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Problematisk grammatik i målspråket (L2): Vad är värdet av översättning från 
modersmål till målspråk som språkfärdighetsträning? 
 
Det här föredraget rapporterar resultat från ett postdoc-projekt som undersökte värdet av 
översättning från modersmålet (L1: svenska) till målspråket (L2: engelska) för utvecklingen 
av språkfärdigheten hos studenter som läste engelska på universitetets A-nivå. Med 
språkfärdighet menas här studenters förmåga att på ett korrekt sätt använda vissa grammatiska 
strukturer i L2 som visat sig särskilt problematiska för svensktalande inlärare av engelska. 
 
Följande frågeställningar stod i fokus för studien: 
 

1. Blir studenter som övar språkfärdighet genom översättning från L1 till L2 bättre på att 
använda problematiska strukturer i L2 när de a) översätter från L1 till L2, och när de 
b) skriver fritt direkt på L2? 
 

2. Blir studenter som gör grammatikövningar på L2 (dvs ingen översättning alls) bättre 
på att använda problematiska strukturer i L2 när de a) översätter från L1 till L2, och 
när de b) skriver fritt direkt på L2? 
 

3. Vilken effekt har översättningsövningar på klassrumsinteraktionen (mellan studenter 
och lärare)? 
 

4. Vilken effekt har grammatikövningar direkt på L2 (dvs. luckövningar och 
transformationsövningar) på klassrumsinteraktionen (mellan lärare och studenter)? 
 

5. Vilken typ av övning anser studenterna vara bäst för att förbättra deras språkfärdighet? 
 
Resultat gällande fråga 1-4 kommer att kortfattat presenteras:  
 
Fråga 1: studenterna (N=15) som övade språkfärdighet genom översättningsövningar blev 
något bättre i att använda målstrukturerna rätt när de översatte än de studenter (N=15) som 
inte använde översättning.  
 
Fråga 2: studenterna (N=15) som övade språkfärdighet genom övningar direkt på L2 blev 
bättre i att använda målstrukturerna rätt när de skrev fritt direkt på L2 än de studenter som 
använde översättning. 
 
Fråga 3: Översättningsövningar leder till mer interaktion i form av frågor från studenterna till 
läraren.  
 
Fråga 4: Grammatikövningarna direkt på L2 leder till mindre interaktion i form av betydligt 
färre frågor från studenterna till läraren. 
 
Presentationen avslutas med att resultaten tolkas för att kunna bedöma värdet av översättning 
från L1 till L2 för språkfärdighetsträning i universitetsklassrummet. 


