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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack… 
 
…till mina informanter som på ett engagerat och öppet sätt hjälpt mig att komma till nya 
insikter och att få en bättre förståelse för elevers rädsla att kommunicera muntligt.  
 
…till hela min handledningsgrupp, Maria Vedin, Marie Nordlund, Britt-Marie Yttling-
Fink, Lina Johansson, Stina Wiklund och Henrik Fåhraeus, som i mer och mindre livliga 
diskussioner under grupphandledningsträffar gett mig kritiska synpunkter och finurliga 
förslag. 
 
…och sist men absolut inte minst till min handledare Annbritt Palo för hennes stora 
tålamod, tydliga guidning och magiska förmåga att reda ut mina tankar när det som allra 
mest behövts. 
 

 Tack så mycket! 
 
Vikborg, januari 2007 
Ida Hellgren 
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Abstrakt 
 
Syftet med det här arbetet var att presentera några faktorer som hindrar eleverna i år nio 
från att uppfylla sin önskan om att lära sig kommunicera på franska och därmed att 
uppfylla kursplanens mål angående muntlig kommunikation.  För att kunna ge exempel på 
sådana faktorer har jag studerat litteratur och tidigare forskning samt genomfört fyra 
kvalitativa intervjuer med elever i år nio. Undersökningarna visade att kommunikativ 
kompetens är ett komplext begrepp. Det medför att anledningarna till att eleverna inte 
kommunicerar varierar. De faktorer jag har presenterat som hindrar eleverna från att 
kommunicera är: otillräcklig mängd av och svårighetsgrad på input, avsaknad av 
kunskaper om vad kommunikativ språkförmåga innebär bland elever samt att eleverna inte 
känner språklig eller social trygghet i undervisningssituationen.  
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Inledning 
 
Mitt examensarbete behandlar den muntliga kommunikativa kompetensen hos elever i år 
nio inom ämnet moderna språk, franska. Enligt uppnåendemålen för år nio i kursplanen för 
moderna språk ska eleverna bland annat kunna förstå enkla instruktioner, berättelser och 
beskrivningar, kunna samtala om vardagliga ämnen samt kunna berätta om sig själv och 
andra på det moderna språket. 
 
Under mina praktikperioder inom ämnet moderna språk har jag ofta frågat eleverna varför 
de gjort valet att läsa franska. Det har visat sig att de allra flesta väljer att läsa franska för 
att de vill lära sig att prata. Flertalet av eleverna nämner exempelvis att de vill kunna prata 
med fransmän under till exempel semesterresor till fransktalande länder. 
 
Trots att eleverna uttryckt en önskan om att lära sig prata har jag under praktikperioderna 
upplevt att det är svårt att få eleverna att kommunicera på fransklektionerna. Om jag 
exempelvis ställer en fråga på franska tittar en del av eleverna bort, medan andra försöker 
komma undan genom att besvara frågan på svenska istället. I följande utdrag från Janet 
Collins bok The Quiet Child beskriver hon beteendet hos mycket tysta barn i skolan:  
 

During discussions they were unenthusiastic and seemed unable or unwilling to engage with 
others. Their body language and lack of eye contact inhibited conversation. They adopted a 
passive role which meant that, whilst they would answer questions, often giving monosyllabic 
answers, they hardly ever initiated discussion or asked questions (Collins 1996:1). 

 
Det beteende som Collins beskriver påminner om det som flertalet franskelever visar upp i 
franskundervisningssituationer, inte enbart mycket tysta elever. Jag upplever det som om 
det bland eleverna finns ett slags motstånd mot muntlig kommunikation i undervisningen. 
Tornberg tar också upp att det tycks finnas ett motstånd bland eleverna mot att lära sig 
prata även om det av dem anses viktigt (2000:44). Att eleverna inte kommunicerar trots att 
de uttrycker en tydlig önskan om att lära sig kommunicera på franska förbryllar mig. Det 
var det här dilemmat som väckte mitt intresse och låg till grund för min önskan att 
undersöka varför eleverna inte kommunicerar på målspråket.  
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Syfte och frågeställningar 
 
I det här arbetet presenterar jag några faktorer som hindrar eleverna i år nio från att 
uppfylla sin önskan om att lära sig kommunicera på franska och därmed att uppfylla 
kursplanens mål angående muntlig kommunikation.   
 

Frågor som rör den teoretiska delen 
• Vilka krav ställer styrdokumenten på elevernas verbala kommunikationsförmågor? 
• Vad är kommunikativ kompetens? 
• Vilka effekter kan The Input Hypothesis och The Silent Period ha på elevernas 

kommunikationsförmåga?  
 

Frågor som berör den empiriska delen 
• Vilken nytta anser eleverna att de har av att prata och förstå franska och vilka 

kunskaper anser de krävs för att kunna det?  
• Hur anser eleverna att de kan uttrycka sig på franska?  
• Hur upplever eleverna verbal aktivitet under lektionerna? 
• Hur medvetna är eleverna om de krav kursplanen i moderna språk ställer på deras 

verbala kommunikation? 
 

Centrala begrepp  
Moderna språk 
Främmande språk 
Kommunikativ kompetens 
The Input Hypothesis 
The Silent Period 
 

Avgränsning 
I kursplanen för ämnet Moderna språk är kommunikation ett huvudord och där jämställs 
kommunikation i form av tal och skrift. Jag avgränsar mitt arbete till att enbart behandla 
muntlig kommunikation. Av den anledningen fokuserar jag på de avsnitt som rör verbal 
kommunikation i kursplanen för moderna språk. 
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Bakgrund 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, deklarerar tydligt att den svenska 
skolan skall vila på de grundläggande demokratiska värderingarna. Avsikten är att eleverna 
ska förberedas för ett liv i ett demokratiskt samhälle som präglas av delaktighet, 
medansvar, rättigheter och skyldigheter. Här följer ett utdrag ur Lpo94: 
 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 
ansvar (Lpo94). 

 
Lpo94 påtalar att ”utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen”. Skolan ska vara uppmärksam på elevernas önskemål och låta eleverna 
aktivt utöva inflytande och ansvar. Utifrån det bör elevernas önskan om att lära sig att 
kommunicera tas på allvar. I Lpo94 påtalas att eleverna som en följd av att de utvecklar 
sina kommunikativa förmågor ska ”få tilltro till sin språkliga förmåga”: 
 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lpo94). 

 
Det är enligt Lpo94 lärarens uppgift att ”organisera och genomföra arbetet så att eleven 
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga”. Vidare ska läraren se till att eleven ”får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling”. Om så sker bidrar det till att stärka elevens tilltro till sin 
språkliga förmåga: 

 
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och att få erfara den 
tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo94). 

 
Ovanstående citat visar tydligt att lärare bör tillvarata elevernas önskemål, i det här fallet 
om att lära sig kommunicera på franska. Lärarens uppgift är att se till att det görs även om 
det innebär att eleverna måste övervinna svårigheter. Det är en nödvändighet att så sker när 
elever inte vill eller vågar kommunicera på fransklektionerna med tanke på att ”skolan 
skall sträva efter att varje elev lär sig kommunicera på främmande språk” (Lpo94). 
 

Kursplanen för moderna språk 
”Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.”  
Så inleds kursplanen för moderna språk. Vidare står följande att läsa: 
 

De olika kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga har sin motsvarighet i 
ämnets struktur. Till dessa hör förmåga att behärska språkets form dvs. vokabulär, fraseologi, 
uttal, stavning och grammatik (kursplanen för moderna språk).  

 
Åtminstone fyra av de förmågorna spelar en stor roll för elevernas muntliga 
kommunikation, nämligen vokabulär, fraseologi, uttal och grammatik. 
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Ur kursplanens bedömningskriterier kan utläsas att när en allsidig kommunikativ förmåga 
ska bedömas ingår tre olika färdigheter: 
1. Receptiva färdigheter, att förstå talat språk. 
2. Interaktiva färdigheter, att fungera växelvis som talare och lyssnare. 
3. Produktiva färdigheter, att klart och tydligt kunna förmedla ett budskap med ledighet, 

variation och språklig säkerhet. 
 
Här ovan har jag enbart tagit upp de delar i kursplanen som behandlar den muntliga 
kommunikativa förmågan, på vilken kursplanen ställer relativt höga krav. Vad är då 
kommunikativ kompetens? 
 

Kommunikativ kompetens 
Enligt Lundberg (1991:24) blev begreppet kommunikativ kompetens allmänt känt på 
1970-talet tack vare den amerikanske sociolingvisten Hymes vilket innebär att 
begreppet är relativt nytt. Han använde begreppet för att beskriva en individs 
kunskap om hur språket används vid kommunikation (Hymes 1971a, i Lundberg 
1991:24). Tornberg tar upp att kompetensbegreppet från början avsåg den infödde 
talarens kompetens. Hon poängterar att det i första hand är tack vare Europarådet 
som begreppet togs upp, vidareutvecklades och kom att bli ett mål i undervisningen 
av främmande språk (2000:40). 

De sex delkompetenserna 
Så här sammanfattar Tornberg kortfattat betydelsen av begreppet kommunikativ 
kompetens: 
 

Kommunikativ kompetens innebär från en språkvetenskaplig utgångspunkt förmågan att förstå 
och själv göra sig förstådd på ett främmande språk. Till kompetensen hör både lingvistisk, 
pragmatisk och strategisk kompetens liksom kunskapen om de sociokulturella faktorer som 
påverkar kommunikationen i målspråkslandet och förmågan att anpassa sig till dessa faktorer 
(Tornberg 2000:164). 

 
Men vad innefattar begreppet egentligen? Sundell poängterar betydelsen av att lärare och 
elever diskuterar den frågan tillsammans så att alla är medvetna om vad som eftersträvas. 
När hon diskuterar frågan med sina elever använder hon sig av van Eks definitioner av sex 
olika delkompetenser som kompletterar varandra och tillsammans ger en god 
kommunikativ språkfärdighet (2001:39). van Eks sex delkompetenser är lingvistisk 
kompetens, socio-lingvistisk kompetens, strategisk kompetens, diskursiv kompetens, 
socio-kulturell kompetens och social kompetens (1986, i Sundell 2001:39-40). Enligt 
Stoltz, licentiand i franska med didaktisk inriktning vid Växjö universitet, ligger van Eks 
definition av kommunikativ förmåga till grund för de svenska kursplanerna i moderna 
språk från 2000 (2005:193). 
 
Lingvistisk kompetens  
Sundell påtalar att den lingvistiska kompetensen handlar om språkets form, bland annat 
ord, uttal och grammatik (2001:39). Tornberg påpekar att grammatik är principer för hur 
ord sätts ihop så att de bildar meningsfulla yttranden (2000:101).  
 

Grammatiken ligger således till grund för all språklig verksamhet. Att lära sig prata och att 
använda språkets formella regler hör ihop. Språket är en helhet (Tornberg 2000:101). 
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Socio-lingvistisk kompetens 
Sundell menar att den socio-lingvistiska kompetensen handlar om förmågan att kunna 
anpassa sitt språk till personen man pratar med (2001:40). Hymes tar i sin tur upp tre 
faktorer som ingår i den socio-lingvistiska kompetensen: 
 

1. att veta om yttrandet är möjligt (feasible) även om det råkar vara grammatiskt korrekt, 
2. att veta om yttrandet är passande (appropriate) i den sociala situation som gäller, 
3. att veta om ett yttrande som kan vara korrekt och passande verkligen också används 

(accepted usage) (1971b, i Tornberg, 2000:40). 
 
Lindberg förklarar att det handlar om kunskap om pragmatiska regler, hur språket används 
och varierar beroende på situationen. Som exempel tar hon upp: ”vad som kan sägas till 
vem i en viss situation och hur det kan sägas” (2005:32). 
 
Strategisk kompetens 
Tornberg använder sig av begreppet kommunikationsstrategier. Hon förklarar att det är de 
strategier som används för att få fram ett budskap när orden inte riktigt räcker till som 
exempelvis omskrivningar och gissningar (2000:164). Sundell tar upp exemplet 
kroppsspråk (2001:40) och Lindberg ger ytterligare ett, nämligen förhandling. Hon påpekar 
att det är med hjälp av den strategiska kompetensen som man kan ”förhindra att 
kommunikationen kollapsar på grund av språkliga brister, trötthet och andra störningar” 
(2005:34). 
 
Diskursiv kompetens  
Enligt Ericsson handlar kompetensen om ”kunskaper och erfarenheter av hur samtal inleds, 
struktureras, regleras och avslutas” (1989:48). Sundell i sin tur talar om tekniker som 
används för att den man pratar med ska hänga med, att det gäller att skapa en röd tråd 
genom att exempelvis binda ihop språket med ord som och, eller, därför att o.s.v. 
(2001:40). Lindbergs definition förtydligar vad den diskursiva kompetensen omfattar. Hon 
skriver att det handlar om ”förmågan att planera och strukturera ett språkligt innehåll, så att 
man uppnår den effekt som eftersträvas och så att budskapet framstår som 
sammanhängande och begripligt för lyssnaren” (2005:33).  
  
Socio-kulturell kompetens  
Sundell tar upp det faktum att det inte räcker att kunna språkets funktion och form utan att 
det är viktigt att ha kunskaper om landets kultur och vardagsliv för att undvika 
missförstånd i kommunikationen (2001:40). 
 
Social kompetens  
Begreppet social kompetens definieras, enligt Nationalencyklopedin, på följande sätt: 
 

social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett 
sätt som befrämjar den sociala samvaron. Hög social kompetens anses värdefull i t.ex. skola 
och arbetsliv och kan, som allt mänskligt samspel, övas upp och utvecklas (www.ne.se). 

 
Observera att det är en förmåga som är värdefull i skolan och som kan utvecklas och övas 
upp. Sundell påpekar att ett exempel på social kompetens är att våga ta kontakt med andra 
människor (2001:40). I kompetensen ingår, enligt Tornberg, även elevernas ”beredskap 
och självförtroende att samverka med andra” (2000:42). Ericsson påpekar att ”[e]levens 

http://www.ne.se


 6 

känsla av trygghet, positiv självuppfattning och goda självförtroende utgör basen för god 
inlärning” (1989:116). 
 

Vem är kommunikativt kompetent? 
Studien av de sex delkompetenserna som ingår i begreppet kommunikativ kompetens har 
bidragit till två insikter, dels att kommunikativ kompetens är ett komplext begrepp och dels 
att det krävs en hel del för att bli kommunikativt kompetent inom ett främmande språk. Så 
här beskriver Tornberg komplexiteten: 
 

Muntlig språkfärdighet i ett främmande språk är en mycket komplex färdighet. Vad som gör 
den så komplex är att så gott som samtliga aspekter av den språkliga kompetensen (uttal, 
intonation, hörförståelse, grammatik, ord- och frasförråd, sociolingvistisk och sociokulturell 
kunskap) måste aktiveras samtidigt och utan att talaren har särskilt mycket betänketid 
(Tornberg 2000:137). 

 
Vidare beskriver hon vad som krävs för att använda språket muntligt: 
 

Att använda språket muntligt kräver en viss grad av automatiserad kunskap om ord, fraser och 
språkregler. Orden och fraserna måste åtminstone i viss utsträckning finnas till hands i samma 
ögonblick som de behövs. Att tala med någon annan kräver också att man förstår vad som sägs 
och att man kan signalera på rätt sätt om man inte förstår. Att tala med någon annan innebär 
emellertid dessutom att man måste ta risker och att man inte är rädd för att göra bort sig. 
Eleven måste mer eller mindre bestämma sig för att våga kasta sig ut i den osäkerhet som 
begränsade språkkunskaper alltid innebär (Tornberg 2000:44). 

 
Lundberg poängterar att en skillnad mellan lingvister och kommunikationsforskare är att 
de sistnämnda uppfattar både kompetens och uppträdande som en del av den 
kommunikativa kompetensen. Vidare anser han ”att kommunikativ kompetens måste 
inkludera såväl kunskaper om sociala/kommunikativa mönster som att kunna använda 
kunskaperna på ett effektivt sätt”. Lundberg poängterar även att det ”finns människor som 
har kunskap om kommunikativa färdigheter men ej kan praktisera dem effektivt och 
människor som behärskar färdigheter utan att ha medvetna kunskaper”. Hans slutsats är att 
”en individ måste ’veta’(d.v.s. ha kunskaper) och ’veta hur’(att använda kunskaperna) för 
att betraktas som kommunikativt kompetent” (1991:25).  För att betraktas som 
kommunikativt kompetent är det nödvändigt att inneha kunskaper om språket och att veta 
hur de används i praktiken. 
 

The Input Hypothesis 
Här presenteras Krashens The Input Hypothesis kortfattat eftersom den förklarar att det 
krävs mycket input innan människan kan börja producera output på egen hand och 
därigenom börja utveckla sin kommunikativa kompetens. Sedan tas The Silent Period upp 
under en egen rubrik. Det görs eftersom det är en för undersökningen väsentlig del av The 
Input Hypothesis, då den förklarar varför elever inte pratar under en period i 
språkinlärningen. 
 
Krashen påpekar att han inte uppfunnit The Input Hypothesis utan bara gett den ett namn 
och försökt beskriva hur den är relaterad till andra aspekter av andraspråkstillägnande 
(1985:vii). Enligt honom består The Input Hypothesis av fem delhypoteser, The Acquisition 
Hypothesis, The Monitor Hypothesis, The Natural Order Hypothesis, The Input Hypothesis 
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och The Affective Filter Hypothesis. I nästa stycke presenteras de fem delhypoteserna lite 
närmare. 
 
Den första hypotesen, The Acquisition Hypothesis, förklarar att det finns två av varandra 
oberoende sätt att utveckla språkkunskaper. Genom omedveten tillägnelse (acquisition) 
som kan jämföras med hur barn lär sig sitt första språk, samt genom medveten inlärning 
(learning) som resulterar i att man kan saker om språket (Krashen 1985:1). Den andra 
hypotesen, The Monitor Hypothesis, handlar om hur människan använder det hon 
omedvetet tillägnat sig i förhållande till det hon medvetet lärt sig. Krashen förklarar 
förhållandet genom att beskriva att det i varje människa finns en inbyggd monitor som 
utifrån det som medvetet lärts in om hur språket fungerar kontrollerar det som omedvetet 
tillägnats av människan (1985:1-2). Ericsson beskriver att en del elever har monitorn 
inkopplad i stort sett hela tiden de pratar och att ”detta hämmar kommunikationen starkt, 
medför tvekan, rättelser, avbrott, ibland till och med undvikande av tal” (1989:120). Den 
tredje hypotesen, The Natural Order Hypothesis, talar om att människan tillägnar sig 
språkregler i en förutbestämd ordning oberoende av i vilken ordning regler lärs ut i 
språkundervisningen (Krashen 1985:1). Med den fjärde hypotesen, The Input Hypothesis, 
poängterar Krashen att människan enbart tillägnar sig språk genom comprehensible input. 
Comprehensible input är språk som är förståeligt och begripligt för lyssnaren. Hypotesen 
innebär att människan endast kan tillägna sig språket genom att lyssna på språk som hon 
förstår. Vad comprehensible input är varierar därmed utifrån lyssnarens språkliga förmåga. 
Input bör ligga på en nivå som är något högre än inlärarens aktuella språknivå men 
fortfarande vara begriplig om den ska vara optimal (1985:2). Delhypotesen har två följder: 
 

• Speaking is a result of acquisition and not its cause. Speech cannot be taught directly but 
’emerges’ on its own as a result of building competence via comprehensible input. 

 
• If input is understood, and there is enough of it, the necessary grammar is automatically 

provided. The language teacher need not attempt deliberately to teach the next structure 
along the natural order – it will be provided in just the right quantities and automatically 
reviewed if the student receives a sufficient amount of comprehensible input (Krashen 
1985:2). 

 
I den femte och sista delhypotesen, The Affective Filter Hypothesis, påpekas att 
comprehensible input är nödvändig för språktillägnande men att människor inte kan 
tillägna sig språk om de inte är öppna för input. Filtret är öppet när det inte finns någon oro 
för att misslyckas med språktillägnelsen (Krashen 1985:3).  
 
Enligt Krashen kan de fem delhypoteserna sammanfattas på följande sätt: 
 

people acquire second languages only if they obtain comprehensible input and if their affective 
filters are low enough to allow the input ’in’ (Krashen 1985:4). 

The Silent Period 
Enligt The Input Hypothesis pratar elever inte det nya språket under en period i början av 
sin språkinlärning. Perioden kallas The Silent Period. Krashen skriver följande i sin bok 
The Input Hypothesis: 
 

Very typically, children in a new country, faced with a new language, are silent for a long 
period of time, their output being limited to a set number of memorized phrases and sentences 
that they hear frequently and whose meaning they do not understand completely. ’True’ 
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second-language production may not emerge for several months; a silent period of six months’ 
duration is not unusual (Krashen 1985:9). 

 
I det här utdraget beskriver Krashen att det är normalt att ett barn som kommit till ett nytt 
land inte börjar prata det nya språket inom ett halvår. Hur lång tid kan det i så fall ta för 
elever som läser ett främmande språk att gå igenom den perioden? Vidare säger Krashen 
att vuxna språkinlärare ofta inte tillåts vara tysta vilket kan medföra att de känner oro inför 
språkstudierna. Oron bidrar i sin tur till att de inte är mottagliga för input (1985:3,9).  
Ericsson påpekar att det enligt The Input Hypothesis är naturligt att språkinläraren inte 
pratar det nya språket i början. Under The Silent Period tillägnar sig inläraren det nya 
språket och kommer att börja prata när tiden är mogen för det (1989:122).  
 

Resultatet av Skolverkets och Myndigheten för 
skolutvecklings undersökningar i ämnet 
Trots att jag har ägnat mycket tid och energi åt att leta efter tidigare forskning, om hur det 
ur ett elevperspektiv upplevs att kommunicera på främmande språk, har jag tyvärr inte 
hittat många undersökningar inom området. Bakgrunden avslutas med en kortfattad 
redogörelse av resultaten av två undersökningar om språkinlärning som anknyter till 
problemområdet, först utifrån elevers perspektiv och sedan utifrån lärares.  

Elevers åsikter om muntlig kommunikation 
Myndigheten för skolutveckling presenterade 2003 en kvalitativ undersökning, 
Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola. Undersökningen 
visade att elever i år åtta i första hand förknippar att kunna ett språk med muntlig 
kommunikation: ”Eleverna lägger absolut störst tonvikt vid det talade språket och talar om 
det som synonymt med att ’kunna kommunicera’” (2003:15). Vidare anser eleverna att det 
i första hand är bra att kunna språk vid utlandsresor: ”[g]enerellt talar eleverna om språk 
som något som man använder utomlands”(2003:14). Enligt undersökningen anser 
grundskoleeleverna att det pratas för lite under språklektionerna. Enligt eleverna själva är 
tre huvudanledningar till det att de är blyga, att det inte känns meningsfullt med 
konstruerade situationer och att de inte tror att läraren hör och bedömer dem när de pratar i 
smågrupper (2003:19). 

Lärares åsikter om muntlig kommunikation 
Enligt Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola, anser 
majoriteten av lärarna att den muntliga kommunikativa kompetensen är den viktigaste 
kompetensen (2003:54). En uppfattning som överensstämmer med lärarnas åsikter i 
Skolverkets underlagsrapport, Kommunikativ förmåga i främmande språk, i Utvärdering 
av skolan 1998 avseende läroplanernas mål. I rapporten säger lärarna att det viktigaste i 
undervisningen är ”att eleverna ges möjlighet att använda språket och själva kommunicera 
och utveckla en tillit till sina kommunikativa färdigheter” (1999:54). För att det ska vara 
möjligt anser lärarna att det behövs mer lektionstid och mindre elevgrupper (1999:55). I 
Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola framkommer att 
flera lärare menar att det viktigaste med god språkundervisning är att ”läraren skapar en 
atmosfär i klassrummet där eleverna inte är rädda för att utrycka sig muntligt och 
diskutera” (2003:59). Några lärare poängterar att det är viktigt att eleverna inte är blyga 
och törs prata om de ska lära sig ett språk (2003:55).  
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Metod 
Informationshämtande metod 
Uppsatsens syfte ligger till grund för valet av metod i enlighet med Trost åsikt att syftet för 
studien ska vara avgörande för vilken metod som används (1994:21). Vidare påpekar han 
att ”[o]m frågeställningen […] gäller att förstå eller att hitta ett mönster så skall man göra 
en kvalitativ studie”. Han påpekar även att en kvalitativ studie är att föredra om man vill 
försöka förstå hur människor resonerar eller reagerar (1994:22).  Enligt Svenning ger 
hårddata ”svar på frågan ’hur många’, men sällan eller aldrig på frågan ’varför’” 
(2000:67). Då syftet med undersökningen var att presentera några faktorer som hindar 
eleverna från att kommunicera på franska föll det sig naturligt att samla in mjukdata.  
 
Mjukdatan inhämtades genom det som Patel och Davidson kallar för kvalitativa intervjuer 
(2003:77-82). Kylén skriver följande angående intervjuer i sin bok Att få svar: ”Samtalet 
och mötet med en person ger oss de bästa förutsättningarna för att få fram hur den 
intervjuade tänker och känner. Vi kan ställa följdfrågor för att rätt förstå vad de vill tala om 
för oss” (2004:9).  I det här fallet handlade det om att förstå elevernas tankar och känslor 
kring att kommunicera på franska. Patel och Davidson påpekar att ”[s]yftet med en 
kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, 
t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (2003:78).  
 
Enligt Patel och Davidson har kvalitativa intervjuer ofta ”en låg grad av standardisering, 
d.v.s. frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med 
egna ord” (2003:78). Om informanterna inte ger tillräckligt utförliga svar finns möjligheten 
att ställa följdfrågor. Kylén tar upp att i ”den öppna intervjun följer man också upp 
känsliga och djupa frågor lite mer” (2004:35). Han exemplifierar hur det kan göras, genom 
att ställa ytterligare ”frågor som gör svaren mer kompletta” eller genom att begära 
”exempel och beskrivningar” (ibid). Svenning poängterar att kvalitativa studier är 
exemplifierande och inte generaliserande (2000:95). Därför poängteras att den här 
undersökningens grundtanke inte är att generalisera utan att exemplifiera.  
 

Undersökningspersoner/grupp 
Fyra elever som går i år nio på en skola i Luleå kommun intervjuades. Att valet föll på 
elever i år nio beror på att de har kommit en bit i sin kommunikativa utveckling men att de 
samtidigt har tidigare upplevelser av språkundervisningen i färskt minne.  
 
Jag har valt att kalla mina informanter för Emma, Maja, Oscar och William. Namnen 
valdes eftersom det är de fyra vanligaste namnen som tilldelades barn förra året enligt 
SCB. Alla informanterna går i samma klass och att valet föll på deras klass beror på att 
eleverna i klassen anses vara kommunikativa. Även tidsmässiga och geografiska 
omständigheter har spelat in. Informanterna har läst franska tillsammans sedan de gick i 
sexan. Det innebär att de har läst franska i snart sju terminer. Att valet föll på de här fyra 
eleverna beror på att de blev utvalda av deras lärare. De elever läraren valde ut ställde upp, 
även om en gjorde det aningen motvilligt. Det innebär att det i det här fallet inte finns 
något bortfall av informanter. Läraren gjorde valen utifrån information om 
undersökningens syfte och utifrån två önskemål. Önskemålen var för det första att 
intervjua två flickor och två pojkar och för det andra att informanterna skulle ha olika 
personligheter eftersom undersökningens avsikt var att exemplifiera. Eftersom syftet med 
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undersökningen är att exemplifiera ansåg jag att kvalitativa intervjuer med fyra elever, som 
valts utifrån de två önskemålen, skulle vara tillräckligt för att uppfylla uppsatsens syfte. 
 

Material 
Intervjuunderlag 
Intervjuunderlaget (se bilaga) bestod av fyra frågeområden, ett för vart och ett av de fyra 
frågeställningarna som berör den empiriska delen. De fyra frågeställningarna är: 
• Vilken nytta anser eleverna att de har av att prata och förstå franska och vilka 

kunskaper anser de krävs för att kunna det?  
• Hur anser eleverna att de kan uttrycka sig på franska?  
• Hur upplever eleverna verbal aktivitet under lektionerna? 
• Är eleverna medvetna om vilka krav kursplanen i moderna språk ställer på deras 

verbala kommunikation? 
 
Till var och en av dessa frågeställningar hade mellan tre och tio frågor formulerats. Under 
intervjuerna ställdes dock fler frågor än de i intervjuunderlaget beroende på hur intervjun 
utvecklade sig och hur utförliga informanternas svar var. De allra flesta frågorna var 
sådana som Svenning påpekar är vanligast i intervjusammanhang nämligen 
bedömningsfrågor och värderingsfrågor (2000:107). När frågorna formulerades gjordes det 
i enlighet med Trosts rekommendation att undvika ”krångliga ord och satser” (1994:82).  

Bandspelare 
En fördel med bandspelaren som Patel och Davidson tar upp är ”att intervjupersonernas 
svar registreras exakt” (2003:83). Samma författare påpekar att en ”nackdel är att närvaron 
av bandspelaren kan påverka de svar man får” (ibid). Kylén påpekar att ”[o]m 
bandspelaren hämmar så borde det vara likadant med anteckningar” (2004:40).  Vid 
djupintervjuer kan, enligt Svenning, ”[d]et rent praktiska arbetet […] se ut på många olika 
sätt, men ett måste är en bandspelare. Bandspelaren ger intervjuaren fria händer att 
koncentrera sig på själva intervjun” (2000:123). Jag anser att det är viktigt att kunna 
fokusera på själva intervjun vilket är den huvudsakliga anledningen till att intervjuerna 
bandades. Fördelarna med bandspelare överväger nackdelarna och ovanstående fördelar 
ligger till grund för valet att använda bandspelare vid intervjuerna.  
 
De positiva effekterna av bandningen förklarades inledningsvis för informanterna. De fick 
förtydligat för sig att endast jag skulle lyssna på bandet. Informanterna uppmanades att 
ignorera bandspelaren. De fick även förklarat för sig att de inte behövde böja sig fram mot 
mikrofonen utan kunde sitta avslappnat och tillbakalutat i sina stolar. De uppmanades även 
att ta god tid på sig och fundera över svaren samt fick poängterat för sig att det endast var 
positivt om de var tysta och funderade emellanåt. Eftersom ljudinspelningar, enligt Patel 
och Davidson (2003:83), kräver intervjupersonernas tillstånd införskaffades deras 
medgivande till bandning av intervjuerna.  
 

Intervjuareffekt 
I en kvalitativ intervju är, enligt Patel och Davidson, intervjuare och intervjuperson 
medskapare i samtalet (2003:78).  Kylén, i sin tur, skriver att många tänker sig att ”det är 
intervjuaren som bär hela ansvaret för att intervjun blir bra. Kylén menar, precis som Patel 
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och Davidsson, att vi bör utgå från att det är ett delat ansvar mellan intervjuare och 
intervjuad, men med olika roller” (2004:22). 
 
Jag är medveten om att min närvaro, oavsett hur jag beter mig, påverkar informanterna. 
Det gäller inte bara att tänka på vad som sägs, Patel och Davidson påpekar att det gäller 
”att komma ihåg att vi talar inte bara med ord utan också med gester och ansiktsmimik” 
(2003:71). Svenning påpekar att intervjuaren kan styra intervjupersonen genom till 
exempel minspel, kroppshållning eller något annat som visar om intervjuaren gillar eller 
ogillar svaren (2000:114). 
  

En uppenbar fara med personliga intervjuer är att intervjuaren själv, genom sin närvaro, 
påverkar svaren. Detta kallar man för intervjuareffekt. Intervjusituationen är en social situation, 
där relationer lätt utvecklas mellan intervjuare och intervjuad. Påverkan kan ske på olika sätt! 
Framför allt är risken stor att intervjupersonen svarar i en riktning som intervjuaren upplevs 
premiera (Svenning 2000:113-114, kursivering i original).  

 
För att undvika att intervjupersonen svarar som han eller hon tror att intervjuaren vill är det 
nödvändigt att intervjupersonen inte upplever att svaren bedöms eller kritiseras av 
intervjuaren. En annan effekt av att intervjupersonen upplever att intervjuaren dömer och 
kritiserar är, enligt Patel och Davidson, att det lätt väcker en försvarsattityd hos 
informanten (2003:71). Av ovanstående anledningar har jag försökt att undvika att döma 
och kritisera samt ge uttryck för ogillande och gillande under intervjuerna. Däremot 
försökte jag förmedla äkta medkänsla och förståelse, något som enligt Kylén (2004:37) 
skapar förtroende. 
 
I slutet av varje intervju frågade jag informanterna om de ansåg att mitt beteende eller 
frågorna styrt deras svar. Samtliga informanter tyckte inte att de blivit styrda utan att de 
kunnat svara ärligt och uppriktigt på frågorna. Att de inte ansåg sig styrda är ingen garanti 
för att de inte utsatts för yttre påverkan eftersom påverkan kan ske omedvetet men deras 
åsikt i frågan kan ändå tolkas som ett positivt tecken. 
 

Undersökningsupplägg/Genomförande 
Intervjuerna genomfördes vid ett och samma tillfälle för att informanterna inte i förväg 
skulle kunna få reda på vad frågorna handlade om, då det är möjligt att det skulle ha 
påverkat deras svar. Intervjuerna var cirka 25 minuter långa och enligt Kylén är 20 minuter 
tillräckligt för att ”gå på djupet inom ett mycket begränsat område” (2004:18), vilket det 
här området är. Att intervjuerna blev ungefär 25 minuter långa berodde inte på att det fanns 
någon tidsbegränsning, tvärtom var tanken att intervjuerna skulle få ta den tid de tog. 25 
minuter visade sig vara ungefär den tid som behövdes för att informanterna skulle ge 
utförliga svar på de fyra huvudfrågorna. 
 
Informanterna intervjuades enskilt i ett grupprum bredvid deras klassrum, vilket borde ha 
medfört att informanterna kände sig trygga, åtminstone med miljön. Kylén påpekar att 
”[o]fta är den som intervjuas mer nervös än intervjuaren”. Vidare säger han att det inte 
alltid hjälper ”med ett inledande ’rundsnack’ för att mjuka upp stämningen” (2004:24). 
Alla intervjuerna inleddes med ett litet ”rundsnack” och det hjälpte i det här fallet till att 
mjuka upp stämningen. Informanterna såg mindre spända ut efter ”rundsnacket”. 
 
Inledningsvis informerades informanterna om intervjuns syfte och om hur viktig deras 
insats var med baktanken att motivera dem. Informanterna fick även klargjort för sig att de 
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skulle vara helt anonyma i resultatredovisningen, i enlighet med Patels och Davidsons råd 
(2003:70). 
 
Intervjuunderlaget, som bestod i huvudsak av de fyra frågeområdena och några i förväg 
formulerade frågor till de områdena, utgjorde grunden för intervjuerna. Ordningen på 
frågorna anpassades dock utifrån hur intervjun utvecklades och en del frågor hoppades 
över om informanten redan hade besvarat dem. Det som genomfördes var kvalitativa 
intervjuer ”med låg grad av strukturering” enligt Patel och Davidson (2003:78). Om 
informanten inte besvarade frågan fullt ut ställdes följdfrågor. Det gjordes enligt principen 
som Svenning tar upp gällande djupintervjuer, nämligen ”att man inte släpper en fråga 
förrän man känner att man inte kan komma längre” (2000:123). 
 
Under intervjuerna försökte jag, i samstämmighet med Svennings råd, att ägna all 
uppmärksamhet åt informanterna och visa att de var i centrum för intresset samt vara en 
god lyssnare (2000:114). Jag försökte även följa Patels och Davidsons råd att underlätta 
samtalet genom att ”samtala med intervjupersonen så att denne inte blir hämmad” 
(2003:78). 
 
Intervjuerna avslutades med frågor om vad informanterna ansåg om frågorna och hur det 
kändes att besvara frågorna samt med att informanterna tackades för att de ställt upp och 
hjälpt till. 
 

Databehandling 
Svenning betonar att ”[d]et kännetecknande för den kvalitativa analysen är att man utifrån 
ett relativt litet material försöker tränga djupt in i en problematik” (2000:150). 
 
Databehandlingen inleddes med att alla intervjuerna skrevs ut ordagrant på dator i var sitt 
dokument. Det framkom då att det ligger en hel del i det Patel och Davidson tar upp, 
nämligen att ett begränsat antal intervjuer i utskrift ger ett stort textmaterial och det gör 
kvalitativa undersökningar tids- och arbetskrävande (2003:119).  
 
Enligt Kylén innebär kodning att svaren sorteras efter innehåll (2004:170). Svenning 
påpekar att ”det finns olika sätt att beskriva den kvalitativa kodningen” men poängterar att 
”det grundläggande dock är att betrakta den som en cyklisk process, där materialet läses 
om och om igen.” (2000:151). Vidare säger han att varje genomläsning ger nya 
infallsvinklar och att det är bra att ha en penna och ett anteckningsblock till hands. Han 
poängterar också att i kvalitativt arbete följs kodning och analys åt och att man därför 
under analysens gång bör fundera på hur man ska använda sitt material (2000:152). Det var 
på ovanstående sätt som databehandlingen gick till. Det anteckningsblock jag alltid har 
haft till hands, för att snabbt kunna skriva ner tankar, har varit till stor nytta. 
 
Databehandlingen utmynnade så småningom i sammanfattningar. Kylén skriver att 
”[s]ammanfattningar är till för att beskriva så väl det typiska som variationen. Svårigheten 
är att behålla så mycket om möjligt av de enskilda svarens nyanser och ändå få till ett 
helhetsbegrepp” (2004:162). I enlighet med hans påpekande har strävan varit att redovisa 
det verbala medeltalet och den verbala spridningen (ibid). För att lyckas med det är det, 
enligt Kylén, nödvändigt att redovisa all data även den som inte stämmer överens med de 
slutsatser som tros skönjas. Vidare påtalar han att ”[o]bekväma uppgifter får inte uteslutas 
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och även mindre tillförlitligt material kan berätta en hel del inför analys och slutsatser” 
(ibid).  
 
Svenning tar upp några misstag som är vanliga i samband med analysen av kvalitativa 
undersökningar.  En av de farorna är att ”[d]en egna analysen bortfaller helt och att det 
fåtal personer som man intervjuat, får stå för den enda och sanna skildringen av 
verkligheten.” (2000:154). Han påpekar att ”[e]n kvalitativ analys måste ha en teoretisk 
förankring och det är endast analytikern, studenten eller forskaren, som har ansvaret för att 
så sker. Vidare påpekar han att ”[i] analysfasen kan framför allt två typer av fel uppträda, 
dels analystekniska felslut, dels teoretiska felslut. Den förstnämnda typen av fel 
uppkommer om materialet feltolkas eller förvanskas på annat sätt, den andra genom en 
felaktig koppling till teorin” (2000:155, kursivering i original).  Jag vill avsluta metoddelen 
med att påpeka att jag under min databehandling medvetet har försökt att undvika 
ovanstående misstag. 
 

Resultat 
Introduktion  
Här presenteras kortfattat resultatet av de fyra intervjuerna med elever i år nio som läser 
franska utifrån de fyra frågeområdena.  Något råmaterial bifogas inte med hänsyn till 
informanternas integritet. Däremot presenteras citat från intervjuerna med avsikt att 
förtydliga informanternas uppfattningar och/eller upplevelser i resultatdelen med mindre 
teckenstorlek. När det görs används de namn som informanterna tilldelats i metoddelen, 
nämligen Emma, Maja, Oscar och William. 
 

Sammanfattning av intervjuer 
Vilken nytta anser eleverna att de har av att prata och förstå 
franska och vilka kunskaper anser de krävs för att kunna 
det? 
Enligt informanterna är det bra att kunna franska eftersom man kan ytterligare ett språk 
och eftersom det är ett stort sådant. De anser att det i första hand är viktigt att kunna 
franska för att prata och göra sig förstådda vid vistelser i Frankrike exempelvis om man 
behöver hjälp med att hitta rätt väg. Tre informanter säger att det är bra att kunna franska 
eftersom fransmän är dåliga på engelska. Informanterna förknippar att kunna franska 
främst med att uttrycka sig muntligt och till att samtala på franska. En informant tillade 
dock även att kunna skriva.  
 
Två av informanterna anser att det är viktigt att kunna prata och förstå franska. De två 
andra informanterna säger att det egentligen inte är viktigt att kunna prata och förstå 
franska men att det är roligt att kunna respektive bra att kunna. Oscar förklarade att det 
hänger ihop att kunna prata och att kunna förstå: 
 

För att prata och förstå behöver man kunna ungefär samma sak. Att prata och förstå hänger 
som ihop. 

 
William talar om vad som krävs för att kunna prata och förstå franska: 
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För att kunna prata och förstå franska behöver man kunna grammatik, ord och uttal. Om man 
ska lära sig det måste man ha mycket tålamod. 

 
Alla informanter är överens om att grammatikkunskaper är en viktig grund för muntlig 
kommunikation. Flera informanter tar upp att grammatiken är viktig eftersom den skiljer 
sig från den svenska grammatiken. De tar även upp uttal och ord som viktiga faktorer för 
att kunna prata. Att uttala rätt är viktigt eftersom många franska ord låter nästan likadant 
men betyder helt olika saker. Två av informanterna påpekar att det är nödvändigt att kunna 
koncentrera sig och lyssna noggrant för att förstå franska. Här följer Emmas förklaring till 
varför det krävs koncentration för att förstå franska: 
 

Det krävs koncentration eftersom orden vävs ihop och låter som en lång ramsa. Det är svårt att 
urskilja de enskilda orden.  

 
Oscar förklarar att man inte behöver urskilja alla ord för att förstå vad som sägs: 
 

Man kan förstå mycket genom att urskilja nyckelorden. För att förstå måste man lyssna noga 
och kunna urskilja nyckelord. 

 
Under intervjuerna framkommer två fördelar med att kunna franska som informanterna har 
nytta av här i Sverige. Den första fördelen som framkommer är att det är bra om man vill 
titta på franska filmer. Den andra är att franskkunskaper bidrar till en bättre förståelse för 
svenska ord som har sitt ursprung i franskan. 

Hur anser eleverna att de kan uttrycka sig på franska? 
Två av informanterna säger att de är ganska bra på att prata franska medan de övriga två 
anser sig vara mindre duktiga. Anledningarna till att de anser sig vara mindre bra varierar. 
De ena informanten säger att det i huvudsak beror på att hon har problem med uttalet och 
den andre säger att det beror på att han sällan hör talad franska. Så här förklarar William 
varför han inte anser sig vara duktig på att prata franska: 
 

Jag tycker inte att jag är duktig på att prata franska. Jag är inte duktig efter som det är svårt. 
Det är mycket svårare än engelska eftersom det hör man ju nästan varje dag och då blir det 
lättare att prata det. Franska däremot övar man bara på lektionerna och då är det inte lika lätt att 
prata och förstå men man kan lite i alla fall.  

 
Den ena av informanterna som anser sig vara ganska bra säger att anledningen till att han 
inte är ännu bättre är att de endast har två fransklektioner i veckan. Dessutom anser han att 
måste tänka för mycket innan han pratar. Den andra informanten som anser sig vara ganska 
bra säger att hon är duktig på att prata eftersom hon är intresserad av språk och gör sina 
läxor. Emma förklarar att det handlar om motivation: 
 

Jag tror egentligen att det har att göra med min personlighet. Jag gillar språk och att prata med 
andra och det gör mig mer motiverad att lära mig. 

 
Tre av informanterna anser sig vara bättre på att förstå än att prata. Två av de 
informanterna poängterar att det är lättare att förstå om tempot är lågt. 
 
Två av informanterna säger att det är svårt att uttala franska. Att det är svårt anses bero på 
att alla bokstäver inte uttalas, att det finns många apostrofer som ställer till det och att det 
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är ett nytt språk med nya ljud som gör att det känns ovant att prata. Den här jämförelsen 
mellan franskan och engelskan gör Maja: 
 

Jag tycker det känns ovant att prata franska. Det är ett ganska nytt språk för mig. Om jag hade 
läst det lika länge som engelska skulle det ha känts mycket bättre, mer invant. 

 
Oscar säger dock att det är ”roligt” att uttala franska eftersom ljuden är annorlunda: 

 
Jag tycker det är lite roligt att uttala franska, som ”r’en” till exempel.  

 
En informant säger att det var svårt att uttala franska i början men att det är ganska 
lätt nu eftersom de fått lära sig hur olika stavelser uttalas. 
 
Två informanter säger att de är ganska bra på grammatik medan de andra två säger 
att de inte är bra. Samtliga informanter anser sig dock ha nytta av sina 
grammatikkunskaper när de pratar franska. Informanterna tar upp två exempel på 
vilken nytta de har av att kunna grammatik, dels kan de böja verb och dels kan de 
placera adjektiv. Så här yttrade sig Maja: 

 
Om man är duktig på grammatik så har man stor nytta av det. 

 
William, som är av en annan åsikt, förklarar att goda grammatikkunskaper inte är en 
nödvändighet för att kunna göra sig förstådd: 
 

Jag tycker man kan göra sig förstådd med ganska usel grammatik. 
 
Två av informanterna säger att de har ett bra ordförråd och de andra två säger sig ha ett 
ganska bra ordförråd. Så här beskriver tre av informanterna vikten av att ha ett bra 
ordförråd: 

 
Det är viktigt att ha ett bra ordförråd när man ska uttrycka sig. /Emma 
 
Jag har nytta av mitt ordförråd eftersom det gör att jag kan prata mer. /Maja 
 
Ordförrådet är viktigt när man pratar för det låter inte bra om man säger samma sak hela tiden 
eller om man säger orden dåligt. /William 

 
Informanterna är överens om att de har nytta av att ha ett bra ordförråd när de pratar. 
Speciellt viktigt är det att kunna vanliga ord som används ofta. Exempelvis kan man 
utrycka sig bättre och prata mer om man har ett stort ordförråd. Dessutom låter det bättre 
om man har bra uttal och inte använder samma ord hela tiden. Alla informanter använder 
sig av alternativa metoder för att få fram sitt budskap om de saknar ett ord. De gestikulerar, 
visar med händerna eller försöker använda ett annat ord som betyder ungefär samma sak. 
Jag avslutar resultatredovisningen kring den här frågeställningen med Oscars förklaring av 
hur han gör när han saknar ett ord: 
 

Om jag saknar ett ord så säger jag det på svenska. Annars så försöker jag beskriva det. Om jag 
vill säga boll med inte kan ordet så kan jag jämföra det med en rund frukt till exempel.  

Hur upplever eleverna verbal aktivitet under lektionerna? 
En av informanterna tycker att hon pratar mycket franska under lektionerna och trots det 
skulle hon vilja prata ännu mer. De övriga tre informanterna anser sig inte prata mycket 
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franska under lektionerna och skulle inte vilja prata mer än de gör heller. En informant 
säger att han pratar mer svenska än franska under lektionerna. Oscar förklarar att han 
pratar lite och varför en del pratar mer och andra mindre: 
 

Under lektionerna så pratar jag så lite som möjligt. Jag skulle inte vilja prata mer. Det är ju bra 
att kunna men samtidigt är det alltid lite pinsamt. Jag tror att dom med större självförtroende 
pratar mer, medan andra pratar mindre. 

 
Här nedan följer de fyra informanternas förklaringar om hur det känns att prata franska i 
helklass respektive i smågrupper: 
 

Jag tycker det känns bra att prata franska i helklass. Jag känner mig ganska säker i språket så 
jag skäms inte för att prata franska. Jag tycker det känns bra att prata franska i smågrupper 
också, jag blir inte alls nervös då. /Emma 
 
Att prata i helklass känns ovant, jag vill inte göra bort mig. Jag har hittills inte gjort bort mig, 
inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Att prata i smågrupper känns likadant men det känns ändå 
bättre. Om jag gör bort mig då så är det inte lika farligt. Det känns tryggare att prata i en liten 
grupp. Men vi pratar inte så ofta i smågrupper utan mest i helklass. /Maja 
 
Det är pinsamt att prata franska i helklass. Det känns lite pirrigt så att säga att prata inför 
klassen, mest när man pratar ensam. Jag vet inte riktigt varför det är pirrigt men om jag säger 
fel så kanske alla pekar och skrattar. Det känns lättare att prata franska i smågrupper än i 
helklass. Om man gör bort sig då så tycker inte alla att man är knäpp. Jag tror inte det är någon 
som tycker jag är knäpp. Det är nog bara så som jag tänker. Men känslan finns där. Vi är ju så 
många i klassen. Man vet vilka alla är men samtidigt så känner man dom egentligen inte. Man 
känner sig otrygg. /Oscar 
 
Att prata franska i helklass känns ungefär som att prata svenska men lite svårare. Att prata i 
smågrupper känns ungefär likadant. Jag vet ju vilka alla är och att de inte är några 
”franskanissar” så jag behöver inte känna att jag gör bort mig. Ingen i klassen är så mycket 
bättre än någon annan. Jag känner mig trygg i gruppen. Jag tror det är viktigt att vara trygg för 
att kunna prata, man kan inte sitta och känna att man gör bort sig om man öppnar munnen. 
Man kan ju inte sitta och känna att alla pissar på en. Gör man det går det inte att prata. Man 
måste helt enkelt våga lite. Självförtroende är viktigt. /William 

 
Tre av informanterna säger sig vara aktiva i helklassdiskussioner, medan den fjärde säger 
sig vara aktiv ibland. Två av informanterna säger att det känns bra respektive som vanligt 
att prata franska i helklass. Dessa två informanter tycker det känns ungefär likadant att 
prata franska i smågrupper som i helklass. Den ena av de två informanterna säger att det 
beror på att hon är trygg med språket och den andre att det beror på att han är trygg i 
gruppen. En av dem poängterar dock att det inte alls är nervöst att prata i smågrupper. De 
två andra informanterna säger att det är ovant respektive pinsamt att prata franska i 
helklass. Båda uttrycker en stark oro för att göra bort sig. Dessa två informanter anser att 
det känns bättre att prata franska i smågrupper eftersom man inte riskerar att göra bort sig 
inför alla andra elever. Två av informanterna säger att det känns bra när klasskamraterna 
lyssnar på dem. De två andra informanterna förklarar hur det känns när klasskamraterna 
lyssnar på dem: 

 
När mina klasskompisar lyssnar blir jag lite mer rädd att säga fel och att de ska kommentera 
mig.  /Emma 
 
När mina klasskompisar lyssnar på mig är det lite tungt. Det är jobbigt att de är tysta när jag 
pratar. Det hade varit lättare om de pratade för få hade jag tänkt att dom inte lyssnar och kunnat 
rabbla igenom det jag ska säga och så ha det varit över sen. /Oscar 
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Så här beskriver informanterna hur det känns när läraren lyssnar på dem: 
 

När läraren lyssnar på mig tycker jag att det känns bra. Det är självklart att det känns bra när 
alla lyssnar på vad man säger. /Emma 
 
Att min lärare lyssnar på mig går väl bra. Men jag vill inte uttala fel heller, jag vill helt enkelt 
inte göra bort mig. ’Hon är ju fransklärare så man ba’… jag måste göra bra. /Maja 
 
Det känns lättare när läraren lyssnar på mig än när eleverna gör det. Läraren är ju till för att 
lyssna på eleverna och bedöma eleverna. /Oscar 
 
När läraren lyssnar på mig känns det som om hon dömer en. Som om hon tänker, få se om han 
kan säga det här? /William 

 
Alla informanterna har olika upplevelser av hur det känns när läraren lyssnar på dem. Tre 
av informanterna anser att det känns ganska bra när läraren lyssnar på dem. En av 
informanterna anser att det är självklart att det känns bra när alla lyssnar på en. En av 
informanterna säger att det är lärarens uppgift att lyssna och bedöma eleverna. Ytterligare 
en säger att det känns som om läraren dömer honom när han pratar. En av informanterna 
säger att hon känner sig tvungen att prestera bra när läraren lyssnar eftersom läraren är 
fransklärare.  
 
Två av informanterna anser att läraren pratar mycket franska under lektionerna. De andra 
två informanterna anser att läraren pratar ganska mycket franska men skulle vilja att hon 
pratade mer franska eftersom hon trots allt pratar ganska mycket svenska. Svenska pratar 
läraren speciellt när hon talar om vad de ska göra. Så här säger William: 
 

Jag tror vår lärare vill prata mycket franska men det känns som om hon glömmer bort det efter 
ett tag.   

 
Den sista frågan inom detta frågeområde var ”Om läraren ställer en fråga och du kan 
svaret, besvarar du den då?”. Två av informanterna skulle definitivt svara på frågan. En 
informant försöker svara om hon orkar och ingen annan hinner före. Den fjärde 
informanten svarar aldrig på en fråga även om han kan svaret. Så här svarade 
informanterna: 
 

Om hon ställer en fråga som jag kan svaret på så besvarar jag självklart den. /Emma 
 
Om hon ställer en fråga som jag kan svara på försöker jag ofta göra det. Men jag orkar inte 
alltid eller så hinner någon annan svara före mig. /Maja 
 
Om min lärare ställer en fråga svarar jag inte även om jag kan svaret. Jag vet inte varför jag 
inte svarar. /Oscar 
 
Om min lärare ställer en fråga och jag kan svaret så svarar jag på den. Åtminstone om hon vill 
att jag ska svara. /William  

Är eleverna medvetna om vilka krav kursplanen i moderna 
språk ställer på deras verbala kommunikation? 
Två av informanterna säger att de inte hade pratat om kursplanen alls, en sa att de hade 
pratat lite om kursplanen. Han säger att de hade pratat lite om betygskriterierna. Den av de 
fyra informanterna som sa att de hade pratat om kursplanen svarade så här: 
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Vi har pratat om kursplanen men man förstår det liksom inte. /William 
 
Tre av informanterna säger att de pratat om vad de skulle lära sig i franska under terminen. 
Det handlade om konkreta exempel på saker de skulle lära sig inför exempelvis prov så 
som hur man böjer verb, grammatik samt hur man stavar maskulina och feminina ord. Den 
fjärde informanten säger att de inte har pratat om vad de skulle lära sig utan att det är något 
de får veta allteftersom, när läraren talar om det. 
 

Diskussion 
Diskussionen inleds med en redogörelse för undersökningens reliabilitet och validitet, 
sedan följer diskussion av intervjuresultaten, förslag på fortsatt forskning och slutligen 
reflekterar jag kring mitt tillägnande av lärdomar inför den framtida professionen. 
 

Reliabilitet och validitet 
Patel och Davidson (1994:85) påpekar att vi måste ”veta att vi undersöker det vi avser att 
undersöka, dvs vi måste veta att vi har god validitet” och att vi måste ”veta att vi gör det på 
ett tillförlitligt sätt, dvs vi måste veta att vi har god reliabilitet” (ibid, Kursivering i 
original). Samma författare påpekar att i kvalitativa studier får dessa begrepp en lite 
speciell betydelse eftersom att validiteten och reliabiliteten då ”flyter ihop”. Därför 
används begreppet reliabilitet sällan vid kvalitativa undersökningar utan begreppet validitet 
får istället en vidare innebörd (2003:103). Vidare förklarar de även att ”[e]nkelt uttryckt 
omfattar kvalitet i kvalitativa studier hela forskningsprocessen” (2003:102). 
 
Patel och Davidson poängterar att intervjuaren måste vara tränad för att god tillförlitlighet 
ska kunna uppnås. Vidare menar de att när undersökningen grundas på intervjuer beror 
graden av tillförlitlighet på intervjuarens förmåga att undvika bedömarfel (1994:87). De 
påpekar även att ”[v]id intervjuer måste vi tänka på att tillförlitligheten också är beroende 
av den eventuella intervjuareffekt som kan uppstå” (ibid, kursivering i original). 
Undersökningens tillförlitlighet kan även ökas genom att intervjuerna bandas eftersom det 
då är möjligt att lyssna så många gånger som är nödvändigt för att vara fullständigt säker 
på att ha uppfattat allting korrekt (ibid). Att jag genomfört liknande intervjuer tidigare och 
även då använt mig av ljudinspelningar samt är medveten om och har tagit hänsyn till 
intervjuareffekten gör undersökningen tillförlitlig. (Se mer under rubriken 
”Intervjuareffekt” i metoddelen.) 
  
Kylén påpekar att ”[v]aliditeten avser värdet av och relevansen hos de data vi samlat 
in”(2004:140). Medan han poängterar ”[r]eliabiliteten anger tillförlitligheten och 
säkerheten i svaren” (2004:142). Frågan vi bör ställa oss för att säkerställa validiteten är 
enligt honom ”[h]ar vi fått de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla syftet med vår 
utredning?” (2004:140). Jag gör bedömningen att intervjuerna har gett tillräckligt med 
information så att uppsatsens syfte uppfyllts. Här nedan i resultatdiskussionen diskuteras 
hur väl syftet uppfyllts. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att presentera några faktorer som hindrar eleverna från att uppfylla 
sin önskan om att lära sig kommunicera på franska och därmed att uppfylla kursplanens 
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mål angående muntlig kommunikation. I den här delen diskuteras resultatet av intervjuerna 
med elever i år nio i förhållande till tidigare forskning. 

Otillräckligt med Comprehensible Input 
Av intervjuerna framkom att informanterna ansåg att det är svårt att förstå talad franska. 
Enligt Krashens The Input Hypothesis är det viktigt med comprehensible input för att 
människan ska tillägna sig språk. Krashen poängterar att det bästa är om den input eleverna 
utsätts för är aningen mer avancerad än elevernas språknivå så att de stimuleras till 
maximal utveckling (1985:2). Att informanterna tycker det är svårt att förstå kan ha att 
göra med att den input de utsätts för inte är optimal. Var går gränsen mellan vad som är 
lagom svårt och för svårt? Det viktigaste till en början är kanske inte att försöka få alla 
elever att prata så mycket som möjligt utan istället att fokusera på att ge eleverna 
comprehensible input. En informant tog upp att de endast har två fransklektioner i veckan 
och att han med tanke på det kanske ställer för höga krav på sina franskkunskaper. En 
annan informant påpekade att det endast är under fransklektionerna som han kommer i 
kontakt med franskan. Enligt Krashen är det inte ovanligt att The Silent Period hos ett barn 
som vistas i ett nytt land varar i sex månader (1985:9). En betydelsefull och stor skillnad 
vid språkinlärning och tillägnelse av modersmålet och av främmande språk som Ericsson 
tar upp är tidsfaktorn. ”Modersmålet upplever barnet oftast dygnet runt. […]. Ett 
främmande språk undervisas normalt tre eller fyra lektioner i veckan”(1989:133). Det 
medför att eleverna utsätts för relativt lite input vilket i sin tur gör att det kan ta lång tid 
innan eleverna börjar prata. I svenska skolor är det ibland inte ens fråga om tre eller fyra 
lektioner utan kanske bara två som i mina informanters fall. Det borde rimligen medföra att 
det tar lång tid innan informanterna har genomgått The Silent Period med tanke på att de 
endast kommer i kontakt med franskan under de två fransklektioner som de har i veckan. 
Det framkom i undersökningen att eleverna trodde att anledningen till att det är svårt att 
prata franska är att de inte hör språket så ofta, vilket är sant med tanke på antalet 
lektionstimmar per vecka i ämnet moderna språk. Sundell tar upp att ”[d]en som vill lära 
sig att tala […] måste lyssna mycket på talat språk (2001:42). Flera av informanterna sa att 
det hade varit lättare att prata franska om de hört franskan i vardagen i samma utsträckning 
som de gör med engelskan. En faktor som hindrar eleverna från att uppfylla sin önskan om 
att lära sig kommunicera på franska redan i år nio är att de endast utsatts för språket i 
mycket begränsad omfattning. 
 
Enligt, Myndigheten för skolutvecklings, Attitydundersökning om språkstudier i 
grundskola och gymnasieskola ansåg grundskoleeleverna att det pratades för lite på det 
främmande språket under språklektionerna (2003:19). Mina informanter gav en annan bild 
som förvånade mig. Tre av informanterna anser visserligen att de pratar lite franska under 
lektionerna, men det som förvånar mig är att de säger att de ändå inte vill prata mer 
franska. Lärare anser, enligt Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och 
gymnasieskola, att om eleverna ska lära sig att kommunicera och få utveckla tillit till sin 
kommunikativa förmåga måste klasserna bli mindre och mer tid avsättas för ändamålet 
(1999:55). Enligt Krashen är det dock naturligt att språkinlärare går igenom The Silent 
Period, innan de börjar prata det främmande språket. Han påpekar att många vuxna inte 
tillåts ha en tyst period i språkundervisningen och att det gör att de känner sig oroliga 
(1985:9). Det är möjligt att det får samma effekt hos elever om de tvingas prata: ”Barn som 
lär sig sitt första språk, modersmålet, utvecklar förmågan att förstå, innan de själva lär sig 
tala. Således bör även nybörjare i språkundervisning få vara stumma, tills de själva av egen 
fri vilja börjar tala, tills det är moget” (Asher 1965, 1960, i Ericsson 1989:165).  
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Eleverna vet inte vad kommunikativ språkfärdighet är  
Undersökningen visade att eleverna inte var medvetna om vilka krav kursplanen ställer på 
deras verbala förmågor. Enligt Lpo94 ska lärare och elever tillsammans planera och 
utvärdera undervisningen. För att eleverna ska kunna vara delaktiga i planering och 
utvärdering måste lärare och elever diskutera målen tillsammans. Sundell poängterar att en 
grundläggande faktor som hindrar elever från att uppfylla sin önskan om att lära sig 
kommunicera på franska är att elever och lärare inte har ”en klar uppfattning om vad 
kommunikativ språkfärdighet egentligen innebär” (2001:39). Därför är det av stor vikt att 
lärare och elever diskuterar begreppet tillsammans. Att begreppet är komplext medför att 
anledningarna till att elever inte kommunicerar är många och varierande, vilket också 
framkom av intervjuerna. 
 
Att kunna franska kopplar informanterna i första hand till att utrycka sig muntligt, samma 
koppling gör grundskoleelever enligt Attitydundersökning om språkstudier i grundskola 
och på gymnasieskola (2003:15). De kunskaper som av informanterna anses som viktiga 
för att kunna prata och förstå franska är grammatik, ord och uttal. När några kunskaper 
som krävs för en allsidig språklig förmåga preciseras i kursplanen tas samma tre 
egenskaper upp samt fraseologi och stavning. Grammatikkunskaper anses av 
informanterna vara det mest väsentliga. Det stämmer väl överens med Tornbergs 
påpekande, att ”grammatiken ligger till grund för all språklig verksamhet” (2000:101). 
Noterbart är att de tre kunskaperna som både informanterna och kursplanen räknar upp 
tillhör den lingvistiska kompetensen, som endast utgör en av de sex delkompetenserna som 
tillsammans utgör begreppet kommunikativ kompetens enligt van Ek (1986, i Sundell 
2001:39-40).  
  
Samtliga informanter bedömde att de själva hade bra eller väldigt bra ordförråd. Två av 
informanterna sa att de inte har problem med uttalet och att de är ganska bra på grammatik, 
medan de två andra informanterna säger att det franska uttalet är svårt respektive ovant och 
att de inte är så bra på grammatik. Trots att informanterna generellt sett anser sig vara bra 
på de kunskaper som av dem själva anses som viktiga för att kunna prata och förstå 
franska, anser de sig endast vara ganska bra respektive mindre bra på att prata och förstå. 
Det kan tolkas som om informanterna inte är medvetna om vad som krävs för att bli 
kommunikativt kompetenta, förutom grammatikkunskaper, ordförråd och uttal. 

Trygghet 
Språklig trygghet 
Utifrån intervjuerna har insikten att åtminstone informanternas lingvistiska kompetens och 
strategiska kompetens är relativt välutvecklade. Det innebär att informanternas språkliga 
kompetens är relativt hög. Därför torde anledningen till att informanterna inte vill prata 
franska bero på alltför stora brister i deras språkliga trygghet.  
 
Social trygghet 
Det är bara en av de fyra informanterna som anser att det känns bra att läraren lyssnar på 
henne. En informant uttrycker ängslan för att göra fel när läraren lyssnar på henne. Två av 
informanterna uppger att det känns som om läraren dömer respektive bedömer dem när de 
pratar. Elever ska inte behöva känna sig pressade att göra rätt för lärarens skull eller 
uppleva att allting de säger bedöms av läraren. Det är förmodligen nödvändigt att försöka 
skapa ett större förtroende mellan lärare och elever så att eleverna vågar prata. En tolerant 
miljö där eleverna är medvetna om att fel är ett tecken på att inlärning äger rum och ser fel 
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som en naturlig del i utvecklingen skulle troligtvis få positiva effekter på elevernas 
kommunikativa utveckling. Undersökningen visade att om eleverna känner sig trygga 
upplever de att det känns bra att prata franska i helklass. Det är eftersträvansvärt att 
eleverna känner sig trygga med både miljön och språket. Enligt Lpo94 skall skolan ”sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. 
Vidare påtalas att ”alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god 
miljö för utveckling och lärande”. Det kan tolkas som en miljö där eleverna känner sig 
trygga med varandra och vågar prata. Ett problem med språkklassen som framkommer i 
undersökningen är att klassen ofta är ett hopplock av flera klasser. Detta medför att 
språklärare måste arbeta hårdare för att främja samhörighetskänslan i gruppen. Enligt 
Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola anser flera lärare att 
det viktigaste med god språkundervisning är att läraren skapar en atmosfär i klassen så att 
eleverna vågar utrycka sig muntligt och diskutera (2003:59). Det framkommer även att det 
är mindre otryggt att prata i smågrupper än i helklass eftersom pressen inte är lika stor då. 
Därför borde elever få möjlighet att successivt träna sina kommunikativa förmågor genom 
att till en början prata franska med en kamrat, sedan med några få och slutligen i helklass.  
 
I Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola framkommer att 
några lärare menar att för att lära sig ett språk är det viktigt ”att våga tala och inte vara blyg 
eller hämmad” (2003:55). Av intervjuerna framkom också att det är viktigt att våga prata 
och att informanterna anser att elever med bra självförtroende pratar mer. Krashen 
poängterar i The Affective Filter Hypothesis att elever inte kan tillägna sig input om de 
känner oro över att eventuellt misslyckas med språktillägnelsen, språklig trygghet är 
således viktigt för att eleverna ska kunna tillägna sig input (1985:3).  
 
Två informanter anser sig vara mindre bra på att prata. De säger att det beror på språklig 
osäkerhet respektive en känsla av otrygghet i klassen. De andra två informanterna som 
anser sig vara duktiga på att prata säger i sin tur att det beror på en känsla av trygghet med 
språket respektive trygghet i klassen. Utifrån det kan slutsatsen dras att otrygghet, såväl 
språklig som social, är två faktorer som hindrar eleverna från att uppfylla sin önskan om att 
lära sig kommunicera på franska. 

Sammanfattning av resultatdiskussion 
I kursplanen för moderna språk och av informanterna poängteras att grammatik, ord och 
uttal är viktiga kunskaper för att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Det framkom 
av undersökningen att dessa tre kunskaper dock inte är tillräckligt för att utveckla 
förmågan att förstå och tala franska. De tre kunskaperna ingår i en av de sex 
delkompetenserna som tillsammans utgör begreppet kommunikativ kompetens enligt van 
Ek (1986, i Sundell 2001:39-40). Kommunikativ kompetens är ett komplext begrepp vilket 
bidrar till att det finns flera olika faktorer som hindrar eleverna från att kommunicera. Vad 
som hindrar elever från att kommunicera varierar från individ till individ. Några exempel 
på faktorer som hindrar eleverna från att uppfylla sin önskan om att lära sig kommunicera 
på franska är att:  
• de inte har utsatts för tillräckligt med comprehensible input.  
• de inte är medvetna om vad kommunikativ språkfärdighet innebär. 
• de inte känner social och/eller språklig trygghet. 
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Fortsatt forskning 
Utifrån undersökningens resultat som visade att elevernas språkliga kompetens var 
relativt hög skulle det vara intressant att undersöka vidare om anledningen till att 
eleverna inte kommunicerar är att de inte vill eller att de inte törs.  
 
Det skulle även vara intressant att ta reda på vad fransklärare i allmänhet har för 
uppfattning om begreppet kommunikativ språkfärdighet och hur de grundar sin 
undervisning på den för att eleverna ska bli kommunikativt kompetenta, med 
anledning av Sundells poängterande att om eleverna ska lära sig att kommunicera 
måste både de och läraren ha ”en klar uppfattning om vad kommunikativ 
språkfärdighet egentligen innebär” (2001:39). 
 

Lärdomar till kommande profession 
När jag inledde arbetet med den här uppsatsen hade jag en förhoppning om att kanske 
kunna hitta någon slags förklaring till varför eleverna inte kommunicera på franska. 
Egentligen har arbetet istället bidragit till att jag insett att dilemmat är än mer komplext än 
jag från början trodde. Det innebär att det inte finns en enkel lösning på problemet utan att 
det handlar om flera olika lösningar. Här nedan avslutar jag uppsatsen genom att reflektera 
över några följder av undersökningens resultat. 
 
Enligt Sundell måste både eleverna och läraren ha ”en klar uppfattning om vad 
kommunikativ språkfärdighet egentligen innebär” om eleverna ska bli kommunikativt 
kompetenta (2001:39). Av ovanstående anledning avser jag diskutera vad kommunikativ 
språkfärdighet är med eleverna i min kommande profession. 
 
Litteraturstudien av Krashens The Input Hypothesis gav insikten att det i ett visst stadium 
av språkinlärningen är normalt för eleverna vara tysta och att de under den tiden tillägnar 
sig språk genom att lyssna (1985:2,9). I det stadiet är det bästa jag som lärare kan göra att 
försöka ge eleverna comprehensible input så att de tillägnar sig språket, utvecklas och så 
småningom blir kommunikativt kompetenta.  
 
Eftersom det av litteraturstudien och intervjuerna framkom att trygghet är viktigt för att 
eleverna ska bli kommunikativt kompetenta kommer jag att arbeta för att skapa trygghet i 
klassen, så väl mellan elev och lärare som elever emellan. Jag vill skapa en tolerant och 
trygg lärandemiljö där alla elever vågar prata och ingen är rädd för att göra fel. 
 
Avslutningsvis tar jag upp det faktum att litteraturstudien visade att begreppet 
kommunikativ kompetens är komplext. I bakgrunden presenterades van Eks definition av 
begreppet som består av sex delkompetenser (1986, i Sundell 2001:39-40). Vad som 
hindrar eleverna från att kommunicera varierar därför och är till stor del individuellt. Enligt 
Lpo94 ska hänsyn ”tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. Vidare påpekas att 
man kan uppnå målen på olika sätt (ibid). Min målsättning är att hjälpa varje elev att 
utveckla de kompetenser han eller hon behöver förbättra för att bli kommunikativt 
kompetent. 
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Bilaga –Intervjuunderlag 
 
• Inledande fråga 

Hur länge har du läst franska? 
 
1. Vilken nytta anser eleverna att de har av att prata och förstå franska och vilka 

kunskaper anser de krävs för att kunna det?  
Vad kan man när man kan franska? 
Vad har du för nytta av att kunna prata franska? 
Vad har du för nytta av att kunna förstå franska? 
Vad behöver man kunna för att prata franska? 
Vad behöver man kunna för att förstå franska?  

 
2. Hur anser eleverna att de kan uttrycka sig på franska? 

Är du duktig på att prata franska? Varför tycker du det?/Varför tycker du inte det? 
Förstår du franska bra? Varför tycker du det?/Varför tycker du inte det? 
Hur tycker du det är att uttala franska? Varför tycker du det? 
Är du bra på grammatik?  
Har du användning av dina kunskaper i grammatik när du pratar franska? 
Har du ett bra ordförråd?  
På vilket sätt är har du nytta av ordförrådet när du pratar franska?  
Vad gör du om du ”saknar” ett ord men ändå vill få fram ditt budskap? 

 
3. Hur upplever eleven verbal aktivitet under lektionerna? 

Pratar du mycket franska under lektionerna?  
Skulle du vilja prata mer under lektionerna? 
Pratar din lärare mycket franska under lektionerna?  
Skulle du vilja att din lärare pratade mer franska? 
Om din lärare ställer en fråga och du kan svaret, svarar du då? Varför/Varför inte? 
Är du aktiv när ni diskuterar i helklass? Varför?/Varför inte? 
Hur känns det att prata franska i helklass?  
Hur känns det att prata franska i smågrupper? 
Hur känns det när läraren lyssnar på dig?  
Hur känns det när dina klasskompisar lyssnar på dig? 

 
4. Är eleverna medvetna om vilka krav kursplanen i moderna språk ställer på deras 

verbala kommunikation? 
Har ni pratat om kursplanen? I så fall, vad pratade ni om? 
Har ni diskuterat vad ni ska lära er på franskan? I så fall, vad? 

 
• Avslutande frågor 

Har du något att tillägga? 
Vad tycker du om mina frågor?  
Har jag eller mina frågor påverkat dina svar på något sätt?  
Har du kunnat svara ärligt på frågorna?  
 

 
 


