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Sammanfattning: 

Mitt arbete handlar om hur franskstuderande elever i grundskolan skulle kunna använda sina 

kunskaper i engelska. Det engelska språket innehåller en mängd romanska ord, d.v.s. ord med 

franskt och latinskt ursprung. Således finns det många ord i franskan som eleverna känner 

igen från engelskan. Min uppfattning är att det borde underlätta för eleverna i fransk-

inlärningen att utnyttja denna företeelse som en inlärningsstrategi och en kommunika-

tionsstrategi. Att använda sina förkunskaper vid inlärning är för övrigt ett grepp som många 

lärare förespråkar.  

Emellertid kan samma företeelse innebära problem vid inlärningen. Det förekommer 

nämligen många ord, som fått en annan betydelse i engelskan än det har i franskan, s.k. ”false 

friends”. Det kan också vara en svårighet för eleverna att blanda in andra språk än målspråket 

i undervisningen.  

Resultatet av min undersökning i fyra högstadieklasser visar att det finns en klar positiv 

attityd till denna form av ordinlärning, men också att den kan förefalla förvirrande för många 

elever. 

I min uppsats behandlar jag även ordinlärning i allmänhet samt vikten av att använda sina 

förkunskaper. Syftet är att ge en bakgrund till och en först åelse för att elever lär sig olika 

mycket och på olika sätt och att användning av förkunskaper kan vara till stor hjälp vid flera 

sammanhang än just vid denna form av ordinlärning.  
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1. INLEDNING 
 

Jag har valt att göra ett arbete om elevers inlärning av franska ord med hjälp av sina engelsk- 

kunskaper. Det franska språket har påverkat det engelska under cirka tusen år och således 

finns det många likheter mellan dessa språk. När elever börjar lära sig franska har de oftast 

ganska bra kunskaper i engelskan och kan säkert direkt känna igen många ”engelska” ord i en 

fransk text. Jag vill inte nöja mig med att de bara konstaterar detta, utan jag vill att de ska 

först å att de kan ha stor nytta av det. De kan få ett mycket större ordförråd i franska än vad de 

någonsin kanske tänkt sig och de kan också utöka sitt engelska ordförråd, eftersom de 

sannolikt skulle stöta på för dem nya engelska ord.  

 
1.1. Bakgrund 

Från och med årskurs 6 läser man ett tredje språk i skolan, franska, tyska eller spanska (om 

man inte har för stora problem med engelskan och svenskan, då man erbjuds flera 

undervisningstimmar i de ämnena istället).  Det kan vara svårt för många elever att känna sig 

motiverade till det. Att lära sig engelska däremot är självklart för de flesta. Där finns ett 

naturligt intresse, då vi dagligen hör språket via TV, video och bio och inte minst i musikens 

värld. Jag har också fått den uppfattningen när jag har varit ute på praktik att engelskan är ett 

av de populäraste ämnena i skolan. 

Vi måste alltså försöka locka eleverna till att bli motiverade till att lära sig ytterligare ett 

språk. I franskan finns det då ett sätt som kan minska motståndet som eleven eventuellt 

känner, nämligen att påvisa de ord i franskan som de känner igen från engelskan. Då kanske 

språket inte känns så konstigt längre och man kan till och med dra fördelar av att det finns 

likheter mellan språken, såväl lexikala som grammatiska.  

Många ord i engelskan är franska från början. För trots att engelskan är ett germanskt språk, 

medan franskan och latinet är italiska, så har engelskan påverkats markant av latinet och 

sedermera franskan under mer än tusen år. Engelskan är det germanska språket som har 

påverkats mest av latinet och franskan.  

Jag själv kände att jag hade nytta av att bli påvisad dessa likheter, både vid ordinlärning och 

grammatiska genomgångar, när jag började läsa franska efter ett antal års uppehåll.. Det var så 

jag fick idén att göra mitt examensarbete om just att göra eleven uppmärksam på likheterna 

mellan engelskan och franskan och kunna dra fördel av det. Jag valde att koncentrera mig på 

ordinlärning, eftersom eleverna i det här skedet skulle ha större nytta av att veta hur många 
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ord det faktiskt är som är besläktade än att endast dra paralleller vid olika grammatiska 

företeelser. Nedan följer de för- och nackdelar som jag kan tänka mig finnas med denna typ 

av ordinlärning. 

 

1.1.1. Presumtiva fördelar  

- Franskan känns inte längre lika främmande som tidigare. 

- Man börjar lära sig ord på ett annat sätt än enbart genom gloslistorna i läroboken. 

- Elevens franska ordförråd ökar automatiskt i och med att han blir medveten om hur 

många ord det kan vara som även finns i engelskan. 

- Eleven kan lättare förstå en okänd text utan ordbok genom att han får som vana att leta 

efter ord som också kan förekomma i engelskan. 

- Eleven vågar chansa och gissa mera vid skrivning av egna texter eller vid 

konversation, d.v.s. han använder metoden som en kommunikativ strategi. 

- Elevens engelska ordförråd ökar, då han kanske inte alltid känner till ordet från början 

- Orden kanske fastnar bättre i minnet när man får höra, se och skriva både det franska 

och engelska ordet. 

- Man lär sig flera betydelser av samma ord, t.ex. ”false friends” och att ordet kan ha en 

vidare betydelse i ett av språken. 

- Eleven får en större språkmedvetenhet. 

 

1.1.2. Presumtiva nackdelar 

- Eleven kan bli förvirrad av att hålla isär de båda språken. 

- Det kan vara tidskrävande. 

- Eleven kan bli frustrerad av att inte orden alltid har samma betydelse. 

- Eleven har inte tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna utnyttja detta på bästa 

sätt. 
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1.2. Syfte och frågeformulering 

Syftet med denna undersökning ute i skolorna är att se om eleverna kan utnyttja sina 

kunskaper i engelska i samband med inlärning av franska ord. Jag vill också få en uppfattning 

om hur lärare och elever ser på denna typ av ordinlärning. Det är även intressant att se vilka 

svårigheter som kan komma fram. 

Avsikten är att få en bild över elevernas språkintresse, språkliga nivå och förmåga att kunna 

använda sina förkunskaper för att få ett grepp om hur jag själv i min framtida yrkesroll skulle 

kunna använda denna form av ordinlärning. 

 

Mina frågeställningar i examensarbetet är: 

- Kan tidigare språkkunskaper, i detta fall engelska, vara till nytta vid inlärning av ett 

nytt språk?  

- Är det en fördel att franskan är lik engelskan? 

- Är språkbegåvade elever mer hjälpta av denna metod än svagare elever eller är 

förhållandet det motsatta? 

- Kan eleven totalt sett få bättre kunskaper i såväl svenska, engelska och franska? 

- Måste eleven ha nått en viss kognitiv mognad för att klara av att se detta? 

- Vad anser eleven om detta arbetssätt? 

- Vad anser läraren om detta arbetssätt? 

- Vad anser lingvister om detta arbetssätt? 
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1.3 Ord- och begreppsförklaring 

autentisk  verklig 

bottom-up, top-down Två olika först åelseprocesser. Top-down avser en global eller 

holistisk (helhets) utgångspunkt som bygger på individens 

förkunskaper. Bottom-up utgår fr ån de enskilda orden och hur de 

sätts samman.   

empirisk kunskap grundad på erfarenhet 

evolution utveckling 

germanska en av grenarna från de indoeuropeiska språken, från vilka de 

europeiska språken härstammar. 

internalisering inlärning, införliva i sitt tänkande 

interpersonell inter = emellan, man vill samarbeta med andra personer. 

intrapersonell intra = inom sig, man vill arbeta själv. 

italiska en av grenarna från de indoeuropeiska språken, från vilka de 

europeiska språken härstammar. 

kinestetisk  kinetik = rörelselära 

kognater släktord 

kognatpar ordpar som är besläktade med varandra. 

kognitiv  intellektuell, kunskapsmässig 

kvasi-synonymer kvasi = sken-, halv-,  

lexikal  adj. ord- 

parafras/omskrivning omformulering när man inte hittar det ord man vill använda, ex. 

”where you make cheese and other products from milk”(= dairy). 

retention kvarhållning, hågkomst, t ex den kunskap som finns kvar hos en 

elev en viss tid efter ett läxförhör. 

romanska ord ord med latinskt ursprung (italiska grenen) 

STRIMS  Strategier vid inlärning av moderna språk 

semantisk semantik = betydelse 

socio-affektiva strategier socialt och känslomässigt inriktade kommunikativa strategier, 

inriktade på samarbete och interaktion. 

spatial  rumslig 

syntaktisk syntax = satslära 
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2. ROMANSKA ORD I ENGELSKAN 

Romanska ord är ett paraplybegrepp, som innefattar alla ord med latinskt ursprung.  

Efter slaget vid Hastings 1066, blev den normandiska franskan det dominerande språket hos 

de övre klasserna i England och som en följd därav, nästlade flera tusen franska ord in sig i 

det engelska språket och förändrade dessutom språket totalt inom administration, 

rättsväsende, vetenskap och inte minst inom gastronomi (Granger, 1996:105). 

Redan före den normandiska invasionen hade man också börjat få in romanska ord i 

engelskan. Några hade lånats in under fornengelskans tid och under medelengelskans men 

flertalet introducerades under 15- och 1600-talen under nyklassicismen. Den kombinerade 

importen av franska och latinska ord skapade ett nytt skikt i den engelska vokabulären, som 

man skulle kunna kalla det romanska skiktet. Det nya romanska skiktet lades till det befintliga 

germanska lagret och gav upphov till ett stort antal kvasi-synonymer, romansk-germanska 

par, till exempel aid/help, descend/go down, signify/mean, obtain/get. Det är par som skiljer 

sig stilistiskt åt. Det romanska ordet är mer bildat och litterärt än det germanska ordet  

(idem: 105). 

Förutom de romansk-germanska paren finns också fransk-latinska par i engelskan, såsom 

abridge/abbreviate, frail/fragile, royal/regal, restraint/restriction, poor/pauper. 

Lexikala lån från franskan har fortsatt fram till våra dagar och förekommer fortfarande och är 

fortfarande den mest fruktsamma källan av lån i engelskan. En följd av detta är att engelskan 

är en unik blandning av germanska och romanska element, vilket tveklöst bidragit till 

engelskans framgång som ett internationellt språk (Granger, 1996: 105-106).  
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3. OM SPRÅKINLÄRNING 

 

3.1 Språkinlärning i allmänhet 

Eftersom jag engagerade mig i ordinlärning vill jag först belysa de faktorer jag tycker är 

viktiga att ta hänsyn till vid språkinlärning i allmänhet. 

 

3.1.1. Kognitiv språkinlärning 

Vi lärare vet inte så mycket om hur en elev lär sig språk. Det är lätt att döma en elev som 

ointresserad eller lat, fast det egentligen många gånger beror på att vi inte hittat en in-

lärningsmetod som passar just den eleven. Inom kognitiv psykologi har man forskat i 

processer som förnimmelse, först åelse, minne och inlärning och försökt att jämföra 

människors olika sätt att bearbeta och förvärva ny kunskap. Vad är det för tankar som styr vår 

inlärning? I kognitiv teori talar man om ’mentala processer’ eller inlärningsstrategier och 

menar individens personliga sätt att bearbeta kunskap för att förstå, lära in och behålla denna 

kunskap (Bergström, 1995:1-2). Denna forskning innebär att man idag tar större hänsyn till 

eleven som individ än vad man gjort tidigare.  

 

3.1.2. Andra faktorer som spelar in i elevens språkinlärning 

Det är inte bara elevens kognitiva förmåga som spelar in. Nedan följer flera faktorer som 

faktiskt kan ligga till grund för elevernas inlärning. 

 

3.1.2.1. Skolmiljön 

Miljön är en viktig faktor för inlärningen, eleven måste få känna lugn och trygghet i 

klassrummet. Om eleverna känner social harmoni kan de få lättare att acceptera lärarens 

påverkan (Ericsson, 1989:136).  

Ytterligare en fördel är den kommunikativa delen. Att utnyttja hela gruppen i klassrummet på 

olika sätt kan hjälpa många elever. Man kan arbeta tillsammans, utföra övningar och hjälpa 

varandra, vilket bidrar till samhörighet och trygghet. Samtliga elever blir också aktiva genom 

samarbete. Elevaktivitet är i sig nödvändig för kunskapstillägnelse. Inlärning är en aktiv 

process och ökad aktivitet ger bättre resultat (idem:144).  
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3.1.2.2. Elevers olika förutsättningar 

Även om motivationen och målmedvetenheten är stor hos de flesta elever, lyckas ju inte alla 

elever lika bra. Elevens intelligens och sociala situation spelar naturligtvis in, men också 

elevens kön. Det finns undersökningar i England som visar att engelska flickor är bättre på 

franska än de engelska pojkarna utom vad gäller att prata. Det finns även lärare i andra  

länder som påstår att främmande språk är mer populärt hos flickor än hos pojkar (Cook, 1995: 

115).  

Vilket utvecklingsstadium eleven befinner sig i och hur duktig en elev är på modersmålet är 

också relevant. Det finns studier som stöder de flesta lärares syn att barn som är långt komna i 

sitt modersmål är bättre på att lära sig främmande språk (Cook, 1995:116).  

 

3.1.2.3. Elevens personlighet 

Linnarud (1993:88) menar att det också måste finnas en tolerans för oklarheter och 

tvetydighet hos eleverna. Det är viktigt att kunna acceptera att allt inte är klart och enkelt. Om 

man gör det kan man hitta på nya och kreativa sätt att uttrycka sig utan att bli irriterad på 

undantag och andra faktorer som kan ställa till problem för inläraren.  

 

3.1.2.4. Metodisk mångfald 

I sin artikel ”Vilken metodik i moderna språk ger bäst resultat?” (bilaga till LMS-Lingua nr 

5:96, sid. 9) skriver Per Malmberg att det är många faktorer i samband med elevens inlärning 

som läraren inte kan påverka men att det också finns många sätt för att underlätta för 

inläraren. För att kunna nå målet, att få en god språkfärdighet, måste lärare alltså tänka på att 

inte använda sig av bara en enda metod:  

 Vi språklärare får aldrig bekänna oss till en metodisk enfald.  

Vår ledstjärna bör istället vara den metodiska mångfalden! 
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3.1.2.5. Learning – Teaching 

Tack vare forskningen inom kognitiv psykologi har man sedan 1970-talet funnit en klar 

förskjutning i den språkpedagogiska forskningen från teaching till learning. Man har blivit 

mer intresserad av att veta hur den enskilde eleven lär sig ett nytt språk. Därför har några 

verksamma språklärare i Sverige genomfört ett projekt som kallas STRIMS – Strategier vid 

inlärning av moderna språk. Syftet var att undersöka hur svenska elever tänker och vilka 

strategier de använder när de lär in något av språken engelska, tyska, franska eller spanska. 

De fick arbeta mycket i grupp och diskutera sig fram lösningen av olika språkliga problem. 

Eleverna fick också börja fundera kring sin egen språkinlärning, vilket många av dem aldrig 

gjort tidigare. Det visade sig senare att eleverna efter detta hade ändrat sitt språkliga beteende 

en hel del och blivit mer medvetna om sin inlärning. Ett bra sätt kan vara för lärare att 

gemensamt med eleverna tala om språkinlärning och att göra eleverna mer benägna ”att lära 

sig att lära” (Malmberg, 1996:6). 

 

Att lära sig att lära är just också vad skolverket (www.skolverket.se) understryker: 

 

Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper 

efter avslutad skolgång. Ämnet moderna språk syftar därför också till att eleven 

skall vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig språk. 

 

Ett av målen att sträva mot är också att eleven utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta 

ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna 

inlärningen. 

Undervisningen kan alltså ses som ett försök att underlätta inlärning för eleverna. Som lärare 

kan man inte garantera internalisering, som är en inre oåtkomlig process (Ericsson, 1989:17). 

Det är eleven själv som vet bäst hur han lär sig olika saker och därför är det viktigt att man 

låter eleven fundera över hur hans egen inlärning sker. Man kan se en lärares insatser i 

språkundervisningen som ett hjälpmedel som vilket annat som helst: läroböcker, ordböcker, 

grammatikor, laborationer osv. Läraren – liksom andra hjälpmedel – st år enbart för 

”tillgänglighet”. Men vad som är viktigt är att läraren som ”levande tillgänglighet” har många 

möjligheter att påverka eleverna genom att lyssna, motivera, uppmuntra och stödja (idem:19)                                                                              
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3.2. Ordinlärning 

 

3.2.1. Aktivt och passivt ordförråd 

Det passiva ordförrådet är allt som man först år när någon talar till en eller om man läser 

något. Det aktiva ordförrådet är de ord man använder själv när man talar eller skriver. Man 

brukar säga att vår ordkunskap är mest receptiv eller passiv. Vi först år mer av vad som sägs 

och skrivs av andra än vad vi själva aktivt kan kommunicera. Det receptiva eller passiva 

ordförrådet kommer alltid att vara större än det aktiva. Man kan låta en elev bedöma om ett 

ord skulle tillhöra det receptiva (passiva) eller det produktiva (aktiva) ordförrådet genom att 

använda formen: ”Jag tycker att jag kommer att ha god användning av ordet x därför att jag 

kanske kommer att befinna mig i situationen y (Fox, 1991:93). 

 

3.2.2. Ordinlärning i praktiken 

Att ge eleverna ett så omfattande och väl behärskat ordförråd som möjligt är när allt kommer 

omkring det kanske allra viktigaste målet för språkundervisningen, under förutsättning att 

eleverna praktiskt lärt sig språkets struktur. Det finns ingen gren inom språkutbildningen, som 

behöver skadas av eller som inte direkt gagnas genom ett klokt och systematiskt arbete på att 

hjälpa eleverna att förvärva detta ordförråd (Thorén, 1964:101). 

På 1980-talet började man intressera sig mer för ordinlärning än tidigare. Ord och uttryck har 

betraktats som något som kom av sig självt, men nu har forskare och språklärare konstaterat 

att det behövs flera exponeringar och rikligt med meningsfull övning (Fox, 1991:8). 

Trots denna insikt har man genom undersökningar kunnat konstatera att eleverna fortfarande 

arbetar mycket traditionellt vid ordinlärning. Ofta går det bra på själva ordproven, men många 

missar när man ska sätta in orden i meningar och orden måste böjas. Verb, till exempel, får 

ofta vara kvar i infinitivformen, där det borde vara en böjningsändelse. Det har också visat sig 

att eleverna har svårt att minnas de ord de lärt in från listorna när de har testats oförberett 

någon vecka efter inlärningstillfället. Orden glöms bort alltför snabbt.  

I undersökningarna har man också diskuterat med eleverna hur ordinlärning går till, vikten av 

att sätta in orden i olika sammanhang och att skriva egna meningar. Även om eleverna ville 

tillämpa detta sätt, fanns det en klar tendens till återfall i listpluggandet, förmodligen beroende 

på att det trots allt är mindre jobbigt och också väldigt invant, samtidigt som det tyvärr också 
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är mindre effektivt. Efter dessa undersökningar har man kunnat konstatera att en medveten 

bearbetning av orden ger best ående resultat (Malmberg, 1996:6). 

 

3.2.3. Kommunikation 

I vår undervisning finns ett mål som klart säger att en elev skall klara av att kommunicera på  

ett främmande språk. Det innebär att en del uppmärksamhet måste ägnas åt träning av verklig  

kommunikation. Eleverna bör aktivt försättas i situationer där deras språk inte riktigt räcker  

till. Det blir då naturligt för dem att antingen ta reda på det rätta svaret (om de har tid) eller  

klara sig med olika strategier i spontant tal (Linnarud, 1993:76).  

 

 

3.2.4. Kommunikationsstrategier 

Kommunikationsstrategier används för att klara en kommunikationssituation i fall orden 

skulle fattas. Elever ber ibland att få börja prata svenska när orden fattas dem, men om man  

lär dem olika strategier, såsom omskrivningar (parafraser), gissningar och även kroppsspråk  

istället, så kan kommunikationen fortsätta (Tornberg, 1995:44).  Som lärare borde man alltså  

försöka skapa en situation, där eleverna får en större chans att kommunicera muntligt, att  

uppmuntra eleverna till att inte ge upp när de saknar ett visst ord utan få dem att försöka  

komma fram till vad de menar. Att använda sig av omskrivningar är ofta en mycket  

framgångsrik strategi, en s.k. socio-affektiv strategi, men det krävs att man har attityden ”våga  

och vilja” (Malmberg, 1996:8).  

Vivian Cook skriver i sin bok Second language learning and language teaching (1996:89) att 

läraren borde lära ut strategierna hellre än att låta dem försöka själva, utan att känna till vilka 

som finns etc. Hon refererar också till en undersökning, som visar att ungerska studenters 

förmåga att definiera ord förbättrades avsevärt efter att ha fått undervisning i kommunika-

tionsstrategier, jämfört med en kontrollgrupp.    
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Här följer några exempel på flera socio-affektiva eller interimspråksbaserade strategier. 

 

Transfer Man är påverkad av modersmålet eller ett annat främmande 

språk, som man har större kunskap om än målspråket (ex. 

vegetables (eng.) blir végétables på franska (som inte existerar) 

istället för légumes) (Tornberg, 1995:44). 

 Foreignerization Man översätter ordagrant från modersmålet eller ett annat 

främmande språk till målspråket (ex. grönsaker blir des choses 

vertes på franska istället för légumes) (Cook, 1996:89). 

Code-switching Man lånar ett eller flera ord från modersmålet eller ett annat 

främmande språk (ex. mon pen  istället för mon stylo) (Cook, 

1996:90). 

Anglifiering eller Man uttalar ett ord från modersmålet eller ett annat främmande 

Word coining språk som om det vore på målspråket (ex. ma penne) och hoppas 

att man ska bli först ådd (Linnarud, 1993:74). 

Monitorbruk Man plockar upp information från vad andra sagt. Man lär sig 

alltså ord efter att ha hört det i ett samtal (Linnarud, 1993:75). 

 

  

 

 

3.2.5. Inlärningsstrategier 

Inlärningsstrategier kan tillämpas av eleven för att hitta sin egen studieteknik.  

Här följer exempel på några kognitiva inlärningsstrategier 

 

Note-taking Att skriva upp ord och annat så snart man hör dem (Cook, 

1996:105). 

Resourcing Att använda ordböcker och andra resurser (idem:105) 

Elaboration Att relatera ny information till redan erhållen (idem:105) 

Guessing Att gissa sig till ett ords betydelse med bakgrund av ens tidigare 

kunskaper (Tornberg, 1995:44) 
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3.2.6. Ordböcker 

Ordböckerna är elevernas viktigaste redskap och de bör få god övning i att använda lexikon. 

Thorén skriver (1964:58) att ingen, som läst engelska i sex år och helst ingen som läst tyska 

eller franska i tre, borde få lämna skolan utan att ha egna ordböcker. Det finns inget billigare 

sätt att bevara åtminstone något av det kapital som både eleven och skolan nedlagt i 

språkundervisningen och –inlärningen. Han skriver vidare att klassbiblioteket borde tillhanda-

hålla enspråkiga ordböcker, som eleverna i de övre årskurserna borde få tillgång till och ut-

nyttja vid fritidsläsning och olika former av fri skrivning.  

Cook nämner också i sin bok Second language teaching and language learning (1996:56) 

fördelen med att i ordboken finns alla förklaringar till ett ord, medan det i styckeordboken 

endast finns en förklaring, som passar just till den texten eleven arbetar med. 

Att använda ordböcker ger eleverna en metod hur de kan söka sin kunskap. Det är viktigt att 

lära sig att använda ordböcker och uppslagsverk av alla de slag i all slags undervisning. Då 

utvecklas de mot att ta egna initiativ, egenverksamhet. Elevernas aktivitet och arbetssätt är av 

avgörande betydelse för undervisningen (Ericsson, 1989:133-134). Även om man lär eleverna 

olika kommunikationsstrategier (se 3.2.4.) minskar inte det betydelsen av att kunna använda 

ett lexikon. En kombination av gissning med hjälp av ledtrådar och av ordboksanvändning 

borde leda till optimal först åelse (Tornberg, 1995:100). 

Även Fox (1991:14) betonar vikten av att inläraren måste förses med olika verktyg, såsom 

ordbok, kunskaper om ordbildning och olika strategier. Det gör att man bygger upp en 

medvetenhet hos eleverna som tillåter dem att gissa och man får heller inte glömma att det 

finns en nyfikenhet hos inläraren, som bidrar till viljan av att söka kunskap. 

Han ifrågasätter till och med ordlistorna i läromedlen överhuvudtaget. Tidningarna har inga 

ordlistor för sina utländska läsare till exempel. Det är bättre att ge dem en teknik för livet och 

bidra till den självständiga utvidgningen av deras ordförråd (Fox, 1991:15). 
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3.2.7. Hur vi lär oss ord 

Vi lär oss till exempel ord genom  

- association (till bild, annat ord osv) 

- översättning 

- förklaring med exempel 

- utantillinlärning av en lista 

- att ett ord var konstigt 

- att vi har antecknat dem i grupper 

(Fox, 1991:93) 

Man har kommit fram till, som redan påpekats, att inlärning genom förståelse är överlägsen 

inlärning genom memorering. Memorerar man orden, till exempel, kan man snart efter 

inlärningstillfället lätt klara av ett glosförhör, men om man gör om samma förhör efter en 

längre tid sitter inte kunskaperna kvar, retentionen är dålig, orden är bortglömda. Om man 

däremot genom först åelse och insikt lär sig ord kanske man inte lika snabbt kan lära sig 

samma mängd ord, men däremot är retentionen bättre (Ericsson, 1989:84).  

 

 

3.2.8.  Hur vi minns ord 

 

3.2.8.1 Inkodning, lagring och framplockning 

Om vi vill lära oss något på lång sikt måste informationen eller det vi vill minnas kodas in i 

långtidsminnet. Där lagras det så att vi skall kunna plocka fram kunskapen när vi vill använda 

den. Framplockningen kan man säga vara en rekonstruktion av inkodningen.  
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3.2.8.2 De sju intelligenserna 

Vilken intelligens eller vilket inkodningssätt man än använder är det effektivt att vid själva 

inkodningen ”haka upp” det man vill minnas på något annat som man redan kan och som går 

att använda som ledtråd vid framplockningen (Tornberg, 1995:100-101). 

Tornberg refererar vidare (idem: 100-101) till Howard Gardners sju intelligenser och menar 

att vi minns olika beroende på vilken av dessa som dominerar inom oss: 

1. Den lingvistiskt intelligente eleven skulle antagligen välja att skriva egna meningar, 

egna historier, konstruera spel etc. 

2. Den logiskt-matematiskt intelligente eleven skulle kunna göra systematiska ordlistor 

och ordprogram på datorn, dra slutsatser och paralleller från ett ord till ett annat etc. 

3. Den visuellt-spatialt intelligente eleven skulle kombinera ord och bild, till exempel 

mind-mapping. 

4. Den musikaliskt intelligente eleven skulle koda in orden med hjälp av musik, rapping 

och rim. 

5. Den kroppsligt-kinestetiskt intelligente eleven skulle lära sig ord med hjälp av någon 

kroppsrörelse eller dramatisera. 

6. Den interpersonellt intelligente eleven arbetar och tänker bäst i grupp. 

7. Den intrapersonellt intelligente eleven arbetar och tänker bäst på egen hand. 

 

 

 

3.2.9. Elevens ansvar 

Vad man än använder sig av för strategi eller inlärningsmetod ligger grunden i att eleven tar 

på sig ansvaret för sin egen inlärning. Tidsmässigt har eleven mycket begränsad tillgång till 

en lärare. Man måste klara sig själv. Därför är det bästa en lärare kan göra att hjälpa eleverna 

att få insikt i inlärningsprocessen. Om de senare vill lära sig nya ord skall detta ha underlättats 

genom vad de lärt sig under språklektionerna om språkinlärning i allmänhet och ordinlärning i 

synnerhet (Fox, 1991:92). 

Målsättningen måste alltså bli självständiga individer som lättare kan ta hand om sin egen 

självständiga inlärning (idem:92). 
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4. ATT ANVÄNDA SINA FÖRKUNSKAPER 

 

Innan själva textgenomgången sker kan man på flera sätt tackla de ord som där förekommer. 

Till exempel kan man ha aktiviteter som tar vara på befintliga, gemensamma kunskaper i 

gruppen och bygga vidare därifrån (Fox, 1991:12). Det skulle alltså kunna vara att i franskan 

leta efter ord som även förekommer i engelskan. 

Det kan till och med vara effektivare att lära eleverna hur de kan ta hjälp av sina förkunskaper 

och av sammanhanget för att förstå ord i en text än att först lära dem ett ”centralt ordförråd” 

som de skulle kunna använda vid tidningsläsning och andra autentiska texter (Tornberg, 

1995:98). 

Tornberg (1995:78)  talar om bottom-up- och top-downprinciperna. Ofta kopplar eleverna 

bort det kognitiva planet och tror att förståelse av en text på ett främmande ord betyder 

avkodning av ett ord i taget, dvs bottom-up, i tron att textförståelse är det samma som 

översättning. De får säkert också lära sig alla obekanta ord först med hjälp av ordlistan i 

textboken och därmed få tron att det är de orden som är de viktigaste i texten. Hade de istället 

fått använda sina förkunskaper, t ex kunskaper om ett annat språk, förkunskaper om ämnet, 

dvs top-downprincipen, skulle de få en djupare inlärning och möjlighet att utnyttja denna 

resurs som förkunskaper faktiskt innebär. Det gäller att på ett mycket tidigt stadium lära 

eleverna att strategiskt använda sina förkunskaper.  

 

Tidigare kunskaper och erfarenheter kan vara av olika slag. De språkligt bundna är: 

§ Kunskaper om målspråket 

§ Kunskaper om andra språk, t ex modersmålet 

§ Kunskaper om delar av ord 

§ Kunskaper om ordbildning 

§ Kunskaper om hur satser och meningar är uppbyggda 

 

Tornberg (1995:79-81) redogör också för ett experiment med en nederländsk text. Det gällde 

nybörjarelever som med sina förkunskapers hjälp skulle kunna tillgodogöra sig ny 

information på målspråket. Experimentet hade tre steg: Först skulle man gissa betydelsen hos 

14 lösryckta ord och förklara hur man kom fram till gissningarna. Sedan skulle man sätta in 
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dessa 14 ord i sitt textsammanhang och gissa igen. Till sist när man fått facit, skulle man 

analysera med hjälp av vilka strategier man hade lyckats få fram ordens betydelse.  

Det har visat sig i forskning att svaga läsare håller fast vid ett bottom-up förhållningssätt där  

t ex ljudlikheten mellan språken ofta är den enda förkunskap de drar nytta av.  

Säkra läsare däremot använde sig  bl.a. av följande strategier: De använde sin kunskap om 

världen, de gissade sig till ordens betydelse, de hakade inte upp sig på ett enstaka ord (d.v.s. 

de läste globalt), de använde sig av syntaktiska kunskaper, de utvärderade sina gissningar (var 

de rimliga?).  

Slutsatsen av detta är att, när det gäller ordförst åelse åtminstone, måste vi lära våra elever att 

använda sina top down-strategier, m a o förlita sig på sina förkunskaper och ta hjälp av olika 

ledtrådar. En ledtråd är kunskap om andra främmande språk och om modersmålet (Tornberg, 

1995:99) 

Ericsson (1989:86) betonar också vikten av att anknyta till elevers tidigare erfarenheter och 

kunskaper som att jämföra mellan olika språk. Här i samband med grammatikundervisning: 

 

Det vore synd att försumma, att hänga upp tyskans: ”ich bin, du bist, er ist” osv 

på det att eleverna redan kan: I am , you are, he is osv. Det är ju fråga om 

samma fenomen.  

 

Bergström (1995:2) menar också att en förutsättning för inlärning är att ny kunskap hakas på 

den kunskap och den erfarenhet en individ redan har. 

 

4.1. Transfer och interferens  

När man använder sina kunskaper från modersmålet eller något annat språk vid inlärning av 

ytterligare ett språk kallas det ”transfer” och ”interferens”. Transfer ger en positiv effekt, dvs 

den tidigare kunskapen stämmer väl överens med den nya. Interferens är detsamma som 

negativ transfer, dvs den tidigare kunskapen stör inlärningen av det nya språket (Linnarud 

1993:47). Länge har man haft den åsikten att transfer och interferens varit något negativt och 

riskfyllt vid inlärning. På senare år har man emellertid börjat se det som en språklig 

förkunskap som man kan använda sig av vid språkinlärning. Transfer tycks också, tvärtom 

mot vad man tidigare trott, vara särskilt vanlig när modersmålet eller andra språk som 

inläraren redan kan uppvisar likheter med målspråket (Tornberg, 1995:63). 
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4.2. Kognater och dess falska vänner  

Kognater, dvs släktord, kan både underlätta och försvåra vid ordinlärning. Å ena sidan verkar 

de underlätta inlärning, eftersom man känner igen ordet i det ena eller andra språket. Å andra 

sidan verkar dessa kognatpar försvåra inlärning på grund av att de så kallade ”false friends” 

kan leda till missförst ånd vid inkodningen(Granger, 1996:111). 

Det är nämligen så att när ett ord en gång inlånats i ett nytt språk börjar det ofta att leva sitt 

eget liv i det lånande språket, medan ordet i sitt ursprungsland fortsätter att utvecklas i sin 

egen riktning. Det är denna semantiska evolution, som gör att dessa släktord, kognater, kan få 

olika betydelse i respektive språk, så kallade ”false friends” eller ”faux amis” (idem:106). 

Att det kan underlätta har en undersökning, som gjorts hos svenskar och finnar som skulle 

lära sig engelska, tydligt visat. Eftersom svenska och engelskan är mer lika varandra än 

finskan och engelskan, kunde svenskarna lättare relatera till svenskan och bygga upp sitt 

passiva ordförråd på ett helt annat sätt än vad finnarna kunde göra (idem:111). 

Man påstår också att om man regelbundet praktiserar letande av kognater i undervisnings-

grupperna genom att använda strukturerade övningar, skulle det hjälpa studenterna att bli 

medvetna om mönster med en kognat motsvarighet (idem:111). 

Den största effekten har det emellertid när det gäller det passiva ordförrådet, dvs kognater 

man läser och hör. Det är inte alls säkert att man har samma fördel när det gäller att producera 

språket själv.  

Länge har man varit rädd att inlärare av ett nytt språk skulle bli missledda på grund av alla 

false friends och lära sig fel betydelse av ett ord. Lingvister har emellertid nyligen undertryckt 

dessa negativa effekter med kognater. Att av misstag använda false friends är troligen den typ 

av fel som minst dröjer sig kvar hos inläraren (idem:111). 

Granger refererar i ”Romance words in English” (1996) till en undersökning som gjordes 

empiriskt, där fransmän deltog. Hypotesen man ställde var att false friends var ett problem vid 

inlärning. Problemet är särskilt relevant när fransmän eller spanjorer skall lära sig engelska.  

Det visade sig enligt följande: Av 750 lexikala fel kunde 260 analyseras som false friends, dvs 

en tredjedel. Således är inte problemet med ”false friends” vara det största vid språk-inlärning 

för fransmän (Granger, 1996: 116).  

Cook (1995:55) är positiv till att dra paralleller mellan olika språk. Hon menar att även om det 

förekommer svårigheter med dessa ”false friends”, så finns det så pass många ord som har 

samma betydelse och dessa kan vara till ett mycket värdefullt stöd för studenterna.  
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5. METOD OCH MATERIAL  

 

5.1. Undersökningssgrupper 

Mina undersökningsgrupper best år av fyra klasser, två i årskurs 8 och två i årskurs 9. Jag 

ansåg att yngre barn inte skulle ha tillräckliga förkunskaper i engelska. Jag arbetade med  

klasser från Hagaskolan, Enebyskolan och Borgsmoskolan, samtliga skolor i Norrköping. 

 

5.2. Material 

I årskurs 8 använde jag följande material: 

- Läroboken Chouette 2 

- Läroboken Wings 8 

- OH-karta över Europa 

- Listor med franska ord från de kapitel vi använt i Chouette med deras engelska 

motsvarighet samt förklaringar 

- Lista med franska ändelser och hur de förändras i engelskan. 

 

I årskurs 9 använde jag följande material: 

- Läroböckerna Chouette 2 och 3 

- Utdrag från Nice Work av David Lodge 

- Utdrag från Les Misérables av Victor Hugo (lätt version) 

- OH-karta över Europa 

- Listor med franska ord från de kapitel vi använt i Chouette med deras engelska 

motsvarighet samt förklaringar 

- Lista med franska ändelser och hur de förändras i engelskan. 

 

 

Exempel på listor och prov finns som bilagor.  
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5.3. Lektionsplanering 

Jag räknade med att hålla fyra lektioner per grupp: 

 

Lektion 1:  

- Vi letar gemensamt i det stycket de håller på och arbetar i efter ord som de känner igen 

från engelskan.  

- Jag skriver upp dem på tavlan i olika spalter vartefter de hittar dem.  

- Jag gör olika spalter: en för de ord som är exakt lika, en annan för de ord som ändras 

lite grann och en tredje där betydelsen ändras.  

- De får sedan leta själva i ett stycke som de redan haft med hjälp av ordböcker, både 

franska och engelska.  

- Till läxa: ett nytt okänt stycke att leta ord på samma sätt. 

Lektion 2:  

- Vi går igenom gemensamt de ord som de hittat.  

- Jag påvisar också hur ändelserna förändras när ordet blir engelskt. Ett stumt franskt ’e’ 

i slutet av ett ord har ingen motsvarighet i engelskan (ex. diplomate – diplomat), ett 

’é’i slutet av ett ord har oftast ’y’ i slutet av det engelska ordet (ex. liberté – liberty) 

etc.  

- Kortfattad språkhistoriegenomgång. De får gissa varför det finns så många likheter i 

engelskan och franskan. Jag berättar därefter lite snabbt om de indoeuropeiska 

språken, latinets intrång både i Frankrike och England, slaget vid Hastings 1066 samt 

Frankrikes kulturella storhetstid under 16- och 1700-talen. 

Lektion 3:  

- De får en engelsk text att hitta ord som kan tänkas vara franska. Ordböcker är här till 

stor hjälp.  

- Repetition av ändelserna i de olika språken. 

Lektion 4:  

- Ett prov där svenska ord skall översättas till franska för att se om de använder sig av 

engelskan om de inte kan ordet på franska. Hur mycket har de först ått?  

- De får också en utvärdering att fylla i. Hur har dessa lektioner varit?  
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5.4. Resultat av genomförandet av lektionerna 
 
 
5.4.1. Årskurs 9, Hagaskolan 

Lektion 1: Lektionen gick bra. Vi använde Chouette 3, stycke 2 till att börja med. Sedan 

arbetar de själva med stycke 1. De hittar många ord, är flitiga, använder gärna 

ordbok och de var allmänt positiva till arbetssättet.  

Lektion 2: Den andra lektionen kom lite snabbare än väntat, då deras lärare blivit sjuk och 

bad mig ta hennes lektion som var två dagar efter den första. De hade alltså inte 

hunnit göra läxan (se 5.3., lektion 1), så de fick jobba med den under lektionen. 

De gick och hämtade lexikon själva, vilket jag tyckte var roligt, och de jobbade 

cirka 15-20 minuter med detta. Sedan gick vi igenom även det stycket 

tillsammans. Därefter frågade jag dem varför de trodde att det fanns så många 

”engelska” ord i franskan. De kom med ganska kloka förslag, men trodde att det 

är engelskan som påverkat franskan. Jag berättade sedan för dem enligt 5.3., 

lektion 2. 

Lektion 3: Den tredje lektionen, då det var dags att hitta ”franska” ord i en engelsk text 

(Nice Work, David Lodge), gick tre elever iväg för att förbereda för ett 

musikkafé som de skulle ha på kvällen. En av de mest entusiastiska flickorna 

var sjuk, vilket kändes lite tråkigt. Man börjar också märka att det inte längre är 

samma geist som från början och några pojkar har lagt av fullständigt. Jag 

delade ut listor som jag sammanställt innehållande franska ord med engelsk 

motsvarighet (se 5.2), som jag bad dem studera till nästa gång då vi skulle ha 

prov. Provet hade jag förberett med ord, vilka som helst från de tre styckena 

som de arbetat med samt ord som jag utgått från att de kunde på engelska och 

därigenom kunna översätta till franska. Provet gällde endast översättning av 

svenska ord till franska, en från franska till svenska. Därtill kom en text, Les 

Misérables av Victor Hugo, som de skulle översätta så mycket som möjligt av 

med bland annat hjälp av ”engelska ord” som de kunde se i texten. Det gick 

ganska dåligt. Jag brydde mig inte om att rätta den texten utan nöjde mig med 

att räkna ihop poängen från själva ordprovet. Det var ett ganska stort prov, 111 

ord och resultatet blev enligt diagrammet nedan: 
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Årskurs 9, Hagaskolan 
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Kommentar: 

Man ser alltså att det bara var 12 elever som gjorde provet av 18, 1/3 var alltså fr ånvarande, 

och jag hoppas att det inte var av rädsla för att misslyckas. Det var bara en som klarade precis 

hälften av orden och jag kunde bara förklara detta med att de inte hade jobbat så bra som de 

gjorde från början. De visade ett ganska tydligt ointresse under lektion 3.  

Jag bad dem också fylla i en enkät som jag hade förberett (bil.1) och trots det ganska dåliga 

resultatet var många positiva till arbetssättet. En icke oansenlig del tyckte emellertid att det 

var tråkigt. Här följer några kommentarer i båda riktningarna: 

 

”Man får för sig att alla ord är från engelskan, så man bara ”förfranskar” dem” 

”Man upptäcker att man kan flera ord än man tror” 

”Man blandar lätt ihop stavningen” 

”Jag tror att metoden har hjälpt mig” 

”Först tyckte jag det var enformigt och förstod för sent att det var bra att kunna” 

”Det är inte så kul” 
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5.4.2. Årskurs 9, Borgsmoskolan 

Lektion 1: Jag arbetade enligt min planering här också. De skulle precis byta lärobok från 

Chouette 2 till Chouette 3 och använde därför Chouette 2 den här lektionen. De 

jobbar inte lika bra med ordböckerna som på Hagaskolan. De hämtade dem inte 

själva utan jag fick dela ut dem. Det är en liten klass, men med samma spridning 

kunskapsmässigt som i en stor klass. 

Lektion 2: Den fick jag ha redan dagen efter den första, beroende på att det skulle gå bort 

fransktimmar veckan därpå på grund av idrottsdagar mm. De hade inte gjort 

läxan nu heller, som var glosor ur ett kapitel i Chouette 3 (se bil. 1), utan vi gick 

igenom gemensamt orden i det kapitlet vi hade bestämt. De visar intresse, men 

är ganska bekväma. 

Lektion 3: Nu har det gått två veckor sedan jag var hos dem sist. Jag tror att det var bra att 

det hade fått gå lite tid emellan, dels för att smälta och dels för att det inte blev 

för enformigt. Idag skulle de leta efter franska ord i utdraget från Nice Work, 

men de ansträngde sig inte för mycket nu heller. Idag gick jag också igenom 

olika ändelsers skillnader i språken, mer ordentligt än i förra nian. De fick också 

en lista med olika ändelser, där de såg hur de förändras i de olika språken (se bil. 

2). Bland annat belyste jag presens participformen –ing (engelska) och –ant 

(franska). En flicka trodde då att alla ord som slutade på –ing till exempel gick 

att byta ut till  -ant och få dem franska. Jag fick då förklara att man måste utgå 

från själva ordet och sedan byta ut ändelsen. Jag tog som exempel engelskans 

’eat’. För att göra det till presens particip måste man sätta dit –ing. Franskans 

motsvarighet till ’eat’ är ’manger’, alltså sätter man dit  –ant på det ordet. Då 

förstod hon. På frågan varför de tror att det finns så många liknande ord i de 

båda språken trodde även denna grupp att det beror på att engelsmännen har haft 

koloni i Frankrike. I princip tror de alltså att det är engelskan som har påverkat 

franskan och inte tvärtom. Det visar hur stor engelskan har blivit idag, så att 

eleverna tror att det alltid har varit på det sättet och att det inte kan vara 

annorlunda.   

Lektion 4: Provet gjorde jag om till denna gång (se bil. 3). Jag fick ganska många 

reaktioner från årskurs 8 på Hagaskolan, vilket jag skall återkomma till. Det 

ledde emellertid fram till att jag gjorde om provet med en del med ord att 
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översätta från svenska till franska och en del från franska till svenska. Det blev 

skillnad. Naturligtvis var det lättare att översätta från franska, eftersom många 

ord är exakt likadana som engelskan. När de väl såg det franska ordet var det 

lättare att koppla det till engelskan än när de bara såg det svenska. Den franska 

texten att översätta till svenska var densamma som till Hagaskolans nia. Inte 

heller här brydde jag mig om att rätta den texten. Provet var på 102 ord och 

resultatet blev enligt nedan: 

 

Årskurs 9, Borgsmoskolan 
 
 

 
 

Kommentar: 

Här är det bara fem elever som deltar. Tre elever är borta av olika anledningar. Jag tror även 

här att det låg en del rädsla för att misslyckas. Synd. Nu när provet är annorlunda utfört blir 

också resultatet annorlunda. Här ligger två på över 50% rätt, vilket är rätt glädjande. Jag kan 

heller inte längre bara skylla på elevernas ointresse, utan att provet blev markant mycket 

lättare när de fick de franska orden. Hade de också goda engelska språkkunskaper blev 

resultatet riktigt bra. Här är utdrag från några av deras kommentarer: 

”Jag har lärt mig mycket, det blir lättare” 

”Man kommer att tänka på detta i fortsättningen” 

”Man får stort ordförråd” 

”Lite enformigt” 
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5.4.3. Årskurs 8, Hagaskolan 

Lektion 1: I den här klassen började jag mitt arbete och jag kunde följa schemat som var 

bestämt från början, en lektion i veckan. De fick titta i Chouette 2, i vilken de 

höll på att jobba. De arbetade ganska glatt och slog villigt i ordböcker.  

Lektion 2: Andra lektionen gick lite trögare och det var ganska pratigt och okoncentrerat. 

En pojke som inte var med på första ”lektionen” tyckte inte att det var något nytt 

som jag hade lärt ut. Han hade märkt att det fanns ord som var lika som 

engelskan, men kände sig inte speciellt hjälpt av det. Han föredrog att lära sig 

franska – svenska. Det var bra att få lite respons och jag förklarade för honom 

vad jag såg för nytta med detta arbetssätt.  

Lektion 3: Idag bad jag dem att de skulle försöka vara mera koncentrerade och göra sitt 

bästa för att mitt arbete skulle bli så resultatmässigt rättvist som möjligt. Jag 

sade att det skulle komma ut på internet, vilket gjorde att de blev lite mer 

samarbetsvilliga. Även i den här gruppen trodde de att engelskan har påverkat 

franskan och inte tvärtom. Språkhistoria är i alla fall något som verkar intressera 

dem. De kom med ganska kloka frågor och ville veta mera.  

Lektion 4: När det var dags för provet blev det väldiga protester. Jag hade ju bara ord på 

svenska som skulle översättas till franska. Det hade de inte räknat med, eftersom 

vi bara hade tränat franska - engelska. Jag försökte få dem att förstå att det var 

så att säga ett medel till att nå målet. Målet är ju att lära sig så mycket franska 

ord som möjligt så att man kan kommunicera på det språket. För att 

kommunicera på franska måste man ju först veta vad man vill säga/skriva på 

svenska. Tanken var alltså att om de inte kunde översätta direkt från svenska till 

franska skulle de tänka på vad ordet heter på engelska och därigenom komma 

fram till det franska enligt de regler om ändelser och sådant som vi hade tittat på 

under mina lektioner. Detta fick mig emellertid att tänka om och till de två 

klasser som var kvar gjorde jag ett prov, där det både gällde att översätta från 

svenska till franska och från franska till svenska. I provet ingick också en text 

från Chouette 3 att översätta till svenska. Det gick inte något vidare heller. 

Några ord kunde de, men det var inte någon idé att rätta, utan det fick endast ge 

en vink om hur mycket de kunde, som hos de övriga klasserna. Här är deras 

provresultat: 
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Kommentar: Endast ett par över 40% rätt. Man ser ändå att somliga klarar det bättre än andra, 

vilket visar att deras engelska språkkunskaper spelar en stor roll och naturligtvis även deras 

intresse och läggning för språk överhuvudtaget. Här följer några av deras kommentarer till 

min undervisning: 

 

”Det finns inga nackdelar, men jag tycker att det vore bättre om man översatte från franska 

till svenska” 

”Man kanske får lättare att komma ihåg ord och glosor och förstå texter.” 

”Man lär sig ingen grammatik” 

”Man lär sig på ett nytt sätt” 

”Jag har inte lärt mig så mycket, men om vi hade arbetat en längre tid så hade jag kanske 

lärt mig mer” 

”Jag gjorde det omedvetet tidigare” 

”Man kan lättare översätta en text på franska” 
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5.4.4. Årskurs 8, Enebyskolan 

Lektion 1: Den här gruppen var mer disciplinerad än de andra och mycket trevlig. De var 

endast nio stycken och även om det fanns svaga i gruppen så arbetade de bra. 

Första lektionen förflöt som de övriga, förutom att det inte var samma respons 

från den här gruppen som de tidigare. 

Lektion 2: Det har gått en vecka sedan förra lektionen och jag tror att det har en viss positiv 

betydelse. Kom jag för ofta tappade de sugen och kom jag för sällan hade de 

glömt bort vad det handlade om. 

Lektion 3: Den tredje lektionen jobbade jag mera med ändelseskillnaderna i språken än vad 

jag gjort tidigare. Förutom papperet de fick med de olika ändelserna (se bil. 2), 

kompletterade jag med flera exempel på tavlan.  

Lektion 4: När det var dags för prov kunde jag snabbt konstatera att de jobbade längre än 

vad de andra grupperna hade gjort. De satt nästan hela timmen ut. Jag hade gjort 

ett prov med både ord från franskan och svenskan att översätta. Resultatet blev 

riktigt bra: 
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Kommentar: Här är det en som klarar över 70% av orden och totalt fem som är över 50%. De 

här eleverna fick en grundligare genomgång av ändelserna, men inte minst tror jag att det 

beror på att de var så mer disciplinerade och språkintresserade än vad jag stött på i andra 

grupper. Här följer några av deras kommentarer: 

 

 

”Om man har lätt för engelska kan man ta hjälp av engelska ord i franskan” 

”Man kan förstå bättre” 

”Det är lättare nu med franskan i alla fall” 

”Man kan blanda ihop orden” 
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5.5. Elevernas enkätsvar i sin helhet. 
 
 
 
1. Vilken årskurs tillhör du?  Åk 8: 31 st Åk 9: 18 st 
_______________________________________________________________ 
 
2. Vilken skola?  Hagaskolan: 36 st 
   Borgsmoskolan: 5 st 
   Enebyskolan: 8 st 
_______________________________________________________________ 
 
3. Pojke eller flicka?  Pojke: 10 st Flicka: 39 st 
_______________________________________________________________ 
 
4. Har du tidigare reflekterat över de ”engelska” orden i franskan? 
 
Ja:  31 st                     Nej:   18 st 
_______________________________________________________________ 
 
5. Har arbetssättet hjälpt dig vid ordinlärning? 
 
Ja:  27 st         Nej:  11 st  Vet ej:    11 st 
_______________________________________________________________ 
 
6. Har du lärt dig några nya engelska ord under den här tiden? 
 
Många:  5 st  Några:  34 st  Inga:  10 st 
_______________________________________________________________ 
 
7. Skulle du vilja jobba på det här sättet i fortsättningen? 
 
Ofta  5 st  Ibland  39 st  Aldrig  5 st 
_______________________________________________________________ 
 
8. Vad är det för fördelar med detta arbetssätt?  
 
Årskurs 9, pojkar 
 

1. Man får stort ordförråd.  
2. Kan man det engelska/franska ordet så blir det lättare att komma på det på svenska. 
3. Eftersom man kan engelska känner man igen orden. 
4. Enklare att stava och förstå orden. 
5. – 
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Årskurs 9, flickor 
 

6. Det är lättare att översätta på franska.  
7. -   
8. Att man upptäcker att man kan flera ord än vad man tror.  
9. Man kan jämföra.  
10. Om man ska prata franska någon gång och inte kommer på det franska ordet kan man 

tänka engelska och komma på det kanske.  
11. Eftersom man är bättre på engelska.  
12. Det kanske blir lättare att först å sammanhang i texter.  
13. Om man kan ordet på ett språk kan man det på det andra också.  
14. Det är lätt om man kan engelska.  
15. Man lär sig både franska och engelska samtidigt och det blir lättare att komma ihåg. 
16. Man lär sig både engelska och svenska.  
17. Enklare att översätta.  
18. Det kan vara lättare att först å.  

 
Årskurs 8, pojkar 
 

19. –  
20. –  
21. –  
22. –  
23. – 

 
Årskurs 8, flickor 
 

24. Man kanske får lättare att komma ihåg ord och glosor. Och förstå texter.  
25. Om man har lätt för engelska kan man ta hjälp av engelska ord i franskan.  
26. Man lär sig både engelska och franska och det kan hjälpa att förstå bättre.  
27. Jag tycker det är lättare med franskan nu i alla fall.  
28. Det går fortare att lära sig (om man kan det engelska ordet). Man kan lära sig både 

engelska och franska samtidigt.  
29. Om man förstår en del ord så kanske man kan förstå sammanhanget.  
30. Det är lättare att komma ihåg vissa ord.  
31. Om man kan översätta till engelska och sen till franska så är det bra.  
32. Det är mindre och lättare att lära sig.  
33. Man känner igen de engelska orden och då så kan man dem på svenska.  
34. Man lär sig på ett annat sätt.  
35. Man lär sig engelska ord men hittills är det inga ord jag redan kunde.  
36. Om man är jättebra på engelska och fattar sammanhanget mellan engelska och franska 

kan man lära sig mycket franska.  
37. Man kan lättare översätta en text på franska. 
38. Man kan utnyttja andra saker i engelskan.  
39. Man lär sig mera engelska.  
40. –  
41. Man lär sig engelska också.  
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42. –  
43. –  
44. Man får det lättare.  
45. Att man lär sig mycket mera.  
46. –  
47. Att man ska kunna stava franska bättre.  
48. –  
49. Man kan lära sig nya ord på engelska.  

 
 
9. Vad är det för nackdelar med detta arbetssätt?   
 
Årskurs 9, pojkar 
 

1. Lite enformigt.  
2. Det innehåller franska 
3. –  
4. – 
5. – 

 
Årskurs 9, flickor 
 

6. – 
7. Jobbigt och alla ord som är lika betyder inte samma sak. 
8. – 
9. Det är inte så kul. 
10. Det finns många undantag. 
11. Undantag. 
12. Man blandar lätt ihop stavningen. 
13. Tråkigt, ingen rolig inlärningsmetod. Man borde göra det på något annat sätt. 
14. Tråkigt 
15. – 
16. Man får för sig att alla ord är från engelskan så att man bara ”förfranskar” dem.  
17. – 
18. Man kan blanda ihop ibland. 

 
Årskurs 8, pojkar 
 

19. Inga. 
20. Bättre om man översätter franska till svenska. 
21. – 
22. – 
23. – 
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Årskurs 8, flickor 
 

24. Den tar mycket längre tid. 
25. Många saker 
26. – 
27. – 
28. Att man måste tänka om till engelska och sedan till svenska. 
29. Krångligt. 
30. Man blir förvirrad 
31. – 
32. Det kan vara svårt att lära sig det svenska ordet också. 
33. Man måste lära sig mer grammatik 
34. Det var svårt. 
35. Man kanske blir förvirrad. 
36. Många. 
37. Man skulle kunna ta den tiden till att lära sig grammatik istället. 
38. – 
39. Alla. 
40. – 
41. Jag ”kunde” metoden från början, eller jag gjorde det omedvetet innan också. 
42. Svårt. 
43. Det kan krångla till det. 
44. Man blandar språken. 
45. Att man kan blanda ihop orden. 
46. – 
47. Inga. 
48. – 
49. Man använder den nog utan hjälp från lärare. Man lär sig ingen grammatik. 

 
 
 
10. Hur språkintresserad är du? 
 

Årskurs 9, pojkar 
 
 Mycket 0 Ganska mycket  3 Lite eller inte något  2 
 

Årskurs 9, flickor 
 
 Mycket 4             Ganska mycket  6 Lite eller inte något  3 

 
Årskurs 8, pojkar 

 
 Mycket 0 Ganska mycket  2 Lite eller inte något  3 
 

Årskurs 8, flickor 
 
 Mycket 5 Ganska mycket  15 Lite eller inte något 6 
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11. Tänker du fortsätta att läsa franska efter grundskolan? 
 

Årskurs 9, pojkar 
 
 Ja  0 Nej  2 Kanske 3 
 

Årskurs 9, flickor 
 
 Ja 7 Nej  3 Kanske  3 

 
Årskurs 8, pojkar 

 
 Ja 1 Nej  3 Kanske 1 
 

Årskurs 8, flickor 
 
 Ja  7 Nej 7 Kanske  12 
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5.6 Lärares kommentarer 

Det var endast två av de fyra lärarna som var närvarande vid mina lektioner. Dessa två gav jag 

ett frågeformulär (bilaga 4) och tänker här sammanfatta detta. 

Båda lärarna har påvisat likheterna mellan språken tidigare i samband med översättning från 

franska till svenska. Båda tyckte också att mitt sätt att arbeta i grupperna var nyttigt och 

intressant.  

Fördelarna de såg med att arbeta på det här sättet var: 

- att det ökar medvetandet hur man lär sig 

- att det ger ett större passivt ordförråd 

- att det förbättrar både franskan och engelskan 

- att franskan inte blir så svår längre om man ”tänker” engelska först. 

Den ena läraren såg ingen nackdel med att arbeta med detta, men den andra läraren såg risken 

med att det kunde bli för tidsödande om man gör det för ofta. 

 

 

5.7. Kommentar till provresultatet 

Resultatet blev inte så bra som jag hade förväntat mig. Emellertid hittade jag ganska snart 

orsaker som kan förklara det. För det första är det svårt när man som lärare inte känner till 

eleverna eller deras bakgrund och därmed inte deras kunskapsnivå.  

För det andra var det också första gången de arbetade på det här sättet och det hade gått alltför 

kort tid från det att de började arbeta med ord på det här sättet till att provet skulle göras. Det 

är en ganska stor skillnad mot att ”bara” lära in glosor.  

För det tredje märkte jag också tydligt att de inte ansträngde sig speciellt beroende på att det 

inte gick på betyget. Den frågan fick jag i alla grupper utom på Enebyskolan. ”Går det här på 

betyget?”  
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5.8. Kommentar till enkäten 

Det är flera nior än åttor som deltagit i undersökningen. De flesta kommer ifrån Hagaskolan. 

Flickor har en klar majoritet, 80% av hela underlaget.  

Majoriteten har även sett att det förekommer ”engelska” ord i franskan och de flesta känner 

att de blivit hjälpta av detta sätt vid ordinlärning. Många har lärt sig en del nya ord och en klar 

majoritet skulle kunna tänka sig att jobba på det här sättet då och då.   

Pojkarna i årskurs 9 såg fler fördelar med detta arbetssätt än vad pojkarna i årskurs 8 gjorde.  

De var ganska överens om nackdelarna däremot, men några var varken positivt eller negativt 

inställda till arbetssättet, förmodligen beroende på att de inte var så intresserade av franska 

överhuvudtaget.  

Flickorna engagerade sig mera både under lektionerna och att svara på enkäten. Det är bara en 

flicka i årskurs 9 som inte kan se någon fördel, medan det är 5 stycken i årskurs 8. Fyra 

flickor i årskurs 9 ser inga nackdelar medan det är sex stycken i årskurs 8.  

Av de positiva kommentarerna jag fått överensstämmer de rätt så bra med vad jag själv 

kommit fram till. Det är roligt att läsa att de upptäcker att de kan flera ord än vad de trott och 

att också någon tycker att det blir lättare att komma ihåg.  

Av de negativa kommentarerna jag fått reagerade jag över att de tyckte det var tråkigt. Jag har 

emellertid räknat ut att det är mest de som fick ha dessa lektioner tätare än de andra som 

tyckte så.  

Jag har tidigare nämnt de presumtiva nackdelarna med att arbeta med två språk samtidigt, bl a 

att man kan blanda ihop språken och att det kan bli problem med false friends. I enkäten visas 

det också att så är fallet för en del.  

Man kan också läsa ut att det är fler flickor än pojkar som är intresserade av språk, både i 

årskurs 8 och 9. Det är också fler flickor som tänker läsa franska efter grundskolan.  

Av de 10 pojkar som deltagit i undersökningen fanns det 3-4 stycken som var riktigt begåva-

de. Trots detta är det ingen i årskurs 9 som tänker läsa franska i fortsättningen och bara en i 

årskurs 8 som säkert kan säga att han tänker fortsätta med franskundervisning. 

 Jag är ändå nöjd över resultatet trots vissa negativa synpunkter från eleverna. Jag har fått reda 

på att det finns de som säger sig kunna ha nytta av denna form av ordinlärning.  
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6. SLUTDISKUSSION 

Detta examensarbete har gett mig stor kunskap om ordinlärning och även hur viktigt det är att 

använda sina förkunskaper som en inlärningsstrategi. 

Denna kunskap gör att jag känner ännu större anledning än tidigare att arbeta vidare med 

denna typ av ordinlärning när jag senare börjar undervisa i franska.  

Från den teoretiska delen har jag kommit fram till att den här formen av ordinlärning ger 

eleven så mycket mer än bara ett större ordförråd. För att nämna något är detta ytterligare ett 

inlärningssätt och ledstjärnan ska ju vara den metodiska mångfalden, då eleverna har olika 

förutsättningar och olika sätt att tänka och lära. 

Den ger också eleverna möjlighet till samarbete. Man kan hjälpas åt med att slå upp i franska 

respektive engelska lexikon och man kan tillsammans lista ut vilken motsvarighet en fransk 

ändelse har i engelskan till exempel. Ett utmärkt par- eller grupparbete, vilket innebär att 

kommunikationen mellan eleverna ökar. Det i sin tur bidrar till högre aktivitet, vilket främjar 

inlärningen. Man får också ett alternativ till den traditionella glosinlärningen, som man sett 

inte är alltför effektiv. De får också en naturlig anledning att använda sig av ordböcker, vilket 

är ett av de viktigaste hjälpmedlen i språkinlärningen.  

Man talar också om lärarens roll i undervisningen. En viktig del i lärarens arbete är att påvisa 

inlärningsstrategier av olika slag; att lära eleverna att lära. Genom att bli medveten om hur 

man kan använda sina förkunskaper så har man ett bra redskap att ta till utanför skolvärlden 

och i framtiden. Det är ju också vad läroplanen Lpo94 säger att eleverna ska få i grundskolan. 

För att det här inlärningssättet ska få så bra effekt som möjligt, måste man se till att eleverna 

har så bra förkunskaper som möjligt, i detta fall engelska. Det innebär att man inte kan börja 

för tidigt med denna metod, eleverna måste ha en bra grund att stå på först. Samtidigt måste 

man ha i åtanke att börja så snart som möjligt med användningen av sina förkunskaper 

(Tornberg, 1995:78). Efter min undersökning i klasserna har jag kommit fram till att man inte 

ska börja före åttonde klass och jag tror att den bästa effekten av detta inlärningssätt uppnås 

först på gymnasiet, särskilt om man börjar arbeta på det här sättet i åk 8 och 9. 

Det är också viktigt att läraren lär ut olika kommunikationsstrategier. I samband med denna 

typ av ordinlärning kan man använda sig av transfer, foreignization, code switching och word 

coining (se 3.2.4). Beträffande inlärningsstrategierna har man här användning av elaboration, 

resourcing och guessing (se 3.2.5.). 
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I undersökningen framkom det att inte alla elever var positiva till detta arbetssätt. I 

litteraturgenomgången ville jag därför finna tänkbara orsaker till det och tar därför upp sådana 

saker som elevers förutsättningar för inlärning samt deras olika sätt att lära sig.  

Man lär sig ord på olika sätt, bland annat genom att associera till något. Vi minns också orden 

på olika sätt beroende på vilken av de sju intelligenserna som dominerar i oss (3.2.8.2.).  Den 

här inlärningsmetoden passar nog den logisk-matematiske personen bäst, då han kan dra 

paralleller och slutsatser mellan de franska och engelska orden. Även den inter- och 

intrapersonellt intelligente eleven kan dra fördel av den här metoden, eftersom den lämpar sig 

både för självständigt arbete och grupparbete.  

Cook skriver (1995:115) att flickor har lättare för språk än pojkar. Det fick jag också 

bekräftat. Flickorna visade klart ett större intresse för språket än vad pojkarna gjorde, dock 

med vissa undantag. Att motivationen är viktig för elevers lärande märktes också. De mest 

motiverade eleverna tog till sig denna metod på ett helt annat sätt än de som mer eller mindre 

kände sig tvungna till att läsa franska. 

Att ha en toleransförmåga vid språkinlärning är också viktigt. Man måste acceptera undantag 

och svårigheter. Det är de mest språkbegåvade eleverna som har den toleransen. Här kommer 

den toleransen väl till pass med tanke på alla false friends, som, trots majoriteten av ord som 

har samma betydelse, förekommer i en relativt riklig mängd.  

Genom detta arbete anser jag också att jag har fått svar på de frågor jag ställde i början av 

uppsatsen (1.2.): Tidigare språkkunskaper kan vara till nytta vid inlärning av ett nytt språk. På 

ett tidigt stadium känns det inte som om eleverna befäster sina engelska språkkunskaper, men 

i längden är jag övertygad om att man gör det. På det hela taget verkar det vara en fördel att 

franskan är lik engelskan (eller tvärtom). Språkbegåvade elever verkar ha större nytta av 

denna inlärningsmetod än svaga elever, dock med vissa undantag. Vidare borde eleven totalt 

sett få bättre kunskaper i såväl modersmålet som engelska och franska och en viktig 

förutsättning är att eleven måste ha nått en viss mognad för att kunna tillägna sig detta 

arbetssätt. Vad elever, lärare och lingvister har för syn på denna typ av inlärning har redan 

framkommit och även om det finns risker med att blanda olika språk i undervisningen och 

med alla false friends, verkar det som om fördelarna väger tyngre än nackdelarna.  

Studien som jag refererar till i 4.2, där engelskstuderande fransmän visar att problemet med 

false friends inte är så stort fann jag relevant att påvisa i denna uppsats. Även om inte exakt 
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samma problem skulle kunna dyka upp i en fransk text skriven av en svensk, så kvarst år ändå 

det faktum att man inte ska oroa sig för mycket för detta fenomen.  

 

 

7. SLUTORD 

Detta examensarbete har varit både lärande och intressant att göra. Jag är glad över att ha fått 

möjlighet att pröva denna idé som jag har haft det senaste året kring likheterna mellan 

franskan och engelskan. Tack, Ann-Kari Sundberg, min handledare, som gett mig möjlighet 

att vidareutveckla denna idé i teorin och för ditt stöd och uppmuntran.  

Tack också Agneta Henriksson, Eva Moberg, Kristina Levén och Anisia Cicilaki för att jag 

fick möjlighet att pröva min idé i praktiken i era klasser och för alla positiva reaktioner jag 

fått i samband med detta. Det har stärkt mig i detta arbete. 
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9.1. Ordlista     BILAGA 1 
Många av dessa ord har även flera betydelser, men i det sammanhanget som vi har hittat dem överensstämmer 
betydelsen. De som inte gör det, s.k. false friend, eller som jag vill kommentera av annan anledning, har jag gjort 
en * vid och deras rätta betydelse finns längst ner. 
 
Kapitel 12, Les vacances de rêve  
franska engelska franska engelska  
novembre November fin-e fine 
glacial-e glacial bas, basse* base 
scolaire scholarly vacance* vacancy 
vacant-e vacant vacances* vacation (am.) 
long-ue long sûr-e sure 
voyage* voyage en charter by charter 
regarder* regard brillant brilliant 
parents parents idée idea 
génial-e* genial air air 
radieux-se radiant organisé organised 
aventure adventure forêt forest 
tropicale tropical animal animal 
passion passion gorille gorilla 
Brézil Brazil imaginer imagine 
canoë canoe découvrir discover 
vierge virgin oncle uncle 
apparaître* appear paraître seems to 
formidable* formidable pureté purity 
scooter scooter super super 
tente tent glacier glacier 
village village visiter visit 
fantastique fantastic source source  
camping camping préférer prefer 
rester* rest étranger- ère stranger 
caravane caravan 
 
* 
bas, basse – base – låg, simpel, men bas, basse – low – låg 
vacance – vacancy – tomrum, ledig plats, men vacances – vacation – semester, lov 
vacant – vacant – vakant, ledig 
voyage – voyage – båtresa, men voyage – trip – resa (substantiv), voyager – travel – resa 
(verb) 
regarder – regard – iaktta, betrakta, men  regarder la télévision – watch TV – se på TV 
géniale – brilliant – genialisk 
apparaître – appear – uppträda, framträda, dyka upp (il apparaît que – it appears that – det 
tycks att) 
paraître – seem to – verkar (il me paraît que – it seems as – det tycks mig, jag tycker) 
formidable – fantastiskt, häftigt, formidabelt, men ’formidable’ på engelska =’ fruktansvärd’, 
’skräckinjagande’, ’väldig’ etc, dvs något i negativ mening, medan det i franskan är något 
positivt. 
rester – rest – förbli, bli kvar, men ’rest’ på engelska betyder också ’vila’.  
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BILAGA 2 
 

9.2. Ändelser 
 

 
 
 

franska engelska franska engelska 
  exempel exempel 
     
substantiv som slutar på: 
 
-e -- journaliste journalist 
-é -y beauté beauty 
-ie -y industrie industry 
-eur -or professeur professor 
-aire -or propriétaire proprietor 
-oire -ory laboratoire laboratory 
 
 
adjektiv som slutar på : 
 
-ant (presens particip) -ing charmant charming 
-é (perfekt particip) -ed habité inhabited 
 
adverb 
 
-ment -ly certainement certainly 
 
prefix : 
 
in- un- incertain uncertain 
n- in- incompétent incompetent 
 
 
 
’s’försvinner ofta i franskan och ersätts med ^ eller ’é’: 
 
  hôpital hospital 
  étable stable 
  état state 
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BILAGA 3 
9.3. Ordprov 
 
 

Namn:_____________________________ 
 
 
Översätt dessa ord till franska! Många känner du till från de kapitel i Chouette, som ni 
har läst, andra kanske är helt nya för dig. Lycka till! 
Agneta 
 
  
skönhet ______________ vänja sig ______________ 
astrologen ______________ koncentration ______________ 
astronauten ______________ ballongen ______________ 
förstå ______________ skolmatsalen ______________ 
se på TV ______________ förrätten ______________ 
framsteg ______________ huvudrätten ______________ 
märka, lägga    efterrätten ______________ 
märke till ______________ evigheten ______________ 
föredra ______________ däremot ______________ 
anlända, komma  flod ______________ 
fram till ______________ äta middag ______________ 
fara (subst) ______________ klassen ______________ 
trevlig ______________ telefonen ______________ 
läxor   groda ______________ 
nu ______________ sann, riktig,  
älska, avguda ______________ verklig ______________ 
fri ______________ buss ______________ 
onsdag ______________ hemma ______________ 
ofta ______________ frånvarande ______________ 
dyrt ______________ läsk ______________ 
vägra ______________ otåligt ______________ 
hoppas ______________ barn ______________ 
kock ______________ sluta ______________ 
framtiden ______________ föräldrar ______________  
intryck ______________ säkerhet ______________ 
oberoende ______________ ointelligent ______________ 
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Översätt dessa ord till svenska. En del känner du igen från Chouette, andra är kanske nya för dig. 

 
 
avantage ______________ découvrir ______________ 
liberté ______________ office ______________ 
école ______________ autrement ______________ 
jeune ______________ commencer ______________ 
passer ______________ certains ______________ 
la balle ______________ bouillir ______________ 
la tente ______________ calculer ______________ 
calme ______________ campe ______________ 
capitale ______________ carte ______________ 
carton ______________ échapper ______________ 
compresseur ______________ embarrassant ______________ 
description ______________ étonnant ______________ 
désavantage ______________ effort ______________ 
égalité ______________ importance ______________ 
état ______________ étrangler ______________ 
étrange ______________ étudiant ______________ 
excercise ______________ fruit ______________ 
général ______________ imiter ______________ 
influence ______________ intérêt ______________ 
lampe ______________ limite ______________ 
honnête  ______________ machine ______________ 
occasion  ______________ obéir ______________ 
science  ______________ salaire ______________ 
volontiers  ______________ voyage ______________ 
village  ______________ table ______________ 
prononcer  ______________ ville ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Linköpings Universitet 
Institutionen för språk och kultur 
 
 
 

 48

BILAGA 4 

 
9.4. Frågor till fransklärarna i undersökningsgrupperna 
 
 
 
 

1. Har du påvisat likheter mellan engelskan och franskan tidigare? 
 

_____________________________________________________________ 
 

2. Om ja, hur har du gjort? 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
 

3. Vad tror du om mitt sätt att gå igenom dessa likheter? 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
4. Skulle du kunna tänka dig att jobba likadant, eller skulle du göra annorlunda? Hur i så 

fall? 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
 

 
5. Vad ser du för fördelar med att jobba på det här sättet? 

 
______________________________________________________________ 

 
 

6. Vad ser du för nackdelar med att jobba på det här sättet? 
 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 
 


