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Sammanfattning 
                                                                                         
Mitt arbete har skrivits i syfte att klargöra användningen av det spanska språket i muntlig 

kommunikation mellan elever och lärare resp. mellan eleverna själva. Syftet var även att ta 

reda på den muntliga kommunikationens betydelse för elevernas språkutveckling. De 

forskningsmetoder, som jag har använt till mitt arbete, är klassrumsbaserade observationer 

som genomfördes under lektioner i två klasser som läser spanska steg 3, samt kvalitativa 

intervjuer med två spansklärare och 6 gymnasieelever på två olika gymnasieskolor. 

 

Sammanfattningsvis vill jag påpeka, att genom mina observationer  har jag kommit fram till att 

det spanska språket används i huvudsak mellan lärare och elever när läraren ställer frågor och 

när elever svarar på dessa.  Dessutom används det  muntligt  mellan elever när dessa arbetar 

parvis och genomför en uppgift. Intervjuer med sex gymnasieelever och två spansklärare har 

jag kommit fram till att den muntliga kommunikationen i klassrummet är mycket viktig för 

elevernas språkutveckling. Alla elever som deltog i min studie visade en positiv attityd till 

denna, och de flesta ville använda spanska mycket mera i muntlig kommunikation. Med mina 

observationer har jag kommit fram till att lärarna skapade olika aktiviteter för att främja 

elevernas användning av det spanska språket i klassrummet. 

 

Nyckelord: Moderna språk,  muntlig kommunikation, klassrummet, spanska. 
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1.Inledning 
 
Förmågan att kunna flera moderna språk har blivit allt mer betydelsefull i Sverige. Från åk 6 

får eleverna som B-språk välja mellan ett flertal främmande språk med tanke på att förbereda 

sig för en allt mer internationell värld, där språkkunskaper spelar en mycket viktig roll, såväl 

för nya kontakter som för en framtid med växande valmöjligheter, när det gäller arbete och 

boende. 

 

Det huvudsakliga temat i denna uppsats är: Den muntliga kommunikationen på spanska i 

det svenska klassrummet. Tanken på det här temat kom fram under mina praktikperioder i 

spanska som jag genomförde på två olika gymnasieskolor.  Under mina observationer märkte 

jag att den muntliga kommunikationen på spanska görs på olika sätt och i olika omfattningar i 

båda skolorna. 

 

Som blivande spansklärare vill jag utreda just detta ämne, därför att jag tycker att det är av 

intresse både för elever och språklärare. Ett argument är att de flesta eleverna hör spanska talas 

enbart i klassrummet, ett annat är att det är avgörande för elevernas språkutveckling att höra 

målspråket talas. 

 
1.1 Syfte 
                     
Syftet med detta arbete är att undersöka när det spanska språket  används i muntlig kom- 

munikation mellan elever och lärare resp. mellan eleverna själva under lektioner i två olika 

klasser som läser spanska steg 3, på två  gymnasieskolor. Min frågeställning är: Hur viktig är 

den muntliga kommunikationen i klassrummet för elevernas språkutveckling? 

 
      1.2 Disposition 

 
Examensarbetet  består  av sex  huvudsakliga delar: 1-Inledning, 2-Bakgrund, 3-Metod, 4-

Resultat, 5-Diskussion av resultaten och 6-Avslutning. I inledningen  lyfter jag fram det 

moderna språkets betydelse för  inlärarens framtid och för en bättre kontakt med hans/ hennes  

omvärld. I sin tur består inledningen av två olika avsnitt, nämligen examensarbetets syfte  samt 

disposition. I det andra kapitlet, bakgrunden, preciseras det Moderna språket i Styrdokument, 

som behandlar karaktär och uppbyggnad  samt  syfte med språkkunskaper och  mål att sträva  
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mot. Bakgrunden fortsätter vidare med vad kommunikationen innebär och även med det som 

somliga författare har skrivit om kommunikation i klassrummet, nämligen Kommunikationens 

betydande roll för språkinlärningen, Kommunikationsstrategier för språkinlärning och Den 

kommunikativa kompetensen. Tredje delen av arbetet består av Metod.  Här beskriver jag de 

metoder som jag har använt för att uppnå syftet med  min studie, dvs.  klassrumsbaserade 

observationer som genomfördes i två klasser i spanska steg 3, på två olika gymnasieskolor. 

Sedan fortsätter jag med den kvalitativa intervjun, som gjordes i två undersökningsgrupper, i 

vilka ingick två spansklärare och sex gymnasieelever som läser spanska steg 3 på två olika 

gymnasieskolor. Därefter redogör för hur jag gått tillväga för att genomföra min undersökning. 

I delen Resultat, som är den fjärde  delen av mitt arbete, redogör jag för resultaten av mina 

klassrumsbaserade  observationer, som omfattar  observationer av  skola A, tre tillfällen och 

skola B, tre tillfällen. Därefter fortsätter jag med resultaten a intervju undersökningen, som 

innehåller svaren från de två spansklärarna från två olika skolor och de sex gymnasieeleverna 

som läser spanska steg 3 i skola A respektive B. I den femte delen av mitt arbete presenterar 

jag Diskussion av resultat. Där för jag en diskussion utifrån resultatredovisningen enligt 

uppsatsens frågeställning. Den sjätte och sista delen av examensarbetet är Avslutning. Här gör 

jag en avrundning av hela mitt arbete. 

 
 

2 Bakgrund  
 
 

2.1 Moderna språk i Styrdokument 
 
 

2.1.1 Moderna språk, karaktär och uppbyggnad 
 
Enligt Skolverket (2000) ska ämnet Moderna språk ge en bakgrund för olika samhälls- och 

kulturyttranden. Det innebär att språkligt dra nytta av och att granska det innehåll som språk 

förmedlar och det utbud av språket som ungdomar och vuxna möter utanför skolan.  

 

Skolverket (2000) påpekar att ett modernt språk inte bör delas upp i enskilda moment för att 

läras in i en bestämd turordning. På alla språkliga nivåer ska eleverna berätta och beskriva, 

diskutera och argumentera inom olika ämnesområden. För att utveckla denna kommunikativa 

förmåga bör eleverna behärska  språkets form, bl.a. vokabulär,  fraseologi, uttal, stavning och  
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grammatik. Eleverna ska därtill använda strategier, när de egna språkkunskaperna inte räcker  

till, som omformuleringar, synonymer, frågor, kroppsspråk, mm. Dessutom i undervisningen 

av Moderna  språk ska  förmågan att  reflektera över likheter med och  skillnader mellan egna  

kulturella erfarenheter utvecklas hela tiden, eftersom det på sikt leder till förståelse för olika 

kulturer och interkulturell kompetens.  

 

2.1.2 Moderna språk, syfte  

 
I kursplanen för Moderna språk (2000) betonar Skolverket att syftet med språkkunskaper 

är följande: 
 
 

               ”Utbildningen i moderna språk syftar  till att utveckla en  allsidig  kommunikativ   förmåga. 

             Att  kunna  använda flera språk är betydelsefullt för   internationella kontakter, för en  allt- 

             mer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen 

             som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för  framtida studier. Språk-                     

             kunskaper  behövs vid studier, vid resor i  andra länder och för  sociala eller  yrkesmässiga 

             kontakter av olika slag”.                                                                                                                                                                                                  

 

 
2.1.3 Moderna språk, mål att sträva mot  

 
I kursplanen  för Moderna språk (2000)  är  elevens kommunikativa  färdighet i fokus. Detta 

betonas framför allt i de  fyra första målen i kursplanens  Mål att sträva mot  enligt följande:  

   

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

• Utvecklar sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift. 

• Fördjupar sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang. 

• Utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka 

sina egna tankar på språket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter. 

• Utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, 

beskriva och förklara samt motivera sina åsikter. 
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2.2 Kommunikation 
 

            2.2.1 Kommunikation i klassrummet 
 
Det finns intresseväckande tankar om kommunikationens betydelse för en lyckad språk- 

inlärning. 

 
Enligt Lindberg (1996a: 264-265) bidrar kommunikation inte bara till att språkelever skapar 

strukturer genom grammatiska regler, utan att eleverna ska använda samma strukturer i olika 

kommunikativa situationer. Författaren anser att språkundervisning ska planeras efter elevens 

behov av att använda det nya språket i sin aktuella situation. I klassrummet ska eleven 

utveckla sin kommunikativa språkförmåga genom att använda språket i aktiviteter som är 

kopplade till verkligheten. Håkansson (1996:59) påpekar att samtalen är den centrala delen i 

språkundervisningen, därför att språket är ett medel för kommunikation samt ett mål för 

undervisningen. Författaren skriver vidare, att under språklektioner borde kommunikationen 

mellan lärare och elever och samtidigt mellan elever dominera, därför att det i många fall är 

klassrummet som är den enda platsen där elever har möjlighet att komma till tals och träna det 

språk som de lär sig. Dysthe (1996: 222) finner att den dialogiska undervisningen skapas 

genom en aktiv kommunikation mellan lärare och elever och samtidigt mellan elever. 

Författaren anser att i ett dialogiskt klassrum hörs många röster, tankar och åsikter, det är inte 

bara lärarens tankar som ger utgångspunkter för samtalen utan även eleverna är aktiva, 

eftersom språket i det dialogiska klassrummet är en kommunikationsprocess som skapas i 

gemenskap. Det är här eleverna får möjligheter att själva vara meningsskapande individer i 

interaktion med varandra och med läraren.  

 

            2.2.2 Kommunikationens betydande roll för språkinlärningen 
 
I det här avsnittet betonas vikten av kommunikation i undervisningen samt den betydande roll 

samspelet har för inlärandet.  

 

Enligt Barnes (1978:86-87) spelar elevens tal en betydelsefull roll i hans/hennes inlärning. 

Författaren anser att språket måste ingå i undervisningen som ett redskap vid inlärningen, 

eftersom eleverna genom kommunikation medverkar  aktivt i de skapande läroprocesserna.  
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Barnes hävdar att läraren ska ge utrymme för eleverna att samtala med varandra. På detta sätt 

använder eleverna sina kunskaper i samspel med sina klasskamrater och utforskar det de redan 

kan och möter de nya iakttagelserna. Lindberg (1996b:28-29)  anser att språkinlärningen är en 

skapande process, där interaktion och kommunikation spelar en mycket viktig roll. Författaren 

påpekar vikten av att använda språket i språkundervisningen. Hon anser att dessa tillfällen är 

betydelsefulla för eleverna, eftersom i interaktion med sina klasskamrater har eleverna möjlig-    

heter att använda sina egna kunskaper i språket och dessutom utveckla sin kommunikativa 

kompetens.  

 
            2.2.3 Kommunikationsstrategier för språkinlärning 

 
När språket inte räcker till för att göra sig förstådd, kan eleven ta hjälp av en rad metoder för 

att lyckas kommunicera. 

 
Linnarud (1993: 73-75) anser att kommunikationsstrategier hjälper eleven att klara kommuni- 

kationen vid möjliga svagheter i språkfärdigheten. Författaren påpekar att i klassrummet är det 

ofta läraren som styr kommunikationen och därvid har eleven för få möjligheter att utveckla 

sin kompetens för att använda kommunikationsstrategier, eftersom han/hon inte vill visa 

läraren och de andra i klassen sina brister i språkförmågan. Vid andra tillfällen däremot, då  ett 

äkta kommunikativt behov förekommer, kan man ta reda på  hur eleven använder strategier för 

att göra sig förstådd.  

 

Här nedan presenterar jag författarens kommunikationsstrategier som i många fall används av 

vissa inlärare för att lyckas kommunicera trots möjliga brister i sina språkförmågor. De tre 

sista strategierna har jag tagit utifrån min egen erfarenhet som lärarkandidat i spanska. 

 

Exempel på kommunikationsstrategier: 

 

• Code Switching :  När man  lånar  ord från sitt modersmål för att uppnå                     

             kommunikativa mål på målspråket. 

      •    Ordagrann översättning:  När man översätter ord för ord från sitt modersmål  

             till  målspråket. 
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• Omskrivning: När man förklarar eller beskriver ett ord med andra ord på  

målspråket, t.ex. förklarar ordet regn =  vatten man får från himlen. 

• Generalisering: När man använder ett allmänt uttryck, därför att man saknar det rätta 

ordet, t.ex. Jag älskar djur istället för att säga: Jag älskar kaniner. 

• Omstrukturering: När man avbryter en mening och börjar om, därför att man inte kan  

 ett av orden, t.ex. Jag har två..., en son och en dotter, ordet som man inte kunde var  

             barn. 
• Ordskapande: När man bildar nya ord med hjälp av ord man kan, t.ex. fågelaffär    

       istället för djuraffär. 

• Vädjan om hjälp: Nar man ber om hjälp med uttryck, ord eller frågor, man säger   

       t.ex.: Mina skor är…  vad har de för färg? (du hade glömt ordet gröna). 

• Monitorbruk: När man efteråt i det egna samtalet använder ord från andras dialog 

som man inte visste.  

• Gester och mimik: När man använder kroppsspråk eller mimik för att förklara något, 

därför att man saknar ord på målspråket. 

• Uttrycka sig vagt:  När man avstår från svåra ord som man inte känner till, då väljer 

man att uttrycka sig vagt på målspråket. 

• Gissning : När man gissar svaret på målspråket.  

• Användningen av bilder eller figurer: När man använder bilder eller figurer för att 

försöka förklara  föremål på målspråket.  

 
2.2.4 Den kommunikativa kompetensen 
 
I det följande beskrivs vad en kommunikativ kompetens för språkeleven innebär. 
  
Håkansson (1996:59) anser att man  får en del av språkfärdigheterna genom att lära sig 

ordförråd, grammatik, uttal, osv., men den kommunikativa kompetensen  får elever endast om  

de medverkar i kommunikation. Författaren poängterar att lärarens uppgift inte bara är att 

undervisa grammatik och texter utan också att aktivt arbeta för att föra in eleverna i dialoger.  

Enligt Lindberg (1996b:23) ska språkundervisningen leda fram till en kommunikativ kom- 

petens hos eleverna genom att lära dem att använda språket på ett socialt och adekvat sätt, med 

intressanta aktiviteter i verkliga språksituationer. Författaren skriver vidare, att den kom- 

munikativa kompetensen ska ses som en blandning av samverkande komponenter,  nämligen: 
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•  Grammatisk kompetens: Kunskaper om språkets ordförråd, morfologi, syntax,   

 uttal, o.s.v.  

•  Sociolingvistisk kompetens: Förstå hur språket används i olika sociala   

 sammanhang. 

•  Diskurskompetens: Förmåga att strukturera ett språkligt innehåll begripligt för   

 läsaren och lyssnaren. 

    •        Strategisk kompetens: Att kunna använda kommunikationsstrategier för att hålla  

             sig kvar i ett samtal.  (Lindberg 1996b:24-26) 

 
 
 
 

3. Metod 
 
3.1  Kvalitativ forskningsmetod 
 
Efter att ha studerat de olika forskningsmetoderna i Denscombe (2000) valde jag att använda 

den som passade bäst in i min undersökning, nämligen den kvalitativa metoden. Denscombe 

(2000: 259) anser att en fördel med denna metod är att den ger en stor anknytning till 

verkligheten. 

 
3.2  Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Denscombe (2000:102) finns det fyra datasamlingsmetoder nämligen: intervjuer, 

frågeformulär, observationer och skriftliga källor. Författaren påpekar att forskaren kan välja 

mellan dessa metoder den som matchar bäst med hans/hennes studie. Dessutom kan de 

kombineras eller komplettera varandra, för att samla in data trots att de är olika.  

 

För att uppnå syftet med denna studie använder jag mig först av mina observationer av två 

klasser, som läser spanska steg 3 på två olika gymnasieskolor. För att komplettera observation- 

erna  har jag sedan valt att göra en kvalitativ undersökning genom personliga intervjuer, både 

med de två spansklärarna och med sex av de gymnasieelever, som deltog i min studie, tre  

elever från varje klass.  

 
 

-10- 
 



 
 
 
3.2.1 Observationer som forskningsmetod  
   
Observationer är en av de metoder som jag har använt för datainsamling för mitt arbete. 

Denscombe (2000:165) anser att genom observationer kan forskare uppleva samt se saker som  

händer direkt  på fältet och som respondenten inte formulerar i ord. Författaren påpekar, att 

allt som observeras borde antecknas direkt efter att man har observerat det, eftersom det är 

mycket viktigt för att forskare ska kunna få allt han/hon behöver från sina observationer.  

 

Observationssättet jag använde mig av, var strukturerade observationer, som innebär att jag 

under varje lektion, som jag observerade, fyllde i  observationsschemat  ( se bilaga 3 och 4). 

Vid varje tillfälle fyllde jag i två olika observationsscheman. I det ena antecknade jag,  i vilka 

sammanhang som lärarna pratade på målspråket eller på sin modersmål och i det andra, när 

eleverna pratade  på spanska resp. svenska. Precis som Denscombe (2000:165) skriver, 

registrerade jag de viktigaste händelserna på båda observationsschemana, dvs. direkt efter att 

de inträffat, för att inte glömma dem, samt för att inte förlora vissa intressanta delar av mina 

observationer. Det var förhållandevis enkelt att registrera det jag observerade, eftersom jag 

redan hade listat alla kategorier i observationsschemat, som jag skulle lyssna efter.  

 
3.2.2 Kvalitativa intervjuer 
 
För att uppnå en vetenskaplig kunskapsnivå i mitt arbete har jag valt att använda kvalitativa 

intervjuer. Enligt Trost (1993:14 ) får man en djupare kunskap, om man använder en kvalitativ 

undersökning. Författaren anser att de kvalitativa intervjuerna är ett utmärkt redskap för att 

samla in den information som man inte kan skaffa sig på annat vis, trots att man intervjuar ett 

fåtal individer. För Trost (1993: 123) är få bra genomförda intervjuer mer värda än ett stort 

antal sämre gjorda intervjuer. Jag har först intervjuat två lärare i spanska och sedan 6 

gymnasieelever,  tre från varje skola A resp. B.  Både lärarna och eleverna blev intervjuade 

med utgångspunkt från ett fåtal frågor, som jag hade formulerat i förväg (se bilaga 1 och 2). 

Intervjun med respektive lärare hade som syfte att ta reda på deras åsikter om vikten av den 

muntliga kommunikationen i klassrummet för elevernas språkutveckling. På samma sätt ville 

jag  genom  intervjuerna med eleverna skaffa mig kunskap om  deras uppfattningar om 

användningen av den muntliga kommunikationen i klassrummet för deras egen språk- 

utveckling. 
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3.3 Urval 
 
3.3.1 Observationer 
 
Jag valde att genomföra sex observationer på två gymnasieskolor, tre observationer per skola. 

Båda skolorna tillhör Eskilstuna kommun. Med tanke på att jag kommer att bli lärare i spanska  

på gymnasienivå och dessutom att det huvudsakliga temat i mitt examensarbete är den mun- 

tliga kommunikationen på spanska i det svenska klassrummet,  valde jag att utföra  obser- 

vationerna för min studie i två klasser, vilka läser spanska steg 3 på de två gymnasieskolorna. 

 
3.3.2 Intervjuer 
 

Jag valde att göra personliga intervjuer med de två spansklärarna, som undervisade på skola A 

resp. B. Båda lärarna är från Sverige. Dessutom valde jag att genomföra personliga intervjuer, 

med  sex gymnasieelever som går första året på gymnasiet och läser på olika program i skola 

A respektive B, alla elever läser spanska steg 3.  Eleverna är mellan 16 -17 år gamla. Inter- 

vjuerna genomfördes på svenska. 

 
3.4 Genomförande 
 

3.4.1 Observationer 
 

Alla mina sex observationer, tre i skola A och tre i skola B, genomförde jag på liknande sätt. 

Innan jag borjade med min första observation i varje skola, presenterade jag mig för eleverna. 

Under hela den tiden jag genomförde mina observationer, visste lärarna och alla elever, som 

deltog i min undersökning, ingenting om syftet med min studie, eftersom jag inte hade berättat 

någonting för dem. Jag gjorde, precis som  Denscombe (2000:165) anser, att forskare inte får 

ge  information om observationer till dem som medverkar i studien, eftersom det kan påverka 

resultatet. Det enda jag berättade både för lärarna och eleverna var, att jag skulle vara med 

dem vid tre tillfällen för att observera lektionernas innehåll. Vid varje tillfälle satte jag mig 

längst bak i klassrummet, eftersom jag inte ville störa själva undervisningen. Jag hade alltid 

med mig de två observationsschemana både för lärare och elever för att kunna anteckna det 

som jag observerade. Efter varje observations- tillfälle renskrev jag mina  anteckningar i nya 

observationsscheman, eftersom jag i de scheman, som jag använde i mina observationer av 

varje lektion,  ibland medvetet eller omedvetet gjorde extra noteringar i kanterna. Eftersom  
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jag har spanska som modersmål, var det ganska enkelt för mig  att fylla i  observations- 

schemana  när det spanska språket dök upp i den muntliga kommunikationen  mellan eleverna 

och läraren,  resp. mellan eleverna själva under lektionerna. Dessutom hade jag ju redan på 

observationsschemat alla de kategorier som jag skulle lyssna efter.  

 
3.4.2 Intervjuer 

Eftersom jag kände båda lärarna, frågade jag (vid olika tillfällen) om de ville medverka  i min 

studie genom att ställa upp för en intervju. Jag förklarade syftet med min studie och att jag 

valde just dem, eftersom de var spansklärare på gymnasiet och för att deras arbete passade in 

precis på det jag ville undersöka i mitt projektarbete. Båda lärarna i sin tur tackade ja. Jag 

intervjuade lärarna en i taget och vid olika tillfällen precis efter lektionen i spanska. 

Intervjuerna med båda spansklärarna bestod av nio frågor, (se bilaga:1). De två tyckte om att 

stanna efter lektionen, eftersom de hade tid kvar till deras nästa lektion. För att detta skulle 

stämma hade jag i förväg kollat deras schema så att vi skulle få lugn och ro. Med båda lärarna 

upplevde jag intervjun som en informell pratstund där jag skulle få mycket nytta av deras 

erfarenheter och upplevelser med eleverna när de hade lektioner i spanska. För att samla 

information och inte missa något hade jag ett papper med 9 frågor som jag  hade formulerat i 

förväg. Dessutom visade jag  lärarna en liten bandspelare som jag tänkte ha på under 

intervjun. Jag förklarade att jag dessutom ville spela in intervjun för att efteråt kunna jämföra 

deras svar som spelades in med mina anteckningar. Det var huvudsakligen för att inte missa 

viktig information.  

 
Jag valde dessutom att göra personliga intervjuer med sex elever, som läser spanska steg 3 i 

skola A respektive B. Först frågade jag eleverna om de ville ställa upp för intervjun. Jag 

berättade om målet med min undersökning och att jag valde just dem därför att de var elever i 

spanskundervisningen och för att de hade en uppfattning om användningen av den muntliga 

kommunikationen på spanska i klassrummet, vilken precis var temat i min undersökning. Alla 

sex eleverna tackade ja, de var positiva till att delta i intervjuerna. Jag intervjuade eleverna en i 

taget, i deras klassrum, strax efter spansklektionen för att inte påverka mina observationer 

under alla spansklektioner. För att vara säker på att eleverna hade tid för intervjun efter 

lektionen,  kontrollerade  jag tillsammans med de två spansklärarna, elevernas schema i 

förväg. I skola ”A” ägde intervjuerna  rum en  onsdag, eftersom eleverna den  dagen hade en  
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håltimme på 45 minuter efter spansklektionen. Eleverna från skola ”B” blev intervjuade en 

fredag, de hade då endast 30 minuters rast innan deras nästa lektion började. Jag beräknade att 

varje intervju skulle ta ungefär 6-8 minuter,  ( Intervjun med eleverna bestod av fem frågor, se 

bilaga:2) Med tanke på att jag skulle intervjua tre elever vid två tillfällen och att alla skulle 

svara på frågorna på olika sätt, bestämde jag mig för att spela in varje intervju på min 

bandspelare, så att jag skulle kunna jämföra det jag hade spelat in med det jag hade antecknat 

under intervjuerna. Alla intervjuer gick bra. Jag hade med mig ett frågeformulär med fem för 

formulerade frågor  samt en liten bandspelare. Alla frågorna till eleverna var enkelt 

formulerade, detta för att undvika feluppfattningar. Frågorna var lika för alla sex eleverna från 

skola ”A” och ”B”. 

  
3.5 Analys av data 
 
3.5.1 Observationer 
 

Direkt efter varje observationstillfälle  skrev jag  rent det jag antecknat under observationen 

och analyserade  det därefter, medan jag fortfarande hade intrycket färskt i minnet. På detta vis 

kunde jag direkt få en klar bild av resultatet av varje observation. Dessutom kunde jag 

upptäcka om jag hade missat något viktigt.  Om så var fallet, noterade jag det och var mer 

uppmärksam vid nästa observationstillfälle.  

 
3.5.2 Intervjuer 
 
Eftersom jag hade spelat in varje intervju på ljudband, lyssnade jag på det direkt efter varje 

intervju och transkriberade det jag hörde för att sedan jämföra det med de svar jag fick av 

lärarna och eleverna när de blev intervjuade. Detta gjorde jag för att se om båda data stämde 

överens samt f ör att vara säker på att jag inte hade missat någon viktig information. Denna 

process visade sig vara mycket värdefull vid analysen och förenklade arbetet, när det var dags 

att skriva ner resultaten av intervjufrågorna. 

 
3.6  Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Denscombe (2000: 283) handlar validitet om i vilken omfattning forskningsdata och 

metoden reflekterar verkligheten samt täcker de viktiga frågorna, och om de metoder man har 

använt för att samla in data betraktas som riktiga och precisa. Vid varje observationstillfälle,  
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använde jag två olika observationsscheman som mätinstrument de hade alla kategorier som jag 

skulle lyssna efter. När jag konstruerade de observationsscheman hade jag som utgångspunkt 

mitt syftes fråga på så vis alla kategorier jag formulerade var anknyta till klassrums verklighet 

och till det jag ville ta reda på för att kunna svara på mitt syftes fråga. På samma sätt vid alla 

intervjuer använde jag ett frågeformulär med för formulerade frågor, som mätinstrument.  När 

jag skrev frågorna utgick jag från min problematisering, för att på det viset kunna täcka in mitt 

syftes fråga, vilket visade ger en hög validitet 

 

Denscombe (2000:250) påpekar att reliabilitet är ett mått på om undersökningen skulle ge 

väsentligen samma resultat vid andra mättillfällen. Man kunde fråga sig, enligt Denscombe, 

om en annan forskare, som gjorde samma studie, finge samma resultat som jag  och med 

samma slutsatser? Men tanke på att jag i min studie har använt en kvalitativ metod, blir då 

författarens fråga svår att kunna besvara. Syftet med min studie var att undersöka när det 

spanska språket används i muntlig kommunikation i klassrummet och inte att generalisera.  Jag 

är medveten om att min undersökning är ganska begränsad, och därför kan jag inte 

generalisera spansklärarnas användning av det spanska språket i undervisningen. Reliabilitet 

handlar alltså om pålitlighet, och då anser jag att min studie har en hög pålitlighet endast i de 

två klasser som läser spanska steg tre på de två olika gymnasieskolor jag undersökte.   

 
3.7 Forskningsetiska ställningstaganden  
 
Syftet med de forskningsetiska principerna är att visa vilka normer som finns för förhållandet 

mellan forskare och respondent/er.  I enlighet med Vetenskapsrådet (1990) finns det i 

forskningsprinciperna fyra generella huvudkrav enligt följande:  

1. Informationskravet, deltagarna ska informeras om syftet med studien och att det är frivilligt 

att delta i denna. Med tanke på att min undersökning gjordes i två gymnasieskolor, där alla 

deltagare var över 15 år, gav jag endast muntlig information om denna direkt efter att jag 

presenterat mig för eleverna, dvs.. minuter innan jag började med min första observation. 

Spansklärarna visste i förväg att jag skulle observera vid tre tillfällen. Jag anser att jag inte har 

följt detta krav i sin helhet, eftersom alla deltagarna inte blev informerade om syfte med min 

studie. 

2. Samtyckeskravet, deltagarna har rätt att bestämma själva om de vill  vara med eller inte på  
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undersökningen. Direkt  efter att jag presenterat  mig för  eleverna informerade jag alla elever-  

na, att de när som helst kunde avstå från undersökningen eller lämna klassrummet. Lärarna i 

sin tur, gav sitt samtycke till att  medverka frivilligt i min undersökning.  

3. Konfidentialitetskravet, forskare måste i hög grad respektera deltagarnas anonymitet. I mitt 

arbete har jag genomgående nämnt de unga deltagarna som: elever eller informanter son läser 

spanska steg tre på två olika gymnasieskolor. På samma sätt benämner jag lärarna, som 

medverkade i min studie, enligt följande: spansklärare, lärare i spanska o.s.v. Därför har jag 

följt detta krav och gav anonymitet åt alla deltagare i fråga om personuppgifter, resultatobser- 

vationer och intervjusvar.  

4. Nyttjandekravet, innebär att materialet som jag fick från observationer och intervjuer ska 

jag använda enbart i mitt forskningsarbete och inte i några andra arbeten. Jag har inte för  

avsikt att använda något av det material, som inhämtats till hela mitt arbete, för andra syften. 
 
 
 

4 Resultat 
 
Utifrån min problemformulering och mitt syfte kommer jag i den här delen att redogöra för de 

resultat jag kommit fram till i min undersökning. Först kommer jag att presentera resultatet 

genom observationsredovisning. Därefter följer en redovisning av intervjufrågorna, först med 

de två spansklärare som undervisar i skola A och B och sedan med sex elever som läser 

spanska steg tre i skola A respektive B. Eftersom lärarnas resp. elevernas svar inte var lika, 

kommer jag att redovisa dem enskilt per lärare resp. elev. 

 

4.1 Resultat av klassrumsbaserade observationer 
 
I det följande kommer jag att presentera lärarnas resp. elevernas arbete under lektionerna i  

spanska som jag observerade med egna kommentarer, ett tillfälle i taget, 6 totalt, tre i skola A 

och tre i skola B.  Därefter presenterar jag i två tabeller per skola det samlade resultatet av  

mina observationer genomförda vid tre tillfällen i skola A respektive B. 

 
4.1.1 Skola A 
 
Det första tillfället     
 
19 av 25 elever var närvarande på lektionen. Fyra elever hälsade på läraren  på spanska.  
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Läraren i sin tur, hälsade tillbaka på spanska. När alla eleverna var samlade i klassrummet, 

hälsade läraren generellt på alla på spanska. Läraren presenterade mig för eleverna på svenska  

och berättade för dem att jag skulle vara närvarande under  lektionerna i spanska vid tre 

tillfällen. Jag presenterade mig med mitt namn och berättade för dem på svenska att jag skulle 

observera  lektionerna i spanska vid tre tillfällen. Dessutom förklarade  jag att deras 

deltagande var frivilligt. Eleverna ställde inga frågor. Därefter presenterade  läraren lektionens 

innehåll på svenska,/ hon förklarade för eleverna att de skulle läsa ett kapitel från boken och 

därefter översätta  svenska meningar till spanska. Läraren poängterade  på svenska att  

eleverna skulle översätta alla spanska dativobjekt. Hon nämnde muntligt  på spanska alla 

spanska dativobjekt samt skrev  dem på tavlan på spanska och vad de motsvarade på svenska.. 

Hon fortsatte att prata på spanska och sade att eleverna kunde arbeta parvis för att lätt kunna 

använda det spanska språket. Alla eleverna började läsa den spanska texten för varandra. En 

elev räckte upp handen och berättade  på svenska att han och sin kompis var färdiga med 

läsningen och  ville veta vilka meningar de skulle översätta. Läraren gav instruktioner  på 

spanska och hänvisade till boken.  Efter det frågade läraren på spanska  hela klassen om de 

var färdiga med läsningen. Därefter förklarade hon  på spanska  för alla, vad de skulle göra. 

Läraren  gick runt i klassen. Under arbetets gång med översättningen var det endast två elever 

som sade några meningar på spanska, de läste högt det de höll på att översätta, 4 elever, 

pratade på svenska och resten arbetade tyst. Vid denna stund var det tre elever som räckte upp 

handen. Läraren sade på spanska i vilken ordning hon skulle hjälpa dem. En av de tre elever 

frågade på spanska, och läraren svarade också på spanska. De andra två frågade på svenska, 

läraren svarade på spanska men översatte några ord till svenska. Läraren gav beröm till två 

elever på spanska, till sist sade läraren åt alla  på svenska att tiden snart var  ute. Hon bad 

eleverna på svenska att gå igenom alla meningar och speciellt observera om de hade använd 

dativobjekten på rätt sätt. Läraren sade på svenska att de skulle rätta meningarna till nästa 

lektion.  Läraren sade sedan "hej då" på spanska. Fyra elever sade hej då på spanska, åtta 

elever sade det på svenska.  

 
Det andra tillfället   
 

Vid detta tillfälle kom 21 elever av 25 till lektionen. Två elever hälsade på läraren på  spanska 

när de gick in i klassrummet. Hon hälsade tillbaka på spanska och sade på svenska att hon  
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skulle vänta några minuter, tills alla hade kommit. När det var dags gick läraren fram och  

hälsade eleverna på spanska. Hon ställde vidare några enkla frågor till eleverna på spanska, 

som "Hur mår du? Vad gjorde du igår? Har du gjort läxan". På dessa frågor svarade de flesta 

eleverna ganska vagt och kort på spanska. Det var endast två av alla de tio eleverna som 

läraren frågade som svarade med långa meningar på spanska. En av dem ville fortsätta att 

prata på spanska, men kunde inte eftersom orden inte räckte till för det hon ville säga. Läraren  

fick hjälpa henne och översatte några ord  till spanska som eleven behövde. Efter frågorna 

började läraren att prata på svenska, hon påminde eleverna om läxan till detta tillfälle. Därefter 

började läraren skriva de spanska glosorna från läxan på tavlan. Det var 4 elever som sade på 

svenska att de hade läst på fel glosor, men läraren gick inte på det och i stället fortsatte hon 

med instruktionerna på svenska. Eleverna fick 15 minuter för att skriva meningar i preteritum  

på spanska, de skulle använda glosorna i alla meningar. Efter några minuter  lämnade eleverna 

in sina uppgifter för rättning och började prata på svenska. Läraren väntade en stund och bad  

alla vara tysta (på svenska). Sedan  gick hon till tavlan och skrev ordet: Strategier och därefter 

började hon förklara ordets innebörd på svenska. Hon sade dessutom på svenska att eleverna 

kunde prata lite längre på spanska, om de använde strategier för att förklara saker och ting. 

Läraren gav några exempel på spanska på hur man kunde beskriva en sak med andra ord när 

man inte visste de riktiga. Medan läraren förklarade på spanska, skrev hon strategierna på 

tavlan på svenska med översättning till spanskan. Därefter delade läraren ut ett papper med en 

lista på skolutrustning och under listan fanns en rad förklaringar. Eleverna skulle lista ut vilket 

ord som passade ihop med förklaringen. Läraren sade på spanska att eleverna skulle arbeta 

parvis och prata på spanska. Det hördes när fyra elever läste förklaringarna högt för varandra  

och alla ord på spanska som de skulle para ihop. Läraren gick runt i klassen och hjälpte 

eleverna. Hon förklarade de svåra spanska orden med andra spanska ord. Denna gång 

översatte läraren inte till svenska. Innan lektionen var slut, gick läraren igenom hela uppgiften 

tillsammans med eleverna. Hon frågade eleverna, på spanska,  vilka svar de hade valt och 

tillsammans parade de korrekt ihop alla ord med den respektive förklaringen. Tiden gick fort, 

läraren sade ett allmänt adjö till alla på spanska. Tre elever svarade på spanska. 

  

Det tredje tillfället 
 

I början var det 23 elever som kom till lektionen. Denna gång var det endast 4 elever som  
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hälsade på läraren på spanska när de kom in i klassrummet, de använde en mycket kort häls- 

ningsfras, nämligen Hola (Hej). Läraren hälsade tillbaka på spanska. Det var totalt 7 elever 

som hälsade på läraren på svenska. Resten av eleverna kom bara in i klassrummet. När läraren 

ville börja lektionen med att hälsa på eleverna, var det 12 som samtidigt pratade på svenska. 

Då höjde läraren rösten och bad alla (på svenska) sluta prata. Efter det, hälsade  hon alla 

eleverna på spanska. När läraren sedan skulle fortsätta lektionen, kom det ytterligare en elev.  

Han bad om ursäkt på svenska för att han var försenad. Läraren bad alla på spanska ta fram 

sin lärobok och slå upp sidan 10. Hon förklarade på svenska, att det där handlade om en  

dialog på en restaurant som alla skulle träna på muntligt. Hon föreslog på svenska att  eleverna 

skulle dela in sig i   grupper med max fyra i varje.  Läraren sade  på svenska, att de fick en 

halv timme på sig för att öva på dialogen på spanska, vilken de därefter skulle spela upp för 

alla. Denna  handlade om tre kompisar som beställde mat av en kypare på en restaurang. Alla 

eleverna började  att öva dialogen på spanska. Varje elev läste på spanska sin roll i boken när 

det var hans/hennes tur. Denna gång hördes endast det spanska språket talas i klassrummet. 

Läraren gick runt i klassen och stannade en stund i varje grupp, lyssnade på eleverna och gav 

på svenska några tips, till exempel att en kypare bör ha eller låtsas ha något  som hängde ner 

från armen o.s.v. Läraren sade också på svenska, att alla kunde prova på de båda rollerna. När 

tiden för övningen var slut, gick läraren till katedern och frågade, på svenska, vilken grupp 

som ville börja. Det var 6 elever som sade på svenska att de ville uppträda på sina platser. 

Läraren accepterade det, på spanska. Alla grupperna hann spela sketchen. Läraren berömde 

varje grupp på spanska när de var klara. När övningen var färdig, delade läraren ut ett papper 

med klassrumsfraser och föreslog på spanska alla elever  att läsa in detta till nästa lektion. 

Läraren tackade sedan alla eleverna på svenska och sade hej då på spanska.  Det var två elever 

som sade hej då på spanska denna gång.  
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Sammanställda resultat av observationer vid tre olika spanska lektioner i skola A 
 
 

Lärare 
 

Observation Skola Antal elever Tid  
1 
2 

               3 

A 
A 
A 

19 av 25 
21av 25 
24 av 25 

60` 
60` 
60` 

 
Användningen av spanska eller  
svenska språket i klassrummet  
under spanska lektioner  
steg 3  

 
Spanska 

Översätter 
till svenska 

 
Svenska 

Översätter 
till spanska 

1 2 3 1 2 3 1 
 

2 3 1 2 3 

Hälsar på eleverna. 
 

1  1 1          

Presenterar lektionens innehåll. 
 

      2      

Svara på elevernas frågor. 3   1         

Rättar läxan / uppgifter. 
 

 1      1     

Frågar eleverna, t.ex. om de är 
färdiga med uppgifter,  om de har 
boken m.m. 

1        1    

Ger eleverna instruktioner / 
förklarar, t.ex.  gruppindelningen. 

2 1     1 1 2    

Ber eleverna läsa / slå upp en viss 
sida i boken. 

1  1    1      

Ger eleverna instruktioner inför  
övningar, uppgifter. 

1      1      

Ger eleverna några tips / 
godkänner något. 

  1      2    

Ber vissa / alla elever hålla tyst / 
vänta på sin tur. 

1       1 1    

Ställer frågor till eleverna 1            

Förklarar grammatik. 
 

1   1         

Förklarar  saker , ord eller 
meningar. Ger exempel. 

1 3 1     2 2    

Ber om något             

Ger eleverna beröm. 
 

1  1          

Översätter ord eller meningar om 
eleverna ber om det. 

          1  

Prata om läxa  / ger läxa. 
 

  1    1      

Säger adjö. 
 

1 1 1          
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Sammanställda resultat av observationer vid tre olika spanska lektioner i skolan A 
 

 

Elev Observation Skola Antal elever Tid 
1 
2 
3 

A 
A 
A 

 

19 av 25 
21av 25 
24 av 25 

60` 
60` 
60` 

Användningen av spanska eller 
svenska språket i klassrummet 
under spanska lektioner  steg 3 
 

 
Spanska 

Översätter 
till svenska 

 
Svenska 

Översätter 
till spanska 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

Hälsar på läraren. 
 

4 2 4      7    

Eleven  förklarar varför kom för 
sent till lektionen. 

        1    

Frågar läraren om något som är 
oklart 
 

1      3      

Svarar på lärarens frågor. 
 

 10           

Pratar med kamrater under 
lektionen. 
 

2      4 21 12    

Berättar/ förklarar något för 
läraren. 
 

      1 4 6    

Spelar teater, sketcher 
 

  24          

Genomföra en dialog (uppgift). 
 

 4           

Läser texter för varandra/ 
arbetar parvis 

19            

Ställer frågor om grammatiken. 
 

            

Ber om förklaring av  ord eller 
meningar. 

            

Genomför sina svar med 
klasskompisar 
 

            

Ställer frågor om läxa 
 

            

Ber om översättning av ord eller 
meningar 

            

Säger adjö. 
 

4 3 2    8      
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4.1.1.1 Sammanställda resultat av observationer vid tre olika spanska lektioner i skolan A 
 
I det sammanförda resultatet som presenteras i tabellerna framgår att det spanska språket 

används i muntlig kommunikation mellan elever och lärare under spanska lektioner på skola 

A, när: 

• Läraren ställer frågor och eleverna svarar på dessa frågor. 

• Eleverna och läraren hälsar på varandra eller säger "hej då". 

 

I det sammanförda resultatet som presenteras i tabellerna framgår att det spanska språket 

används i muntlig kommunikation mellan eleverna själva på skola A, när: 

• Eleverna genomföra en dialog som är en uppgift 

• Eleverna övar inför inspelning av teater eller sketch 

• Eleverna läser texter för varandra. 

 

4.1.2  Skola B 
 
Det första tillfället:  
  

När eleverna gick in i klassrummet, var det 14 elever som hälsade på läraren på spanska, de 

använde olika hälsningsfraser, både korta och långa. Läraren var glad och svarade alla mycket 

vänligt på spanska. Det var totalt 18  av 22 elever som kom denna gång. Läraren bad  den sist 

anlända eleven på spanska att stänga dörren. Därefter presenterade läraren mig på spanska för 

eleverna och berättade för dem att jag skulle vara med på lektionerna under tre tillfällen. Jag 

hälsade på eleverna på spanska och berättade på svenska att deras deltagande var frivilligt och 

att  de kunde lämna klassrummet om de själva ville göra det. Det blev tyst och det hördes inga 

kommentarer. En elev räckte upp handen och läraren frågade på spanska vad han ville säga. 

Eleven frågade då på spanska med en enda mening: Qué vamos a hacer? (vad ska vi göra?). 

Läraren sade på svenska att de först och främst inte skulle glömma att läsa på inför provet i 

vecka 45, och sedan bad  hon alla på spanska att ta fram sin lärobok och öppna  den på sidan 

22. Läraren förklarade för eleverna på spanska att de skulle arbeta parvis och läsa texten högt 

för varandra. Läraren påminde eleverna på svenska att inte glömma att gå igenom alla glosor 

som stod bredvid texten både på spanska och på svenska för att kunna förstå hela texten.  

Läraren gick  runt i klassen och lyssnade när eleverna  läste den  spanska texten  för varandra.   
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Det var fyra elever som började prata på svenska. Då frågade läraren dem på spanska om de 

var färdiga, och en av eleverna svarade på spanska att det var de sedan länge. Läraren gick till 

katedern och sade på spanska att det var dags för den andra delen av uppgiften. Hon delade ut 

ett papper  med 15 påståenden  som inte var klara, de behövde kompletteras med ord från den 

text som eleverna nyss hade läst. Eleverna fick 10 minuter på sig för att lösa uppgiften i par. 

Läraren gick runt i klassen och kollade om eleverna svarade rätt. Det var fyra elever som 

pratade på svenska. Resten av eleverna arbetade enskilt, men då och då jämförde de sina svar  

med sin kompis och använde både svenska och spanska. En elev räckte upp handen, och 

läraren gick fram till henne. Eleven visade sitt papper och frågade på spanska om det femte 

svaret var rätt. Läraren svarade då på spanska att det var bra men att nummer två var fel. 

Eleven (pratade på svenska) ville veta det rätta svaret, men läraren sade det inte, i stället 

förklarade hon på spanska betydelsen av det ord eleven hade skrivit. Sedan frågade hon eleven 

på spanska, vilket ord som var dess motsats. Eleven föreslog på spanska två ord men de var 

fel. Den tredje gången som hon svarade blev det rätt, och läraren godkände det på spanska.  

Hon gick sedan till katedern och  gjorde i ordning OH - projektorn och  visade de 15 

påståendemeningarna. Hon  läste på spanska  en mening i taget och eleverna gav svaret på 

spanska. När svaret var rätt fortsatte hon och läste nästa mening. Om det blev fel svar, frågade 

hon en annan elev och så vidare. Läraren pratade hela tiden på spanska. Det var en elev som 

sade på svenska att lektionen var slut. Då bad (på spanska) läraren en elev att säga det sista 

ordet som fattades i mening nummer 15 och eleven svarade rätt (på spanska). Då sade läraren 

på spanska att de kunde gå och sade hej då åt alla på spanska. Det var ungefär 12 elever som 

sade detsamma på spanska. 

 

Det andra tillfället:  
 
Den här gången kom 20 elever till lektionen. Det var 11  elever som hälsade på spanska när de 

gick in i klassrummet och läraren hälsade tillbaka på spanska. Läraren hälsade alla eleverna 

på spanska och efter det berättade hon för alla på spanska att de skulle lyssna på en spansk 

text som var på en CD. Den handlade om en flicka från Venezuela. Läraren bytte till svenska 

och sade att de kunde se flickan i sin lärobok på sidan 25 och att den texten de skulle lyssna på 

var en fortsättning på texten i boken. Läraren tog fram  CD- spelaren och sade på svenska att 

texten skulle komma  efteråt och tryckte på paus i  CD- spelaren. Hon förklarade på svenska  
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att frågorna var på sidan 26 i läroboken och att de skulle ha ett extra papper framme för att 

kunna skriva svaren. Eleverna fick 5 minuter på sig för att läsa frågorna och förstå dem. Efter 

5 minuter bad läraren alla på spanska att vara tysta för att kunna lyssna och samtidigt svara på 

frågorna. När texten var slut, frågade läraren på spanska om de ville lyssna på texten en gång 

till. Det var 7 som svarade  nej! på spanska och 4 som sade: det räcker!, på svenska. Läraren 

frågade (på svenska) vem som frivilligt kunde svara på den första frågan. Det var fyra frågor 

totalt. Läraren frågade hela tiden på spanska och eleverna svarade också på spanska. När alla 

var klara, sade läraren på spanska att de skulle börja med en ny uppgift. Hon började dela ut 

ett papper med bilder på barn som gjorde olika aktiviteter och under varje bild stod ett verb på 

spanska som beskrev bilden. Läraren förklarade på svenska att eleverna skulle ringa in alla 

verb som de kände igen och sedan översätta till svenska de verb, som de inte kände igen för att 

till sist kunna skriva meningar på spanska i preteritum. Läraren sade på spanska att alla kunde 

arbeta parvis eller tre och tre och påminde alla att prata med varandra endast på spanska.. Fyra 

elever  som arbetade parvis, pratade inte bara på spanska utan också på svenska, Det enda de 

sade på spanska var när de frågade sin kompis vad verbet på spanska betydde, till exempel: 

vad betyder dormir ? (dormir är verbet sova på svenska). Tre elever, som satt nära dörren, 

pratade hela tiden på spanska och förklarade för varandra verbets betydelse på spanska och 

använde mycket mimik när orden inte räckte till. Fyra elever frågade läraren på spanska och 

hon svarade också endast på spanska. Det var tre elever som frågade läraren (på svenska) efter 

de rätta svaren. Läraren gav inte svaren på en gång utan förklarade det de ville veta på spanska 

och lät eleverna själv komma fram till det rätta svaret. Hon försökte  prata med eleverna hela 

tiden på spanska. Lektionstiden var så slut, och läraren sade på spanska att alla som inte var 

färdiga med meningarna skulle skriva dem färdiga hemma som läxa till nästa lektion. Läraren 

sade hej då åt alla på spanska och eftersom det var en fredag önskade hon alla en trevlig helg  

på spanska. Det var nio elever som svarade trevlig helg på spanska, sex elever sade det på 

svenska och resten gick bara ut. 

 
 
Det tredje tillfället:  
 

Till denna lektion kom 20 elever och  13 hälsade på läraren på spanska. Läraren hälsade som 

vanligt tillbaka mycket  vänligt  på  spanska. Läraren  ägnade några  minuter åt att prata  på  

svenska om provet, innan hon  började undervisningen.  Efter  denna genomgång  berättade  
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läraren  på svenska att dagens lektion handlade om skillnaden mellan perfekt och preteritum. 

Hon frågade på svenska om någon visste vilka skillnader som finns mellan de två tempusen. 

Tyvärr det var ingen som svarade. Hon började därvid prata på spanska om skillnaden mellan 

preteritum och perfekt. Denna gång skrev hon på tavlan på svenska alla skillnader hon hade 

sagt på  spanska. Läraren gav dessutom  många  exempel på spanska  på hur  man  skriver  i  

preteritum respektive perfekt och sedan visade hon skillnaderna utifrån sina egna exempel, allt 

detta också översatt till svenska och sedan skrivet på tavlan. Efter denna förklaring fick 

eleverna instruktioner, de skulle skriva meningar båda i preteritum och i perfekt. Läraren sade  

på svenska att de kunde arbeta med sina kompisar. Under tiden gick läraren runt i klassen och 

kontrollerade att alla arbetade med uppgiften. Det var fem elever som började prata med 

varandra på svenska. När läraren kom, sade de på svenska att de diskuterade de meningar som 

en av dem  hade skrivit. Läraren sade  på spanska, att  det var OK men sade  samtidigt att  det  

skulle vara bättre om de försökte prata på spanska på spansklektionerna. Efter det gick läraren 

till  tavlan och började skriva  många  tidsuttryck  med  användning av  preteritum  respektive  

perfekt.  Hon skrev det på spanska med svensk översättning. När hon var klar med detta, sade 

hon på spanska att eleverna skulle försöka att använda dem i egna meningar. Två elever räckte 

upp handen. Den ena eleven sade på svenska att hon ville ha hjälp med verbböjningar. Då 

påminde läraren henne, på svenska, om att använda ändelserna hon redan hade lärt sig på de 

föregående lektionerna. Eleven tackade för hjälpen på svenska och fortsatte att skriva. Nästa 

elev  ville fråga på svenska om det han hade skrivit var rätt. Läraren sade på spanska  att 

meningarna  var korrekta. Innan lektionen var slut, började läraren ropa upp elevernas namn, 

ett i taget. Därvid skulle eleverna läsa upp två meningar på spanska som de hade skrivit, en i 

perfekt och den andra i preteritum. Det var några som hade använt fel tidsuttryck eller hade 

använt några felaktiga verbböjningar.  Läraren rättade omedelbart alla fel, innan hon ropade 

upp nästa elev. Alla eleverna hann läsa två meningar. När lektionen var slut, tackade läraren 

alla på spanska  och som vanligt önskade hon alla en trevlig helg. Fem elever svarade nästan i 

kör samma fras som läraren hade använt på spanska: feliz fin de semana (trevlig helg). Åtta 

elever sade endast hej då på spanska (adios) och fyra andra använde båda hälsningsfraserna på 

spanska, hej då och trevlig helg! 
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Sammanställda resultat av observationer vid tre olika spanska lektioner i skola B 
 

Lärare 
 

Observation Skola Antal elever Tid  
1 
2 
3 

B 
B 
B 

18 av 22 
20av 22 
20 av 22 

60` 
60´ 
60´ 

 
Användningen av spanska eller  
svenska språket i klassrummet  
under spanska lektioner steg 3  

 
Spanska 

Översätter 
till svenska 

 
Svenska 

Översätter 
till spanska 

1 2 3 1 2 3 1 
 

2 3 1 2 3 

Hälsar på alla eleverna. 
 

1 1 1          

Presenterar lektionens innehåll. 
 

  1      1    

Svara på elevernas frågor 1 1       1    

Rättar läxan/ uppgifter 
 

1 1 1          

Frågar eleverna, t.ex. om de är 
färdiga med uppgifter, om de  har 
boken. 

1            

Ger eleverna instruktioner / 
förklaringar t. ex. 
gruppindelningen. 

1 2       1    

Ber eleverna läsa /  slå upp en 
viss sida i boken. 

1       1     

Ger eleverna instruktioner inför  
övningar/ uppgifter 

2 1 1     2 1    

Ger eleverna några tips  / 
godkänner något 

1 1     2 1 
 

2    

Ber vissa/ alla  elever hålla tyst / 
vänta på sin tur. 

 1           

Ställer frågor till eleverna 8 2       1    

Förklarar grammatik. 
 

  1   1       

Förklarar saker / ord eller 
meningar.  Ger exempel 

1 1 1   1       

Ber om något 2  1          

Ger eleverna beröm. 
 

            

Översätter ord eller meningar när 
eleverna ber om det. 

            

Pratar om läxa / Ger läxa. 
 

 1           

Säger adjö. 
 

1 1 1          
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Sammanställda resultat av observationer vid tre olika spanska lektioner i skola B 

 

Elev Observation Skola Antal elever Tid 
1 
2 
3 

B 
B 
B 

 

18 av 22 
20av 22 
20 av 22 

60´ 
60´ 
60´ 

Användningen av spanska eller 
svenska språket i klassrummet 

under spanska lektioner 
steg 3 

 

 
Spanska 

Översätter 
till svenska 

 
Svenska 

Översätter 
till spanska 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

Hälsar på läraren. 
 

14 11 13          

Eleven  förklarar varför kom för 
sent till lektionen. 

            

Frågar läraren om något som är 
oklart 
 

2 4       1    

Svarar på lärarens frågor. 
 

17 11 20     4 5    

Pratar med kamrater under 
lektionen./ förklarar saker 

 7     8 4 5    

Berättar/ förklarar något för 
läraren. 

      1      

Spelar teater, sketcher 
 

            

Genomföra en dialog (uppgift). 
 

18            

Läser texter för varandra / 
arbetar parvis 

18            

Ställer frågor om grammatiken. 
 

        1    

Ber om förklaring av  ord eller 
meningar. 

            

Genomför sina svar med 
klasskompisar 
 

            

Ställer frågor om läxa 
 

      1 3     

Ber om översättning av ord eller 
meningar 
 

            

Säger adjö. 
 

12 9 17     6     
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4.1.2.1 Sammanställda resultat av observationer vid tre olika spanska lektioner i skola B 
 

I det sammanförda resultatet som presenteras i tabellerna kan man se att det spanska språket 

används i muntlig kommunikation mellan elever och lärare under spanska lektioner på skola 

B, när: 

 

• Läraren och eleverna hälsar på varandra i början av lektioner. 

• Läraren ställer frågor till eleverna och de svarar på frågorna. 

• Eleverna frågar läraren om något är oklart. 

• Eleverna och läraren säger adjö till varandra. 

 

 
I det sammanförda resultatet som presenterades i tabellerna kan man se att det spanska språket 

används i muntlig kommunikation mellan eleverna själva på skola B, när: 
 

• Eleverna pratar med klasskamrater på lektioner 

• Eleverna läser texter för varandra 

• Eleverna jämför sina svar på uppgifter med varandra 

• Eleverna förklarar saker för varandra 

 

 
4.2 Resultat av intervjuundersökningen 
 

Intervjufrågorna presenteras en i taget. Lärarnas och elevernas svar sammanfattas separat 

eftersom de inte alls var lika. 

 
4.2.1 Spansklärarens svar: 
 
 
1.Hur skulle du beskriva begreppet kommunikation som språklärare? 
 
Lärare – skola A: 
 
Läraren svarade att man kan kommunicera på många olika sätt, och att alla sätt handlade om 

att förmedla ett budskap, känslor eller information. Hon tyckte att lärare borde fokusera mera  
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på innehåll än form för att kunna lyfta elevernas motivation att lära sig ett språk. Läraren sade: 

”om jag visar mer intresse för vad elevernas säger istället på hur de säger det, minskar jag  

pressen på eleverna och kommunikationen oss emellan bara ökar” .  

 
Lärare – skola B: 
 
Hon sade att kommunikation är något man gör tillsammans med andra, att det handlade om ett 

utbyte av information mellan människor. Därefter påpekade hon att i språkundervisning 

handlade det om att lära eleverna att samtala på målspråket, för att de på ett naturligt sätt 

skulle kunna tillägna sig språkkunskaper. 

 
2.Tycker du att eleverna lär sig språket när de använder det i klassrummet? 
 
Lärare – skola A: 
 
Ja, hon tyckte att det verkligen var så. Läraren förklarade att eleverna behövde använda 

spanska så tidigt och så mycket som möjligt på ett naturligt sätt för att vänja sig vid det. 

 
Lärare – skola B:   
 
Självklart att de gör det, svarade läraren B. Hon förklarade att hon lär eleverna, som går i steg 

tre, att vänja sig vid att använda spanska i alla situationer, båda med henne och eleverna 

emellan. Hon tyckte att det var en tidskrävande uppgift, därför att på den här nivån är det 

många elever som inte vågar använda  målspråket vid  muntliga kommunikation. Hennes  mål  

var att alla skulle  använda målspråket så realistiskt som möjligt   i klassrummet. Hon tyckte 

att  genom att motivera  eleverna att använda språket och lära eleverna strategier för kom- 

munikation underlättades elevernas inlärning av målspråket. 

 

3.I vilka aktiviteter använder du det spanska språket för att kommunicera muntligt med 
eleverna?  - motivera. 
 
Lärare – skola A: 
 
Läraren svarade att hon försöker använda det  spanska språket så mycket som möjligt, 

eftersom hon var medveten att eleverna inte hade tillgång till spanska utanför klassrummet. 

Hon berättade  att hon  använder målspråket, när hon  hälsar på eleverna, när hon presenterar  
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lektionens innehåll, för att beskriva något föremål, vid läxförhör, osv. Läraren förklarade att  

hon brukar koppla den muntliga kommunikationen i klassrummet till verkliga situationer.  För 

övrigt berättade hon att alla grammatikgenomgångar håll hon till 99%  på svenska. 

 
Lärare - skola B: 
 
 Läraren berättade att hon använder målspråket, när hon presenterar kapitel i läroboken, när 

hon introducerar hörövningar, presenterar hur eleverna skall arbeta med ett visst 

ämnesområde, vid muntliga samt skriftliga instruktioner, o.s.v. Hon förklarade att i princip 

försöker hon tala så mycket så möjligt på målspråket med eleverna. Läraren poängterade 

dessutom att hon var medveten om att det var mycket viktigt för eleverna att höra, lyssna och  

förstå målspråket. Hon tyckte dessutom att genom att jämt prata med eleverna på spanska, 

höjde hon deras kapacitet i passiv förståelse av språket. 

 
4.Vad tycker du om elevers output (produkt, resultat), när de kommunicerar med varandra 
under spanska lektioner?  Motivera. 
 
 a. Bra       b. Mycket bra      c. Begränsad       d. Dåligt 
 
Lärare – skola A: 
 
Hon svarade på denna fråga utan att tveka att elevers output var begränsad. Hon förklarade 

därefter att eleverna inte vågar gå utanför ramarna, att de vill säga så lite så möjligt,  och att 

det ofta blev det hon eller övningen gett som uppgift. Sedan övergår de snabbt till svenska. 

 
Lärare – skola B:  
  
 Hon ansåg att elevers output kunde vara bra, mycket bra, begränsad eller dålig. Läraren 

förklarade att det i verkligheten berodde  på den uppgift som eleverna fick av läraren.  Hon 

påpekade att om uppgiften till  exempel var ett läxförhör,  gick kommunikationen generellt 

bättre,  eftersom eleven var förberedd att svara på frågorna som läraren ställde. 

  

5.Vilka faktorer tycker du påverkar användningen av målspråket under spanska 
lektioner? 
 
Lärare - skola A: 
 
Läraren poängterade att  det som påverkade elevernas användning av målspråket var deras  
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egna förkunskaper samt deras motivation och dessutom lärarens förväntningar. Hon fortsatt att  

prata och sade att för henne fanns också några faktorer som påverkade användningen av 

målspråket under hennes språklektioner. Hon tog upp elevernas kunskaper, svårighetsgraden i 

instruktionerna som behövs.  Dessutom var hennes och elevernas tålamod och ork under just 

den lektionen viktiga.  

 
 Lärare - skola B: 
 
Hon sade att en av de viktigaste faktorerna som påverkade användningen av spanska på 

hennes lektioner var själva elevgruppens sammanställning, Om elever från olika klasser läser i  

en gemensam grupp, presterar  gruppen  generellt sämre än om man jämförde med  
sammanhållen klass. Dessutom tyckte läraren att elevers motivation och vilja att förstå 
målspråket också var en viktig faktor som påverkade deras användning av spanska. Hon 
preciserade att hon trots allt i största mån insisterade på att använda målspråket.  
 
6.Tycker du att elevens språknivå är avgörande för att du alltid ska prata på spanska 
under spanska lektioner? Motivera. 
 
Lärare - skola A: 
 
 Om detta svarade hon  ja. Därefter förklarade hon att det troligen skulle gå att tala bara på 

spanska från steg 1, men att det skulle ta för lång tid och att ingen skulle  kunna komma 

någonstans. Hon trodde att det vore frustrerande för många. Hon sade att hon då och då 

försökte öka användningen av målspråket. Som ett exempel sade hon att i steg 5 talade hon  

nästan bara spanska med eleverna. Personligen tyckte hon att hon inte heller hade fått de rätta 

verktygen i sin utbildning för att kunna ha enspråkig undervisning. 

 

Lärare - skola B: 
 
Hon tyckte att det var både ja och nej. Hon förklarade att när hon till exempel var konsekvent 

med användningen av det spanska språket såg eleverna oförstående ut. Då väljer hon 

omedelbart att översätta det hon hade sagt till svenska. 

 
7.Visste du att många elever inte har tillgång till spanska språket vid andra tillfällen  än i 
klassrummet?   Ja,  Nej 
 
 Lärare - skola A: 
 
Ja, hon var medveten om det. Hon berättade att hon därför försöker tipsa och  uppmana  
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eleverna om filmer, tv- serier samt musik (radiostationer), osv. som de kan ha nytta av titta 

eller lyssna på under sin fritid. 

 
Lärare - skola B: 
 
Ja, hon svarade att hon var medveten om det. Dessutom sade hon att ett bra alternativ kunde 

vara om eleverna gick in på internet och chattade på spanska. Sedan sade hon att det kanske 

inte var så vanligt för en svensk elev, om det inte fanns en speciell motivering. Hon nämnde  

dessutom att det finns mycket sång och musik på spanska, som kan få eleverna intresserade, 

till  exempel:  Juanes,  Mano Chau, mm. 

 
8.Lär du eleverna att använda kommunikationsstrategier i fall orden skulle saknas för 
att klara en muntlig kommunikation? 
 
Ja, vilka strategier?             Nej, varför inte? 
 
Lärare - skola A: 
 
Läraren svarade ja, hon berättade att hon  lär elever att använda en hel del strategier för en  

lyckad kommunikation. Hon  talar dessutom med sina elever om hur man kan gå runt genom 

omskrivningar och genom att förklara ett ord i stället. Hon lär eleverna att ta  hjälp av andra 

språk, engelska till exempel samt kroppsspråket, bilder mm. Hon berättade att för några dagar  

sedan hade alla i klassen lekt leken  Bla, bla tecken för att kommunicera. Leken handlade om 

att använda sig endast av bla, bla, bla för att kommunicera, medan resten av klassen gissade 

vad den som pratade ville säga eller berätta. Hon tyckte att leken var ett bra sätt att visa hur 

långt man kan komma utan att kunna ett främmande språk. 

 
Lärare - skola B: 
 
Om strategier som hon lärde eleverna berättade läraren att det för det mesta var 

”omskrivningsmetoden", generalisering och dessutom återknytning till engelska. Hon tyckte 

att när man använde sig av engelska var det  lätt att se sambandet mellan språken. Hon 

berättade att det tom. var lättare att finna rätt ord på spanska genom att utgå från motsvarande 

ord på engelska. Hon förklarade därvid, att betoningen då oftast blev förändrad. Hon tyckte 

emellertid att det viktigaste var att kommunikationen fungerade.  
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9.Vilka kommunikationsstrategier använder du i din undervisning? 
 

•    Exempel på kommunikationsstrategier (Se bilaga: 1) 

 
 Lärare - skola A: 
 

Hon sade att hon försökte illustrera med rörelse och att sätta in orden i meningsexempel för att 

elever skulle förstå ett ord utan att hon behövde säga det på svenska, det kallade hon för om- 

skrivning. 

Lärare - skola B: 
 
Hon berättade att det var vanligast att hon använde monitorbruk, alltså när man i det egna 

samtalet använder ord som man själv inte visste från andras dialog, Hon sade att elever 

använder det mycket, ofta i både dialoger och intervjuer med varandra. Läraren fortsatte att 

nämna flera strategier, som vädjan om hjälp, till exempel när elever vill ha hjälp av läraren och 

sade att dessa förekom i intervjuer samt i muntliga redovisningar.   

  
4.2.2. Sammanställning av gymnasieelevernas svar, 3 från skola A och 3 från skola B 
 
1.Tycker du att du har nytta av det spanska språket när du använder det i kommunika-  
tion under spanska lektioner? – Motivera 
 
 
Skola A: 
 
Elev 1: Hon tyckte att hon hade nytta av spanskan när hon använde sig av språket. Hon sade 

att det var bra för att till exempel lära sig att ställa korrekta frågor till läraren eller kamrater. 

Dessutom tyckte  hon att detta hjälpte henne att förstå vad läraren sade när hon undervisade  

vissa saker på spanska. Ja, hon tyckte att det var bra att prata på spanska på lektionerna för att 
då lärde hon  sig uttal och ”såna” saker. 
Elev 2: Ja, hontyckte att hon hade nytta av att hon pratade på spanska, trots att det inte hände 

så ofta på lektionerna.   

Elev 3: Ja, det tyckte han, han sade att det var viktigt att kunna spanska för då kunde han prata 
i klassrummet med kompisar eller med lärare. 
 
 
Skola B: 
 
Elev 1: Han svarade så: ”Ja, det är klart att det är nyttigt att kunna använda språket som man  
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håller på att lära sig.  Hur skulle man annars kunna lära sig det ordentligt?” 

Elev 2: Hon tyckte att det var mycket nyttigt för henne att använda spanska på lektionerna, 

eftersom  hon inte hade så bra uttal och att använda språket muntlig skulle hjälpa henne att  bli  

bättre på att prata spanska. Hon berättade dessutom, att det bara var i klassrummet som hon 

pratade samt hörde språket.  

Elev 3: Ja, han svarade att det var ganska nyttigt för honom eftersom han ville satsa på att läsa 

språket på högskolan.  

 

2.Hur mycket använder du det spanska språket i kommunikation med dina klasskam- 

rater under spanska lektioner? 
 

a. mycket lite     b. lite    c. lagom     d. mycket    e. ganska mycket 
 
 
 
Skola A  
 
Elev 1: Hon svarade: lagom.    
 
Elev 2:Hon sade att hon pratade lite på spanska, att det inte gick så bra, eftersom hennes  

väninna kunde mindre spanska än hon själv, och dessutom att det var pinsamt att försöka prata 

med andra i klassen om hon själv  inte var säker på sitt uttal.  

Elev 3: Han tyckte att det var lagom eftersom de måste hinna med att lära sig andra saker på 

spanska också. 

 
 
Skola B 
 
Elev 1: Eleven berättade att han använde lite spanska i kommunikation med sina kompisar, de 

använde mest svenska.  

Elev 2: Hennes svar var: lagom. 
 
Elev 3: Han tyckte att han använde språket mycket, Dessutom berättade han  att han kunde 

mycket spanska från grundskolan och att hans kompis som satt bredvid  honom  under  

lektionerna var bra på spanska. Då passade han på att prata mycket på spanska. Det är ganska 
roligt , sade han.  
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3.Hur mycket använder du det spanska språket i kommunikation med din lärare under   

spanska lektioner? 

 
a. lite       b. mycket lite     c. lagom     d. mycket      e. ganska mycket 

 
 
Skola A 
 
Elev 1: Hon svarade snabbt och sade: lagom. 
 
Elev 2: Hon svarade: lite. 
 
Elev 3: Han tyckte att han pratade lagom med läraren på spanska. Han berättade att han ibland 

frågade läraren många saker på spanska, och då gick det bra. Man kan hitta på ibland, sade 

han. 

 
Skola B 
 
Elev 1: Han tyckte att han pratade spanska mycket med läraren, till exempel vid läxförhör 

eller när han bad läraren om hjälp om något han inte visste på spanska. Dessutom när läraren 

frågade saker,  då tyckte han att det var viktigt att svara på spanska …det är bra!  

Elev 2: Hon tyckte att det var lagom.  
 
Elev 3: Han svarade att det var mycket, därför att han försökte prata enbart på spanska med 

läraren, eftersom om han sade något fel, rättade läraren  honom på en gång, och det hjälpte  

honom för att lära sig språket korrekt och dessutom flera nya ord.   

 

4.Skulle du vilja använda det spanska språket mer i kommunikation under spanska 

lektioner?    Ja, varför?   Nej, Varför inte? 

 
Skola A 
 
Elev 1: Hon svarade ja. Hon tyckte att på det sättet skulle hon lära sig prata språket bra och 

dessutom skulle det vara roligt att lära sig andra ord och uttryck på spanska. 

Elev 2: Eleven svar var ja, därför att hon ville lära sig saker och kunna prata med folk från 

Spanien på spanska. 

Elev 3: Nej! Sade han, han tyckte att det inte behövs, därför att det var lagom som han 

använde språket i kommunikation. 
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Skola B 
 
Elev 1: Ja, han tyckte att han behöver träna mera på språket och till en del för att lära sig uttala 

rätt. 

Elev 2:  Hon tyckte att det  behövs, eftersom hon  ville träna lite mera på spanska. ”Det är  

ganska roligt både att prata med andra och att lyssna när andra pratar med en”, förklarade hon. 

Elev 3:  Han svarade att han skulle välja att prata på spanska hela tiden, tidvis bara med 

läraren, eftersom hans språk skulle förbättras mycket, mycket mera på det sättet! 

 

5.Vilka kommunikationsstrategier använder du under spanska lektioner för att kunna 

komma fram till vad du menar? 

 
•    Exempel på kommunikationsstrategier (Se bilaga: 2)  

 
Skola A 

 

Elev 1: Hon sade att hon använde några, men att hon inte visste namnet på strategierna. När  

hon sedan läste listan över strategier som jag visade henne, pekade hon på flera, nämligen: 

code switching, eftersom hon blandade svenska och spanska ibland, generalisering, eftersom 

hennes ordförråd inte var så stort, sade hon. Då måste man använda de ord man kan. Gester 

och mimik var de vanligaste att använda med sina kompisar, eftersom det ibland räckte med en 

gest för att den andra skulle förstå vad hon menade. Dessutom använde hon gissning och 

förklarade att läraren använder sig av den strategin, och då  måste hon gissa hela tiden tills hon  

kommer fram till det rätta svaret. Det är ganska kul med spanska, slutade hon att säga. 

 

Elev 2: För att kunna säga det hon inte kunde med ord, sade hon att hon använde ”mycket 

tecken”, med händerna till exempel. Det fungerade ibland ganska bra. Hon sade att hon 

därmed kunde slippa säga det ord hon inte kunde på spanska.  Hon fortsatte och sade, att det 

var bra med tecken, eftersom man kunde fortsätta att prata. Kommunikationen stannar inte av 

bara för att man  inte kunde ett ord. 

 

Elev 3: Han sade att han använde mycket gester och mimik samt gissning.  Han tyckte det sist 

nämnda var bäst, vilket han förklarade med att allt  blev som en lek och att man hade mycket 

roligt. 
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Skola B 
 
Elev 1: För honom var monitorbruk  viktigt och förklarade att det ibland är bra att använda  

ord som andra har sagt, de som kan språket bra. Det är säkert rätt det de säger. Vitsen är att 

kunna säga precis som de,  och det är ibland svårt eftersom han tyckte att hans spanska uttal 

inte var 100% bra. 

 

Elev 2: Hon sade att hon för det mesta brukar använda " ordagrann översättning”. Hon 

berättade därefter att detta inte stämde ibland, eftersom ett ord på spanska kan betyda något 

annat när man använder det i vissa uttryck. Ibland bör man inte översätta alla ord ordagrant 

från en svensk mening till  spanska. Hon tyckte att det spanska språket var lite lurigt ibland.   

 

Elev 3: Han tyckte att strukturering var en bra strategi för att använda i muntlig kommuni-  

kation, eftersom man på det sättet inte blir avslöjad om man inte vet eller inte kommer ihåg ett  

ord. Då kan man i stället börja om meningen och använda de ord man redan kan. Han slutade 

med att säga ”rätt kul eller hur?”  

 

 
5. Diskussion av resultaten 
 
I det följande kommer jag att diskutera kring de resultat jag har kommit fram till i min studie.  

Därvid kommer jag att referera till litteraturen jag har använt till min undersökning samt 

redovisa mina egna reflektioner. 

 

Syftet med mitt arbete var att undersöka när det spanska språket används i muntlig 

kommunikation hos de lärare och elever jag valt för  min studie, samt hur viktigt det  är  med  

den muntliga kommunikationen för elevernas språkutveckling. Jag har fått en bild av klassrum- 

mets verklighet genom att närvara under sex spanska lektioner samt genom litteraturen. I sam- 

tal med lärarna har jag fått synpunkter på betydelsen av den muntliga kommunikationen för 

elevernas språkutveckling.  

 

Enligt kursplanen för Moderna språk (Skolverket 2000) ska undervisning i moderna språk 

sträva efter att eleven ”utvecklar sin förmåga att använda språket muntligt i olika sammanhang 

för att berätta, beskriva, förklara och motivera sina åsikter”. Dessutom ska eleven ”fördjupa  
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sin förståelse av det talade språket i olika situationer och sammanhang” samt ”utveckla sin  

förmåga att delta aktivt i samtal…” Med detta menas att elevens kommunikation i klass-  

rummet ska vara i centrum för språkinlärning, att alla elever ska få möjlighet att använda 

språket så mycket som möjligt under lektionerna för att tillsammans med sina klasskamrater  

och med lärarens hjälp kunna utveckla sin språkfärdighet, medan de uttrycker sina egna tankar 

i samspel med klasskompisar. Under observationerna av båda lärarnas arbete i resp. klassrum 

märkte jag att såväl läraren A som B försökte uppmuntra eleverna till dialog både med  

läraren och mellan eleverna själva genom olika slags övningar. De tillät också eleverna att 

arbeta i grupp eller parvis för att på ett naturligt sätt vänja dem vid att prata på spanska i alla 

situationer. Läraren B berättade, att detta arbete  var en tidskrävande uppgift med tanke på att 

just på den här nivån, steg 3, finns det många elever som inte vågar använda spanska vid 

muntlig kommunikation. Trots det var läraren B mycket positiv till denna del av undervisnin- 

gen och tillade, att en bra metod var att lära eleverna att använda strategier för kommunikation 

för att underlätta deras inlärning av språket.  

 

Det sammanställda resultatet av mina observationer av elevernas arbete visar, att på nivå ”steg 

3”  använder eleverna det spanska språket vid muntlig kommunikation i begränsad omfattning. 

De enda gångerna eleverna använder spanska är i huvudsak när de svarar på lärarens frågor 

eller när de arbetar parvis med uppgifter. Detta stämmer väl med det lärarna A och  B 

berättade. Läraren A sade, att eleverna vill använda spanskan muntligt så lite som möjligt, att 

de inte vågar gå utanför lärarens ramar . För sin del berättade läraren B att eleverna på steg 3 

inte vågar använda språket muntligt. En förklaring till detta kan ges av båda lärarnas svar, när 

jag frågade dem om vilka faktorer som påverkar användningen av spanska i klassrummet. 

Läraren A svarade utan tvekan att det handlade om elevernas förkunskaper i språket samt 

svårighetsgraden i de instruktioner som behövde användas på den här nivån. Läraren B ansåg, 

att elevgruppens sammansättning var avgörande för gruppens prestationer. Som spansktalande 

anser jag att eleverna, som medverkade i min undersökning, har ett mycket bra uttal. Jag 

förstod allt, när de pratade på spanska. Det förekom mycket ofta grammatiska fel på den här 

nivån, men i stort  tycker jag, att eleverna på  steg tre använde  spanskan  med mycket goda 

resultat, trots att de inte hade flyt. De pratade spanska endast om det handlade om en övning, 

eller om läraren gav det som en uppgift. När uppgiften var slut, återvände de direkt till att 

prata svenska.  
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I likhet med Håkansson (1996:59 ) anser jag att dialoger är viktiga för att nå  kommunikativ  

kompetens, eftersom språket förbättras genom samtalet och även underlättar förmågan att 

använda  språket  med variationer. Utifrån mina observationer  av två klasser  samt intervjuer  

med två lärare  i spanska  anser jag, att lärarnas  arbetsätt  har ett stort inflytande på elevernas  

kommunikativa kompetens, eftersom det är lärarna som planerar  lektionerna och följaktligen 

de som bestämmer  om eleverna ska läsa, skriva, översätta eller använda muntlig kommunika-  

tion på spanska under lektionerna. Med tanke på att de flesta elever, som var med i min studie, 

inte vågade använda spanska muntligt, anser jag att det skulle vara till stor hjälp för dem, om 

lärarna byter metod och försöker intressera eleverna för muntlig kommunikation på i huvudsak 

de teman eleverna gillar mest. Enligt min uppfattning ska uppgifterna baseras på elevernas 

upplevelser eller intressen i stället för att använda teman från läroboken, som eleverna ibland 

upplever som ett tvång,  därför att dessa för det mesta handlar om saker och ting de inte 

känner till eller är intresserade av. Då blir det svårt för dem att lära sig, eftersom det dessutom 

är på ett främmande språk. Dessutom  skulle det vara mycket positivt för eleverna att nå en 

kommunikativ kompetens, om lärarna låter eleverna  prata med varandra på spanska under en 

hel lektion. Lärarens uppgift skulle då vara att handleda eleverna, att hjälpa till, om dessa 

behöver veta ett ords betydelse eller för att hjälpa dem att uttrycka sig i nya eller oväntade 

situationer, ge tips om bra uttryck, eller varför kan läraren inte bara sitta och lyssna. Det 

senare är i många fall elevernas roll i klassrummet, så varför inte vända på rollerna någon 

gång? Det skulle vara till stor nytta för eleverna. Enligt läraren B ”kunde elevernas output vara 

skiftande: bra, mycket bra, begränsad eller dålig”. Hon sade, att  "det i verkligheten berodde  

på den uppgift som eleverna fick av läraren”. Enligt min uppfattning ska läraren i dagens 

undervisning främst skapa goda situationer för en aktiv språkträning. Det räcker inte med den 

teoretiska undervisningen, utan eleven ska använda de teoretiska kunskaperna muntligt i olika 

aktiviteter, som i sin helhet ska vara kopplade till verkligheten och elevernas egna intressen. 

Dessutom är det ett bra sätt för läraren att konstatera om eleverna verkligen lärt sig att använda 

de teoretiska kunskaperna i praktiken genom att låta dem samtala med varandra. 

 

Linnarud (1993:73) anser, att elever som inte har så god språkförmåga, borde utveckla sin 

kompetens genom att använda kommunikationsstrategier, eftersom dessa i många fall kommer 

att hjälpa dem att klara kommunikationen i praktiska situationer. Litteraturen stämmer väl  
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överens med hur lärarna A och B arbetar. De lär båda sina  elever att använda strategier  såväl  

för att ”underlätta elevernas inlärning”, (lärare B), som ”för en lyckad kommunikation”, 

(lärare A). Det är i praktiken många elever som utnyttjar kommunikationsstrategier, ibland till 

och med omedvetet, och det är mycket bra, tycker jag. I min undersökning berättade alla de 

sex elever, som blev intervjuade, att de använde strategier för att kunna säga det de inte kunde 

säga med ord. Elev 1, från skolan A, gjorde det omedvetet. Hon visste inte, att hon använde 

strategier för att kommunicera, men när jag visade en lista med alla strategier, som jag hade 

samlat, då började hon peka på några av dem och sade ärligt att hon inte kände till 

beteckningen för dessa, men att hon alltid har använt dem för att uttrycka sig både på svenska 

och spanska. Under mina observationer kunde jag  dessutom observera, när en elev använde  

mimik för att förklara några verbs innebörd för sina två klasskompisar. Eleverna pratade då på 

spanska och försökte ta reda på vissa verbs betydelser, men eftersom det spanska språket inte 

räckte till, tvekade de inte att använda mimik för att lyckas med förklaringarna. Att använda 

kommunikationsstrategier är ett bra sätt för att få fram det som man verkligen vill säga och till 

och med för att kunna prata lite mera sammanhängande på ett annat språk.  Dessutom kan det 

bli riktigt roligt att lära sig saker och ting på andra språk, om man använder mimik eller 

gissningar.  

 
Dysthe (1996:222) anser, att i en dialogisk undervisning är det interaktion som är 

meningsfullt. Alla i klassrummet ska vara  aktiva för att i gemenskap uppnå den maximala 

inlärningsförmågan. Jag delar författarens idéer om inlärning och är överens med henne i 

hennes tankegångar, att inlärningskapaciteten höjs genom gemensamt arbete. Under mina 

observationer i båda skolorna, A och B, kunde jag se hur  eleverna, som deltog i min 

undersökning, blev mycket aktiva vid de tillfällen, när de arbetade och bearbetade uppgifterna  

i grupp. Ett exempel är den klass från skola A, där eleverna lärde sig en dialog i grupp för att 

efteråt göra ett rollspel av den. Deras prestationer var enbart positiva under den muntliga 

redovisningen. Ett annat exempel,  som är överens med  Dysthes idéer, är när eleverna från 

skola B arbetade parvis. De läste en spansk text högt för varandra. Elevernas samarbete under- 

lättade inlärningen av många nya ord. Detta konstaterades när det var dags att komplettera de 

15 påståenden som de fick som uppgift efter högläsningen. Nästan alla eleverna svarade rätt, 

trots att ingen fick titta på texten i boken! Jag anser, att alla elever ska få uppleva lusten av att 

lära genom att tillsammans med andra utveckla sin förmåga att kommunicera, samarbeta och  
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söka nya kunskaper som i de två föregående exemplen, där  lärandet  baserades på såväl 

muntlig kommunikation som på att eleverna lärde av varandra. Enligt mina observationer i 

båda klasserna var vid dessa tillfällen den muntliga kommunikationen en aktiv och viktig del 

av språkutvecklingen, och lärandet gav vid dessa tillfällen goda resultat. 

 

 Om man ser inlärning av ett främmande språk utifrån de perspektiv, som Lindberg (1996 

b:201) beskriver, är detta tidskrävande, om man inte redan från början ägnar tid till muntlig 

språkträning. Författaren anser att det just i klassrummet ska finnas långa stunder för aktiv 

språkanvändning med tanke på att eleverna inte lever i en miljö där målspråket talas. Detta 

kommenterade läraren A så här: ” Troligen skulle det gå att tala bara på spanska från steg 1, 

men det skulle ta för lång tid och att ingen skulle göra några framsteg. Det skulle dessutom bli 

frustrerande för många”. Jag instämmer med både Lindberg och läraren A. Det som Lindberg 

förespråkar, anser jag är idealiskt för språkinlärning. Verkligheten är dock en annan, och  det 

är precis som läraren A sade att ”ingen skulle komma någonstans”, eftersom  det också är 

andra krav på elever som läser ett språk i skolan för att bli godkända. I skolan räcker det inte 

med att kunna prata ett språk, utan eleverna måste också kunna skriva, läsa, förstå, osv. det 

främmande språket för att bli godkända. Tiden skulle inte räcka till, om man bara ägnar sig åt 

att prata. Andra faktorer, som man  inte ska glömma,  är att  elever lär sig på olika sätt. Vissa 

har synminne, andra har mera ljudminne eller situationsminne (under en lek, t.ex.). Om endast 

den muntliga delen används, skulle många bli frustrerade, som läraren A uttryckte sig. För 

övrigt var lärarna A och B  medvetna  om, att eleverna inte hade tillgång till spanska annat än i 

klassrummet. De gjorde så gott de kunde för att uppmana eleverna att se filmer, tv serier, 

lyssna på musik på spanska, vilket  eleverna kunde ha nytta av utanför skolan.  

 
Håkansson (1996:59 ) skriver, att samtalet är ett medel för kommunikation vid språkinlärning 

och samtidigt målet för all språkundervisning. Författarens synpunkter ger mig en klar inblick 

i den stora roll som samtalet spelar för språkutveckling. Jag tycker att dagens och blivande 

lärare  ska vara medvetna om detta för att på ett kommunikativt sätt kunna vägleda elever till  

 en bra språkutveckling. Det språkliga och sociala samspelet eleverna emellan spelar därvid en 

viktig roll. Med min undersökning och med hjälp av mina intervjuer och observationer har jag 

kommit fram till att den muntliga kommunikationen spelade en stor roll för språkutveckling  
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för just de  elever, som medverkade i min studie. De fick bättre resultat av att använda det 

språk, som de höll på att lära sig, i muntliga situationer.  Enligt min studie ville de flesta 

eleverna, som deltog i min undersökning, ha flera tillfällen att använda språket i muntlig 

kommunikation. Dessutom tyckte de alla, att de hade nytta av att använda språket i klassrum- 

met, i dialog både med lärare och med sina klasskamrater. Det jag tycker är avgörande, för att 

språkinlärning ska ha en central betydelse, är att befrämja den muntliga delen i språkundervis- 

ningen. Det handlar om att låta eleverna jobba mer självständigt i klassrummet, där kommuni- 

kationen ska vara i fokus. Eleverna blir därigenom mer delaktiga, eftersom kommunikation 

leder till gemenskap. 

                 

5.1 Förslag till framtida forskning 
 
Ett mycket intressant område att undersöka kunde vara det följande: Påverkar lärarens 

språksyn elevernas användning av den muntliga kommunikationen i klassrummet? 

 
 
6. Avslutning 
 
Jag har uppnått mitt syfte, eftersom jag genom min studie av litteraturen, mina observationer 

och intervjuer har fått svar på mina frågeställningar.  

 
Observationerna visar att det spanska språket används i muntlig kommunikation mellan lärare 

och elever resp. mellan eleverna själva på olika sätt under lektioner i de båda klasserna A och  

 B. Jag har  under mina observationer sett, hur lärarna skapade olika kommunikationstillfällen 

både för att prata med eleverna och för att låta eleverna prata med varandra. Det var tydligt att 

läraren A använder det spanska språket i muntlig  kommunikation mycket mindre. Hon 

översätter mycket mera från spanska till svenska och växlar oftare från spanska till svenska i 

jämförelse med läraren B. Läraren B å sin sida använde det spanska språket under längre tid 

på lektionerna. Hon skriver i stället oftare på tavlan på svenska med spansk översättning, 

medan hon fortsätter att prata på spanska.  

 
Mina intervjuer har visat, att  eleverna  från klass A  använde det spanska språket både med 

sina klasskamrater och med läraren lagom -  mycket, medan några av eleverna från klass B  
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tyckte, att de använde målspråket  mycket, både med läraren och klasskamraterna.  Mina  

observationer  har visat att eleverna från båda skolorna, använder det spanska språket i stor 

utsträckning i muntlig kommunikation när läraren ställer frågor eller när de arbetar parvis. En 

skillnad mellan båda grupperna kan vara, att vissa elever från skola B vågar lite mer än elever 

från skola A att använda målspråket på egen hand, d.v.s. när de använder målspråket för att 

förklara saker för varandra eller helt enkelt för att jämföra sina svar  på uppgifter med sina 

klasskompisar. För övrigt tycker jag, att det är viktigt för elever att delta i kommunikativa 

arbetssituationer, bl.a. för att lära sig  att ta ansvar för sin egen inlärning samt att våga använda 

språket oftare såväl i som utanför klassrummet. 

 

Under min utbildning har jag lärt mig, att alla elever kan lära sig ett främmande språk och att  

elever är olika. Då kan inte alla lära sig genom en enda metod, som en lärare erbjuder i sin 

undervisning! Jag anser, att det är språklärarens skyldighet att skapa nyttiga, varierande  och 

verklighetsnära situationer för att främja den muntliga kommunikationen mellan elever och på 

så vis skapa ett bra klimat i klassrummet, som  gynnar elevens språkutveckling. Det är därför 

lärarens ansvar att ge ett brett utbud av uppgifter för att uppmuntra elevers kommunikation.  

 

 Avslutningsvis vill  jag poängtera att  min studie genomfördes endast  i två olika klasser  som 

läser spanska steg 3 på två olika skolor. Därvid har jag observerat bara tre gånger i varje klass, 

en timme varje gång. Jag har intervjuat två spansklärare och endast tre elever från varje skola. 

Jag anser, att min undersökning är för liten för att kunna generalisera lärarnas användning av 

målspråket i allmänhet. Vad jag önskar varmt är, att mitt resultat ska kunna bidra till att öppna 

nya tankar kring användningen av ”den muntliga kommunikationen på spanska i det 

svenska klassrummet” . 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor - Lärare 

                                                                                         Den muntliga kommunikationen på spanska i det svenska klassrummet 

Lärare: 

1. Hur skulle du beskriva begreppet ”kommunikation” som  språklärare? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Tycker du att eleverna lär sig språket medan de använder det? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. I vilka aktiviteter använder du det spanska språket för att kommunicera muntligt med         
    eleverna ?  Motivera. 

      …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Vad tycker  du om  elevers output  (produkt, resultat),  när de kommunicerar  med varandra 

under spanska lektioner? Motivera 
a. Bra              b. Mycket bra          c.  Begränsad          d. Dåligt        

     …………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

5. Vilka faktorer tycker du påverkar användningen av målspråket under spanska 

lektioner? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.  Tycker du att elevens språk nivå är avgörande för att du alltid ska prata på  spanska  

   under spanska lektioner?  Motivera.  
.…………………………………………………………………………………………  

7. Visste du att en stor del av elever inte har tillgång till spanska språket vid andra 
tillfällen än klassrummet? 

                 
Ja, .................................................................................................................................... 

      Nej…………………………………………………………………………………………………… 

8. Lär du eleverna att använda kommunikationsstrategier i fall orden skulle fatta för att 

klara en muntlig kommunikation? 

• Ja,  vilka strategier? 

• Nej, varför inte? 
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9. Vilka kommunikationsstrategier använder du i din undervisning och under vilka 

aktiviteter? 

     …………………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………..      

 

•    Exempel på kommunikationsstrategier: 

 
l. Code Switching:  När man  lånar av ord från sitt modersmål för att uppnå                     

                    kommunikativa mål på målspråket. 
  

b. Ordagrann översättning:  När man översätter ord för ord från sitt modersmål till  
målspråket. 

  
c. Omskrivning: När man förklarar eller beskriver ett ord med andra ord på 

målspråket, t.ex. förklarar ordet regn =  vatten man får från himlen. 
 
d. Generalisering: När man använder ett allmänt uttryck, därför att man saknar det 

rätta ordet, t.ex. Jag älskar djur istället för att säga: Jag älskar kaniner. 
 
e. Omstrukturering: När man avbryter en mening och börjar om, därför att man inte 

kan ett av orden, t.ex. Jag har två…,  en son och en dotter, ordet som man inte 
kunde var barn. 

 
        f.     Ordskapande: När man bildar nya ord med hjälp av ord man kan, t.ex. fågelaffär    
             istället för djuraffär.  
 

g. Vädjan om hjälp: Nar man ber om hjälp med uttryck, ord eller frågor, man säger 
t.ex.: Mina skor är…  vad har de för färg?  (du glömde ordet gröna). 

 
h. Monitorbruk: När man efteråt i det egna samtalet använder ord, som man inte 

visste, från andras dialog.  
 
i. Gester och mimik: När man använder kroppsspråk eller mimik för att förklara 

något, därför att man saknar ord på målspråket. 
 

j. Uttrycka sig vagt: När man avstår från svåra ord som man inte känner till, då 
väljer man att uttrycka sig vagt på målspråket. 

 
k. Gissning: När man gissar svaret på målspråket. 
  
l. Användningen av bilder/figurer: När man använder bilder eller figurer för att 

försöka beskriva föremål på målspråket.  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor – Elever 

 

                                                                                        Den muntliga kommunikationen på spanska i det svenska klassrummet 

 
 

Elev: 
 
 

1. Tycker du att du har nytta av det spanska språket när du använder det i 

kommunikation under spanska lektioner? – motivera  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Hur mycket använder du det spanska språket i kommunikation med dina klasskamrater 

under spanska lektioner? 

a. lite           b. mycket lite         c. lagom        d. mycket       e. ganska mycket 

 

3. Hur mycket använder du det spanska språket i kommunikation med din lärare under 

spanska lektioner? 

 

b. lite           b. mycket lite         c. lagom        d. mycket       e. ganska mycket 

 

4. Skulle du vilja använda   det spanska språket mer i kommunikation under spanska 

lektioner? 

Ja, varför?  

        ………………………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………………………. 

          Nej, varför inte? 

        ………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………… 

5. Vilka kommunikationsstrategier använder du under spanska lektioner för att kunna 

komma fram till vad du menar? 

      …………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………… 
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• Några exempel på kommunikationsstrategier: 
 
 

• Code Switching:  När du lånar ord från ditt modersmål för att uppnå                     

              kommunikativa mål på spanska. 

• Ordagrann översättning: När du översätter ord för ord från ditt modersmål till 
spanska. 

• Omskrivning: När du förklarar eller beskriver ett spanskt ord med andra ord på 
spanska, t.ex. förklaras ordet regn så här:  vatten man får från himlen. 

• Generalisering: När du använder ett allmänt uttryck därför att du saknar det rätta 
ordet på spanska, t.ex. du säger: Jag älskar djur istället för att säga: Jag älskar kaniner. 

• Omstrukturering: När du avbryter en mening och börjar om, därför att du inte kan 
ett av orden på spanska, t.ex. Jag har två...,  en son och en dotter, ordet som du inte 
kunde var barn. 

• Ordskapande: När du bildar nya ord på spanska med hjälp av ord du kan, t.ex. 
fågelaffär istället för djuraffär. 

• Vädjan om hjälp: Nar du ber om hjälp med uttryck, ord eller frågor, du säger t.ex.: 
Mina skor är  ... vad har de för färg?  (du hade glömt ordet gröna  på spanska). 

• Monitorbruk: När du efteråt i ditt eget samtal använder spanska ord, som du inte 
visste, från andras dialog.  

• Gester och mimik: När du använder kroppsspråk eller mimik för att förklara något, 
därför att du saknar spanska ord. 

• Uttrycker dig vagt : När du avstår från svåra ord som du inte känner till, då väljer du 
att uttrycka dig vagt på spanska. 

• Gissning: När du gissar svaret på spanska.  

• Användningen av bilder eller figurer: När du använder bilder eller figurer för att 
försöka beskriva föremål på spanska. 
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Bilaga 3 - Observationsschema - Lärare 

Lärare 
 

Observation Skola Antal elever Tid  
1 
2 
3 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Användningen av spanska eller  
svenska språket i klassrummet  
under spanska lektioner steg 3  

 
Spanska 

Översätter 
till svenska 

 
Svenska 

Översätter 
till spanska 

1 2 3 1 2 3 1 
 

2 3 1 2 3 

Hälsar på alla eleverna. 
 

            

Presenterar lektionens innehåll. 
 

            

Svara på elevernas frågor             

Rättar läxan/ uppgifter 
 

            

Frågar eleverna, t.ex. om de är 
färdiga med uppgifter, om de  har 
boken. 

            

Ger eleverna instruktioner / 
förklaringar t. ex. 
gruppindelningen. 

            

Ber eleverna läsa /  slå upp en 
viss sida i boken. 

            

Ger eleverna instruktioner inför  
övningar/ uppgifter 

            

Ger eleverna några tips  / 
godkänner något 

        
 

    

Ber vissa/ alla  elever hålla tyst / 
vänta på sin tur. 

            

Ställer frågor till eleverna             

Förklarar grammatik. 
 

            

Förklarar saker / ord eller 
meningar.  Ger exempel 

            

Ber om något             

Ger eleverna beröm. 
 

            

Översätter ord eller meningar när 
eleverna ber om det. 

            

Pratar om läxa / Ger läxa. 
 

            

Säger adjö. 
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Bilaga 4 - Observationsschema - Elev 

 
 

Elev Observation Skola Antal elever Tid 
1 
2 
3 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Användningen av spanska eller 
svenska språket i klassrummet 

under spanska lektioner 
steg 3 

 

 
Spanska 

Översätter 
till svenska 

 
Svenska 

Översätter 
till spanska 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

Hälsar på läraren. 
 

            

Eleven  förklarar varför kom för 
sent till lektionen. 

            

Frågar läraren om något som är 
oklart 
 

            

Svarar på lärarens frågor. 
 

            

Pratar med kamrater under 
lektionen./ förklarar saker 

            

Berättar/ förklarar något för 
läraren. 

            

Spelar teater, sketcher 
 

            

Genomföra en dialog (uppgift). 
 

            

Läser texter för varandra / 
arbetar parvis 

            

Ställer frågor om grammatiken. 
 

            

Ber om förklaring av  ord eller 
meningar. 

            

Genomför sina svar med 
klasskompisar 
 

            

Ställer frågor om läxa 
 

            

Ber om översättning av ord eller 
meningar 
 

            

Säger adjö. 
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