 

 

1) Uppfattningar om den muntliga kommunikationens betydelse på målspråket i 

språkundervisningen. 

I resonemanget om mellanrummet betonas vikten av att använda målspråket under lektionerna 

(Tornberg 2000) Målet är att eleverna skall kunna tala mer fritt och på så sätt få möjligheten 

att kommunicera på det främmande språket. Tanken med dessa frågor är att få en bild och en 

fördjupad förståelse av vad lärarna tänker och hur de ser på den muntliga kommunikationen 

på målspråket i deras språkundervisning.  

 

2) Beskrivningar av språkundervisningens innehåll 

I mellanrummet framkommer vidare att språkundervisningen även skall kunna bidra till 

identitetsutveckling hos eleverna (Tornberg 2000). Detta förutsätter att eleverna får 

möjligheten att komma till tals som autentiska individer och själva bli delaktiga i 

undervisningsprocessen. De skall kunna göra språket till sitt eget och bli engagerade i 

samtalen. Innehållet skall relateras till människorna som möts här och nu, till deras tankar om 

den värld de lever i, deras drömmar samt till deras föreställningar. Vidare innebär detta att 

eleverna inte skall ses som passiva mottagare eller konsumenter ev en konstruerad 

mainstream culture som förmedlas av läraren eller genom läromedlet (Tornberg 2000).  

Tanken med denna del är att lärarna skall berätta hur deras språkundervisning går till och vad 

de utgår ifrån när de ska tala med varandra. Baseras deras övningar på elevernas egna tankar 

och upplevelser, eller använder sig lärarna av något annat material? 

 

3) Kunskaper om den muntliga kommunikationens betydelse på målspråket i 

styrdokumenten. 

I sin avhandling redogör Tornberg (2000) för de ändringar som skett angående 

språkundervisningens kursplaner genom tiderna. En förskjutning har skett som innebär att 

målen i dagens kursplaner fokuserar mer på den muntliga kommunikationen. Det som är 

aktuellt för oss i denna undersökning är betoningen av den muntliga kommunikationen på 

målspråket i de nya kursplanerna i engelska och spanska. Tanken med dessa frågor är att 
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försöka ta reda på om lärarna är insatta i de nya målen och i så fall vilka åsikter de har 

angående dessa. 

 

5.2.2. Urval och förberedelser 

Som blivande högstadielärare i engelska och gymnasielärare i spanska var urvalet enkelt då vi 

kände att var och en ville utforska sitt intresseområde. På detta sätt kunde vi också få en 

bredare bild av den muntliga kommunikationen på målspråket istället för att koncentrera oss 

på enbart ett utav språken. Detta innebar att en av oss valde att observera två engelska 

lektioner i en högstadieskola och den andre valde att observera två spanska lektioner i en 

gymnasieskola. Valet av skolor var slumpmässigt och detta gällde också valet av lärare. Detta 

betyder att vi på förhand inte hade bestämt oss för några specifika skolor. Vi ringde upp ett 

antal lärare på olika skolor i våra respektive hemkommuner och frågade om de hade 

möjligheten att delta i en intervju. 

 

Inför denna uppsats valde vi att intervjua fyra lärare. Dessa fyra lärare arbetar på de skolor vi 

valde att observera. Två av dem, L1 och L2, arbetar alltså på en högstadieskola och de andra 

två, L3 och L4 arbetar på en gymnasieskola. Skolorna är inte belägna inom samma kommun. 

Vi valde detta på grund av att vi ville ha en viss spridning i vår undersökning. Alla berörda 

lärare har lärarutbildning och är behöriga för det område de arbetar inom. Tilläggas kan att vi 

inte har tagit hänsyn till varken kön eller ålder eftersom det inte ingår i vårt syfte att studera 

detta. 

 

Innan intervjuerna sker krävs vissa förarbeten (Ekström och Larsson 2000). Provintervjuer 

rekommenderas där det är möjligt för att testa intervjumanualen. Här tar man reda på om 

frågeformuleringarna fungerar och om frågor saknas eller är överflödiga. Här valde vi att göra 

ett par provintervjuer och kom fram till att frågorna upplevdes som tydliga och konkreta av de 

intervjuade. Frågeformuleringarna visade sig också fungera och bedömdes uppfylla syftet 

med vår undersökning. 

Vidare bör man se till att intervjupersonerna bokar gott om tid och att samtalet kan förläggas 

till en lugn tidpunkt och en avskärmad miljö där personen kan tala ostört (Ekström och 

Larsson 2000). Här lät vi lärarna själva bestämma vilken dag och tid som passade dem bäst, 

på detta sätt kunde de planera in intervjuerna när de ville utan att behöva känna sig pressade. 

Vi kom senare överens med lärarna om att intervjuerna skulle göras i ett lugnt och ostört rum 

på skolan. 
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Valet av klassrum baserades på valet av lärare dvs, vi valde att observera de klasser som 

tillhörde respektive lärare. Det innebär två lektioner i engelska på en högstadieskola och två 

lektioner i spanska på en gymnasieskola. Vi vill dock betona att anledningen till urvalet inte 

har att göra med att vi vill jämföra lärarnas åsikter kring den muntliga kommunikationen på 

målspråket i språkundervisningen med det som verkligen sker i klassrummen. Det är inte 

syftet med uppsatsen.  

 

5.3. Forskningsetiska överväganden 

En intervjuundersökning är ett moraliskt företag då det personliga samspelet i intervjun 

inverkar på den intervjuade, och den kunskap som frambringas genom intervjun inverkar på 

vår förståelse av människans situation (Kvale 2007). Vi har här valt att utgå ifrån det codex 

som Vetenskapsrådet redogör för på sin hemsida om forskningsetiska översikter. 

 

När forskningen involverar människor skall de informeras om forskningen och sin medverkan 

och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Detta kallas för informerat samtycke. Det 

är ett krav enligt etikprövningslagen att forskningspersonen skall informeras om följande 

saker: 
      * Den övergripande planen med forskningen 
      * Syftet med forskningen 
      * De metoder som kommer att användas 
      * De följder och risker som forskningen kan medföra 
      * Vem som är forskningshuvudman 
      * Att deltagandet i forskningen är frivilligt 
      * Att forskningspersonen har rätt att när som helst avbryta sin 
         medverkan (Vetenskapsrådet, hämtad 2007-11-25) 
 

Uppgifter om uppgiftslämnaren eller försökspersonen skall hanteras varsamt. Det kan gälla     

t ex personuppgifter. Med personuppgifter avses all den slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en levande enskild fysisk person. Det kan vara upplysningar om 

namn, personnummer, födelsedatum, nationalitet, utbildning, familj och 

anställningsförhållanden. Forskaren bör informera om hur uppgifterna kommer att skyddas 

och förvaras samt ge dem som så önskar konfidentialitet. Detta betyder att inga utomstående 

får veta vem som har lämnat vilka uppgifter till forskaren (Vetenskapsrådet). 

 

Vi var mycket noga med att informera både lärare och elever om de föregående punkterna 

innan vi påbörjade vår undersökning. Lärarna informerades via e-post och återigen precis 

innan intervjun. Eleverna informerades på plats precis innan observationerna. 
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5.4. Genomförandet av undersökningen 

När vi tog kontakt med lärarna för att informera dem om vår undersökning frågade vi även 

om det gick bra att observera en av deras lektioner. Vi fick då som svar att det gick bra och att 

de skulle informera eleverna om detta. Dagen då observationerna skulle utföras träffade vi 

lärarna utanför det klassrum lektionen skulle äga rum i. När vi gick in i klassrummet valde vi 

att sätta oss längst bak eftersom vi ansåg att vi på detta sätt skulle få bra översikt över 

lektionen. Vi ville även vara så diskreta som möjligt för att eleverna inte skulle störas av vår 

närvaro. 

 

Efter en stund när alla eleverna hade kommit in i klassrummet presenterade läraren oss för 

dem. Han/hon berättade att vi var där för att observera och frågade dem än en gång om det 

gick bra. På detta sätt fick vi, förutom lärarnas samtycke, även ett samtycke direkt ifrån 

eleverna. Därefter började lektionen. Insamlandet av material gick till på så sätt att vi satt och 

antecknade allt som skedde i klassrummet för att på bästa sätt få en så tydlig bild som möjligt 

av det pedagogiska sammanhang vi valt att studera.  

 

Intervjuerna utfördes samma dag som observationerna. Detta innebar att vi fick möjligheten 

att intervjua varje lärare direkt efter lektionerna. Intervjuerna med L1 och L2 utfördes med 

hjälp av en bandspelare i ett klassrum, medan intervjuerna med L3 och L4 utfördes i ett 

språklabb.  

 

5.5. Bearbetning av intervjuer och observationer 

Transkriberingen utfördes samma dag direkt efter intervjuerna. Detta på grund av att vi ansåg 

detta tillvägagångssätt som mer tillförlitligt för de kommande resultaten i uppsatsen. Det är 

också enligt Patel och Davidsson (2003), en fördel att påbörja analysen medan intervjun eller 

observationen är i färskt minne. Ju längre tid som förflyter innan vi påbörjar analysen desto 

svårare är det att få ett levande förhållande till sitt material. Detta innebar att vi lyssnade på 

inspelningarna samtidigt som vi antecknade för hand på papper. Samtidigt som detta skedde 

analyserade vi innehållet i intervjuerna för att lyfta fram de svar från lärarna som enligt vår 

mening var relevanta för vår undersökning. Därefter gjorde vi renskrivningar av 

anteckningarna från våra observationer samtidigt som vi valde ut de delar vi ansåg var 

relevanta för vår studie. I ett senare skede valde vi att i resultatredovisningen varva citat från 

våra intervjuer och observationsanteckningar med egna kommentarer och tolkningar. 
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En undersöknings hållbarhet ryms med traditionella vetenskapliga termer inom begreppen 

validitet och reliabilitet – eller giltighet och tillförlitlighet med svenska termer – dvs att man 

verkligen studerar det man avsett och angivit att undersöka samt att man säkerställer att man 

bearbetat materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt (Ekström och Larsson 2000). Då vi 

har utformat frågorna till intervjun har vi samtidigt hela tiden strävat efter en god validitet dvs 

att de undersöker vad de avses undersöka (Kvale 2007). När det gäller bearbetningen av 

materialet har vi försökt att utföra denna del av undersökningen så korrekt som möjligt. Vi har 

hela tiden försökt att utgå ifrån vår teoretiska utgångspunkt om mellanrummet och därmed 

enbart använt oss av det resonemanget som beskrivs här. På detta sätt hoppas vi kunna uppnå 

en god tillförlitlighet i vår uppsats. 
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6. Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi kommit fram till i vår undersökning. 

Vi kommer först och främst att börja med en kort presentation av lärarna. Därefter följer 

resultaten av vår undersökning där vi utifrån våra intervjuer och observationer besvarar våra 

fyra frågeställningar: 1) Vilken betydelse har den muntliga kommunikationen på målspråket 

hos lärarna i språkundervisningen? 2) Vilken uppfattning finns hos lärarna angående 

språkundervisningens innehåll? 3) Vilken uppfattning finns hos lärarna angående betoningen 

av den muntliga kommunikationen på målspråket i styrdokumenten? samt 4) Hur tar 

mellanrummet form i språkundervisningen? 

 

Vi har valt att dela in resultaten i tre delar. Resultaten från observationerna som tillhör 

frågeställning fyra har vi valt att integrera i resultaten av frågeställning ett, eftersom vi anser 

att det ger en tydligare bild av hur mellanrummet kan komma till uttryck i ett mer praktiskt 

pedagogiskt sammanhang. 

 

Varje del börjar med en kort inledning som beskriver det tema som varje frågeställning 

bygger på. Efter varje resultat följer en slutsats där vi redogör för de slutsatser vi kommit fram 

till i vår undersökning samt om vi funnit någon koppling till teorin om mellanrummet.  

 

Vi vill återigen betona att tanken med uppsatsen inte är att jämföra dessa två skolor och de 

lärare som arbetar där, utan intentionen är istället att försöka berika teorin om mellanrummet 

genom att ge den en praktisk anknytning till språkundervisningen i engelska och spanska. 

 

6.1. Presentation av lärarna 

L1, respektive, L2 är en manlig och kvinnlig lärare som arbetar på en högstadieskola. L1 

undervisar i engelska, svenska och SO. L2 undervisar i engelska, franska och hälsa/idrott. L1 

har arbetat som lärare i 25 år medan L2 har arbetat i 19 år. 

 

L3 och L4 är två kvinnliga lärare som arbetar på en gymnasieskola. De undervisar båda i 

spanska språket, L4 undervisar även i franska och italienska. L3 har arbetat som lärare i 10 år 

medan L4 har arbetat i 30 år.  
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L3 hävdar att det öppnar en helt ny värld att kunna ett språk samt att man har stor nytta av det 

när man reser till olika länder och träffar nya människor. Hon berättar också om betydelsen av 

att kunna ta del av all litteratur och kultur på ett helt annat sätt om man bemästrar språket.  

 

Att språket har stor betydelse när man reser är något som även L4 tar upp i intervjun. Hon 

menar att man får en helt annan kontakt med de människor som bor i landet om man kan 

språket, och detta innebär också en djupare och mer värdefull upplevelse av resan. Hon 

avslutar med att säga, att det verkligen är ett lätt bagage att bära med sig att kunna ett språk. 

 

6.2. Uppfattningar om den muntliga kommunikationens betydelse på målspråket i 
       språkundervisningen  

I resonemanget om mellanrummet betonas vikten av att använda målspråket i 

språkundervisningen (Tornberg 2000). Eleverna skall få möjligheten att tala mer fritt för att 

på så sätt kunna kommunicera på det främmande språket. I följande text kommer vi att 

redogöra för de svar vi fick från de fyra lärarna angående betydelsen av den muntliga 

kommunikationen på målspråket i språkundervisningen samt några exempel ur de 

observationer vi utförde under deras lektioner. Tanken med dessa exempel är som vi tidigare 

nämnt, att försöka ge en bild av hur användningen av målspråket under lektionerna kan se ut 

dvs hur denna del av teorin om mellanrummet kan komma till uttryck i ett praktiskt 

pedagogiskt sammanhang. Först och främst kommer vi att redogöra för lärarna L1 och L2 

som undervisar i engelska på en högstadieskola därefter kommer vi att redogöra för lärarna 

L3 och L4 som undervisar i spanska på en gymnasieskola. 

 

6.2.1. Vilken betydelse har den muntliga kommunikationen på målspråket för lärarna i   
          språkundervisningen? 
 
L1 anser att den muntliga kommunikationen på målspråket är det absolut viktigaste och det 

allt överskuggande i undervisningen. Användningen av språket får dock enligt honom, inte 

ske under tvång, utan måste få mogna fram hos eleven. 

 
      Det känns som målet att eleverna skall få tala engelska på lektionerna. 
      Grundtanken är många moment vid samma lektion… att man hela tiden 
      duschas med engelska och beroende på kapacitet och aldrig med tvång 
      som grundförutsättning får yttra sig någon gång under lektionen… 
      när det kommer så kommer det automatiskt. 
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Han betonar betydelsen av att använda alla fyra moment dvs att få tala, läsa, skriva och höra 

något vid varje lektionstillfälle. Under vår observation av hans lektion fick eleverna först och 

främst lyssna på en text ur läroboken. Därefter fick de läsa igenom texten själva. Sedan gav 

L1 dem i uppgift att skriva en intervju i par som utgick från texten. Slutligen fick de spela upp 

det de hade skrivit inför hela klassen. Ibland ställde L1 frågor till eleverna angående deras 

intervjuer, detta skedde på engelska. Några av eleverna genomförde hela intervjun på 

engelska men den största delen av dem blandade engelska och svenska. Frågorna de ställde 

till varandra var en blandning av egna påhittade frågor och frågor ur boken. På detta sätt fick 

eleverna möjligheten att ta del av de fyra momenten samtidigt som de under hela övningen 

fick möjligheten att använda språket muntligt.  

 

L2 betonar även hon den muntliga kommunikationen på målspråket och strävar efter att 

eleverna skall använda språket under lektionerna. 

 
      Jag strävar efter att eleverna ska använda engelska så mycket som möjligt 
      i alla sammanhang. Kommunikation på engelska har ett stort, mycket stort 
      utrymme i undervisningen. 
 

L2 hävdar likväl som L1, att det är viktigt att få med alla fyra moment. Hon använder istället 

begreppet färdigheter. Enligt henne är alla fyra jätteviktiga, men när det handlar om 

betygssättning kan en elev som inte kan tala på målspråket inte få det högsta betyget. 

 
      Jag menar, är det någon av dom som man på något vis skulle vara sämre i, 
      egentligen ska du kunna ha alla fyra färdigheter för att kunna få det högre 
      betyget, kan man kanske göra små justeringar. Men inte om det gäller det 
      muntliga… det muntliga om jag ska rangordna dom fyra färdigheterna är  
      det viktigaste av alla. 
 

Vidare berättar L2 att det är viktigt för den muntliga kommunikationen att använda övningar 

där eleverna får arbeta i smågrupper. På detta sätt får de enligt henne möjligheten att tala med 

varandra på engelska. Hon föredrar att eleverna arbetar i smågrupper än i helklass eftersom 

detta enligt henne, främjar kommunikationen. 

 
      Det är mycket parövningar. Dom sitter i fyrgrupper. Det tycker jag är 
      väldigt bra när det gäller kommunikation. Det är sällan vi har kommunikation 
      i helklass… det är vid vissa genomgångar. Själva aktiviteten har vi inte i 
      helklass. Det finns alltid något muntligt med på lektionen… tonvikten 
      ligger på kommunikation. 
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Det är av stor vikt enligt henne att eleverna tidigt får komma igång med kommunikationen 

redan i början av lektionen. Hon använder sig då av en övning hon kallar warming up. Under 

våran observation av hennes lektion fick vi tillfället att se hur en sådan övning kan gå till. Det 

börjar med att hon delar ut kort till eleverna med olika uppfinningar. Det är vardagliga ord 

som eleverna känner igen sedan tidigare t ex ord som dishwasher, tv, toaster osv. L2 ber 

eleverna att beskriva uppfinningarna för varandra istället för att enbart förklara vad det är för 

sak som står på kortet. Hon skriver ner några frågor på tavlan som eleverna kan använda sig 

av när de ställer frågor om dessa uppfinningar. Exempel på dessa frågor är: How big is it? 

How much does it weigh? What material is it made of? Where do you use it? How much does 

it cost? Why do you use it?  
  

Hon förklarar att hon upplever att kommunikationen mellan eleverna blir rikare och mer 

levande om eleverna med hjälp av frågorna försöker beskriva uppfinningarna för varandra 

istället för att förklara dem. Hon menar att när eleverna förklarar och enbart uttalar orden, blir 

det ingen riktig dialog mellan dem. 

 

Under vår observation fick vi möjligheten att se hur en warming up övning kan gå till. Här 

kommer ett exempel där två elever för en konversation om en uppfinning med varandra. 

 
      - How big is it? 
      - … (eleven måttar med händerna) You have… 
      - I have? How do you use it? 
      - Playing movie 
      - Movie player? 
      - No... 
      - Video camera? 
      - No... click, click... 
      - Digital camera? 
      - Yes! 
 

Detta exempel visar hur eleverna både får möjligheten att ställa frågor till varandra och 

besvara dessa frågor på engelska. Samtidigt måste de samtidigt reflektera över det som sker 

eftersom tanken med övningen är att de skall komma på vad det är för uppfinning den andre 

har på sitt kort. På detta sätt får eleverna tala fritt med varandra och ställa vilka frågor de vill 

angående uppfinningen. 

 

Efter övningen är det dags för nästa moment. Eleverna har för ett tag sedan fått i uppgift att 

skriva en egen dikt om sommaren. Sedan har hela klassen fått möjligheten att rösta på den 

dikt de tycker bäst om. Det som sker i klassrummet nu är att en elev skall läsa upp dikten 
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inför hela klassen. Eleven läser upp dikten inför klassen och får en sponta applåd efteråt. 

Detta visar på att eleverna får vara med och skapa något själva. Innehållet i denna uppgift får 

de helt och hållet bestämma själva och det resulterar i att de blir delaktiga i det som sker i 

undervisningen. 
 
 
L3 som undervisar i spanska, betonar även hon hur viktigt det är att få med alla fyra moment 

på lektionerna. L3 berättar att hon hela tiden strävar efter att eleverna ska få tala, läsa skriva 

och höra vid varje lektionstillfälle. Detta är dock enligt henne inte alltid lätt eftersom 

lektionerna inte alltid blir som hon har tänkt sig 

 
      Ja, jag försöker tänka ut att jag ska få med alla fyra moment på varje lektion. 
      Nu är detta inte alltid möjligt. Men jag försöker få med att dom ska läsa, skriva, 
      prata och höra på alla lektioner… så att dom får med alla fyra momenten. Sen kan 
      det bli övervikt på någonting ibland eller något moment inte hinns med på någon 
      lektion… men grundtanken är att man ska få med alla fyra momenten. 
 
 
L3 understryker samtidigt hur viktigt det är att man ser dessa fyra moment som en helhet och 
att eleverna får möjligheten att öva på dem. Hon anser även att det är viktigt att eleverna får 
tala på spanska. 
 
      Jag ser det som en helhet. Grammatiken kan man inte undervisa i separat 
      utan man måste få chansen att öva grammatiken… man måste få ihop språket 
      liksom… allting hänger ju ihop. Så man måste ju också få öva på det moment 
      man går igenom då… så jag lägger stor vikt på att de ska använda språket. 
 
 
Ett exempel på hur detta kan gå till visade sig under vår observation av hennes lektion. Det 

började med att eleverna fick lyssna på en spansk sång. L3 delade ut stenciler med sångtexten 

som innehöll luckor där eleverna skulle fylla i de ord som saknades samtidigt som de lyssnade 

på sången. Hon berättade först på spanska hur de skulle gå tillväga sedan översatte hon det 

hon hade sagt till svenska för att alla skulle förstå instruktionerna. Efter sången fick eleverna i 

par diskutera vad den handlade om samtidigt som L3 ställde frågor på spanska till dem 

angående luckorna i sångtexten. Här fick alla tala fritt och det förekom ingen 

handuppräckning. Under tiden som diskussionen var igång skrev L3 alla nya ord på tavlan 

och gick även igenom och förklarade en del grammatiska moment.  

 

De fyra momenten blir på detta sätt inte några separata delar i språkundervisningen, utan 

resulterar istället i en helhet där alla delar hör ihop. Att eleverna får tala fritt under lektionen 

ser inte L3 som ett problem, tvärtom kan det vara ett sätt att få eleverna att lära sig språket. 
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      Ja, det är ju härligt när det surrar av spanska, eller vad det nu är för språk i 
      klassrummet. Det är då man känner att eleverna får ut någonting. Eller när 
      eleverna kanske säger – Jag tycker vi får prata mycket mer nu, vad kul! Eller 
      - Vad bra det här va! Då känner man wow, då har det gått fram! Och att det 
      gör också språket levande att få använda det… att det kanske fastnar bättre när 
      dom får använda det. 
 
 
Vidare berättar L3 att hon tycker att det är självklart att tyngdpunkten skall ligga på den 

muntliga kommunikationen eftersom det är det enligt henne, eleverna kommer att använda sig 

av i framtiden. Målet, menar hon, skulle vara att varje elev får säga någonting under varje 

lektion. När eleverna kommer ut från en spanska lektion ska de ha använt språket, och då ska 

de ha använt det muntligt. 

 
      De är viktigt att eleverna får använda språket och känna det… annars blir 
      språket inte levande (…) 
 

L4 som också undervisar i spanska tycker att den muntliga kommunikationen på målspråket 

har en stor betydelse i språkundervisningen. Hon anser även att eleverna ska bekanta sig med 

språket redan från första början och använder sig då av olika övningar. 

 
      Jag tycker att den muntliga kommunikationen på målspråket har stor betydelse. 
      Jag försöker tillämpa dom tankar redan från första lektionen jag har med mina  
      nybörjar elever… att dom ska säga någonting på språket redan första lektionen. 
      Och sen försöker jag ha någon talövning varje lektion… jag försöker ha ett sånt 
      moment i början av varje lektion där dom får prata med varandra. 
 

 

Under observationen kunde en sådan övning gå till på följande sätt. L4 började lektionen med 

att dela ut lappar till eleverna. De satt redan parvis så hon behövde inte dela in dem. På ena 

sidan av lappen stod det meningar på svenska och på den andra sidan stod det några andra 

meningar på spanska. Övningen gick ut på att eleverna skulle översätta meningar från svenska 

till spanska för varandra dvs elev A översätter en mening från svenska till spanska och elev B 

har den rätta meningen på spanska på sin lapp. Under den här övningen fick eleverna tala fritt 

med varandra och på så sätt kunde de också hjälpa varandra med översättningen och uttalet. 

Exempel på en sådan konversation mellan eleverna är följande två utdrag ur vår observation. 

 
Exempel 1. 
      - Estudio segundo 
      - No… 
      - Estudio segundo año… 
      - No…, det är ord emellan 
      - Ah… estudio el segundo año 
      - Muy bien! 
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Exempel 2. 
      - Mis hermanas es… 
      - No… es är fel 
      - Ah…, hm… 
      - Son 
      - Mis hermanas son…vagas 
     - Si, muy bien! 
 
Under denna övning får eleverna tillfället att tala på spanska samtidigt som de ger varandra 

stöd och hjälp när de fastnar vid något ord eller någon formulering. Konversationerna sker här 

mestadels på spanska och de svenska orden som dyker upp är ett fåtal. 

 

L4 berättar hur hon framförallt vill att eleverna ska våga tala på spanska och våga säga fel för 

enligt henne, finns det alltid en mottagare som förstår vad de vill ha sagt. 

 
      Dom ska våga öppna munnen, det tycker jag är väldigt viktigt… man vågar inte 
      prata om det inte är alldeles alldeles rätt. Det pratar jag ofta med mina elever om 
      att våga säga någonting… våga börja på en mening för det finns alltid någon som 
      tar emot. Våga ner för stupet, ta hoppet, för det är alltid någon som står där nere 
      och tar emot det du vill säga. Om man vågar säga fel och vågar försöka… då är 
      mycket vunnet. 
 

L4 förklarar att hon så ofta som möjligt pratar på spanska med sina elever. Detta gör hon för 

att hon anser att det är av stor vikt att eleverna inte enbart får höra den spanska som finns i 

hörövningarna, utan även får ta del av riktig spanska som för det mesta har högre tempo än 

inspelningarna. 

 
      Jag försöker att prata så mycket spanska så möjligt med eleverna… det tycker 
      jag man ska göra så mycket man orkar. Det tar tid när man ska prata på spanska 
      hela tiden och om man dessutom måste översätta sig själv eftersom inte alla hänger 
      med… så att det är svårt det där. Jag försöker att prata i en så normal hastighet jag 
      kan för att dom ska uppfatta lite snabbare tal än det som finns i läroboken. 
 
 
Hon tillägger att målspråksanvändningen får ett stort utrymme under hennes lektioner och att 

det är viktigt att eleverna genom att använda språket ofta, kommer över den där tröskeln som 

hindrar dem från att tala språket. Hon understryker dock att vill man bli riktigt duktig på att 

tala spanska, då bör man åka till målspråkslandet och träna med riktiga spanjorer. 

 

Resultaten av intervjuerna angående temat om betydelsen av den muntliga kommunikationen 

på målspråket i språkundervisningen, visar på att samtliga lärare anser att den muntliga 

kommunikationen på målspråket har stor betydelse i språkundervisningen. De hävdar alla fyra 

att de strävar efter att eleverna skall få använda språket så mycket som möjligt under 
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lektionerna. Samtliga betonar också vikten av att låta eleverna få höra språket och att de själva 

försöker använda målspråket så ofta de kan. Observationerna visar på att det är skillnad på de 

tillvägagångssätt de använder, men oavsett hur de väljer att utforma sin undervisning är 

grundtanken för de fyra lärarna att eleverna skall få möjligheten att tala på målspråket under 

deras lektioner. 

 

Intervjuerna visar således på att den muntliga kommunikationen på målspråket har stor 

betydelse för lärarna och deras språkundervisning, samt att de själva anser att den får ett stort 

utrymme under deras lektioner. Utifrån de observationer vi utfört kan vi enligt vår mening, 

dra slutsatsen att den del av teorin om mellanrummet som handlar om vikten av att använda 

målspråket i språkundervisningen, inte enbart kan kopplas till lärarnas uppfattning av 

målspråksanvändning, utan även till deras undervisning. Observationerna visar på att eleverna 

får möjligheten att använda språket muntligt och att de även får tala fritt, antingen parvis eller 

i grupp. De får med andra ord använda det främmande språket under olika övningar, men 

även fritt då de får samtala med varandra om något valfritt ämne. 

 

Vår övergripande slutsats i detta avsnitt är att det av vår undersökning framgår att det finns 

spår av resonemanget om mellanrummet hos lärarna samt i deras språkundervisning. 

Följaktligen är förhoppningen med dessa resultat, från både intervjuerna och observationerna, 

att vi även kunnat berika teorin om mellanrummet genom att ge den en mer praktisk 

anknytning till språkundervisningen. 

 

6.3. Beskrivningar av språkundervisningens innehåll 

I mellanrummet framkommer att språkundervisningen skall kunna bidra till 

identitetsutveckling hos eleverna (Tornberg 2000). Detta förutsätter att eleverna får 

möjligheten att komma till tals som autentiska individer och själva bli delaktiga i 

undervisningsprocessen. De skall därmed få möjligheten att kunna göra språket till sitt eget 

och bli engagerade i samtalen under lektionerna (Tornberg 2006). Med andra ord bör 

innehållet i språkundervisningen handla om saker som kan kopplas till elevernas egna 

livsvärld. I följande text redogör vi för de svar vi fick från lärarna angående deras uppfattning 

om språkundervisningens innehåll.  
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6.3.1. Vilken uppfattning finns hos lärarna angående språkundervisningens innehåll? 

L1 hävdar att han under sina lektioner försöker att utgå ifrån eleverna och deras egna 

intressen, men han anser samtidigt att läroboken alltid finns med i grunden som ett sorts stöd 

för eleverna. 

 
      Jag försöker att utgå från vardagssituationer… från aktuella händelser och  
      bearbetar dom på lite olika sätt. Det kan vara en nyhet eller en text ur boken 
      som man bearbetar. Det kan vara ett tema som bearbetas i ett antal olika steg 
      som repeteras som en teateruppsättning. Jag använder boken mycket, men mer 
      som en ledstång för eleverna… att dom har en lärobok som en trygghet för dom. 
 
 

Slutmålet enligt L1, är någon form av samtal inför publik dvs inför hela klassen eller bara 

inför han själv. Han anser att det är viktigt att eleverna innan redovisningen får möjlighet att 

förbereda sig för att de på detta sätt skall känna sig mer trygga när det väl är dags att tala inför 

klassen. 

 

L2 berättar att eleverna brukar få arbeta med olika större teman under lektionerna. På detta 

sätt får eleverna själva leta fram material och bearbeta det själva. Vidare hävdar hon att 

läroboken inte utgör den största delen av materialet i hennes undervisning, men att hon ändå 

använder vissa delar av den 

 
      Vi jobbar ibland med större teman. Just nu till exempel så har vi jobbat större 
      delen av terminen med ett projekt som heter crime. Det är texter som handlar om  
      brott… och då är det naturligtvis det som styr. Eleverna får själva leta upp material 
      dom kan använda.  Jag kör inte boken från början till slut, det hinner jag inte… kanske 
      använder tjugofem procent av boken (…) Kan hända att man har något realiaavsnitt  
      och då får ju det styra. 
 

Enligt L2 kan temat ibland vara helt valfritt och då får eleverna själva bestämma vad de skall 

arbeta med. 

 
      Ibland får de själva välja fritt vad de vill arbeta med. Som nu så ska niorna få 
      göra ett projekt där de får välja vad som helst att fördjupa sig i… då kan det vara 
      någon företeelse i världen man är intresserad av eller en stad, ett land eller en  
      uppfinning… eleverna kommer att få några exempel. Har de då någon hobby  
      som dom brinner för som till exempel fotboll så får de forska om fotboll. 
 

Hon använder sig också av en övning som hon kallar för two minutes talk. Den går ut på att 

eleverna antingen parvis eller i grupp får sitta i ett rum med läraren och prata om något ämne. 

Detta ämne kan antingen vara helt valfritt, vilket innebär att eleverna får prata om vad som 

helst, eller bestämt i förväg beroende på vad de arbetar med. Syftet med denna övning är att 
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läraren skall ställa frågor eller kommentera det eleven säger så att det inte enbart blir en 

monolog utan ett samtal. 

 

Hon tillägger slutligen att det även är viktigt att arbeta med aktuella händelser under 

lektionerna. Därför har de varje vecka en såkallad Quiz, där eleverna får ett papper med 

aktuella kryssfrågor på engelska som de ska besvara. 

 

L3 berättar att hon använder de övningar som finns i läroböckerna en hel del därför att de är 

lätta att applicera på eleverna. Hon menar att övningarna är utformade på ett sätt att det går att 

anpassa dem till eleverna och deras egna intressen och vardagsliv. 

 
      Man kan lätt applicera dom på eleverna. Man kan lätt göra om textens dialoger 
      så att dom passar… eller använda frågorna så att dom passar eleverna så att dom kan 
      fråga varandra… och man kan utgå ifrån, om det finns en text om Spanien, så kan 
      man be eleverna att berätta om Sverige eller om sitt hemland om det nu inte är 
      Sverige. Och om det är en café dialog, ja då kan eleverna göra en egen café dialog. 
      När dom har jobbat med texten kan dom applicera den på sig själva och bara spela 
      upp en egen café dialog där dom själva beställer. 
 

L3 betonar också hur viktigt det är att eleverna är med och deltar och producerar under 

lektionerna. Hon menar att innehållet i språkundervisningen inte enbart bör grundas på 

läroböckerna. Innehållet bör även utgå ifrån elevernas egna intressen och vardag och att de 

samtidigt får använda språket för att beskriva detta, annars är risken stor att det blir ett isolerat 

ämne istället för ett språk med allt vad det innebär. 

 
      Då blir det ju inte som att dom läser något levande… det blir ett ämne, 
      inget mer. 
 

L4 berättar att även hon använder läroböckerna i spanska en hel del i sin undervisning. Hon 

menar att det finns väldigt bra övningar i dagens läroböcker som behandlar just sådana ämnen 

som ungdomarna är intresserade av. 

 
      …och de här böckerna som finns är ju oftast väldigt trevliga och dom är 
      ju anpassade till ungdomarnas egna verklighet. Det finns inga andra typer 
      av böcker tycker jag… utan det är ju sånt ungdomar är intresserade av…  
      vardagsliv och vardagliga samtalsämnen som dom behöver veta om 
      målspråkslandet och sådär Så jag tycker det är jättebra att ha läroboken  
      som stöd. 
 

Samtidigt menar hon att det är bra om man som språklärare kan använda sig av annat material 

i språkundervisningen. Allt behöver inte bygga på lärobokens övningar. 
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      Sen kan man utveckla det själv då… lägga till filmer och bilder och allt  
      möjligt… sånger och musik, man jobbar absolut inte bara med läroboken 
      utan man gör ju mycket annat också. Men den finns där som en slags 
      ryggrad tycker jag i undervisningen. 
 

L4 berättar att hon även använder många övningar som hon utformat själv eftersom hon 

tycker att det dels är roligt att göra egna uppgifter, och dels för att hon tror att det blir roligare 

för eleverna. Men hon understryker att man inte kan hitta på allting själv, det orkar man inte. 

Därför är det bra enligt henne, att ha bra böcker eftersom de utgör ett bra stöd för 

språkundervisningen. 

 

L4 tycker att det är viktigt att eleverna tar eget ansvar under lektionerna, samtidigt som hon 

erkänner att det är väldigt svårt i dagens skola. 

 
      Det brukar ta lång tid innan dom lär sig att ta ansvar. Det tar minst en termin, 
      ibland ett helt år, och vissa lär sig aldrig utan vill bli hårt styrda av läraren om 
      dom ska jobba överhuvudtaget. Men för dom som har kommit på att dom vill 
      lära sig språk och dom tycker att det är spännande… tar dom ansvar och där 
       tar dom för sig på ett helt annat sätt då och blir glada för dom övningar man 
      gör och så. 
 
 

Hon tycker även att eleverna skall få möjligheten att kunna få ta del av autentiskt material i 

språkundervisningen. Det kan då handla om en film eller någon serie hon har spelat in ifrån 

spansk tv. Enligt henne, kan eleverna ibland tycka att det är alldeles för svårt att förstå vad de 

säger, men då brukar hon uppmuntra dem och ge dem råd angående förståelsen av språket. 

 
      Dom kan ibland tycka att det är svårt när materialet är autentiskt. – Åh, vad 
      fort dom pratar, kan dom säga. – Måste spanjorer prata sådär fort? Ja, säger jag, 
      dom pratar sådär fort, men ju mer man jobbar med det ju mer uppfattar man. 
      Sedan får man lära dom också att du kanske inte uppfattar allt men du uppfattar 
      sammanhang. Du lär dig i alla fall något. Man kan ge dom en tidningsartikel 
      ibland och ge dom några frågor på svenska till exempel. Man kan få ut väldigt 
      mycket information genom det lilla man kan… man kan se helheter och sådär. 
 
 
L4 avslutar med att berätta att hon anser att det är av stor vikt att eleverna lyssnar mycket till 

språket och lär sig att uppfatta det. Det är oftast så i det vanliga livet menar hon, man måste 

uppfatta ett språk kanske mer än att tala det. 

 

Resultaten av intervjuerna angående temat om språkundervisningens innehåll visar på att 

lärarna anser att det är bra att utgå ifrån eleverna och deras egna intressen och vardag. 
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Samtliga lärare understryker dock att de även utgår ifrån läroböckerna och att dessa, som L4 

uttryckte det, utgör en slags ryggrad för språkundervisningen. 

Som det framkommer i intervjuerna är deras tillvägagångssätt olika men grundtanken hos 

dem alla fyra är att eleverna skall vara delaktiga i undervisningen. 

 

Av vår undersökning framkommer enligt vår mening att samtliga lärare strävar efter att utgå 

ifrån eleverna när de skall välja innehåll i sin språkundervisning. Resultaten visar på att även 

om de väljer att utgå ifrån läroboken, är det av stor betydelse för dem att övningarna är 

utformade på ett sätt som passar och intresserar eleverna. 

 

Vår övergripande slutsats i detta avsnitt är att det framgår av resultaten att samtliga lärares 

uppfattningar om språkundervisningens innehåll är att innehållet bör baseras på elevernas 

egna intressen, tankar och upplevelser. Det framgår enligt vår mening att det finns kopplingar 

mellan lärarnas uppfattning om språkundervisningens innehåll och den del av teorin om 

mellanrummet som behandlar detta tema. Avsikten är att eleverna skall kunna koppla 

innehållet till sin egna livsvärld och göra det till sitt eget. Detta anser vi besvaras extra tydligt 

av L3, som i intervjun berättar att språket inte blir levande om inte eleverna får delta och 

applicera materialet på sig själva. Hon menar att innehållet bör utformas på ett sätt som gör att 

det går att anpassa dem till elevernas egna intressen och vardagsliv. Risken är annars stor 

enligt henne, att språket bara blir ett isolerat ämne utan någon djupare innebörd. 

 

6.4. Kunskaper om den muntliga kommunikationens betydelse på målspråket i  
       styrdokumenten 

Uttrycket ”använda språket” är något som idag genomsyrar kursplanerna i moderna språk 

2000 (Sundell 2001, s 39). I följande text kommer vi att redogöra för vad lärarna anser om 

betoningen av den muntliga kommunikationen på målspråket i styrdokumenten. 

 

6.4.1. Vilken uppfattning finns hos lärarna angående betoningen av den muntliga 
          kommunikationen på målspråket i styrdokumenten? 

L1 ser dokumenten som ett stöd och en hjälp. Han använder sig utav dem när han arbetar och 

delger dem även till eleverna och föräldrarna. Han tycker att det är bra och ser det som en 

självklarhet att den muntliga kommunikationen på målspråket betonas i de nya kursplanerna. 

 
      Det har alltid varit målet för mig att eleverna ska prata på engelska, det har 
      jag alltid betonat i min språkundervisning. Det är bra att de betonar vikten 
      av att använda målspråket i undervisningen. Vad ska man betona? Att  
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      använda hammare och spik? Det vore ju vansinne. Undervisar man i 
      engelska så känns det klokare att undervisa i engelska. 
 
 

L2 hävdar att styrdokumenten är grundläggande och att det är hennes uppdrag att använda 

dem. Även hon tycker att det är bra att de betonar den muntliga kommunikationen på 

målspråket och understryker att det är dessa mål hon strävar efter i sin undervisning. 
  
      Ambitionen är att jag pratar så mycket som möjligt och att dom pratar så 
      mycket som möjligt på engelska. De ska liksom duschas med engelska hela 
      tiden. Det är bra tycker jag att dom betonar målspråksanvändningen i  
      Språkundervisningen… det är viktigt (…) 
 

L3 säger att hon ser betoningen av den muntliga kommunikationen på målspråket i 

styrdokumenten som en självklarhet. 

 
      Ja, jag tycker det är jättebra. Det är självklart att man ska betona den 
      muntliga kommunikationen… det är ju det som eleverna kommer använda 
      sig av. Jag tycker att den delen av styrdokumenten är helt logisk. 
 
 
L4 anser även hon, att betoningen av den muntliga kommunikationen på målspråket i 

styrdokumenten är bra. Hon strävar efter att eleverna skall få tala så mycket som möjligt 

under hennes lektioner, men hon förklarar samtidigt att det inte alltid är enkelt att nå dessa 

mål i verkligheten. 

 
      Jag tycker det är jättebra. Det är viktigt att få dom att prata som sagt…  
      Sen hur man gör övningar och pratövningar så är det ju olika för olika 
      elever. Många säger att – Jag vill prata, det är viktigast. Men sen när dom 
      verkligen får en pratövning så är det inte alla som går in för det sådär 
      väldigt entusiastiskt. En del kan lägga det åt sidan så kommer jag och 
      säger – Nu skulle ni prata. – Ja, men vi ska göra det här först. Nä, säger 
      jag då, nu gör ni det här. Så att, så är det i verkligheten. 
 
 
Resultaten av intervjuerna angående betoningen av den muntliga kommunikationen på 

målspråket i styrdokumenten, visar på att samtliga lärare anser att det är bra att kursplanerna 

betonar målspråksanvändningen i språkundervisningen. Alla fyra lärare understryker att det är 

viktigt att eleverna får prata på målspråket och att det är självklart att detta skall betonas i 

styrdokumenten. Enligt vår mening framgår det i resultaten att lärarnas uppfattningar om 

betoningen av den muntliga kommunikationen på målspråket i styrdokumenten är positiva. 

Samtliga tycker att det är bra och att de själva strävar mot dessa mål i sin undervisning. 
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Vår övergripande slutsats i detta avsnitt är att resultaten visar på att lärarna är insatta i de nya 

målen i kursplanerna och att de själva ser dessa mål angående användningen av målspråket i 

språkundervisningen som betydelsefulla för elevernas lärande av språket. 
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7.  Diskussion 
Avsikten med studien var att undersöka om det finns några spår av resonemanget om 

mellanrummet hos lärarna och i de klassrum vi har valt att observera. Vi valde då att utgå 

ifrån fyra frågeställningar. Enligt vår mening har vi uppnått vårt syfte i det avseende att vi har 

fått svar på våra frågeställningar samt att vi utifrån observationerna har kunnat ge en bild av 

hur mellanrummet kan komma till uttryck i ett praktiskt pedagogiskt 

undervisningssammanhang. Vi är dock medvetna om att vi i denna undersökning inte kan dra 

några generella slutsatser eftersom vi enbart har valt att intervjua fyra lärare samt observera 

fyra lektioner. 
 

I följande text kommer vi att kommentera och diskutera kring de resultat och slutsatser vi 

kommit fram till i vår undersökning. Detta gör vi dels utifrån valda delar av refererad 

litteratur och dels utifrån våra egna reflektioner. Vi har valt att dela in detta avsnitt i tre delar 

vilka motsvarar de tre teman vi utgått ifrån i våra intervjuer. Resultaten från observationerna 

som motsvarar frågeställning fyra har vi valt att integrera i första temat eftersom vi anser att 

det ger en tydligare bild av hur mellanrummet kommer till uttryck. 

 
7.1 Uppfattningar om den muntliga kommunikationens betydelse på målspråket i 
      språkundervisningen 

I teorin om mellanrummet betonas vikten av att eleverna skall kunna få möjligheten att tala på 

målspråket under lektionerna (Tornberg 2000). Resultaten vi har kommit fram till i vår 

undersökning visar på att samtliga lärare anser att den muntliga kommunikationen på 

målspråket har stor betydelse för språkundervisningen. Även om deras tillvägagångssätt och 

övningar skiljer sig åt i vissa avseenden, är grundtanken ändå att eleverna skall få använda 

språket under lektionerna. 

 

En tanke med teorin om mellanrummet är också att eleverna skall kunna tala fritt med 

varandra på målspråket (Tornberg 2000). Kommunikationen ses här inte enbart som ett 

undervisningsmål, utan som en princip för undervisning som syftar till att inte bara utveckla 

kommunikativ förmåga på målspråket, utan även till att vara en plats där ömsesidig 

kommunikation äger rum. För att kunna uppnå detta menar Åberg (2006), måste läraren 

släppa kontrollen över samtalen i klassrummet. För att eleverna skall kunna använda språket 

fritt och göra det till sitt eget enligt henne, måste oordning få existera så att samtalen inte 

kollapsar utan istället frodas. 
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Samtliga lärare hävdar under intervjuerna att de tycker att den muntliga kommunikationen på 

målspråket får ett stort utrymme i deras undervisning. I resultaten av observationerna framgår 

det att lärarna genom de övningar de använder under lektionerna, ger eleverna möjligheten att 

tala på målspråket. Vi anser att de resultat vi uppnått genom observationerna, visar på att 

lärarna i viss mån släppte kontrollen i klassrummet. Vissa gjorde det mer än andra och då 

förekom inte ens handuppräckning. Att oordningen och kaoset trots detta uteblev under denna 

lektion, kan enligt vår mening bero på att läraren redan från första början gjort klart för 

eleverna vad som gäller när det är dags för den sortens övningar. 

 

Tre av lärarna tar upp de fyra momenten tala, läsa skriva och höra som betydelsefulla delar i 

språkundervisningen. En av lärarna understryker att man inte får se dessa moment som 

separata delar utan att de måste ses som en helhet. Detta är något som även Lindberg (1996) 

tar upp. Hon menar att den kommunikativa förmågan inte kan brytas ned till enskilda 

beståndsdelar bestående av ord, fraser och grammatiska strukturer. Eftersom språkets olika 

delar är sammanflätade och beroende av varandra måste man se språket som en helhet. 

Lindberg anser också att det krävs en sammansatt och kreativ språklig förmåga där alla delar 

utvecklas och fungerar i ett samspel med varandra för att kommunikation skall kunna uppstå. 

Även Eriksson och Jacobsson (2004) menar att språket skall ses som en helhet, och de 

understryker att alla samtal i princip innehåller grammatik och att detta på så sätt resulterar i 

att eleverna även övar grammatik genom samtal. 

 

Vi anser att språket bör ses som en helhet och inte som bestående av separata delmoment som 

måste bearbetas var och ett för sig. Risken i det senare fallet är då enligt vår mening, att 

eleverna upplever språket som något statiskt istället för att se det som något som uppstår i ett 

samspel och hela tiden utvecklas. Enligt Tornberg (2000) kan mellanrummet enbart existera 

så länge som flerstämmighet tillåts i klassrummet. Med andra ord måste språkundervisningens 

utformas på ett sådant sätt att den inte bara skapar några få tillfällen där eleverna får använda 

målspråket, utan att målspråksanvändningen istället utgör själva grunden samt att eleverna får 

vara delaktiga genom att samtala med varandra och göra språket till sitt eget 

 

7.2. Beskrivningar av språkundervisningens innehåll 

I mellanrummet framkommer att språkundervisningen skall kunna bidra till 

identitetsutveckling hos eleverna (Tornberg 2000). Eleverna skall kunna göra språket till sitt 

eget och bli engagerade i samtalen. Innehållet skall enligt Tornberg relateras till människorna 



 49

som möts här och nu, till deras tankar om den värld de lever i, deras drömmar samt till deras 

föreställningar. Resultaten vi har kommit fram till visar att samtliga lärare försöker att utgå 

från elevernas egna intressen i språkundervisningen. De anser också att det är viktigt att 

materialet och innehållet är aktuellt och att eleverna ibland själva även får välja vad de vill 

arbeta med under lektionerna. Alla fyra lärare betonar dock att läroboken alltid finns där som 

en ryggrad för undervisningen och även som en trygghet för eleverna.  

 

Som vi tidigare nämnt skiljer sig lärarnas tillvägagångssätt och övningar åt, men 

utgångspunkten är ändå densamma; att innehållet skall baseras på elevernas eget vardagsliv 

och intressen. Eriksson och Jacobsson (2004) är överens om att lärarna skall försöka så långt 

det är möjligt, att eleverna själva får använda målspråket och tala om sådant som angår dem 

själva, samt ge dem tillfällen där de får vara med och skapa innehållet. Vi anser att innehållet i 

språkundervisningen har stor betydelse för elevernas engagemang. Vi tror att om innehållet 

ligger för långt ifrån elevernas verklighet, är risken stor att detta kan leda till att de inte blir 

lika delaktiga och intresserade av språkinlärningen. Eriksson och Jacobsson (2004) skriver att 

inlärningen blir mer meningsfull när eleverna själva deltagit i planeringen eller själva planerat 

vad de skall göra.  

 

7.3. Kunskaper om muntlig kommunikation på målspråket i styrdokumenten 

I sin avhandling om språkundervisning i mellanrummet redogör Tornberg (2000) för de 

förändringar som skett i kursplanerna och att den muntliga kommunikationen på målspråket 

betonas i större utsträckning i dagens styrdokument. I resultaten framgår det att samtliga 

lärarna tycker att det är bra att målspråksanvändningen betonas och att de själva har som mål 

att alla elever skall få prata på målspråket. Detta anser vi kan ha betydelse för 

språkundervisningen eftersom vi lever i ett alltmer internationaliserat samhälle där det ställs 

allt högre krav på den enskilde individens förmåga att kommunicera. Att kunna kommunicera 

muntligt på ett främmande språk innebär enligt vår mening, en stor tillgång eftersom fler 

dörrar öppnas ut till världen. Förskjutningen som har skett i styrdokumenten ligger i tiden och 

är enligt oss något som språkundervisningen bör ta hänsyn till nu och i framtiden. 

Undervisningen bör således utformas på ett sådant sätt att målen angående den muntliga 

kommunikationen på målspråket i kursplanerna, går hand i hand med det arbetssätt läraren 

väljer att använda.  
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8. Avslutande ord 
Enligt vår mening framgår det av vår undersökning att det finns spår av mellanrummet hos 

lärarna och i deras klassrum. Vi anser därmed att vi har kunnat berika teorin om 

mellanrummet genom att tillföra en mer praktisk pedagogisk anknytning. Det betyder att vi på 

detta vis har kunnat ge en bild av hur teorin omsätts i en undervisningssituation. Vi vill dock 

än en gång poängtera att vi endast har valt att utgå ifrån den del av teorin som behandlar 

målspråksanvändningen i språkundervisningen. Det skulle vara intressant att i framtiden 

utforska de delar av teorin om mellanrummet som vi inte har behandlat i vår studie. I teorin 

behandlas även kultur, politik och demokrati. Vi anser att det vore intressant att studera hur 

dessa delar av teorin skulle kunna omsättas i praktiken.  

 

Vidare vore det intressant att göra en jämförande studie där olika språk i språkundervisningen 

jämförs med varandra utifrån teorin om mellanrummet. Finns det någon skillnad på hur 

mellanrummet framträder i olika språk? I så fall hur och på vilket sätt? 

 

Som vi tidigare nämnt i vår inledning har vi under studiens gång noterat att det inte finns 

någon forskning som behandlar den praktiska delen av målspråksanvändningen i teorin om 

mellanrummet. Vi har utifrån resultaten kunnat påvisa att mellanrummet kommer till uttryck 

hos lärarna och i klassrummen. Dessutom har vi enligt vår mening, givit teorin om 

mellanrummet en praktisk pedagogisk anknytning. Enligt vår uppfattning har vi kunnat berika 

teorin om mellanrummet. Med dessa resultat är således förhoppningen att vi på något sätt 

skapat öppningar för nya tankar och reflektioner kring den muntliga kommunikationen på 

målspråket i språkundervisningen. 

 

 

 

. 
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10. Bilagor 
Intervjufrågor 

Inledningsfrågor 

1) Hur länge har du arbetat som lärare? 

2) Vilka åldrar undervisar du i? 

3) Vad innebär det för dig att kunna ett språk? 

Huvudfrågor 

1) Hur ser du på den muntliga kommunikationen på målspråket i språkundervisningen? 

2) Hur stor betydelse har den muntliga kommunikationen på målspråket i 

språkundervisningen för dig? 

3) Hur skulle du vilja beskriva din språkundervisning? 

4) Hur vikigt är det för dig att eleverna får tala på målspråket under lektionerna? 

5) Hur arbetar du med den muntliga kommunikationen på målspråket i 

språkundervisningen? 

6) Har du som mål att eleverna skall få tala på målspråket under lektionerna? 

7) Om ja, varför? 

8) Om nej, varför inte? 

9) Hur stort utrymme får den muntliga kommunikationen på målspråket i 

språkundervisningen? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi tänkte nu övergå till några frågor om språkundervisningens innehåll. 

10)  Vad talar ni om i din språkundervisning? 

11)  Utgår du ifrån eleverna själva, som t ex deras intressen, vardagsupplevelser och 

reflektioner? 

12)  Om ja, på vilket sätt? 

13)  Om nej, varför inte? 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Vi tänkte nu övergå till några frågor om styrdokument och språkundervisning. 

      14) Hur ser du på dessa dokument? 

15)  De nya kursplanerna betonar vikten av användningen av målspråket i 

språkundervisningen; hur har detta påverkat dig? 

16)  Tycker du att det är bra att de betonar vikten av användningen av målspråket i 

språkundervisningen? 
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17)  Om ja, varför? 

18)  Om nej, varför inte? 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) Vill du tillägga något? 
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