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Miyuki Eriksson 

Sammanfattning 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vad svenska skolans läroplan och kursplan säger om 
vikten av kommunikation i klassrummet, och hur man arbetar muntligt och skriftligt med att utveckla 
elevens kunskap samt vilka aktiviteter som kan stärka elevens språkliga medvetenhet. Efter en 
litteraturstudie av läroplan, kursplan, historisk forskning och språkdidaktiska metoder genomfördes en 
enkätundersökning med fem öppna frågor till elever som läser japanska som modernt språk i 
gymnasieskolan, med syftet att ta reda på deras inlärning och åsikter om studier och lektioner i 
japanska.   

Litteraturundersökning visar tydligt på vikten av kommunikation i språkundervisning i svensk 
gymnasieskola. Läroplanen och kursplanen betonar att muntlig kommunikation är viktigt, men 
skriftlig kommunikation är lika viktigt när det gäller avancerad nivå. Samtidigt är det viktigt att 
eleverna lär sig om kulturen där målspråket talas, då underlättas kommunikationen på språket. Ur 
analysen av enkätundersökningen framgår att eleverna tycker olika om vad som är svårt eller lätt för 
dem under lektionen och det är också varierat vad de har lärt sig under lektionen. De flesta eleverna 
tycker att det är viktigt att repetera och öva för att behärska språket. IKT-användning och grupparbeten 
är också bra alternativ för val av aktiviteter som kan stärka elevens språkliga medvetenhet.  

Sammanfattningsvis visar studien vad kursplan, tidigare forskning och elever tycker, vad som är 
viktigast i språkundervisningen för att utveckla elevens språkliga medvetenhet i både tal och skrift. 
Under lektionerna i japanska på gymnasiet behövs det tränas på tal/hör i första hand, men skriva/läsa 
är också viktigt för att kunna få ett bättre betyg. För att kunna utveckla deras språk är det obligatoriskt 
att veta om språklig medvetenhet, och det finns olika sätt att lära sig om det. 
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Inledning  
I mitt självständiga arbete kommer jag att skriva om vikten av kommunikation under lektionerna och 
utvecklingen av elevernas språkliga medvetenhet i språkundervisning. Jag har valt detta ämne för att 
det intresserar mig och det är en frågeställning som jag möter i mitt dagliga arbete som språklärare i 
gymnasieskolan. 

 

Jag började undervisa japanska som modernt språk på en svensk gymnasieskola 2004. Sedan dess har 
jag undervisat i fler grundskolor, gymnasieskolor och studieförbund. Under tiden har jag märkt att 
eleverna inte tycker om att sitta och lyssna och anteckna som jag gjorde när jag var elev i Japan. När 
jag läste engelska på högstadiet och gymnasiet i Japan studerade vi mest glosor, grammatik och 
läsförståelse. Jag kommer ihåg att ingen undervisning i muntlig kommunikation på engelska fanns på 
den tiden. Det kan bero på att det finns inträdesprov i Japan och både lärare och elever tyckte att det 
viktigaste under en engelsklektion var att träna upp grammatik och läsförståelse för att klara av det 
skriftliga inträdesprovet. Under mina studier på grundskole- och gymnasienivå i Japan i slutet på 70-
talet till början på 80-talet fanns det faktiskt lärare i engelska som inte kunde tala engelska.  

 

Jag har träffat ett antal utbyteselever som har kommit från japanska gymnasieskolor till svenska 
gymnasieskolor. De sade att en språklektion i Sverige var helt annorlunda än i Japan. Det är 
häpnadsväckande för dem att svenska elever kan tala främmande språk mycket bra. I deras skola har 
de knappt muntliga övningar under lektionen och de flesta eleverna vågar inte tala engelska. Det var 
på samma sätt på min tid i japanska skolan. De sade att en språklektion i svenska gymnasieskolan inte 
var riktiga studier. De uttryckte vidare att studier betydde att man skriver och läser. Det kändes inte att 
det var studier när man talade fritt i klassrummet. 

De konstaterade ändå att svensk språkundervisning var bra, för att eleverna kan verkligen uttrycka sig 
muntligt, medan det är synd att man inte efter att ha studerat ett främmande språk i en japansk skola 
kan tala språket. Det kan vara så efter många års studier. 

 

Det var inte så konstigt att svenska elever blev missnöjda när jag undervisade på samma sätt som 
lärarna gjorde i min skola i Japan.  Där skriver läraren mycket på tavlan och läraren berättar på 
japanska hela tiden under lektionen. En språklektion i Sverige lägger däremot mycket vikt på muntlig 
kommunikation. Under lektioner i svenska skolor kände jag också att många svenska elever ville i 
första hand ha muntlig interaktion. Eleverna ser fram emot att kunna kommunicera muntligt på 
japanska. Nu funderar jag på hur jag ska formulera undervisningen i moderna språk i Sverige på det 
sätt som bäst tillfredställer både läroplanen, kursplanen och eleverna. 

 

Jag vill ta reda på hur undervisningen i svenska skolor lägger vikt på kommunikativ förmåga och hur 
läraren under lektionen kan utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Jag kommer säkert ha nytta av 
den här studien i mitt vardagliga arbete, då den kommer att utveckla min undervisning i språk.  
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Bakgrund 
Tidigare var det så att även i svenska skolor dominerade läs och skrift under lektioner i moderna språk. 
Enligt Tornberg (2010) var undervisning i främmande språk i läroverken under mitten av 1800-talet 
något som riktade sig till blivande män som tillhörde en samhällelig elit. Det var en inriktning där 
läroverken hävdades som förmedlare av ett kulturarv. De läste språk som latin och gammal grekiska 
som man inte längre talar vardagligt. Då kan man undra vad som är grunden till språkundervisningen i 
svenska skolor idag. Det finns tre styrdokument som styr dagens språkundervisning i svenska grund- 
och gymnasieskolor. De är Lpo 94 (1994 års läroplan), Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) och Lpf 94 
(1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna). 

 

Tornberg (2010, s. 32) säger: ”Samhällets syn på vad som är viktig kunskap uttrycks officiellt via 
läroplanerna och kursplanerna i föreskrifter om vad undervisningen skall handla om, d.v.s. om 
undervisningens innehåll.”  

 

En Europeisk referensram 
 

Europarådet har konstruerat Common European Framework of Reference for languages under arbetet 
kring språkundervisning och språkinlärning under 1990-talet. En svensk version Gemensam europeisk 
referensram för språk utkom i januari 2009.  

 

Referensramen är ett ramverk för språkundervisning, inlärning och bedömning av 
språkkunskaper som definierar och förklarar språkliga aktiviteter och sammanhang för olika 
målgrupper. Syftet med Referensramen har varit att skapa ett system som är välkänt och som 
gäller för hela Europa (Uppsala universitet, 2010).   

 

Den svenska läroplanen (Lpf 94) och kursplanen har också anpassats till detta. 

  

Nyckelkompetenser för livslångt lärande - En Europeisk referensram berättar om denna referensram 
som alla skolor i EU länder strävar efter. Kommunikation på främmande språk är en av de åtta 
nyckelkompetenserna. Den säger att väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna 
kompetens innebär att ... :  

”… personen besitter vissa kunskaper när det gäller ordförråd och funktionell grammatik och han eller 
hon är medveten om de olika formerna av verbal interaktion och vad som kännetecknar olika 
stilnivåer” (GD, 2007). 
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Här står om vikten av ordförråd och grammatik, och även att eleverna måste vara medvetna om 
skillnaden mellan modersmål och målspråk eller mellan olika språk. Vidare innehåller referensramen 
följande: 

Väsentliga färdigheter avseende språk består för det mesta i förmågan att förstå talade budskap, att 
inleda, upprätthålla och avsluta samtal samt att läsa, förstå och producera texter anpassade efter 
individens behov. Här betonas kommunikation, och speciellt den muntliga kommunikationens 
betydelse. Där rekommenderas också att läraren under lektionen använder IKT (Information och 
kommunikationsteknik) som hjälpmedel för att eleverna ska lära sig ett levande språk. När eleverna 
studerar främmande språk så lär de sig om olika kulturer och får en förståelse samt en positiv attityd 
till kulturell mångfald och interkulturell kommunikation (ibid).  

 

I kursplanen för moderna språk till den nya läroplanen GY11 (Den nya gymnasieskolan) 
rekommenderas användning av olika media i undervisningen. Den nya kursplanen handlar mycket om 
levande språk och speciellt talat språk. Den rekommenderar att läraren använder levande läromedel 
från film, sånger, skyltar, reklam, internet och andra medier. Det här är målen för moderna språk enligt 
den Europeiska referensramen, och det står ungefär samma sak i de svenska styrdokumenten.  

 

Styrdokument 
 

Skolan är en organisation som styrs av politiska beslut i riksdag och kommuner. Lärarna som arbetar i 
de svenska skolorna strävar efter att förverkliga målen i läroplanen (Lpf 94). I det följande undersöks 
vad som sägs i läroplanen, kursplanen och i betygskriterierna för moderna språk. Studien vill visa vad 
som sägs om kommunikativ förmåga och dess utveckling i undervisning i moderna språk.  

 

Moderna språk i LPF 94. 

 

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 2000) säger först och främst att det 
offentliga skolväsendet vilar på demokratisk grund. Skolan skall främja förståelse för andra människor 
och förmåga till inlevelse. Den skall vara öppen för skilda uppfattningar och undervisningen anpassas 
till varje elevs förutsättningar.  

Vilken kunskapssyn har läroplanen? Enligt Tholin (2006) är det varken Skolverket eller 
Utbildningsdepartement som anger vilka teoretiska traditioner eller vilken kunskapssyn läro- och 
kursplaner bygger på. Det torde emellertid vara relativt okontroversiellt att hävda att den nuvarande 
tankekonstruktionen i mycket hög grad bygger på en kognitivistisk idétradition (Tholin, 2006). Tholin 
menar att läroplanen är lik Piagets kognitivistiska teori som säger att eleverna själva söker kunskap 
och arbetar på egen hand.  

Under rubriken Kunskaper i Lpf 94 står det : 

”skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och specialutformade program 
samt den gymnasiala vuxenutbildning ... har kunskaper om internationell samverkan och globala 
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samband och kan bedöma skeenden ur svenskt nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv” 
(Skolverket, 2006). Här ser man att det läggs vikt vid kommunikation och förståelse för olika kulturer 
som eleverna brukar läsa om i ämnet moderna språk.  

 

I kursplanen för MSPR 1201 – Moderna språk steg1 finns åtta punkter för vilka mål som eleverna 
skall ha uppnått efter avslutad kurs. De första tre punkterna handlar om vikten av muntlig 
kommunikation. Det sägs i de första tre punkterna att eleven skall kunna förstå det mest väsentliga i 
tydligt tal i lugnt tempo med enkla instruktioner och beskrivningar inom för eleven välbekanta 
områden. Eleven ska kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen och kunna i 
enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra (Skolverket, 2000). Här visar kursplanen 
tydliga mål som eleverna ska ha nått inom muntlig kommunikation på moderna språk efter kursen.  

Den fjärde och den femte punkten handlar om skriftligt språk. När det gäller läsförståelse måste elever 
kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar. När 
det gäller uppsatsskrivning ska eleverna kunna göra sig förstådda i skrift i mycket enkel form för att 
meddela något. Kursplanen kräver inte så mycket när det gäller skriftligt språk, utan det räcker att 
förstå enkla instruktioner och beskrivningar samt att kunna skriva enkla meddelanden.  

Den sjätte punkten är att förstå landets kultur och deras språk. Elever ska kunna känna till något om 
vardagslivet i något land där språket används.  Det är också viktigt i språkundervisningen att undervisa 
om kultur och sedvanor, eftersom språk och kultur har ett starkt samband. Man kan inte lära sig ett 
språk utan att ha förståelse och kunskap om kulturen i det land där språket talas (ibid). 

 

Den sjunde punkten säger att eleven ska kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord 
och fraser går till (Skolverket, 2000). Grammatik och glosor är nödvändiga att lära in, annars kan man 
inte utveckla sin förmåga att tala och skriva ordentligt. Enligt det synsätt som finns i japanska skolor 
räknas den här delen som riktiga ”studier”, d.v.s. eleverna sitter vid skolbänken och memorerar. Det 
har vi ägnat oss mycket åt i den japanska skolan. Sista punkten är om arbetsuppgifter, att både 
muntligt och skriftligt kunna genomföra korta, enkla, uppgifter i samarbete med andra eller på egen 
hand. Av de åtta punkterna handlar fyra punkter om muntlig kommunikation. De betonar förståelse av 
det talade ordet och samtalet. Kursplanen tar upp muntligt språk mer än skriftligt språk. Det ser ut som 
det läggs en större vikt vid muntligt språk i kursplanen (ibid). 

 

När det gäller betygskriterier i moderna språk måste eleverna tillfredställa de åtta punkterna för att bli 
godkända i ämnet (Skolverket, 2000). För att få bättre betyg måste de kunna mer på de följande fyra 
punkterna, och två av de fyra punkterna är angående muntlig kommunikation. Väl Godkänd (VG) 
kräver att eleven kan förstå huvudinnehållet i enkelt tal om för eleven kända förhållanden. Eleven skall 
även förstå tal i något snabbare tempo. 

Eleven skall muntligen göra sig förstådd i konkreta vardagssituationer samt kunna använda sig av 
artighetsfraser och idiomatiska uttryck, exempelvis uttryck för att hälsa, ta avsked eller presentera 
något. Eleven skall även kunna be om förklaringar och förtydliganden. Dessutom krävs för att få 
Mycket Väl Godkänd (MVG) att eleven kan använda sig av några strategier för att uttrycka sig i olika 
vardagssituationer. Det behövs mer variationer och en mer avancerad kommunikativ förmåga för att få 
MVG (ibid). 
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När det gäller skriftlig förmåga ska eleven kunna tillgodogöra sig huvudinnehållet i enkla skriftliga 
meddelanden av olika slag, och kunna skriva enkelt och begripligt om sig själv eller någon annan och 
utbyta skriftlig information om egna intressen (Skolverket, 2000). För att få VG, ska eleven kunna 
tillgodogöra sig huvudinnehållet i enkla brev och utbyta skriftlig information om egna och andras 
intressen. För att få MVG ska eleven kunna uttrycka sig klart och tydligt.  

Det innebär att eleverna ska få olika betyg beroende på hur de uppnår målen som fastställts på de här 
fyra punkterna. De måste muntligen kunna uttrycka sig mer flytande och det krävs mer skriftligt 
kunnande för att få bättre betyg. Variation, korrekthet och flytande tal är viktiga faktorer för att få 
bättre betyg i språkämnet (ibid). 

 

Moderna språk i GY11. 

 

Från och med höstterminen 2011 ska gymnasieskolan använda en ny läroplan GY11. Den nya 
kursplanen har mer detaljerade förklaringar angående ämnets syfte, innehåll och betygskriterier än 
tidigare kursplan. 

Angående ämnets syfte säger kursplanen att eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i 
funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket, 
2011). En allsidig kommunikativ förmåga betyder att denna innefattar dels reception, som innebär att 
förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och 
samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 
mottagare (ibid). Här kan man se att den nya kursplanen betonar kommunikation på målspråket. Den 
rekommenderar att använda målspråket så mycket som lärare och elever kan. 

Här rekommenderas att undervisningen ska i all väsentlighet bedrivas på målspråket. Dessutom säger 
den att:  

 ”I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att 
uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga 
att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när 
språkkunskaperna inte räcker till” (Skolverket, 2011). 

 

Det betyder att en av språklektionens funktioner är att lära ut kommunikation så att eleverna på olika 
sätt kan utrycka sin åsikt och sin känsla, både verbalt och icke verbalt. I kursplanen för moderna språk 
steg1, är ett centralt innehåll flera detaljer angående: 

- Kommunikationens innehåll (personlig information, vardagsliv och levnadssätt) 

- Reception (olika medier som internet och film, dialoger och samtal, berättelser och annan fiktion, 
sånger) 

- Produktion och interaktion (presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar) 

(Skolverket, 2011). 
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Här finns också avsnitt om betydelsen av IKT-användning. Den rekommenderar att läraren och 
eleverna använder levande media t.ex. internet i språkundervisningen. När kursplanerna i moderna 
språk i Lpf 94 jämförs med GY11 märker man att fokus på kommunikation fortfarande finns kvar. 

I GY11 finns det ett ännu mer detaljerat innehåll när det gäller betygskriterier. Syftet är att utveckla en 
mer allsidig kommunikativ förmåga hos eleverna. 

Tornberg (2010) anför att forskning inom pragmatik, sociolingvistik och kulturantropologi sedan länge 
på olika vägar skapat en medvetenhet om att kommunikation inte i första hand är en 
språkfärdighetsfråga utan snarare kan betraktas som ett uttryck för språklig interaktion, d.v.s. för 
mänskligt handlande i olika sociala situationer.  

 

Nu har en förmåga att kommunicera över gränserna blivit viktigare. En ny tendens är att kursplanen 
talar om vikten av språklig medvetenhet redan i steg 1. Den säger att undervisningen dessutom ska 
bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och 
utanför undervisningen (Skolverket, 2011).   

 

Tidigare forskning 
Både den europeiska referensramen och de svenska kursplanerna har lagt vikt på kommunikativ 
förmåga i moderna språk. Vad är deras teoretiska begrepp? Hur kan man utveckla kommunikativ 
förmåga? Vissa svar finns möjligtvis i tidigare forskning. 

Språkforskning 
 

Behaviorism 

Människosynen inom behaviorismen kännetecknades av att människan uppfattades som passiv och 
praktiskt taget helt styrd av miljön (Hwang & Nilsson, 2003). Inlärningspsykologer förklarade att 
vissa beteenden är den omedelbara orsaken till detta och de beteendena är beroende på vilka 
konsekvenser de för med sig och vilka faktorer i miljön som fungerar för att förstärka dessa beteenden. 
Pavlov representerar klassisk betingning. Hans studie angående förhållandet mellan hund och saliv 
(Pavlovs hundar) är ett känt exempel på stimuli och respons (ibid).  

 

Skinner är också en känd företrädare för den här inlärningsteorin (Hwang & Nilsson, 2003). Hans 
form av inlärning kallas instrumentell betingning. Det finns skillnad mot klassisk betingning där man 
reagerar automatiskt på stimuli. Skinner menade att det finns två sorter av betingning nämligen positiv 
förstärkning och negativ förstärkning. Positiv förstärkning kan t ex. vara en lyckokänsla, ett bra betyg 
eller ett tillfredställt behov. När en sådan positiv förstärkning infinner sig, så blir det roligare att 
upprepa beteendet. Negativ förstärkning minskar sannolikheten för att beteendet ska upprepas.    
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 ”Man kan använda ett system av positiva förstärkningar eller belöningar för att träna en människa 
eller ett djur till att utföra ett beteende” (Hwang & Nilsson 2003, s. 32). Skinner säger också att en 
förstärkning som bara kommer då och då, och alltså inte alltid, är mycket svårare att utsläcka. När det 
aldrig kommer någon belöning kan beteendet försvinna, vilket kallas utsläckning (ibid). 

 

Universal grammer 

Kommunikativ kompetens är ett av de viktigaste begreppen i dagens språkundervisning (Hwang & 
Nilsson, 2003). Det syns tydligt i både den europeiska referensramen och i svenska kursplaner. Det här 
kompetensbegreppet diskuterade Chomsky på 1960-talet. Enligt Chomsky innebär det från en 
språkvetenskaplig utgångspunkt förmågan att förstå och själv göra sig förstådd på ett främmande 
språk. Till kompetensen hör både lingvistisk, pragmatisk och strategisk kompetens liksom kunskapen 
om de sociokulturella faktorer som påverkar kommunikationen i målspråkslandet och förmågan att 
anpassa sig till dessa faktorer (ibid). 

 

Från utbildningsfilosofisk utgångspunkt ses den kommunikativa kompetensen bl.a. som förmågan att i 
emancipatoriskt syfte sätta in språkligt korrekta yttranden (talhandlingar) i ett verklighetssammanhang 
(Tornberg, 2010). Emancipatoriskt innebär att någon frigör sig från någon form av beroende. 
Kompetens, den infödde talarens förmåga att avgöra vilket satser i språket som är grammatiskt 
korrekta och att själv bilda grammatiskt korrekta satser (Tornberg, 2010). 

 

Kognitiva perspektiv 

Tholin (2006) säger att dagens läroplan är lik Piagets kognitiva teori som säger att eleverna själva 
söker kunskap och arbetar på egen hand.  

Med kognitiv teori menas ”De kognitiva teoriernas fokus ligger på hur människans tankeprocesser är 
uppbyggda och hur de utvecklas, hur de påverkar uppfattningen och förståelsen av omvärlden samt 
hur allt detta slutligen påverkar beteendet ” (Hwang & Nilsson 2003, s. 45).  

 

Säljö (2000) beskriver konstruktivismen det element i kognitivismen som fått störst inflytande vad 
gäller synen på lärande. Där betonas att individen inte passivt tar emot information utan själv genom 
sin egen aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden.  Vidare berättar han att det i Piagets syn på 
lärande, som tydligt skiljer honom från många andra i den rationalistiska traditionen, är hans ständiga 
betoning av att barn måste vara aktiva och tillåtas göra egna fysiska och intellektuella erfarenheter för 
att utvecklas. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij är känd för sitt sociokulturella perspektiv. Det sociokulturella perspektivet har utvecklats 
utifrån hans teorier om omgivningens och språkets betydelse för tänkande och lärande. I kontrast till 
kognitivistiska teorier betonas i det sociokulturella perspektivet det sociala, det kulturbundna och det 
språkligt interaktiva i allt vårt lärande och i vårt tänkande om den värld vi lever i (Tornberg 2010). 
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Vygotskij menade att barnet aktivt bygger upp sin kunskap om världen. Vad han ville betona var att 
barnet även ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang (Hwang & Nilsson, 2003). 

 Säljö (2000) säger: 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför 
kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen 
utvecklar kunskaper och färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de 
föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att 
utskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation. Barnet föds 
på detta sätt in i interaktiva och kommunikativa förlopp som redan pågår och i dessa förlopp 
finns perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden redan inbyggda (Säljö 2000, s. 37). 

 

Enligt Vygotskij är barnets utveckling helt beroende av vilken kulturell situation det växer upp i, det 
vill säga att utvecklingen är kulturspecifik (Hwang & Nilsson 2003, s. 49). Här skiljer han sig från  
Piaget som säger att den stora delen av utvecklingen är universell, och alla barn går igenom samma 
stadier vid samma tidpunkt. När det gäller språk och tänkande är Vygotskij överens med Piaget om att 
barnen inte tänker på samma sätt som vuxna gör, men barns sätt att tala har enligt Vygotskij inte något 
egocentriskt över sig. Vygotskij anser att alla former av tänkandet är en form av handlingen (ibid). 

 

Vygotskijs teori antar att kognitiv utveckling inklusive språklig utveckling uppkommer som ett 
resultat av social interaktion (Lightbown & Spada, 2003). I hans teori fästs större vikt vid själva 
samtalet och studier sker genom den sociala interaktionen. Sociokulturellt perspektiv avser att folk 
kontrollerar och gör om sina kognitiva processer när de förmedlar kunskaper och internaliserar dem 
genom social aktivitet (ibid). 

 

 

Andraspråksinlärning 
Personliga faktorer 

Finns det någon speciell personlighetstyp som passar bra för att läsa främmande språk? Många tycker 
att positiva och utåtriktade människor kan lära sig språk snabbare än blyga och inåtriktade människor, 
därför att sådana människor lättare kan kommunicera med andra, men finns det verkligen 
vetenskapliga undersökningar som kan bevisa det? Lightbown och Spada (2003) säger att 
självmedvetna och osäkra tonåringar har svårare att ta risker än yngre barn. Osäkerheten är också en 
hämning. MacIntyre (1995, refererad i Lightbown och Spada, 2003) diskuterar att på grund av 
osäkerheten fokuserar studenterna både på arbetsuppgifterna framför dem och sina reaktioner på dem. 
De kommer därför inte lära sig lika snabbt som studenter som slappnar av. 

 

Enligt Lightbown och Spada (2003) kan elever som är medvetna om att de blir nervösa under 
lektionen ofta arbeta långsammare på grund av detta. En viss nervositet kan skapa spänning och det 
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behövs för studier. Det har forskats på andra personliga egenskaper som empati, dominans och 
förmåga att otvunget kunna tala med andra människor. Forskningen har inte kommit fram till ett 
tydligt samband mellan personlighet och andraspråkets förvärv. Dels beror det på att det är svårt att 
undersöka, identifiera och mäta personligheten. Dels beror det på att personligheten påverkar endast 
förmågan att samtala men den har inget med läs- och skrivkunnigheten och akademiska färdigheter att 
göra. (ibid). 

 

 

Motivation 

Motivation är något som behövs för att snabbt lära sig ett nytt språk. Lightbown och Spada (2003) 
säger att det är två faktorer som är viktiga angående motivation. Dessa faktorer är: studenternas behov 
av att kommunicera på språket och deras attityd mot det land där andraspråket talas. Har studenten en 
anledning till att lära sig ett visst språk, så får studenten en starkare motivation att lära sig det. Om 
eleverna tycker om landet som målspråket talas i vill de studera språket för att kunna få kontakt med 
folket där.  

 

Lärarens insats i klassrummet är viktig för elevernas motivation. Lightbown och Spada (2003) har 
nämnt några tips för lärare:  

• motivera eleverna till lektionen genom aktivitet i början eller övergång av lektionen. 

• variera aktiviteterna, övningarna och materialet. 

• Eleverna ska uppmuntras att samarbeta och inte konkurrera under lektionen. 

Det är också viktigt att se till elevernas kulturella bakgrund och ålder. Lightbown och Spada säger att 
dessa faktorer bestämmer hur läraren motiverar eleverna. Det beror på eleverna vilket arbetssätt som 
fungerar bra i klassrummet (ibid). 

 

 

Vad är en bra språkinlärare? 

Finns det några förutsättningar för att bli en duktig språkstudent? Än så länge måste man säga att det 
är svårt att avgöra sammanhanget mellan inlärning av andraspråk och olika personliga förutsättningar 
(Lightbown & Spada, 2003). 

 

Lightbown och Spada (2003) har visat ett exempel av undersökningen som gjorts av Naiman. Han 
försökte identifiera de personliga karaktärsdrag som gör att en elev lyckas bättre än andra. Han tog 
fram olika kategorier till exempel: 

• motivation 

• intelligens 

• förmåga 
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• personlighet 

• färdighet i studier 

 

Han använde ett statistiskt tillvägagångssätt som heter korrelation (ett begrepp inom statistik som 
anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler). Han forskade om elever som visade 
hög poäng på en variabel (ett matematiskt objekt som är tänkt att beskriva saker som påverkas av 
slumpen) ”motivation” har någon relaterad variabel t.ex. ”färdighet i studie”. Det är omöjligt att 
observera och mäta variabler som ”motivation”, ”personlighet” och även ”intelligens”. Variabeln 
”intelligens” kan relatera till IQ test och metalingvistisk kunskap men den relaterar förmodligen inte 
till kommunikativ förmåga. Han konstaterar till slut att ”motivation” eller ”möjligheter” är variablerna 
som kan bestämma elevernas framgång i språkstudier. Lightbown och Spada (2003) hänvisar till 
Gardners (1993) ”multiple intelligences” som säger att varje individ har olika förmågor. Musikalisk, 
interpersonell och kroppslig intelligens är lika viktig som språklig intelligens. Ett IQ test kan endast 
bedöma en avgränsad intelligens.  

 

Många talar om begåvning när man läser ett främmande språk. Man kan undra om begåvning 
verkligen behövs när man lär sig språk. Carroll (1991, refererad i Lightbown och Spada, 2003) 
karaktäriserade begåvning som förmåga att lära sig snabbt, men vi antar att förmågan att lära sig 
mycket inte alltid har med förmågan att lära sig så snabbt att göra. Lightbown och Spada (2003) har 
visat några resultat till tidigare forskning. Till exempel har Ellis (2001, refererad i Lightbown och 
Spada, 2003) antagit att ”working memory” (arbetsminne) kan vara den viktigaste variabeln för att i 
många situationer lyckas med språkinlärning.  

 

Det är också viktigt att tänka på ”learning styles” (inlärningsstilar). Eleverna har olika inlärningsstilar. 
Vissa elever föredrar ett sätt att lära sig medan andra föredrar ett annat, men det är svårt att bestämma 
om det är ett bestående inlärningssätt, det kan komma att ändras senare under studierna (Lightbown & 
Spada, 2003). I Språkboken (Skolverket 2004) säger Håkansson att: vi måste uppmärksamma att 
elever är olika. En del är visuella, andra auditiva (Håkansson, 2004). Det är därför det inte kan finnas 
en lärare och en lärobok som tillfredställer alla typer av elever. 

 

Kommunikation  
 

Som lärare i språk undrar man vad som krävs och behövs för att öka kommunikationen i 
språkundervisningen. Huvudsaken är att talaren kan meddela sin tanke och avsikt till lyssnaren tydligt. 
Det uppstår inga problem om man kan kommunicera på språket, men det behövs 
kommunikationsstrategier när språket inte räcker till (Tornberg, 2010). 

 

Kommunikationsstrategier förknippas främst med muntlig kommunikation och beskrivs som 
problembaserad. Det betyder att det kommer till användning när talarens språk inte riktigt räcker till 
för att han/hon skall kunna säga det han/hon vill säga. Man måste då ta till andra medel, t.ex. 
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omskrivning, parafras, gissning, eller kroppsspråk (Tornberg, 2010). Kursplanen i GY11 som talar om 
produktion och interaktion samt strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel 
omformuleringar, gester och frågor.  

 

Wilkins föreslår kommunikativa funktioner som beskriver skillnaden mellan att göra någonting med 
språket och att rapportera med hjälp av språket (Tornberg, 2010). Det är därför dagens elever lär sig att 
först knyta kontakt åtminstone på nybörjarnivå. 

 

Sheil (1988, refererad i Tornberg, 2010) räknar upp sex komponenter som tillsammans utgör den 
kommunikativa kompetensen, nämligen: 

 

• lingvistisk kompetens 

• sociolingvistisk kompetens 

• diskurskompetens (som här avser förmågan att uppfatta och skapa sammanhang i de separata 
yttranden som ingår i meningsfulla, kommunikativa mönster) 

• strategisk kompetens (som här avser förmågan att använda strategier som kompensation när 
språkförmågan inte räcker till) 

• sociokulturell kompetens (som avser förtrogenhet med målspråkslandets sociokulturella 
kontex) 

• social kompetens (som innebär beredskap och självförtroende att samverka med andra) (ibid) 

 

Tornberg(2010) betraktar dessa komponenter som en konkretisering av Europarådets arbete för en 
kommunikativt orienterad språkundervisning.  

 

Metoder i språkklassrummet  
 

Det finns olika hinder när eleverna lär sig språk. Klassrummets atmosfär är ett av dessa. Lärarnas 
beteende i klassrummet påverkar också eleverna. Tornberg (2010) introducerade i sin bok flera studier 
som tidigare har gjorts avseende klassrumforskning. Hon menar att bakom alla dessa studier ligger 
antagandet att elevernas delaktighet och engagemang i arbetet är viktigt, inte bara för deras motivation 
utan också för deras möjlighet att lära sig kommunicera på det främmande språket (ibid). 

 

Eleverna behöver möjlighet att lära sig att kommunicera. Det är inte bra att lärare står framme och 
talar och eleverna bara skriver vad läraren sagt och skrivit på tavlan. Hur mycket talar egentligen 
lärare under språklektioner? Tornberg (2010) säger att enligt undersökningarna var det läraren som 
talar mest och det går åt upp till 80 % av lektionstiden. 
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Tornberg (2010) skriver även att det är vanligt att läraren ofta byter språk under lektionen och att en 
stor del av språkundervisningen försiggår på modersmålet. Tornberg återger emellertid Zilm, som fann 
också att om läraren ökade sin egen användning av målspråket påverkade detta eleverna så att även de 
använde målspråket i större utsträckning. Hon tycker att det är bättre att lärare använder mer målspråk 
under lektionen.  

Eriksson (1989) säger också att Krashens inputhypotes innebär att språkeleverna bör utsättas för 
betydligt större mängd av målspråkets tal och skrift. Detta material bör vara väl utvalt för att vara 
emotionellt positivt samt svårighetsmässigt avpassat så att det ger rätt grad av utmaning för eleverna. 

  

Tornberg (2010) påstår dessutom att ju längre tid som eleverna får på sig efter det att läraren ställt en 
fråga, desto mer språklig aktivitet från eleverna. Lärare kan ha längre väntetid när de samtalar med 
elever och ge dem tillräcklig tid att fundera hur de kommunicerar med målspråket. Tornberg angav 
fördelar som:  

• Elevernas svar var längre. 

• Eleverna svarade spontant. 

• Även de som inte fått någon fråga kunde svara. 

• Fler spekulativa svar dök upp. 

• Eleverna började jämföra sina svar med varandra. 

• Eleverna började dra slutsatser. 

• Eleverna började själva ställa frågor. 

• Elevernas svar var mer varierande (Tornberg, 2010). 

 

Delaktigheten spelar en viktig roll i språklektionen. Tornberg (2010) säger att de flesta språkklassrum 
i gymnasieskolan fortfarande till största delen är läroboksorienterade och lärardominerade. 
Kommunikationen sker mellan läraren och eleverna i helklass. Läroboken kan avgöra vad 
undervisningen skall handla om och läraren bestämmer när man får tala och vem som får tala. 

Det är nämligen läraren som bestämmer och styr klassen och lektionens innehåll till 100 procent. Det 
behövs naturligtvis en lärobok som man litar på och lektionen måste ha en ledare som leder hela 
lektionen, men är det verkligen det bästa att läraren är den som talar mest under lektionen? (ibid)  

 

 

Språklig medvetenhet 
 

Vad är språklig medvetenhet? Tornberg (2010) definierar språklig medvetenhet på följande sätt. 
Language Awareness (språklig medvetenhet) är ett begrepp som står för en hel rörelse som uppstod i 
England i slutet på 80-talet och som betonar medvetenhetens betydelse för språkinlärningen. Denna 
medvetenhet omfattar inte bara språkliga regler hos målspråket utan även hos det egna modersmålet 
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liksom kulturskillnader mellan det egna landet och målspråkslandet. Kontrastivitet (systematiska 
jämförelser mellan modersmålet och målspråket) som en hjälp för medvetandegörandet betonas 
således (Tornberg, 2010). För att lära sig ett främmande språk måste man vara medveten om 
skillnaden mellan två eller fler språk. ”Genom att fokusera på likheter och olikheter i de båda språkens 
uppbyggnad och strukturer befrämjas förståelsen för båda språken” (Tornberg 2010 s. 85). 

 

Malmberg (2000) konstaterar att språklig medvetenhet är viktigare än någonting annat när man läser 
språk. Språkinlärningsforskare som Schmidt och Ellis hävdar att just Language awareness (språklig 
medvetenhet) är en av de viktigaste förutsättningarna för en effektiv språkinlärning. De går rent av så 
långt som att hävda att ingen inlärning är möjlig utan en viss grad av medvetenhet. Till denna 
medvetenhet hör bl.a. att den som lär sig ett främmande språk bör ha någon form av insikt om detta 
främmande språks grammatiska struktur (ibid). Den nya kursplanen GY11 talar tydligt om vikten av 
språklig medvetenhet i Moderna språk.  

 

Tornberg (2010) berättar vidare om identifiering av okända ord. Undersökningen visade att elever med 
låga språkbetyg hade lika många rätt som elever med höga språkbetyg. Den anger implicit inlärning 
och implicit minne. Implicit kunskap betyder att kunskap är intuitiv och oanalyserad.  De kunskaper vi 
har i vårt modersmål är ofta implicita (ibid). Malmberg (2000) återger Stenberg som påstår att när det 
gäller implicit inlärning är variationerna mellan individer små och variationerna sammanfaller inte 
med allmän intelligens. Han menade att eleverna med låga språkbetyg kunde många glosor. Det beror 
inte på deras explicita analyserade kunskaper. Med explicit kunskap menas ”Att ha explicit kunskap 
om något innebär att man kan beskriva den och tala om den” (Tornberg, 2010 s. 221) och det har 
ingenting med språklig medvetenhet och göra. 

Grammatik och glosor i främmande språk är något man måste lära sig efter hand. Malmberg (2000) 
säger att frågan blir åter igen hur vi ska utforma en grammatikundervisning som gör eleverna till bättre 
och säkrare språkanvändare. Hans förslag är att anpassa undervisningen efter elevernas ålder (ibid). 
Malmberg har skrivit om språklig medvetenhet angående STRIM-projektet. Han rekommenderar att 
lärare inte använder svår terminologi under språkundervisningen. Han lade märke till att den 
grammatiska företeelsen i sig är fattbar för eleverna, men den terminologi som används i 
förklaringarna vara så svår att eleverna inte förstod vad som menades (ibid). 

 

För att öka den språkliga medvetenheten räcker det inte att bara tala och skriva fritt utan man behöver 
även t.ex. grammatiska övningar. Språklig medvetenhet tyder på insikt om betydelsen av medveten 
kunskap som en sida av den språkliga förmågan, en insikt som står i kontrast till Krashens och andra 
direkt- eller naturmetodiska hypoteser som påstår att språkutveckling enbart är en omedveten process 
(Tornberg, 2010).  Direktmetoden är metoden som direkt utgår från det levande, talade språket utan att 
ta omvägen över modersmålet (Tornberg, 2010). Naturmetodiska hypoteser betyder att man lär sig ett 
främmande språk på samma sätt som modersmålet och utvecklar språket genom att använda det 
(Lightbown & Spada, 2006). Tornberg (2010) sätter däremot språkets användning i kommunikation 
som en nödvändig förutsättning för utvecklingen av procedurkunskapen. Hon menar att både 
medvetenhet och användningsmöjligheter behövs för språkutvecklingen (ibid). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur man i språkundervisningen i japanska på gymnasiet 
arbetar med att utveckla elevens språkliga medvetenhet i både tal och skrift. 

Språklig medvetenhet avser medvetenhetens betydelse för språkinlärning. Den omfattar inte bara 
språkliga regler hos målspråket utan även hos det egna modersmålet, liksom kulturskillnader mellan 
det egna landet och målspråkslandet (Tornberg, 2010).  

 

1. Vad säger skolans läroplan och kursplan om vikten av kommunikation i klassrummet? 

2. Vad innebär språklig medvetenhet? 

3. Hur arbetar lärare muntligt och skriftligt med att utveckla elevernas kunskap och stärka deras 
språkliga medvetenhet? 

 

Metod 
 

Kvalitativ metod valdes för undersökningen för att finna svar på den tredje frågeställningen, nämligen 
hur man arbetar muntligt och skriftligt med att utveckla elevens kunskap och stärka elevens språkliga 
medvetenhet.  

McMillan & Weyers (2007) säger att kvalitativa metoder är ansatser som resulterar i beskrivande 
information i form av text och är mycket vanliga inom en rad olika humanistiska ämnen. En kvalitativ 
ansats är särskild användbar när man undersöker: 

 

 Åsikter 

 Känslor  

 Värderingar 

 Processer 

 Mönster 
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I studien användes en enkätundersökning (bilaga 1) med öppna frågor. Syftet med den är att eleverna 
svarar fritt vad de tycker om lektionen, speciellt om vilken sort av aktiviteter som fungerar bäst för 
eleverna för att utveckla tal och skrift och stärka deras språkliga medvetenhet.  

Johansson och Svedner (2001) varnar för att enkätmetoden kan ge en bred men ytlig information. 
Enkätmetoden fungerar bäst om man vill undersöka samband mellan fakta som ålder, kön och tidigare 
utbildningar. De menade att enkäten är ett mindre bra sätt att vinna kunskap om synsätt, därför att 
”Det är svårt att formulera specifika, väl avgränsade frågor. Få orkar skriva fullständiga svar på öppna 
frågor” (Johansson & Svedner 2001, s. 28). 

 

Fem öppna frågor formulerades därför till elever i gymnasieskolor som har undervisning i japanska. I 
den här undersökningen undveks abstrakta frågor. Frågorna gällde mer elevernas konkreta erfarenheter 
angående lektionen de hade haft den dagen. Det undveks också att ställa för många frågor, för att ge 
eleverna möjlighet att besvara varje fråga mer noggrant och detaljerat. 

 

Urval 

Gymnasieelever som studerar japanska deltog i enkätundersökningen. Det är intressant att veta deras 
uppfattning om hur lektionerna genomfördes. Enkäterna delades ut till klasserna under lektionerna 
vecka 17 (26-29/4) 2011. Fem klasser i tre olika skolor ingick i studien. Två klasser på steg 1 och en 
klass på steg 2 i Skola 1, en liten klass som läser steg 1 på Skola 2 och en klass i Skola 3 där jag 
undervisar både steg 1 och 2 parallellt. Sammanlagt 25 elever och en lärarkandidat deltog i min 
enkätundersökning. 

 

Steg 1 är en nybörjarkurs och klasserna läser sin andra termin i japanska. De har läst japanska 
skriftliga tecken hiragana och katakana, sammanlagt 96 tecken och deras variationer.  De kan enkel 
grammatik och meningsuppbyggnad. Förutom att de lär sig japanska tecken har jag på senare tid lagt 
en stor vikt vid hörförståelse. 

Klasserna i steg 2 har läst 70-90 kanjitecken hittills. De är inne på den fjärde terminen. Det finns några 
elever som är mycket duktiga på att lyssna till och tala japanska. Bland dem finns det även några 
elever som är sämre på att läsa och skriva japanska tecken. 

 

 

Tillförlitlighet 

 

Innan jag genomförde undersökningen studerade jag forskningsetiska principer på Vetenskapsrådet 
(CODEX, 2011). Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att de som medverkar i undersökningen ska få veta vad projektet går ut på 
och rollen och villkoren som gäller i projektet. De medverkande är med i undersökningen frivilligt och 
kan dra sig ur den när som helst. Samtyckeskravet innebär att de som medverkar i en undersökning 
eller lämnar uppgifter måste skriftligen ge sitt uttryckliga samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att 
uppgifterna och personuppgifterna om dem som medverkar i en undersökning ska behandlas 
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konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats in inte får användas till något annat 
än forskning. Ovanstående krav är allmänt hållna och kan tillämpas inom alla vetenskapliga områden 
där man involverar människor genom intervjuer, experiment eller andra typer av undersökningar 
(MacMillan & Weyers, 2007). 

 

Jag meddelade eleverna enkätundersökningens syfte och fick skriftliga samtycken. Jag berättade också 
att de här enkäterna endast ska användas för mitt examensarbete och deltagandet är frivilligt och 
anonymt. 

 

Jag tog också hänsyn till reliabilitet och validitet. Reliabilitet betyder mätsäkerhet i provsammanhang. 
”Hög reliabilitet hos ett prov innebär att provresultatet kan mätas på ett objektivt och tillförlitligt sätt 
utan att slumpen eller andra störande faktorer påverkar mätningen” (Tornberg, 2010, s. 229). Validitet 
innebär att ”resultaten ger en sann bild av det som undersökts” (Johansson & Svedner 2001, s. 72). 

 

I varje skola har jag samlat in enkäterna på samma sätt. Enkäten har 5 öppna frågor och det finns inte 
möjligheten att deltagarna missförstår vissa frågor. Frågorna ger en möjlighet att svara fritt och 
frågorna täcker hela det område jag avsåg att undersöka. 

 

Genomförande 

 
Undersökningen genomfördes i två faser, undersökningsfasen och analysfasen. 

Undervisningen i japanska var som vanligt och vid slutet av lektionen (Bilaga 2) delade jag ut enkäten 
till eleverna. 

Enkätens frågor innehöll följande 5 punkter (Bilaga 1). 

 

 Beskriv vad vi har gjort idag? 

 Vad var svårt? 

 Vad var lätt? 

 Vad har du lärt dig? 

 Hur lär du dig japanska på bästa sätt? 
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Resultat 
Nedan följer en redogörelse av lektionernas innehåll och en sammanfattning av alla öppna svar 
gällande undersökningen om elevernas inlärning efter lektioner i japanska. 

Lektioner 
 

Jag genomförde undersökningen i en steg 1 klass (Klass A) och en steg 2 klass (klass B) i Skola 1 
tisdagen den 26 april. Steg 1 hade en 80 minuters lektion, fyra elever kom till lektionen. Först talade vi 
om påsklovet på japanska. Eleverna berättade vad de gjorde på påsklovet. Sedan läste vi texten i  
kapitel 8 i läroboken. Vi gjorde en grammatisk övning som gick ut på att ändra texten från artig stil till 
familjär stil. Sedan hade vi en lek i bingoform med glosor från kapitel 8 och katakana tecken. På slutet 
tittade vi på en kortfilm om japansk tågtrafik som jag hämtade från en DVD ur ett japanskt 
språkutbildningsprogram ”Erin ga chousen – Nihongo dekimasu (Erin utmanar - Jag kan japanska)”. 

 

Steg 2 (Klass B) hade också en 80 minuters lektion och då fattades tyvärr några elever på lektionen på 
grund av andra skolaktiviteter. Med på lektionen fanns en lärarkandidat från Linköpings universitet. 
Först talade vi om påsklovet på japanska. Det gjorde vi i en mer detaljerad och innehållsrik form än 
eleverna på steg 1. Sedan läste vi fyra nya kanjitecken. Vi läste en dialog från läroboken och översatte 
den. Jag fick 6 svar i den klassen. 

 

Onsdagen den 27 april hade jag en klass på Skola 3 (Klass C). Det är en stegintegrerad klass, 
lektionstiden var 70 minuter. Den här gången kom färre elever än vanligt, bara 3 elever. Vi gjorde 
olika grammatiska övningar från Japanese Language Proficiency Test. Sedan tittade vi på en DVD 
”Jag kan japanska”. Den här gången valde jag ett kort avsnitt som handlar om en japansk 
gymnasieelevs berättelse om sin skola. Efter det att vi sett filmavsnittet så diskuterade vi innehållet. 
Den blev en bra övning i hörförståelse och i att tala japanska. 

 

Samma dag hade jag en 145 minuters lektion på steg 1 på Skola 2 (Klass D). Klassen har 3 elever som 
är kvar till slutet av terminen. På grund av skolans ekonomiska problem hade vi bara 3 lektioner kvar 
den här terminen. Eleverna övade katakana tecken och läste texten i Kapital 8 i läroboken. Sedan 
övade vi oss inför ett kommande muntligt slutprov. Slutligen tittade vi på ett kort avsnitt från en DVD, 
avsnittet handlar om en japansk arkadspelhall. 

 

Fredagen den 29 april hade jag en 140 minuters lektion på Skola 1 (Klass E). De läser steg 1 och vi 
gjorde nästan samma sak som klass A gjorde på tisdagen, men eftersom den här klassen har fler elever 
kunde jag genomföra fler gruppövningar. På fredagen kom 10 elever och de delades upp i 5 grupper, 
två elever i varje grupp. De läste texten i kapitel 8 två och två, sedan formulerade eleverna själva 3 
frågor parvis angående texten i kapitel 8. I slutet av lektionen hade vi en frågetävling som gick ut på 
att de olika gruppernas frågor ställdes till andra grupper i klassen. 
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Enkät  
Resultatet av enkätundersökningen var följande: 

 

Beskriv vad vi har gjort idag? 

 

Eleverna beskrev på ett mycket skiftande sätt vad de gjort på lektionen. Vissa svarade med ett mycket 
detaljerat innehåll medan det fanns några elever som svarade enkelt och kortfattat. En elev svarade 
”läste japanska tecken (hiragana) och gjorde frågor om texten.” och en annan elev skriver bara 
”Tävlat, kap 8”. Alla har förstått vad vi gjorde under lektionen, även om det kan vara olika grader av 
vad de har lärt sig under lektionen. 

 

 

Vad var svårt? 

 

Svaren på den här frågan är olika beroende på eleven och innehållet i lektionen. 

Klass A, C, D och E läste i stort sett samma innehåll men deras svar är mycket varierade. När det 
gäller frågan vad de tycker är svårt, hade deras svar många olika varianter. Tre elever svarade att läsa 
är svårt medan fyra elever svarade att hörförståelse är svårt. Fyra elever svarade att det är grammatik 
som är svårast och två av dem svarade mer specificerat och säger att partikel är det svåraste i japanska 
grammatiken. Det fanns också två elever som tycker att det är svårt att svara på muntliga frågor under 
lektionen. Att svara på muntliga frågor omfattar både grammatik, ordföljd och uttal. En elev nämnde 
att det är svårt med uttalet på japanska och en elev tycker att just ordföljd är svårast. Det är inte så 
konstigt att många tycker att grammatik och ordföljd är svårt, då det är stora skillnader mellan svenska 
och japanska. En annan sak som är olik mellan de två språken är tecken och glosor. Två elever tyckte 
att tecken är det svåraste medan en tyckte att det är svårt att komma ihåg glosor. En elev tyckte att det 
är allmänt svårt att översätta texter. 

 

Eleverna som läser steg 2 svarade likadant på den här frågan. Både de flesta i klass B och eleven som 
läser steg 2 i klass C tycker samma sak: att översätta texter är svårt, för att det finns ord som de inte 
känner igen.  

 

Vad var lätt? 

 

Den här frågans svar varierar beroende på eleven och innehållet i lektionen. Klass A, D och E läser 
nästan samma innehåll i steg 1 men deras svar är varierande. Fem elever tycker att läsa är lätt medan 
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tre elever tycker att uttal är lätt. Det fanns också en elev som tycker att partikel är enkelt och tre tycker 
att skriva med japanska tecken är enkelt. Två elever på steg 1 tycker att det mesta i lektionen är lätt. 
Elever i klass B och C i steg 2 tycker att det är lätt att följa med innehållet i dialogen i läroboken och 
filmen. I klass B läste elever nya kanji (kinesiska tecken) och tre av dem tycker att kanji är lätt att 
komma ihåg. 

 

Vad har du lärt dig? 

 

Här beskrev eleverna mest vad de inte visste tidigare och vad de hade lärt sig för något nytt under 
lektionen. Svaret här är nästan likadant på både steg 1 och 2. Elva elever svarade att de hade läst 
grammatik inklusive meningsbyggnad, partikel och hur man svarar på frågor. Det fanns också 12 av 
26 elever som svarade att de lärt sig nya tecken, ord och uttryck, inklusive böjning av verb.  

Eleverna har inte enbart lärt sig nya saker utan de berättar också att de lärde sig både grammatik och 
tecken som de lärde sig för ett tag sedan, men de redan hade glömt bort. Två påstod att de hade blivit 
duktigare på att läsa texter med japanska tecken efter att vi hade läst kapitlet i läroboken flera gånger 
tillsammans och parvis under lektionen. 

 

Hur lär du dig japanska på bästa sätt? 

 

Den här frågan är mest intressant för att det finns några alternativa svar men flera elever svarade 
samma sak. De flesta svarade att de lär sig bäst genom repetition och övning. Genom att läsa, höra och 
skriva mycket, kan man lära sig språket bättre. 

Det fanns tre elever, som oavsett om de läser steg 1 eller steg 2, tycker att de kan lära sig bra med 
gruppövningar. En elev säger att han kan lära sig bättre: ”Genom att jobba två och två eller tre”. En 
annan elev i klass B skriver: ”tillsammans i en grupp, träna in och öva med varandra”. En elev i klass 
B skrev att ”Genom att läraren pratar så mycket japanska som möjligt och om man inte hänger med – 
då tar det på svenska”. 

 

Fyra elever på steg 1 säger att de kan lära sig nya ord genom att titta på anime (tecknad film) och 
lyssna på japansk musik. En elev i klass C säger: ”Lär mig grammatik och ord, partiklar, etc. och övar 
på att använda dem för att få till strukturen på språket. Sedan lär man sig nya ord lite spontant t.ex. 
genom att lyssna på musik och titta på filmer”. 
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Resultatdiskussion 
Enkätundersökningen visade ett antal intressanta resultat. Det är roligt att eleverna i de olika klasserna 
förstod varje lektions syfte och vad läraren ville undervisa om under lektionen. Eleverna svarade på 
frågan ”Beskriv vad vi har gjort idag?” och svarade likartat i varje klass. I varje kurs skrev de nästan 
samma sak och de verkar ha förstått vad vi gjorde under lektionen. Vissa svarade med ett mycket 
detaljerat innehåll medan det fanns några elever som svarade enkelt och kortfattat. Det betyder att alla 
har förstått vad vi gjorde under lektionen, även om det kan vara olika grader av vad de har lärt sig. 

 

Det finns däremot varierande svar på frågorna ”Vad är svårt?” och ”Vad är lätt?”. Det visar sig att 
varje elev har olika svårigheter vid språkundervisningen. Det finns en elev som tyckte att uttal är svårt 
medan en annan tycker att uttalet är lätt. En elev svarade att allt är svårt, men det finns också två 
elever som tycker att allt är lätt. Som tidigare forskning visar kan det bero på elevernas personliga 
faktorer som nämndes tidigare och det beror också på individens motivation (Lightbown & Spada, 
2003). Det betyder att den bästa lösningen är att blanda läs/skriv/hör/talövningar i undervisningen för 
att tillfredställa alla elevers behov. 

 

Här vill man gärna lyfta fram resultat av svaren på frågan ”Hur lär du dig japanska på bästa sätt?”. 
Den här frågan relaterar till frågeställningen ”Hur arbetar man muntligt och skriftligt med att utveckla 
elevens kunskap och stärka elevens språkliga medvetenhet?”. Många elever tycker att repetition och 
övning är det bästa sättet att lära sig ett nytt språk. Det är ett traditionellt sätt att studera språk och den 
här metoden för inlärning är samma som används i det japanska skolsystemet. Den kan verka 
gammalmodig och har inget med kommunikation att göra direkt. Den kan däremot hjälpa till att lära 
sig språklig medvetenhet, t.ex. grammatisk skillnad mellan modersmålet och målspråket. Utan att lära 
sig målspråkets grammatik, konstruktion och glosor ordentligt kan man ju inte kommunicera bra med 
detta språk.  

 

En elev i klass B vill att läraren pratar japanska så mycket som möjligt. Det stämmer överens med 
kursplanen i moderna språk i den nya läroplanen GY11. Den rekommenderar att läraren använder 
målspråket så mycket som möjligt (Skolverket, 2011). I tidigare forskning om metoder i 
språkklassrummet säger Tornberg (2010) också att det är bättre att lärare använder mer målspråk 
under lektionen. 

 

Det är också intressant att de poängterar vikten av IKT (informations- och kommunikationsteknik) 
användning för att lära sig ett nytt språk. Jag har märkt att många av de gymnasieelever som valde 
japanska som valbart språk tycker om manga och anime. De vet redan mycket om japansk kultur och 
uttryck genom att läsa och titta på manga och anime. Både den europeiska referensramen och den 
svenska kursplanen talar om vikten av att eleverna förstår landets kultur och dess språk. Deras intresse 
för manga och anime hjälper säkert till i deras kommunikation på japanska. Detta faktum anknyter till 
Vygotskijs sociokulturellt perspektiv. Eleverna möter japansk kultur genom att läsa manga och titta på 
anime, vilket hjälper dem att utveckla deras språk. Det här är också ett sätt att öka elevernas språkliga 
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medvetenhet, eftersom språklig medvetenhet omfattar inte bara språkliga regler hos målspråket utan 
även hos det egna modersmålet liksom kulturskillnader mellan det egna landet och målspråkslandet 
(Tornberg, 2010). 

 

 

Analys 
Undervisningens grund i gymnasieskolan finns i styrdokumenten Lpf 94. De är kursplaner som 
studerades i AUO (Allmänt utbildningsområde) vid lärarhögskolan i Stockholm. Första intrycket är att 
innehållet är diffust och kan medge en mycket vid tolkning. Dessutom att den inte alls tar hänsyn till 
språk som har andra skrifttecken än alfabet. Det kan tyckas konstigt att språk som japanska och 
kinesiska har samma kursplan som europeiska språk som också ingår i kategorin moderna språk. När 
elever väljer språk som japanska eller kinesiska så tar det tid att lära sig läsa och skriva tecken. Det 
innebär att de elever som har valt ett modernt språk med alfabet har lättare att behärska läsning och 
skrivning. Då kan man undra om det är rättvist att de ska bedömas på samma sätt som de elever som 
har valt t.ex. japanska eller kinesiska. Om läraren ska bedöma eleverna enligt samma mall så kommer 
elever med tecken istället för alfabet i det språk de valt att ha svårare att uppnå goda betyg, om de 
bedöms efter samma kursplan och betygskriterier. När betyg sätts efter två terminer kan elever som 
valt språk med tecken omöjligt ha kommit lika långt när det gäller läsning och skrivning. Det 
förefaller som om styrdokumenten drar alla moderna språk över en kam. 

 

Den första frågeställningen gäller kommunikation i klassrummet. Av läroplan och kursplan kan man 
se att stor vikt läggs på ”kommunikativ förmåga”. De anser muntlig kommunikation vara viktigast, 
speciellt när det gäller steg 1. För att få bättre betyg måste eleverna också kunna skriva. Av min 
undersökning och studierna av litteraturen i ämnet framgår att kommunikativ förmåga är viktigt i 
språkundervisning. Eleverna ska kunna kommunicera med målspråket. Språket de läser måste vara ett 
levande språk och eleverna ska ha nytta av det nu och i framtiden. 

 

Den andra frågeställningen gäller språklig medvetenhet. Språklig medvetenhet är viktigt när man läser 
ett främmande språk. Denna medvetenhet omfattar inte bara språkliga regler hos målspråket utan även 
hos det egna modersmålet liksom kulturskillnader mellan det egna landet och målspråkslandet. 
Kontrastivitet (systematiska jämförelser mellan modersmålet och målspråket) som en hjälp för 
medvetandegörandet betonas således. Eleverna måste se skillnaden mellan modersmålet och 
målspråket. 

 

Den tredje frågeställningen var att ta reda på hur man kan arbeta muntligt och skriftligt med att 
utveckla elevernas kunskap och stärka deras språkliga medvetenhet. Jag har fokuserat på skillnaden 
mellan språkundervisningen i engelska som jag har fått i Japan och dagens språkundervisning i 
Sverige. Jag trodde att svenska elever skulle tycka att höra och tala är enklare än att läsa och skriva, 
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därför att de flesta eleverna är mycket duktigare på att höra och tala, men min undersökning har inte 
visat något speciellt resultat som kan leda till den slutsatsen. Efter enkätundersökningen fick jag veta 
att många elever tycker att repetition och övningar behövs när man läser ett främmande språk. Det är 
också intressant att några elever tycker att de kan lära sig genom att arbeta i en liten grupp med sina 
kamrater. Denna typ av grupparbete fanns inte i språkundervisningen i japansk gymnasieskola. 

 

Slutsatsen verkar visa att det inte finns någon magisk formel för inlärning. Det krävs repetition och 
övning för att bli bättre på språkinlärning. Det här är inget nytt, men det finns sätt att göra 
språkundervisningen roligare och effektivare. IKT-användning är ett av dem. Man kan utnyttja media 
och film för att öka elevens kunskap om kulturen där målspråket talas. Det är också bra för att lära sig 
korta meningar och uttryck och när man använder dem. Det finns många elever som är intresserade av 
japansk populärkultur som manga och anime och det var deras motivation för att läsa japanska. I så 
fall finns det naturligtvis en fördel att använda IKT under lektionen, och det är vad eleverna förväntar 
sig. Läraren måste dock noga välja det material som används under lektionen. Det är viktigt att läraren 
använder målspråket så mycket som möjligt. Både muntliga och skriftliga övningar i små grupper är 
lämpligt att använda i undervisningen. 

 

Läroplanen i Lpf 94 säger så här i riktlinjen: ”stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga 
att lära”(Skolverket, 2006). En av lärarens viktigaste uppgifter vid undervisning i gymnasieskola är att 
ta hänsyn till elevernas olika villkor, vad avser språkkunskaper, personlighet, inställning och mognad i 
syfte att stärka trygghet i klassrummet. En trygg miljö i klassrummet och vilja att studera är också 
viktiga för elever för att utveckla en bra kommunikation på målspråket. Detta beaktas i resultatet av 
min undersökning. 

 

Sammanfattningsvis visar studien vad kursplan, tidigare forskning och elever tycker, vad som är 
viktigast i språkundervisningen för att utveckla elevens språkliga medvetenhet i både tal och skrift. I 
lektionen i japanska på gymnasiet behövs det tränas på att tala och höra i första hand, men skriva och 
läsa är också viktigt för att kunna få ett bättre betyg. För att kunna utveckla elevernas språk är det 
obligatoriskt för dem att ha kunskap om språklig medvetenhet. Det finns olika sätt att tillägna sig 
sådan. Att ”plugga” på ett traditionellt sätt är ett av dem. 

 

Det främsta målet i språkundervisning i moderna språk på gymnasieskolan är att kunna kommunicera 
med målspråket. Innan eleverna kan kommunicera på målspråket måste de studera grammatik och 
glosor genom många repetitioner och samtidigt få kunskap om målspråkets kultur och traditioner. 
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Fortsatt forskning 
 

Vidare kan man utveckla de här frågeställningarna till vad lärare och elever uppfattar om språklig 
medvetenhet och undersöka den här frågan i olika språk som man läser i moderna språk på 
gymnasieskolan.   
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Bilaga 1: Undersökning om dagens 
lektion i japanska  
 

Miyuki Eriksson 
 
Datum: 2011-04- 
Vilket steg läser du?  Steg 1(  )  Steg 2(  ) 
 
 
Beskriv vad vi har gjort idag? 
 
 
 
 
Vad var svårt? 
 
 
 
 
Vad var lätt? 
 
 
 
Vad har du lärt dig? 
 
 
 
 
Hur lär du dig japanska på bästa sätt? 
 
 

Ett stort tack för din medverkan! 
 

 



Bilaga 2: Lektionernas innehåll. 
 

Klass A 

Datum: Tisdagen den 26 april  kl.14.10-15.30 (80 minuter) 

Plats: Skola 1 

Ämne: Japanska Steg 1  

Deltagare: 4 elever,  

Lektionens innehåll: 

Berätta vad du gjorde under påsklovet. (prata fritt med lärarens hjälp) 

Läsa dialog i Kapital 8. 

Grammatisk övning: ändra texten från artig stil till familjär stil. 

Bingo-lek med glosor från kapital 8 och katakana-tecken. 

DVD–film: japansk tågtrafik 

 

Klass B 

Datum: Tisdagen den 26 april kl.12.20-13.40 (80 minuter) 

Plats: Skola 1 

Ämne: Japanska Steg 2   

Deltagare: 5 elever, 1 lärarkandidat  

Lektionens innehåll: 

Berätta vad du gjorde under påsklovet. (prata fritt med lärarens hjälp) 

Läsa 4 nya kanji-tecken 

Läsa dialog 2 i kapital 8 i läraroboken ”Japanese for everyone”. 

Översättning av dialogen. 

 

Klass C 

Datum: Onsdagen den 27 april  kl.08.00-09.10 (70 minuter) 

Plats: Skola 3 

Ämne: Japanska Steg 1 och 2 (stegintegrerad) 

Deltagare: 3 elever 

 



Lektionens innehåll: 

Skriva övningar från “Japanese Language Proficiency Test”. 

En kort avsnitt av DVD “japanska gymnasieelever” och frågade om innehållet (hörförståelse). 

 

Klass D 

Datum: Onsdagen den 27 april  kl.13.35-16.00 (145 minuter) 

Plats: Skola 2 

Ämne: Japanska Steg 1 

Deltagare: 3 elever 

Lektionens innehåll: 

Övning Hiragana- och katakana-tecken 

Läsa dialog i Kapital 8. 

Övning Inför muntligt slutprov. 

En kort avsnitt av DVD “japansk arkadspelhall”. 

 

Klass E 

Datum: Fredagen den 29 april  kl.13.30-15.50 (140 minuter) 

Plats: Skola 1 

Ämne: Japanska Steg 1  

Deltagare: 10 elever,  

Lektionens innehåll: 

Läsa dialog i Kapital 8. 

Grammatisk övning: ändra texten från artigt stil till familjär stil. 

Bingo-lek med glosor från kapital 8 och katakana-tecken. 

Gruppövning: Skaffa frågor angående kapital 8. 

Frågetävling.
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