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1. BAKGRUND 
 
Jag har alltid varit fascinerad av språk och därmed av ord. Ett gott ordförråd är grunden för att 
kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på såväl sitt modersmål som på främmande språk. 
Under min utbildning har jag läst franska och i dessa kurser har jag kommit i kontakt med vad 
som kallas språkfärdighet. Undervisningen i fransk språkfärdighet grundar sig till stor del på 
att man skall tillägna sig större grammatiska kunskaper. Detta gör man givetvis genom rena 
grammatikövningar och genomgångar, men dessa är kopplade till olika texter, sk. stilar, vilka 
man skall översätta från svenska till franska. Texterna är av olika slag, såväl litterära, som 
mer fackspråkliga. För att klara av att översätta dessa texter krävs det att man besitter ett icke 
oansenligt ordförråd. Särskilt på C-nivån ställdes det krav på ett gott ordförråd, och det var 
när jag kämpade som allra mest med att tillägna mig detta som jag fick idén till mitt arbete.  
Om jag som universitetsstudent måste arbeta så mycket med ordinlärningen, hur är det då inte 
för eleverna på högstadiet som dessutom är nybörjare i språket? Jag kom således att ställa mig 
frågan vad det är för processer som styr människans tillägnande av språk, och hur man kan 
utöka sitt ordförråd på ett systematiskt sätt. Jag frågade mig också hur man konkret arbetar 
med detta i franskundervisningen på högstadiet idag och resultatet av den undersökningen 
framgår av kapitel 5.  
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2. SYFTE/ PROBLEMFORMULERING 
 
Med detta arbete syftar jag till att: 
 
• redogöra för några teorier om språkinlärning.  
• redogöra för ett antal faktorer som har betydelse för språkinlärning. 
• belysa några faktorer med betydelse för ordinlärning i främmande språk. 
• studera ett antal läromedel i franska för årskurserna 7-9, för att där se hur man arbetar med 

ordutlärning och påvisa eventuella skillnader i hur man bearbetar detta område. 
 
I detta arbete har jag alltså valt att studera språk- och ordinlärning som språkliga begrepp och 
hur man konkret arbetar med ord i några läromedel i franska för årskurserna 7-9. Jag vill även 
påvisa eventuella skillnader mellan böckerna. Anledningen till att jag har valt att inrikta mig 
på franska är dels att jag själv är mycket intresserad av detta språk och vill lära mig hur jag 
kan lägga upp min franskundervisning, dels att begreppet ordinlärning i sin helhet är väldigt 
stort och allmänt och svårligen låter sig förklaras i en uppsats.  
 
Med mitt arbete ämnar jag ge svar på följande frågor: 
 
• vad säger forskningen om olika språkinlärningsteorier? 
• vilka faktorer har betydelse för språkinlärning? 
• vilka faktorer har betydelse för ordinlärning? 
• hur bearbetar man ord i några läromedel i franska för högstadiet? Finns det några 

skillnader mellan böckerna vad gäller denna bearbetning? 
• är läroböckerna uppbyggda efter språkforskningens principer? 
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3. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 
 
3.1. Metod 
 
Anledningen till att jag valde att granska läromedel är att jag anser att man får de entydigaste 
svaren på detta vis. En lärobok går inte att misstolka såsom kan vara fallet med en lärare. 
Denne kanske inte alltid kan uttrycka i ord varför han eller hon arbetar på ett visst sätt. Jag 
ansåg också att denna metod skulle vara mindre tidsödande än att genomföra intervjuer. Dock 
är jag fullt medveten om att jag kan ha missat verklighetsanknytningen genom att inte ta med 
lärare som arbetar ute “på fältet”. I ett tidigt skede bestämde jag mig dock för att jag ville ge 
min uppsats en övervägande teoretisk inriktning och valde därför bort de mer empiriska 
aspekterna. Målet med undersökningen är att göra en jämförande studie mellan olika 
läromedel, men även mellan olika årskurser för att få en så bred och allsidig bild som möjligt, 
och för att kunna följa progressionen i ordundervisningen. Därför använder jag mig av  
läroböcker för årskurserna 7-9. Jag har även använt mig av några lärarhandledningar, detta 
mest av eget intresse och för att få en metodisk bakgrund till de olika övningarna.  
 

3.2. Material 
 
Jag har lånat de läromedel och lärarhandledningar jag har använt mig av i min undersökning 
på Humanistiska biblioteket. Jag kunde däremot inte få tag i alla lärarhandledningar. Utifrån 
det material som fanns tillgängligt har jag försökt att ge en så heltäckande bild som möjligt. 
Jag anser dock att övningsböckerna är viktigast för där finns alla övningsuppgifter, och det är 
dem jag är mest intresserad av. Jag har använt mig av följande läromedel och 
lärarhandledningar: 
 
• Årskurs 7:  Chouette 1: text- och övningsbok.  

Formule F 1: textbok, övningsbok, och lärarhandledning.  
Voilà 1: text- och övningsbok.  
 

• Årskurs 8: Chouette 2: text- och övningsbok. 
Formule F 2: textbok, övningsbok och lärarhandledning 
Voilà 2: text- och övningsbok. 
 

• Årskurs 9: Chouette 3: textbok, övningsbok och lärarhandledning. 
Formule F 3: textbok, övningsbok och lärarhandledning. 
Voilà 3: text- och övningsbok. 

 
Jag vill påpeka att jag inte alltid har samma upplaga av t.ex. en text- och övningsbok. 
Exempelvis så är textboken till Formule F 2 utgiven 1987, medan övningsboken är utgiven 
1990. 
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4. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Jag inleder min litteraturgenomgång med att ge en allmän redogörelse för några teorier om 
språkinlärning. Jag kommer att ta upp både äldre och nyare forskning inom detta område. Jag 
undersöker även ett antal faktorer som anses ha betydelse för språkinlärningen såsom ålder, 
motivation och attityder. Vidare inriktar jag mig mot ordinlärning och belyser ett antal 
aspekter av detta begrepp, exempelvis olika kommunikations- och inlärningsstrategier samt 
ordböckers betydelse. Slutligen ägnar jag ett avsnitt åt förkunskapernas betydelse vid 
ordinlärning.  
 
4.1. Teorier om språkinlärning 
 
Begreppet språkinlärning är brett, men vad handlar det egentligen om? Hyltenstam redovisar 
den åtskillnad som vanligen görs inom språkinlärningsforskningen mellan 
barnspråksforskning och interimsspråksforskning. Den förra innebär studiet av förstaspråkets, 
dvs. modersmålets, karaktär och utveckling hos människan. Förstaspråket benämns vanligen 
L1, språk 1, där L står för engelskans language. Interimspråksforskningen behandlar 
utvecklingsgången hos ett andra språk, L2 (Hyltenstam, 1981:12ff). Inom L2 görs en 
distinktion mellan andraspråk och främmandespråk. Ett exempel på andraspråksinlärning är 
när ett L2 lärs in vid migration till ett nytt land eller språkområde, medan ett främmandespråk 
vanligtvis lärs in i modersmålslandet (idem:14f). 
 

Jag kommer i det följande att redogöra för språkforskningens syn på ovan nämnda begrepp. 
Då det finns en uppsjö av olika språkinlärningsteorier har jag valt att begränsa mig till att 
redogöra för tre av de mest inflytelserika: Behaviorimen, Nativismen och de Kognitiva 
teorierna.  
  

4.1.1. Behaviorismen 
 
Behaviorismens främste företrädare är den amerikanske psykologen B. F. Skinner som var 
verksam under slutet av 1950-talet. Denna teori bygger i korthet på tanken att språkinlärning 
är en betingad reflex. Barnet bygger upp ett språk genom att imitera språket omkring sig 
(Linnarud, 1993:25). Den språkliga betingningen skulle kunna gå till som följande utdrag ur 
Eie Ericssons bok Undervisa i språk visar: “Det lilla barnet hör den vuxne säga ‘docka’ 
(stimulus). Barnet upprepar ‘docka’ (respons). Den vuxne upprepar: ‘Javisst, just det, en 
docka!’ (förstärkning)” (Ericsson, 1989:106f).  
 
Skinner anser att språkinlärning följer samma principer som vilken typ av inlärning som helst, 
och menar att man endast kan studera det som kan observeras. Han använder uttrycket 
språkligt beteende i stället för språk. Språkinlärning kan enligt honom bara undersökas genom 
att man observerar utan att dra några slutsatser kring de inre processer som sätts igång då man 
lär sig ett språk (Linnarud, 1993:26). Skinner är inte intresserad av vad som händer inuti 
inläraren, utan utgår bara från det som faktiskt går att mäta. Han har en i min mening 
instrumentell syn på kunskap. Så här säger H. Douglas Brown:  
 

The behavioristic approach focuses on the immediately perceptible aspects of linguistic behavior - the 
publicly observable responses - and the relationships or associations between those responses and events 
in the world surrounding them. A behaviorist might consider effective language behavior to be the 
production of correct responses to stimuli (Brown, 1980:18f).  
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Behavioristerna utförde experiment på djur, t.ex. visade Pavlov att hundars salivavsöndring 
ökade vid klockringning. Hundarna fick först se en köttbit varpå en klocka ringde. När 
klockan ringde vattnades det i munnen på hundarna, efterhand kom klockringningen att 
förknippas med köttbiten och saliv utsöndrades som en följd härav. Skinner arbetade vidare 
på idén att ge positiv förstärkning genom ett experiment där duvor tryckte på knappen till en 
grön lampa. Han kom fram till att man genom belöningar i form av mat kan utveckla nya 
beteendemönster hos djur när det rätta beteendet uppvisas. Vidare konstruerade han 
inlärningsprogram för skolelever efter samma principer som han använt i experimenten med 
hundarna och duvorna: omedelbar respons och positiv förstärkning. Inlärningen fördes 
långsamt framåt, och frågorna var av sådant slag att eleverna med stor sannolikhet skulle 
svara rätt. Det handlade om en passiv inlärning, där det rätta svaret levererades direkt till 
inläraren. Detta synsätt tillämpades även i språklaboratorierna (Linnarud, 1993:26f). Skinners 
idéer om inlärning hade en stark påverkan på undervisningen i främmande språk. Med hjälp 
av mekaniska strukturövningar och sk. “pattern drills” skulle eleverna tränas i rätt språkligt 
beteende (Ericsson, 1989:106).  
 
Numera har behaviorismen få anhängare, då man inte tar hänsyn till språkinlärarens 
kreativitet (Linnarud, 1993:27). Vidare uttrycker även Rod Ellis skepticism mot denna teori:  
 

Behaviourism cannot adequately account for L2 acquisition. […] Learners frequently do not produce 
output that simply reproduces the input. Furthermore, the systematic nature of their errors demonstrates 
that they are actively involved in constructing their own ‘rules’, rules that sometimes bear little 
resemblance to the patterns of language modelled in the input. In short, learning is not just a response to 
external stimuli (Ellis, 1997:32).  

 
Om man ska nämna några fördelar med behavioristernas synsätt så är det bl.a. att eleven får 
omedelbar respons och får veta om han eller hon har gjort rätt eller fel. Den positiva 
förstärkningen när man gjort rätt stärker känslan av att ha lyckats. Linnarud invänder dock 
emot Skinners teorier då hon påstår att språkinlärning är en långt mer komplicerad process än 
vad experimenten med betingning visar (Linnarud, 1993:27). 
 
4.1.2. Nativismen 
 
Under 1960-talet framlade lingvisten Noam Chomsky, även han amerikan, teorin om en 
medfödd inlärningsmekanism: Language Acquisition Device (LAD). Denna bearbetar de 
språkliga erfarenheterna och hjälper barnet att på ett kreativt sätt tillägna sig information och 
bygga upp sin grammatik. Eric Lenneberg, medarbetare till Chomsky, menade att man endast 
har tillgång till LAD under en begränsad tidsperiod, och att det är för sent att lära sig ett nytt 
språk efter puberteten, eftersom hjärnan då inte längre är tillräckligt flexibel (Linnarud, 
1993:25, 80).  
 
Det är mycket viktigt i sammanhanget att påpeka att denna medfödda 
språkinlärningsmekanism inte kan aktiveras om inte barnet utsätts för input, dvs. språklig 
stimulans från omgivningen. Ett barn som växer upp utan språklig input kommer således 
aldrig att lära sig prata (idem:26).  
 
LAD bygger på tanken att barnet tar in information från omgivningen och skapar egna 
hypoteser. Hypoteserna kan vara felaktiga former av ord, exempelvis goed i stället för went 
(imperfekt av verbet go) och comed i stället för came (imperfekt av verbet come). Barnet kan 
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dock i ett tidigare skede ha använt sig av de rätta formerna. I detta fall anses den felaktiga 
hypotesen bero på en övergeneralisering av regeln att regelbundna verb i engelska har  
ed- ändelse i imperfekt. Barnet har inte hört comed men utgår enligt sin eget skapade hypotes 
ifrån att det måste vara rätt. När barnets härmande övergår till nyskapande av ord och uttryck 
föreligger det en större risk för att grammatiska fel uppstår (idem:25). 
 
Chomsky framhåller alltså kreativitetens roll vid språkinlärning, vilken förklarar varför någon 
som talar ett språk flytande kan skapa meningar som han eller hon aldrig har hört förut 
(idem:27). I följande påstående understryker H. Douglas Brown kreativitetens betydelse för 
språkinlärning och kritiserar samtidigt Skinners mekanistiska kunskapssyn: 
 

A theory based on conditioning and reinforcement is hardpressed to explain the fact that every sentence 
you speak or write - with a few trivial exceptions - is novel, never before uttered either by you or by 
anyone else! These novel utterances are nevertheless created by the speaker and processed by the hearer 
(Brown, 1980:19).   

 

Vidare anser Chomsky att varje infödd talare av ett språk har en kompetens i det språket. Med 
detta menar han en intuitiv kunskap om vilka satser i språket som är grammatiskt korrekta och 
en förmåga att själv bilda grammatiskt korrekta satser. Chomsky ställer kompetens mot 
performans som är det samma som färdighet att tala, skriva och använda språket i konkreta 
situationer (Tornberg, 1997:40). Ett argument som Chomsky har mot Skinners teori är det 
faktum att barnet bygger upp sin kompetens trots omgivningens språkliga brister, vilket tyder 
på att språkinlärning måste styras av andra faktorer än imitation (idem:61). Detta skulle kunna 
tala för en medfödd “språkinstinkt”, och av detta följer att: “Om den språkliga förlagan är 
bristfällig förbättrar barnet språket på egen hand” (idem:62).  
 
För att i korthet sammanfatta Skinners och Chomskys teorier kan man säga att den förre 
vägrar att tro att språkinlärning sker på grund av en medfödd förmåga till språktillägnande, 
medan denna är central för Chomsky. Vidare anser Skinner att språkinlärning följer samma 
principer som andra sorters inlärning, medan Chomsky å sin sida menar att språkinlärning 
sker på grund av språkspecifika, ärftliga faktorer (Linnarud, 1993:26).  
 
4.1.3. Kognitiva teorier 
 
Hur lär sig elever språk? Den frågan har forskare och språklärare länge sökt ett svar på. Som 
lärare gäller det att utöver kunskap om olika undervisningsmetoder också besitta kunskap om 
olika inlärningsmetoder. Inom den kognitiva psykologin har man undersökt olika processer 
såsom förnimmelse, förståelse, minne och inlärning och försökt att jämföra hur olika 
människor går tillväga då de bearbetar och förvärvar ny kunskap (Bergström, 1995:1). Vidare 
säger Bergström så här: “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” (idem:2). Jag kommer att uppehålla mig vid två 
företrädare för de kognitiva inlärningsteorierna: schweizaren Jean Piaget och ryssen Lev S. 
Vygotsky.  
 

Både Piaget (1973) och Vygotsky (1980) anser att språkutvecklingen påverkas starkt av 
omgivningen. Den förre framhåller tänkandet som en kognitiv, ickespråklig verksamhet, som 
successivt övergår till språk. Barnets upplevelser ersätts av symboler och språk. Den senare 
menar att språket kommer före tänkandet. Språk och tanke är enligt honom intimt 
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sammankopplade, och han framhåller även individens avsikt och behov av att uttrycka något i 
samband med språkanvändning (Ericsson, 1989:104f). Enligt Piaget är barnets språk en 
indikator på att tänkandet redan har ägt rum. Om man tar två-ordssatser som: “Dockan bada” 
och “Bada dockan” som exempel så visar dessa att kunskap om ordklasskillnader redan har 
etablerats hos barnet. I den första satsen är ju dockan subjekt, och i den andra objekt. Efter 
två-ordssatserna utvecklas barnets språk successivt till allt svårare strukturer, och detta har att 
göra med att barnets förståelse av verkligheten utvecklas i motsvarande grad. Enligt Piaget 
kan barnet inte språkligt uttrycka förhållanden som överstiger dess kognitiva mognad. Alltså 
är tänkandet en förutsättning för språket (Tornberg, 1997:59). 
 

Ett grundbegrepp i Piagets teori är “adaptation”, med vilket avses en: “aktiv process, som 
innebär en för organismen anpassande verksamhet” (Ericsson, 1989:105). Denna anpassning 
består i sin tur av två delar: assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att 
individen tar till sig och förstår yttervärlden, de situationer eller föremål som betyder något 
för det stadium barnet befinner sig i assimileras i beteendeschemata. Dessa beteendeschemata 
förändras kontinuerligt genom barnets anpassning till omgivningen, denna process kallar 
Piaget för “ackommodation” (ibid).  
 

Enligt Vygotsky är kunskapen något yttre som överförs från den vuxne till barnet via språket. 
När barnet använder kunskapen som redskap i ett meningsfullt sammanhang övergår denna 
“yttre” kunskap till en inre förståelse. Lärarens roll i detta perspektiv är att underlätta 
förståelse och lärande för eleven genom att besitta kunskap om hur förståelse och mening 
skapas (Tornberg, 1997:13). Vygotsky såg på språket som ett verktyg för tänkandet, enligt 
honom samverkar alltså språk och tänkande och detta även hos små barn. Som ett exempel 
nämner Vygotsky det egocentriska talet, dvs. att barnet pratar med sig självt medan det leker. 
Här används språket som ett stöd för tänkandet. Vuxna kan också använda sig av detta 
egocentriska tal i problemlösningssituationer, men detta är antagligen mindre vanligt 
förekommande, det egocentriska talet övergår istället till ett inre tänkande eller inre tal 
(idem:59). En förklaring till skillnaderna i ovan nämnda teoretikers språksyn är att de 
behandlar olika perioder i barnets utveckling.Vygotskys barn är äldre och har således uppnått 
en större kognitiv mognad (idem:59f). 
 
Som sammanfattning av Piagets och Vygotskys teorier kan sägas att den förre hävdar att 
barnets kognitiva utveckling är mer eller mindre oberoende av undervisning, medan Vygotsky 
ser interaktionen mellan barn och vuxen som själva drivkraften till utvecklingen (idem:60). 
 
4.1.4. Övrig forskning 
 
Det pågår ständigt forskning om språkinlärning, av förståeliga skäl kan jag i min uppsats inte 
redogöra för alla nya rön, men jag har valt att koncentrera mig på två teoretiker vilka starkt 
har påverkat den syn på språkinlärning vi har idag: S. Pit Corder och Stephen D. Krashen.  
 
4.1.4.1.   S. Pit Corder 
 
Engelsmannen S. Pit Corder var en av föregångsmännen inom den tillämpade 
språkvetenskapen. 1967 myntade han i en artikel begreppet “a built-in syllabus”. Med denna 
åsyftade han den “inbyggda läroplan” som barnet verkar använda sig av vid tillägnandet av 
sitt modersmål. Han menade att det är mycket svårt, eller rentav omöjligt för en utomstående 
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att påverka i vilken ordning barnet skall lära sig de språkliga strukturerna. Corder ansåg även 
att inlärningsprocessen är densamma vid inlärning av ett andraspråk (Nässtrand, 1987:19).  
Det som mer än något annat utmärkte Corders teorier var att han betonade de språkliga felens 
roll för inlärningen. Han menade att varje inlärare har ett idiosynkratiskt språk. Detta innebär 
att inläraren bildar en hypotes om målspråket och testar denna i kommunikation. Om 
hypotesen visar sig vara felaktig ändras den och inläraren närmar sig målspråkets norm. 
Corder var också noga med att skilja mellan misstag och fel. Misstag beror på exempelvis 
trötthet och stress, medan fel begås mera konsekvent. Felen beror på en brist i inlärarens 
system och är en del av hans eller hennes idiosynkratiska språk (Linnarud, 1993:36f). Rod 
Ellis säger följande angående ovan nämnda distinktion:  
 

Errors reflect gaps in a learner’s knowledge; they occur because the learner does not know what is 
correct. Mistakes reflect occasional lapses in performance; they occur because, in a particular instance, 
the learner is unable to perform what he or she knows (Ellis, 1997:17). 

 

Denna positiva syn på fel som något naturligt i språkutvecklingen ledde fram till en ny 
forskning, den sk. felanalysen. Denna var dominerande inom den tillämpade 
språkvetenskapen under 1970-talets första hälft (Nässtrand, 1987:19). Inom felanalysen 
studerade man de fel som olika inlärare gjorde för att komma fram till vilken nivå de befann 
sig på, samt vilka inlärningsstrategier de använde sig av (Corder, 1986:66). 
 
Corders syn på språkinlärarens fel innebar en brytning med den som tidigare varit gällande. 
Corder var till stor del påverkad av Chomskys idéer om språkinlärning. Den senare menade ju 
att barnet är kreativt i sin språkutveckling, exempelvis bildar det meningar som det aldrig har 
hört någon yttra med hjälp av de hypoteser om språket som det har ställt upp. De fel som 
uppstår vid testandet av dessa hypoteser är enligt Corder tecken på att språkinlärning äger rum 
(Nässtrand, 1987:19). Nässtrand hänvisar vidare till Second language acquisition research 
and second language teaching från 1985 där Corder säger sig ha fått bevis för att teorin om 
den “inbyggda läroplanen” är riktig: 
 

It is now to be accepted as a fact that all learners of a particular second language, whether they are 
receiving instruction or not, whether they are children or adults, aquire the language in essentially the 
same developmental sequence (idem:21). 

 

Den kritik som har framförts mot Corders teorier handlar i huvudsak om att han endast har 
använt sig av ett begränsat antal grammatiska morfem och vissa typer av satser, främst 
nekande och frågande, i sin forskning (idem:22).  
 

4.1.4.2.   Stephen D. Krashen 
 
Amerikanen Stephen D. Krashen hade en framträdande ställning inom den tillämpade 
språkvetenskapen i slutet av 1970-talet. Hans roll kan jämföras med den som Chomsky hade 
spelat inom lingvistiken 10-15 år tidigare. Krashen är antagligen den som har väckt mest 
känslor både hos språkforskare och språklärare, antingen man är för honom eller emot honom. 
Han är också den som har utarbetat den mest heltäckande teorin för hur andraspråksinlärning 
går till, och till stöd för denna har han skrivit otaliga forskningsrapporter (Nässtrand, 
1987:26).  
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Ulrika Tornberg har gjort en sammanställning av Krashens hypoteser. Till att börja med tar 
hon upp skillnaden mellan Acquisition och Learning. Acquisition är en omedveten process i 
vilken språket utvecklas genom att användas i kommunikativa situationer. Learning är en 
medveten process där man t.ex. genom undervisning förvärvar kunskap om språkets 
formregler. Det man har tillägnat sig genom acquisition, och det man har lärt sig genom 
learning lagras på olika sätt. Learning kan inte övergå i acquisition (Tornberg, 1997:108). 
Krashen delar inte Chomskys uppfattning att förmågan att tillägna sig språk genom 
acquisition upphör med puberteten, vilket man länge ansåg. Däremot anser han att vuxna 
språkinlärare inte kan uppnå en nivå som motsvarar en infödd talares språkförmåga (Krashen, 
1982:10).  
 
Vidare redogör Tornberg för den naturliga ordningsföljden. Acquisition innebär att 
grammatiska strukturer lärs in i en förutsägbar ordningsföljd. Denna ordningsföljd, som kan 
studeras när inlärarna använder språket i kommunikation, är densamma för såväl barn som för 
vuxna liksom för inlärare med olika modersmål (Tornberg, 1997:108).  
 
Krashens tredje hypotes är den om monitorn. Det man har lärt sig medvetet (genom learning) 
kan endast användas när inläraren har gott om tid och fokuserar på språkets form. Inläraren 
använder i detta fall monitorn för att kontrollera och rätta sitt språk. Emellertid kan monitorn 
endast användas för mycket enkla formella distinktioner som t.ex. -s i tredje person och 
regelbunden imperfekt (ibid). Krashen presenterar även tre olika kategorier av 
monitoranvändare: överanvändare, underanvändare och optimala användare. Den 
förstnämnda kategorin kopplar på monitorn för mycket och är så fixerade vid språkets 
korrekthet att de hämmas i sin muntliga produktion. Underanvändarna å sin sida har nästan 
aldrig sin monitor påslagen, de tillämpar inte de grammatiska regler de har lärt sig då de talar 
eller skriver fritt. Den sistnämnda kategorin slutligen är sådana som använder monitorn utan 
att det stör kommunikationen (Linnarud, 1993:50f). Krashen påstår att de optimala 
användarna utgör en liten del av alla språkinlärare, de flesta använder sin monitor för mycket 
eller för litet (Nässtrand, 1987:29).  
 

Betydelsen av input är Krashens fjärde hypotes. Input, det språk som inläraren möter när han 
eller hon hör det eller läser det, leder till acquisition. En förutsättning för att detta skall ske är 
emellertid att inputen ligger på en sådan språklig nivå att inläraren kan förstå den 
(comprehensible input). De ideala betingelserna för acquisition råder när input ligger 
“snäppet” över inlärarens språkliga nivå (Tornberg, 1997:109).  
 
Krashen menar att inläraren inte behöver producera språk själv för att tillägna sig input, det 
räcker med att lyssna och ta in språket i omgivningen:  
 

The Input Hypothesis makes a claim that may seem quite remarkable to some people - we acquire spoken 
fluency not by practicing talking but by understanding input, by listening and reading. It is, in fact, 
theoretically possible to acquire language without ever talking (Krashen, 1982:60).  

 

Inputhypotesen innehåller även föreställningen om en sk. silent period i det inledande skedet 
av språkinlärningen. Denna innebär att inläraren till en början är stum, språktillägnelsen är i 
funktion ändå. När inläraren är mogen kommer han eller hon att börja tala (idem:26f). 
Krashen anser att lärare inte skall försöka tvinga elever att uttrycka sig på det nya språket 
förrän de är redo för det (idem:74). Jag instämmer helt och fullt i detta påstående, jag tror att 
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elever kan bli blockerade om de känner kravet på sig att de måste uttrycka sig innan de har 
byggt upp ett tillräckligt ordförråd. Givetvis anser jag att man skall uppmuntra elever till att 
börja tala det främmande språket så fort som möjligt, men det bör vara en balansgång mellan 
att låta dem lyssna och att låta dem prata själv.  
 
Det affektiva filtret är Krashens femte och sista hypotes. Inlärarens attityder påverkar hur han 
tar till sig input. Om filtret ligger lågt är inläraren öppen och mottaglig. Ligger det däremot 
högt hindras acquisition av dåligt självförtroende och rädsla. Det affektiva filtret är avgörande 
för både språkutvecklingen och det slutliga resultatet (Tornberg, 1997:109). Krashen anser att 
rättning av fel har förmågan att höja filtret genom att eleven fokuserar mer på att inte göra fel, 
och därmed kommer att undvika många svåra ord och konstruktioner (Krashen, 1982:75). 
Genom denna hypotes betonar Krashen motivationens och självkänslans betydelse för 
inlärning i allmänhet och språkinlärning i synnerhet (Nässtrand, 1987:31).  
 
Kritik har framförts mot Krashens tydliga distinktion mellan acquisition och learning. 
Krashen menar att dessa begrepp är två av varandra helt oberoende system. Dock är det i 
realiteten så att det som man har lärt in medvetet, dvs. med monitorns hjälp, kan användas i 
kommunikativa situationer och genom övning så automatiseras dessa regler så småningom. 
Vem som har rätt i denna fråga kommer förmodligen aldrig att kunna avgöras eftersom det 
inte går att objektivt komma fram till om språkinläraren har tillägnat sig en viss grammatisk 
struktur via acquisition eller learning (idem:32).  
 

4.2. Faktorer som har betydelse för språkinlärning 
 
Det finns en rad olika faktorer som samverkar vid inlärningen av ett nytt språk. Jag har 
koncentrerat mig på sex utav dessa: ålder, personlighet, förmåga, motivation, attityder och 
skolmiljön. Nedan börjar jag med att redogöra för ålderns betydelse. 
 

4.2.1. Ålder 
 
Det har länge varit en gängse uppfattning att barn är bättre språkinlärare än vuxna. Man har 
exempelvis hänvisat till att barn i invandrarfamiljer har mycket lättare att lära sig det nya 
landets språk än de vuxna i familjen (Linnarud, 1993:78). Krashen (1982) anser att barn lär 
sig genom att använda LAD. Detta sker innan de har utvecklat förmågan att tänka abstrakt. 
Vuxna däremot använder sin allmänna problemlösningsförmåga då de lär sig språk. Denna 
fungerar bra när man ska systematisera regler, men i längden är den inte lika effektiv som 
LAD (idem:81).  
 

Vidare får barn passande input i större omfattning än vuxna. Denna ger dem fler exempel att 
utgå ifrån då de tillägnar sig språkets struktur. Barn leker även mer med ord än vad vuxna gör 
och får således fler tillfällen att kommunicera (ibid).Vad gäller inlärningen av ett främmande 
språk har vuxna generellt sätt svårare att acceptera det nya språket. Den personliga identiteten 
är i allmänhet så intimt förknippad med modersmålet att det kan kännas som att gå miste om 
en del av sig själv när man skall lära sig ett nytt språk. Även negativa attityder till målspråket 
och dess talare kan hindra inlärningen. Dylika attityder förekommer antagligen inte i lika stor 
utsträckning hos barn (ibid). 
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En rad undersökningar följde i Chomskys och Lennebergs spår. Ekstrand visade 1975 att 
äldre elever lär sig bättre än yngre. Under två år undersökte han 2189 åtta- till sjuttonåringar 
som lärde sig svenska som andraspråk. Han kunde konstatera att de äldre eleverna lyckades 
bättre än de yngre i hörförståelse, läsning, fri skrivning, uttal och talförmåga. Dessa resultat 
förbryllade många då de motsade Chomskys teorier (idem:79). Tilltron till Chomsky var dock 
fortsatt stor och den ledde till att man tidigarelade engelskundervisningen i den svenska 
skolan. Man ansåg att man var tvungen att utnyttja den period då barn lär sig bäst. I Lgr 69 
introducerades engelska redan i klass 3 i grundskolan (ibid). I Uppsala startade man det sk. 
EPÅL-projektet (engelska på lågstadiet). Inom detta undersöktes effekterna av en tidig start. 
Experimentgruppen utgjordes av 24 klasser som började med engelska på vårterminen i klass 
1. Kontrollgruppens undervisning startade i årskurs 3 eller 4. Resultatet av undersökningen 
var att det inte förelåg någon mätbar skillnad i kunskaper när eleverna nått slutet av 
mellanstadiet. Slutsatsen man kunde dra av EPÅL-projektet var att det inte finns någon 
optimal ålder för inlärning av engelska om man i övrigt har samma förutsättningar. Här 
hänvisar Linnarud till en rapport av Holmstrand 1983, Engelska på lågstadiet (ibid). 
 

Undersökningar som har gjorts i modern tid visar att äldre inlärare snabbare får grepp om 
målspråkets syntax och fonologi än vad barn får. Dock är den snabbare inlärningstakten hos 
vuxna tydligast under de första månaderna av inlärningen, därefter är det ingen skillnad (ibid). 
 

Det finns vidare ett antal undersökningar som visar att det bara är barn som har påbörjat 
inlärningen före sexårsåldern som kan uppnå kompetens som infödda i ett främmande språk. 
Detta är särskilt markant vad gäller uttalet (idem:80). En sådan undersökning är den som 
utfördes av Seliger et al (1975). I undersökningen tillfrågades invandrare i USA och Israel 
bl.a. om de trodde att infödda talare av engelska respektive hebreiska brukade anta att de var 
infödda. Det man kom fram till var att de flesta som anlänt före nio års ålder ansåg sig tala 
språket utan brytning, medan de som anlänt efter sexton års ålder överlag ansåg sig ha en 
brytning. De som anlänt mellan tio och femton år intog en mellanställning. Nämnda 
undersökning byggde på självskattningar, men man har kommit fram till liknande resultat då 
infödda talare har fått bedöma invandrares uttal (Viberg, 1987:92f). 
 

Birger Thorén för fram en intressant synpunkt i Moderna språk. Han talar om “Den 
tacksamma elvaårsåldern”, och menar att elvaåringarna är särskilt lämpliga språkinlärare 
(Thorén, 1964:36). Dessa har uppnått en viss kognitiv mognad, samtidigt som de ännu inte 
har nått puberteten. De befinner sig i något slags harmoniskt tillstånd mellan barndomen och 
tonårsåren. Thorén anser att elvaåringarna är: “[…] öppna och naturligt glada och har ingen 
ömtålig självkänsla eller rädsla för att misslyckas” (idem:37). Om detta påstående stämmer 
borde man kanske tidigarelägga starten av undervisningen i främmande språk något år? 
 

4.2.2. Personlighet 

 

I detta avsnitt kommer jag att undersöka vad som utmärker en god språkinlärare. Nässtrand 
hänvisar i denna fråga till ett kanadensiskt forskningsprojekt på 1970-talet där man studerade 
betydelsen av olika personlighetsegenskaper för framgång i främmandespråksinlärning. Man 
gjorde klassrumsobservationer och djupintervjuer med särskilt framgångsrika språkinlärare 
(Nässtrand, 1987:38). I det följande kommer jag att presentera några av de slutsatser som man 
kom fram till. 
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Utåtriktade personer har en stor fördel, särskilt vid andraspråksinlärning i målspråkslandet. 
Detta beror på att de skaffar sig fler tillfällen att kommunicera och därmed får de också mer 
input (idem:38f). Man har dock inte entydigt kunnat bevisa att utåtriktade personer är bättre 
språkinlärare, men Strong (1983) föreslår en lösning på frågan. Han menar att utåtriktade 
personer är bättre på att kommunicera spontant i en naturlig inlärningssituation, men man har 
inga bevis för att de även skulle klara sig bättre på test av språkets formella aspekter 
(Linnarud, 1993:84).  
 

Ett annat personlighetsdrag som anses påverka språkinlärningen är benägenheten till att ta 
risker. Den som hela tiden kräver en garanti för att lyckas i sin kommunikation får inte 
mycket sagt. Att kommunicera på ett främmande språk är ju ett givande och tagande och det 
finns alltid en risk att fel kan uppstå. Som lärare är det viktigt att uppmuntra eleverna till att 
våga ta risker, eftersom problemet ofta är att de inte vågar göra detta (idem:85). Angående 
benägenheten till att ta risker och att “göra bort sig” hänvisar Nässtrand till den amerikanske 
forskaren Guiora som gjorde ett experiment där han undersökte effekten av alkohol på vuxnas 
uttalsförmåga. Experimentet gick till som så att 87 manliga collegestudenter fick inta olika 
mängder alkohol och därefter göra uttalsprov där de imiterade bandinspelningar av ett för dem 
okänt språk (Nässtrand, 1987:39). Resultatet av Guioras försök framgår av följande:  
 

One and a half ounces of alcohol produced significantly higher pronunciation scores than no alcohol, 
while two and a half ounces of alcohol produced significantly lower pronunciation scores than no alcohol 
(ibid). 
 

Guiora förklarar utfallet av experimentet med att en liten mängd alkohol löser hämningar 
(ibid). Av ovanstående resultat att döma kan man naturligtvis inte dra slutsatsen att man skall 
förse språkinlärare med alkohol för att de ska prestera ett bättre uttal. Däremot är det oerhört 
viktigt att som lärare tänka på att skapa en tillåtande atmosfär i klassrummet, där det är tillåtet 
att “göra bort sig” (Linnarud, 1993:86). Vidare har individens självkänsla och självförtroende 
stor betydelse för språkinlärningen. Har man dessa egenskaper som inlärare är man antagligen 
mindre rädd för att göra fel och är mer benägen att kommunicera när man ställs inför 
oväntade eller obekanta situationer (Nässtrand, 1987:39). Som lärare har man en viktig 
uppgift att uppmuntra och hjälpa eleven att bygga upp sitt självförtroende (ibid).  
 
Guiora betonade även empatins betydelse vid språkinlärning. Han anser att förmågan till 
inlevelse i andra människors tankar och känslor är av stor vikt och underlättar denna. Särskilt 
uttalet underlättas (ibid). Linnarud anser också att empati är en viktig faktor vid 
språkinlärning: “I kommunikation måste man kunna tolka meddelanden utifrån kunskap om 
den andra partens sinnesstämning. För att kommunicera på ett tillfredsställande sätt måste vi 
kunna gå utanför vårt egos gränser” (Linnarud, 1993:87f).  
 

Slutligen har även toleransen för oklarheter och tvetydighet en betydelse vid språkinlärning.  
Som språkinlärare måste man acceptera att allt inte är klart och enkelt. Har man en tolerant 
hållning mot det nya språket är det lättare att hitta på nya och kreativa uttryckssätt utan att 
irriteras över undantag och motsägelsefull information (idem:88). Jag vill sammanfatta detta 
avsnitt med ett citat av Linnarud som mycket väl belyser de egenskaper en god språkinlärare 
bör ha:  

Utåtriktade, orädda, empatiska personer med god självuppfattning och som tål viss osäkerhet verkar vara 
bra språkinlärare. De skall även våga ta risker och satsa även om de inte kan så mycket (ibid). 
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4.2.3. Förmåga 
 
Oavsett ålder och olika personlighetsdrag kvarstår dock det faktum att vissa människor har 
större språkförmåga än andra. Carroll (1981) kategoriserar språkinlärningsförmågan på 
följande sätt: 
 
Fonetisk förmåga:   förmågan att skilja mellan olika ljud och att härma dem. 
Grammatisk känslighet: medvetenheten om det egna språkets strukturer och 

grammatiska funktioner. 
Minne:   förmågan att lära sig en roll eller memorera något. 
Induktiv språkinlärningsförmåga: förmågan att dra slutsatser och komma fram till en mening 

genom en process (Linnarud, 1993:89).  
 

Angående begåvningens betydelse för språkförmågan säger man som följer i ett  
kommentarmaterial till Lgr 80, Undervisning i främmande språk:  
 

Ingen torde förneka att elevers allmänna begåvning, den som mäts i IQ, spelar stor roll för deras förmåga  
att lära sig ett främmande språk i skolan. Det är dock inte en självklarhet att begåvningen är relaterad till  
språkinlärningen som sådan utan mer till förmågan att dra nytta av en undervisning som  
utformats just för elever med god allmänbegåvning, analytisk förmåga mm. (Eriksson, 1990:45).  
 

Mc Donough har kommit fram till liknande slutsatser då han hänvisar till forskning kring  
undervisning i franska som bedrivits i USA och Kanada (Mc Donough, 1986:140f).  
 

Peter Skeehan (1986) undersökte soldater som lärde sig främmande språk och kunde urskilja 
tre typer av framgångsrika inlärare. Dessa var:  
 

1) de som förlitade sig till största delen på sitt minne. De här personerna var ofta yngre och 
behövde inte nödvändigtvis vara känsliga för språkets grammatiska element.  

 

2) de analytiska inlärarna. Dessa var ofta äldre, och hade generellt sett sämre minne än den 
första gruppen, men detta kompenserades av en större grammatisk medvetenhet.  

 

3) de inlärare som både hade bra minne och en stor grammatisk förmåga.  

 
Skeehan kunde genom sin undersökning konstatera att det finns två komponenter i begreppet 
språklig förmåga: en minnesbaserad, och en som är rent språkligt baserad. Brist på den ena 
komponenten kan kompenseras av den andra, och det räcker att man besitter den ena 
förmågan för att bli en framgångsrik språkinlärare (Cook, 1991:77).  

 

Gardner (1979) kunde konstatera att “språkbegåvning” mätt med MLAT (ett språktest) hade 
stor betydelse när det främmande språket lärdes in i skolan utan direkt kontakt med 
målspråkskulturen, medan det visade sig ha mindre betydelse när språket lärdes in i 
målspråkslandet. I dessa fall var det snarare inlärarens attityder till målspråkskulturen som var 
den avgörande faktorn (Viberg, 1987:98). 
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En aspekt av den språkliga förmågan är distinktionen mellan en fältberoende och en  
fältoberoende kognitiv stil. Denna innebär i korthet skillnaden mellan holistiskt och analytiskt  
lagda inlärare. De fältberoende inlärarna ser först och främst till helheten, medan de 
fältoberoende inlärarna ser till de enskilda delarna som helheten är uppbyggd av. En hypotes  
är att de analytiskt lagda inlärarna främst kommer till sin rätt i ett klassrum, medan de med  
holistisk inriktning skulle fungera bättre i en naturlig språkomgivning. Man har dock ännu  
inte kunnat fastslå om det förhåller sig på detta vis. Dessutom är det mest troligt att alla  
människor har drag av båda inriktningarna, och att ingen är renodlat analytiskt eller  
holistiskt lagd (Tornberg, 1997:18).  
 
4.2.4.    Motivation 
 
Motivationen för att lära sig ett främmande språk kan i många fall vara den avgörande faktorn 
för om man lyckas eller inte. Detta påstår i alla fall Nässtrand i sin uppsats på sidorna 39-41. 
Och jag är beredd att hålla med honom, personligen har motivationen spelat en mycket stor 
roll i min egen språkutveckling.  
 
Bruner (1971) framhåller betydelsen av en hög inre motivation. Elevernas studier bör bygga 
på deras behov och intressen. I botten av denna inre motivation ligger en äkta nyfikenhet, som 
är själva drivkraften för all inlärning (Ericsson, 1989:141).  
 

Kanadensarna Gardner och Lambert skiljer mellan två typer av motivation: instrumentell, 
vilken innebär att inläraren vill lära sig ett språk för att få en viss anställning, eller för att det 
skulle underlätta yrkeskarriären, och integrativ, vilken innebär att man vill lära sig det 
främmande språket för att bättre förstå respektive lands kultur och folk och givetvis för att 
kunna kommunicera med människor som talar språket (Nässtrand, 1987:40). Lambert ansåg 
att den integrativa motivationen var den viktigaste, och en del forskare dristade sig till att 
påstå att den rentav är nödvändig för en lyckad språkinlärning. Meningarna går isär huruvida 
den integrativa motivationen är viktigast eller ej, men det förefaller vara mest troligt att båda 
motivationstyperna kan finnas hos en och samma inlärare (Linnarud, 1993:90f).  
 

Vad gäller motivationens roll för främmandespråksundervisningen i klassrummet är det svårt 
att klart definiera denna. Det man kan konstatera är dock att den integrativa motivationen här 
spelar en mindre framträdande roll, och detta faller sig ju naturligt då eleverna inte vistas i 
målspråkslandet i fråga (Nässtrand, 1987:40). Så här säger Mc Donough angående 
motivationens betydelse: “Som på så många andra områden är dock den sporre som 
framgången ger den mest betydelsefulla variabeln” (Mc Donough, 1986:165). Här kan man 
fråga sig vad som är orsak och vad som är verkan. Lyckas en elev på grund av hög motivation 
eller stärks motivationen av framgång? Så här svarar Ellis på denna fråga:  
 

Motivation can result from learning as well as cause it. Furthermore, motivation is dynamic in nature; it is 
not something that a learner has or does not have but rather something that varies from one moment to the 
next depending on the learning context or task (Ellis, 1997:76). 

 

Detta citat belyser i min mening mycket väl vad motivation handlar om! Även Ericsson 
diskuterar vad man som lärare kan göra för att stärka elevernas motivation. Han menar bl.a. 
att lärarens engagemang inför sitt ämne har stor betydelse. Vidare anser han att läraren bör 
uppmuntra elevernas specialintressen, variera arbetssätt och låta dem vara delaktiga i 
planering, uppläggning och utförande av olika arbetsområden. Allt detta skapar intresse och 
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glädje hos eleven (Ericsson, 1989:75f). Det verkar alltså som att man kan dra slutsatsen att 
elevaktivitet ökar motivationen. Språklärare har givetvis en viktig uppgift i att skapa ett 
intresse för målspråkslandet, dess kultur och människor. Läraren kan visa videofilmer, låta 
eleverna lyssna på musik, och tillhandahålla tidningar och tidsskrifter mm. från det aktuella 
landet för att bara nämna några saker. Allt detta anses öka elevernas motivation (idem:142). 
 
4.2.5. Attityder 
 
Gardner och Lambert gjorde i sina tidigare arbeten (t.ex. 1959) ingen tydlig åtskillnad mellan 
motivation och attityd. Attityder påverkar motivationen, men de har också ett eget värde i 
språkinlärningsprocessen. Studier av engelsktalande som lärde sig franska i Kanada visade att 
en positiv inställning till fransktalande personer påverkade inlärningen positivt (van Els m fl 
1984). Cooper och Fishman (1977) upptäckte däremot inga eller mycket svaga samband 
mellan attityder till engelsktalande hos israeler och deras framgång vid inlärning av engelska. 
Förklaringen kan i detta fall sökas i att de engelsktalande som lär sig franska i Kanada lever i 
närkontakt med fransktalande. När målspråkstalarna befinner sig längre bort har det inte så 
stor betydelse vad man tycker om dem (Linnarud, 1993:91f).  
 
Elevernas val av språk i skolan påverkas av deras attityder. Många elever ger som motivation 
till varför de har valt att läsa franska att det är ett “vackert språk”. När det gäller tyska är det 
andra faktorer, kanske främst instrumentella som är avgörande (idem:92). 
 

Man har kunnat konstatera att elevernas inställning till landet där målspråket talas och dess 
invånare har betydelse för inlärningen (ibid). Viberg deltar i diskussionen om attitydernas 
betydelse för språkinlärning när han hänvisar till en undersökning utförd av Gardner och 
Lambert i Kanada där man mätte språkinlärares motivation och deras attityd till den egna 
kulturen såväl som till målspråkstalare, (i detta fall rörde det sig om engelsktalande som lärde 
sig franska). Resultatet av undersökningen visade att den viktigaste typen av attityder var 
inlärarens inställning till medlemmar av målspråkskulturen (Viberg, 1987:102ff). Även 
inlärarens inställning till den egna gruppen har betydelse för förmågan till effektiv 
språkinlärning. Om den egna gruppen uppfattas som “bättre” eller “sämre” påverkar det viljan 
att ta kontakt med andra grupper (idem:102). Attityder finns emellertid även inom andra 
områden.  
 
Lärare påverkar elevernas prestationer med sina attityder. Vissa forskare (se Tucker & 
Lambert 1973) vill göra gällande att lärarens attityder är oerhört viktiga för resultatet av 
inlärningen. Lärare kan ha olika förväntningar på eleverna beroende på deras etniska 
ursprung. Detta är något som exempelvis Jackson och Costa visar i en undersökning från 1975 
i vilken läraren visade sig vara mera uppmuntrande och berömmande mot engelsktalande 
elever än mot spansktalande elever (Linnarud, 1993:93). 
 
Vidare anses föräldrarnas attityd till språket ha påverkan på elevernas resultat. Stern (1967) 
visade att föräldrarnas attityd till det walesiska språket påverkade barn i walesisktalande 
skolor. Man kunde dra slutsatsen att barn till positiva föräldrar klarade sig bättre än de med 
negativa föräldrar (ibid). Slutligen har även kamrater påverkan på inlärningen. Är det “inne” 
att lära sig ett visst språk går det lätt, är det däremot “ute” påverkar det hela gruppens resultat. 
Alltså spelar grupptrycket en viss roll för elevernas språkinlärning (ibid).  
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4.2.6. Skolmiljön 
 
Klassrumsmiljön har stor betydelse för hur eleverna trivs och presterar på språklektionerna. 
Hur läraren agerar är ytterst styrt av dennes människosyn. Utgår man exempelvis ifrån att 
eleverna vill arbeta så lite som möjligt leder denna syn till att belöningar och straff 
förekommer i stor utsträckning. Om man sätter lärarens och elevernas inbördes relationer i  
centrum leder detta förhoppningsvis till ett gott emotionellt och socialt klimat (Ericsson, 
1989:136). Vidare säger Ericsson:  
 

Eleverna är mer benägna att acceptera lärares och ledares påverkan, om social harmoni råder. Belöning, 
straff, hot eller yttre kontroll är inte nödvändiga för att barnen skall anstränga sig. Måluppfyllelse, 
självkontroll och engagemang i aktiviteterna är drivkraft nog. Genom att människor får förverkliga sig 
och känner framgång i arbetet skapas självförtroende (idem:136f).  
 

Ett sätt att skapa ett positivt klimat i klassrummet kan vara att eleverna får arbeta mycket 
tillsammans. Samarbete stärker gruppkänslan och aktiverar samtliga elever. Elevaktiviteten är 
i sin tur en förutsättning för att kunskapstillägnelse skall kunna ske och leder på sikt till bättre 
resultat (idem:144). Detta påstående styrks även av Tornberg då hon hänvisar till Skolverkets 
rapport nr 95 (1996), Utvärdering av den reformerade gymnasieskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen. I denna rapport granskar man undervisningsprocessen i främmande språk, 
och konstaterar att de flesta språkklassrum i gymnasieskolan fortfarande styrs till stor del av 
läraren och läroboken (Tornberg, 1997:48). Dock finns det undantag: “I de klassrum där 
eleverna däremot är delaktiga både när det gäller innehåll och arbetssätt och där de ofta får 
arbeta i smågrupper uppstår enligt rapporten stor elevaktivitet, ökat självförtroende och en 
positiv anda” (ibid). Om man skall tro det som tidigare sagts tycks det som om elevaktivitet 
och samarbete är nyckelord för att skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet.  
 
4.3. Ordinlärning 
 
I följande avsnitt belyser jag ordinlärning som ett språkligt begrepp. Jag ställer mig frågan vad 
det egentligen handlar om, vilka faktorer har betydelse när man skall tillägna sig ord, och hur 
lär man sig ord på bästa möjliga sätt? Jag har valt att ta upp några viktiga aspekter såsom 
olika kommunikations- och inlärningsstrategier. Vidare redogör jag bl.a. för minnets 
betydelse och ordböckers betydelse. Innan jag börjar min genomgång vill jag lyfta fram ett 
citat som betonar vikten av ett rikt ordförråd: 
 

Att ge eleverna ett så omfattande och väl behärskat ordförråd, som timplanen möjliggör, 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).  

 
 
4.3.1. Allmänt om ordinlärning 
 
Ordinlärning utgör en central del av språkundervisningen. Trots detta anser många att 
kunskapen om hur man på ett systematiskt sätt bearbetar nya ord och uttryck fortfarande är 
relativt liten. Så här uttrycker sig Nässtrand i denna fråga: “Tyvärr har dock den tidigare 
fixeringen vid grammatik- både bland lärare och forskare - lett till att metodiken för 
ordkunskapsuppbyggnad fortfarande är sorgligt underutvecklad” (Nässtrand, 1987:52).  
Under 1980-talet kunde man dock börja skönja ett ökande intresse för ordinlärning, innan 
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hade man betraktat tillägnandet av ord och uttryck som något som kom automatiskt, 
ostrukturerat och intuitivt (Fox, 1996:8). I följande avsnitt kommer jag att behandla de 
vanligaste strategierna för kommunikation som språkinlärare använder sig av.  
 
4.3.2. Kommunikationsstrategier 
 
Termen kommunikationsstrategi användes för första gången av Larry Selinker i hans artikel 
“Interlanguage” från 1972. Med denna term menas de olika medel som en person tar till hjälp 
för att kommunicera då språket inte räcker till. Man har inte de rätta orden och uttrycken för 
att säga det man vill och måste då ersätta denna brist på något sätt för att göra sig förstådd 
(Nässtrand, 1987:41). Tornberg presenterar nedanstående kommunikationsstrategier:  
 
Omskrivning: Man beskriver eller definierar ett ord som man saknar (milk = a drink you 

get from the cow). 
Parafras: Man säger det man vill med en annan konstruktion (man ist ausgestoßen = 

wenn man allein ist, wenn alle anderen mit einander sprechen, nur man 
selbst ist allein). 

Transfer: Påverkan från modersmålet eller andra främmande språk (Je sais Jean /från 
engelskan I know Jean/ korrekt Je connais Jean). 

Foreignizing: Man gör engelska/franska/spanska/tyska ord av ett ord i modersmålet 
(utstött = ausgestotten). 

Översättning: Man översätter ordet från modersmålet till målspråket (‘smörfluga’/från det 
engelska ordet “butterfly”/). 

Ordbildning: Man bildar nya ord på målspråket med hjälp av ord man redan kan (‘Air 
ball’ istället för “balloon”) (Tornberg, 1997:44). 

 

Ytterligare exempel på kommunikationsstrategier är: reduction strategies och  
achievement strategies. De förra innebär strategier där man undviker svåra ord och  
grammatikmoment, b.la. “topic avoidance” (att undvika ord man inte kan),  
och “message reduction”, (att uttrycka sig vagt). Den senare kategorin innefattar strategier  
där man till varje pris vill få fram sitt budskap. Exempel på dessa är: “foreignizing”,  
omskrivning, osv., (se ovan), “language switch”, vilket innebär att man tar till ett  
annat språk och slutligen kan det även röra sig om att använda sig av gester och kroppsspråk  
(Ericsson, 1989:173). 
 
4.3.3.    Inlärningsstrategier 
 
Alla som lär sig ett språk använder sig av olika strategier för att lära sig det främmande  
språkets system så fort som möjligt. En bra inlärare använder sig av sina strategier på ett  
effektivt sätt. Linnarud hänvisar till Cohen (1991) som betonar vikten av att analysera olika  
strategier för inlärning av främmande språk. Genom att göra detta kan läraren hjälpa eleven  
att förstå hur han eller hon bäst lär sig. Den inlärare som har insikt i olika inlärningsstrategier  
förstår bäst hur inlärning går till. Allt för mycket tid blockeras i klassrummet av onödiga och  
t.o.m. förhindrande aktiviteter (Linnarud, 1993:93). Så här säger Per Malmberg i  
Undervisning i främmande språk:   
 

Om man kan identifiera olika inlärningsstrategier och de eventuella brister som dessa strategier är  
behäftade med, kan man tänka sig att man kan bygga upp inlärningsgångar som effektivare och snabbare  
leder fram till mer funktionella språkkunskaper (Malmberg, 1990:35). 

 

21
 



O’Malley och Chamot (1990) gör följande indelning av inlärningsstrategier: kognitiva,  
metakognitiva och socio-affektiva (Tornberg, 1997:20f). Som kognitiva räknas de strategier vi  
använder oss av då vi: “löser problem genom att analysera dem, bearbeta dem och införliva  
den nya kunskapen i vår redan existerande kunskap” (Tornberg, 1997:21). Till denna grupp  
hör: repetition, översättning, gruppering, anteckningar, slutledning, problemformulering,  
hypotes och testning. Som metakognitiva räknas de strategier där inläraren på ett medvetet  
plan använder sin kunskap om inlärningsstrategier. De metakognitiva strategierna kan sägas  
ha en “självreglerande” funktion, exempel på dylika strategier är när man rättar sig själv,  
och när man bedömer sin egen arbetsinsats i relation till de mål man satte upp (ibid).   
Den socio-affektiva kategorin inbegriper de strategier som en inlärare använder i interaktion 
med andra, några exempel är: samarbete, att be om hjälp och att ge feedback till andra (ibid).  
 
4.3.4. Ordböckernas betydelse 
 
I nedanstående citat där Fox hänvisar till Sheerin (1989) belyses mycket väl ordböckernas 
betydelse:  
 

[…] effective dictionary use is particularly important for language learning […] few students know how 
to unlock the key to the wealth of information on grammar, pronunciation, and usage contained in a good 
student’s dictionary […] This is a great pity as a good dictionary […] is something that students can use 
long after their English course is finished to enable them to continue learning more about English (Fox, 
1996:96).  

 

Ovanstående citat är hämtat från engelska förhållanden, men kan givetvis appliceras på 
svenska elever. Numera finns det en mängd ordböcker på marknaden. I och med den snabba 
datoriseringen finns ordböcker i CD-ROM format och som PC-program. Detta underlättar 
givetvis för användaren. Ordböckerna innehåller bl.a. information om hur ord och uttryck 
används, anvisningar om ordens “grammatik” och uttal (idem:9). Cook anser att ordbokens 
ordförklaringar är överlägsna styckeordbokens. I den senare finns det bara en förklaring som 
är speciellt avsedd för just den text eleven arbetar med (Cook, 1996:56). Thorén säger 
följande angående användandet av ordböcker i undervisningen i främmande språk:  
 

[…] 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; ett billigare sätt att bevara åtminstone något av det i skolornas 
språkundervisning och elevernas språkkunskaper nedlagda kapitalet kan svårligen tänkas (Thorén, 
1964:58f). 

 

Thorén anser vidare att klassbiblioteket borde tillhandahålla enspråkiga ordböcker, dessa 
skulle kunna utnyttjas för fritidsläsning och olika former av fri skrivning av eleverna i de övre 
årskurserna (idem:59). 
 
Tornberg anser inte att användandet av olika kommunikationsstrategier, t.ex. att gissa sig till 
betydelsen av ord i en text utesluter användandet av lexikon. Hon menar i stället att en 
kombination av de båda metoderna borde leda till optimal förståelse. Tornberg anser dock att 
eleverna i så stor utsträckning som möjligt skall vara självständiga gentemot ordlistor och 
ordböcker. Detta sparar tid och leder till att de lär sig att förlita sig på sig själva (Tornberg, 
1997:100).  
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4.3.5.    Hur ordinlärning går till 
 
En mängd faktorer spelar in vid inlärning av nya ord, av dessa nämner Fox följande:  
motivation, aktivitet, system, sammanhang, association, repetition, nyfikenhet och  
medvetenhet (Fox, 1996:11). Han ställer sig frågan hur man som lärare kan skapa motivation  
hos eleverna när dessa kan ha helt olika motiv för att studera språk, vidare frågar han sig hur  
man kan skapa meningsfulla klassrumsaktiviteter. Exempelvis föreslår han övningar som tar  
vara på den gemensamma kunskapen i gruppen, brainstorming i par och smågrupper osv.  
(idem:12).  
 

Fox anser också att inlärningen underlättas om orden är grupperade i semantiska fält: “Genom  
att skapa struktur och gruppera i ordfält underlättar vi inlärningen. Vi försöker skapa en bild  
av helheten genom delarna. Struktur är ett bra stöd för minnet och dess sökprocesser”  
(idem:13). Exempel på ordfält kan vara alla ord för färger, frukt och grönsaker mm.(ibid). 
 
Bousfield (1953) gjorde ett experiment med sk. associationscluster där det visade sig att  
försökspersonerna kunde återge många fler ord när orden grupperades i cluster  
med något gemensamt särdrag (Mc Donough, 1986:73). Mc Donough diskuterar vidare  
lärarens uppgift mot bakgrund av dessa fakta och konstaterar att denna består i att hjälpa  
eleven att själv upptäcka strategier för att organisera sin kunskap (idem:82).  
 
Katona har i ett antal försök funnit att inlärning genom förståelse är överlägsen  
inlärning genom memorering. I de fall där försökspersonerna hade fått memorera materialet  
många gånger visade det sig att de visserligen kunde återge de rätta svaren snabbare direkt  
efter inlärningstillfället, men behållningen av det de pluggat in var dålig. Inlärning  
genom förståelse däremot resulterade i en något långsammare återgivning av de rätta  
svaren omedelbart efter inlärningstillfället, men i gengäld var behållningen mycket god 
(Ericsson, 1989:84).  
 

Slutligen vill jag bara lyfta fram ett påstående av Lena Börjesson i Nya erfarenheter i 
språkundervisningen: “[…] det bästa sättet att skaffa sig ett stort ordförråd är att läsa och 
lyssna så mycket som möjligt på språket i fråga. Med andra ord, det behövs ‘input’, massor av 
‘input’!” (Börjesson, 1995:92). Det är ju detta ordinlärning i grund och botten handlar om, 
oavsett vilken teknik man använder sig av; att utsätta sig för riklig input.  
 

4.3.5.1. Minnets betydelse 
 
Tornberg ägnar ett avsnitt åt ordinlärning där hon bl.a. diskuterar olika begrepp som  
har med minnet att göra (Tornberg, 1997:95-105). Hon hänvisar till den befintliga  
minnesforskningen, t.ex. Baddeley 1990, och Nilsson 1994 och tar elevers “listpluggande” av  
glosor som utgångspunkt för sin diskussion. Hon ställer sig frågan hur det kommer sig att  
elever, trots att de lägger ner åtskilliga timmar på glosinlärning, inte upplever sig ha ett  
tillräckligt stort ordförråd (idem:95). Det hon kommer fram till är att ordinlärningen skulle  
underlättas avsevärt om orden lärdes in i sitt textsammanhang, eller om eleven skapar egna  
meningar där orden ingår (idem:97). Ifall den egna texten består av ordlistan med ord som  
saknar sammanhang och om eleven inte har knutit en personlig mening till orden är risken  
stor att de glöms bort lika fort som de har lärts in, och således är inlärningen inte till någon  
nytta (ibid).  
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Nedan presenterar jag en känd minnesmodell som utarbetats av Atkinson & Shiffrin. 
Modellen innehåller tre olika typer av minneslager: 
 

sensoriskt minne Specifikt för olika sinnesmodaliteter som syn och hörsel. Rikt på 
obearbetad information. Varaktighet: upp till 1 sekund. 

arbetsminne På denna nivå sker den aktiva bearbetningen, t.ex.  
(alternativt    vid tolkningen av ett yttrande. 
korttidsminne) Varaktighet: högst 30 sekunder, om inte någon form av upprepning 

utnyttjas. 
långtidsminne Det permanenta, inaktiva lagret ur vilket information plockas fram vid 

behov (Viberg, 1987:22). 
 

Långtidsminnet innehåller även olika former av kunskap, exempelvis finns den  
lexikala och grammatiska kunskapen lagrad där. Inom detta minneslager brukar man  
dessutom skilja mellan det episodiska och det semantiska minnet. Det förra aktiveras när vi  
minns en händelse som vi själva varit med om, exempelvis en resa. Det senare innehåller  
generella faktakunskaper som lagrats i någon slags språklig form, dessa behöver dock inte  
vara förknippade med någon specifik upplevelse (idem:23). I detta sammanhang vill jag  
nämna en annan intressant aspekt av hur minnet fungerar. Cook redogör för en sk.  
articulatory loop, vilken innebär den tid som man repeterar exempelvis ett telefonnummer  
högt för sig själv för att man inte skall glömma bort det. Hon påstår att ju snabbare en person  
kan repetera något för sig själv, desto mer kan man komma ihåg, alltså styrs  
minneskapaciteten av hur snabbt man kan uttala det man försöker komma ihåg. Likaså påstår  
Cook att längre ord är svårare att komma ihåg än kortare därför att de tar längre tid att uttala 
(Cook, 1991:51). 
  
4.3.5.2. Inkodning, lagring, framplockning 
 
Så här säger Tornberg angående den mentala process som ordinlärning utgör: 
 

[…] ordinlärning är en kreativ process med flera steg. Orden måste för det första kodas in på ett medvetet 
sätt för att sedan kunna plockas fram igen. För det andra måste orden analyseras i sitt sammanhang för att 
man skall kunna förstå hur de skall användas i nya former och nya sammanhang (Tornberg, 1997:100). 

 
Det vi vill kunna minnas på lång sikt måste medvetet kodas in i långtidsminnet. Efter denna 
inkodning lagras det inkodade tills vi behöver plocka fram kunskapen igen. Framplockningen 
kan sägas vara en rekonstruktion av inkodningen genom att vi aktiverar de ledtrådar som vi 
använde oss av vid inkodningen (idem:96). Exempel på ledtrådar kan vara associationer, 
bilder, känslor och upplevelser (Börjesson, 1995:88).  
 
Tornberg beskriver vidare hur själva inkodningsprocessen går till, (i detta fall rör det sig om 
att komma ihåg ett telefonnummer). Vid inkodningen är det effektivt att “haka upp” det man 
vill minnas på olika ledtrådar. Det underlättar om ledtrådarna är av personlig art. När man 
memorerat sin “personliga kod” ett antal gånger blir kunskapen automatiserad. Den övergår 
från det personliga, episodiska minnet till det semantiska minnet där den förvandlas till ett 
faktaminne (Tornberg, 1997:96f).  
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Minnesforskare har genom olika försök kommit fram till att mängden av bevarad kunskap är 
beroende av hur djupt den har bearbetats under inlärningen (Bergström, 1995:13). Viberg 
talar om begreppet bearbetningsdjup (Viberg, 1987:23). Exempelvis har man kunnat visa 
experimentellt att försökspersoner kommer ihåg ord mycket bättre om de får utföra vissa 
uppgifter med orden samtidigt som de presenteras. Dessutom har det visat sig att man minns 
ord ungefär tre gånger bättre om man får besvara frågor om deras betydelse än om man får 
besvara frågor om deras fysiska form (t.ex. om de är skrivna med stora eller små bokstäver) 
(ibid).  
 

4.3.5.3. Passivt och aktivt ordförråd 
 
Inom språkinlärningsforskningen gör man en distinktion mellan ett passivt ordförråd och ett 
aktivt. Man anser att man måste skilja på de ord som inläraren enbart förstår och de som han  
aktivt kan använda. Tornberg använder begreppet ordförståelse i stället för passivt ordförråd, 
då all forskning tyder på att ordförståelsen är allt annat än passiv. Ordförståelse är i likhet med 
läsförståelse präglat av en växelverkan mellan bottom up- och top down- processer (Tornberg, 
1997:98). Den förra innebär den rent tekniska avkodningen av ljud- och  
bokstavskombinationer, den senare innebär att läsaren även använder sig av sina förkunskaper 
(idem:77f).  
 

Vad gäller antalet ord som olika talare kan använda aktivt har man under senare år konstaterat 
att detta är mycket större än vad man tidigare trott (Aitchison 1996). En engelskspråkig 
trettonåring kan i genomsnitt omkring 20 000 ord! En femåring kan cirka 5000 
ord och lär sig 10 nya ord per dag upp till 20-årsåldern. Inlärningen tycks nå en topp i 12-13-
årsåldern (idem:99).  
 
4.3.5.4.        De sju intelligenserna 
 
Som vi har sett i ett tidigare avsnitt (se 4.3.5.2.) måste ord för det första medvetet kodas in för 
att kunna plockas fram senare, för det andra måste de analyseras i sitt sammanhang för att 
man skall förstå hur de kan användas i andra former och sammanhang (Tornberg, 1997:100). 
Tornberg anser att lärare måste delge sina elever det de vet om minnet och ge dem sådana 
uppgifter, övningar, prov o.dyl. som gör att de måste gå igenom inlärningsprocessens alla steg 
(ibid). I denna process kommer varje elev att använda sin egen personliga inlärningsstil. 
Vidare hänvisar Tornberg till Howard Gardners sju intelligenser, vilka är avgörande för den 
inlärningsstil varje elev kommer att använda sig av. Dessa är som följer:  
 

• lingvistisk/språklig intelligens 
Den lingvistiskt intelligente eleven skulle antagligen skriva egna meningar, egna historier, 
göra ordsketcher o. dyl. som stöd för sin inkodning (Tornberg, 1997:101). 
 

• logisk-matematisk intelligens 
Den logiskt-matematiskt intelligente antas göra systematiska ordlistor och ordprogram på 
datorn, dra slutsatser och paralleller mellan ord, kort sagt experimentera med orden (ibid). 
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• visuell-spatial intelligens 
Den visuellt-spatialt begåvade skulle kanske använda en kombination av ord och bild, 
mindmaps, färg eller grafik (ibid). 
 
• musikalisk intelligens 
Den musikaliskt intelligente kan tänkas använda sig av musik som stöd för minnet. Detta kan 
exempelvis ske genom att rappa och rimma (ibid). 
 

• kroppslig-kinestetisk intelligens 
Den kroppsligt-kinestetiskt intelligente eleven kan förknippa orden vid inkodningen med 
någon kroppsrörelse eller genom att dramatisera (ibid).  
 

Utöver dessa fem intelligenser tar ovan nämnda författare upp ytterligare två: interpersonell 
eller “social” intelligens och intrapersonell eller “intuitiv” intelligens. Elever i den förra 
kategorin lär sig bäst i grupp, medan elever i den senare föredrar att arbeta på egen hand. 
Tornberg påpekar att det är ytterst sällsynt att en elev renodlat tillhör en enda intelligenstyp, 
de flesta människor har inslag av flera intelligenser och kan därför arbeta på olika sätt (ibid). 
 

4.4. Förkunskapernas betydelse vid ordinlärning 
 
I detta avsnitt behandlar jag förkunskapernas betydelse vid tillägnandet av ord. Jag ställer mig 
frågan om förkunskaperna är en viktig komponent i språk- och ordinlärningen, och hur man i 
så fall skulle kunna använda sig av dessa då man studerar ett nytt språk.  
 
Följande citat belyser mycket väl förkunskapernas betydelse: “En förutsättning för inlärning 
är att ny kunskap hakas på den kunskap och den erfarenhet en individ redan har” (Bergström, 
1995:2). Av detta uttalande att döma är förkunskaperna en förutsättning för att man skall 
kunna tillägna sig ny kunskap.  
 
Tornberg anser att läraren bör presentera texter så att eleverna lär sig att utnyttja sina 
förkunskaper. Hon förmodar att det är effektivare att lära dem hur de kan ta hjälp av sina 
förkunskaper och av sammanhanget för att förstå orden i en text än att lära dem ett fastslaget 
“centralt ordförråd” (Tornberg, 1997:78, 98f). Vidare menar hon att eleven måste komma till 
insikt om att man inte behöver förstå varje ord för att få ut det viktigaste av en text 
(idem:100). Författaren listar därefter upp några viktiga förkunskaper som man kan tänkas 
använda sig av då man lär sig ett främmande språk. Hon gör en uppdelning mellan språkligt 
bundna respektive språkligt obundna förkunskaper (idem:78). Den förstnämnda gruppen 
utgörs av följande: 
  
♦ 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 
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Den andra gruppen består av: 
 
♦ Kunskaper om ämnet 
♦ Kunskaper om textsorten  
♦ Förståelse av sammanhanget  
♦ Kunskaper om logiska sammanhang   
♦ Att kunna tolka siffror och bilder 
 
Tornberg diskuterar också transferns roll för de språkliga förkunskaperna. Som jag har nämnt 
i ett tidigare avsnitt av denna uppsats är transfer påverkan från modersmålet (se 4.3.2.). 
Hittills är det främst den negativa transfern, även kallad interferens, som har 
uppmärksammats av språkforskningen. Denna föreligger då modersmålet och det främmande 
språket skiljer sig åt. Under senare år har man dock börjat intressera sig för den positiva 
transfern som en språklig förkunskap, denna uppstår när modersmålet och det främmande 
språket liknar varandra. Man har kunnat bevisa, tvärt emot vad man tidigare trott, att den 
positiva transfern är särskilt vanlig. Eleverna bör alltså göras uppmärksamma på likheterna 
mellan modersmålet och det främmande språket och utnyttja dem som förkunskaper 
(idem:63). 
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5. RESULTAT AV UNDERSÖKNING 
 
Jag har undersökt de fem första kapitlen i tidigare nämnda läromedel. Anledningen till att jag 
begränsar mig på detta sätt är en fråga om tid, det skulle bli alldeles för tidsödande och 
omfattande att gå igenom alla kapitel i alla böcker. I min redogörelse ger jag en kortfattad 
beskrivning av de olika kapitlens innehåll i textboken samt av några övningar i tillhörande 
övningsbok. Jag gör även en sammanfattning av innehåll och utmärkande drag i varje 
läromedel. Då målet med min undersökning är att granska hur man arbetar med ord har jag 
medvetet utelämnat de grammatiska övningarna. Dessa förtjänar en undersökning för sig. I 
något enstaka fall har jag dock berört någon grammatisk företeelse. Innan jag börjar med att 
redogöra för Chouette vill jag klargöra två saker. Först och främst; vad gäller 
källhänvisningarna till läromedlen har jag numrerat text- och övningsböckerna med nummer 1 
respektive två, samt lärarhandledningarna med nummer 3. Vidare; när jag skriver “övning” 
menar jag en övning i övningsboken.  
 

5.1. Chouette 
 
Övningarna till Chouette har en i min mening logisk uppbyggnad. De kommer i stort sett i 
samma ordning kapitel för kapitel. Bearbetningen av texten inleds oftast med en aktiv 
textförståelseuppgift, Tu as compris ? (Har du förstått?), och följs därefter av en serie 
övningar som bygger på texterna i textboken. Dessa övningar kallas Le texte. Övningarna är 
till en början textbundna för att så småningom bli allt “friare”. Ordarbetet ges stort utrymme i 
Chouette. I övningsboken introduceras nya ord under rubriken Les mots. Orden är grupperade 
i tematiska ordfält. Eleverna skall arbeta aktivt och självständigt med att slå upp, skriva och 
nöta in orden. Även här övergår övningarna från att vara textbundna till att successivt bli 
friare. I textböckerna finns det även ett antal bildordlistor, sk. Planches, vilka är kopplade till 
olika teman. Dessa skall eleverna använda sig av i det aktiva ordarbetet eller när de repeterar 
ord (Winblad m.fl. 3, 1997).  
 
5.1.1.    Chouette 1 
 
Kapitel 1: bokens första kapitel inleds med hälsnings- och avskedsfraser såsom: bonjour, au 
revoir etc. Kapitlet heter för övrigt passande nog Bonjour. Dessutom lär sig eleverna att tala 
om vad de heter; Je m’appelle…, och var de bor; J’habite à…(Winblad m.fl. 1, 1995:6ff). 
Övningarna 1-2 (Le texte) är dialoger där eleverna två och två skall träna på att hälsa på och 
säga adjö till varandra. Under rubriken Les phrases (fraserna) lär de sig att skriva ett antal 
uttryck. Dessa är: adjö, det är jag, hej!, hej då!, goddag, hur står det till?, jag mår bra, tack, 
vi ses i morgon och ursäkta (Winblad m.fl. 2, 2001:1ff).  
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Kapitel 2: texten utspelar sig i en tull. En familj skall resa hem från semestern i ett annat land 
och har olika saker med sig som de måste förtulla (Winblad m.fl.1, 1995:10ff). I Le texte skall 
eleverna två och två, eller fyra och fyra, träna in och spela upp dialogerna i textboken. De 
skall även lära sig att säga räkneorden 1-10 på franska. En skrivuppgift är övning 1 i Les 
mots, där b.la. följande ord bearbetas: en bil, ett bord, en cykel, en present, en resväska och en 
tavla (Winblad m.fl. 2, 2001:6f). I detta kapitel införs således en mängd vanliga substantiv. I 
samband med detta introduceras även en/ett, (un/une), samt maskulinum, le (un) och 
femininum, la (une). I en uttalsövning (Prononcez) lär sig eleverna den mycket viktiga regeln 
att man “går upp” med rösten när man ställer en fråga, medan man inte gör det vid ett 
påstående (idem:7, 10f).  
Kapitel 3: stycket behandlar de vanligaste husdjuren. Eleverna lär sig även att berätta lite om 
sig själva och sina husdjur (Winblad m.fl.1, 1995:14f). I Le texte skall eleverna låtsas att de är 
Patrick (textens huvudperson) och berätta om sig själva med hjälp av fyra bilder och tolv 
stödord. Vidare lär de sig att använda viktiga fraser såsom: Tu t’appelles comment ? (Vad 
heter du?), Tu habites où ? (Var bor du?) och Tu as quel âge ? (Hur gammal är du?) I en 
räkneövning (Comptez) bearbetas räkneorden 11-20 (Winblad m.fl. 2, 2001:12). I Les mots 
skall eleverna använda Planche 1 (textboken sid. 22) och översätta tolv namn på husdjur till 
svenska: fisk, fågel, hund, häst, katt, m.fl. De skall även ange om orden är maskulina eller 
feminina. I övning 5 slutligen skall sex fraser och meningar översättas till franska, 
exempelvis: Eller hur?, Vem är det?, Hur gammal är du? m.fl. (idem:13f).  
 

Kapitel 4: temat i detta kapitel är kläder. Texten utspelar sig på varuhuset  “Superprix” under 
en realisation. Olika klädesplagg som: byxor, kjolar, skjortor, skor osv. introduceras. 
Dessutom förekommer b.la. följande ord: varuhuset, mycket folk, billigt, ursäkta m.fl. 
(Winblad m.fl.1, 1995:16ff). I övningsboken lär sig eleverna sex fraser att använda sig av då 
man handlar: Hur mycket kostar…?, Det är för dyrt, Det är billigt, Jag skulle vilja ha…, 
Finns det…?, och Javisst, naturligtvis. Vidare introduceras räkneorden 1-100. I 
uttalsövningen bearbetas ord med ändelsen -eu, t.ex.: acteur (skådespelare), aspirateur, 
(dammsugare), fleur, (blomma), couleur, (färg) m.fl. (Winblad m.fl. 2, 2001:18ff, 24).  
 

Kapitel 5: i texten introduceras olika yrken, exempelvis: polis, läkare, skådespelerska, 
frisörska m.fl. (Winblad m.fl. 1, 1995:20f). I övning 2 i Les mots skall eleverna leta efter tio 
yrkesord i ett antal platsannonser (se bil.1). I den följande övningen skall de kombinera fem 
bilder med rätt yrke: skådespelare/skådespelerska, expedit, (manlig/kvinnlig), 
servitör/servitris, kock (manlig/kvinnlig) samt frisör/frisörska. Här lär sig eleverna alltså att 
vissa yrken heter olika beroende på om det är en man eller en kvinna som utövar dem. I 
uttalsövningen behandlas eu-ord, exempelvis: un bateau (en båt), un cadeau (en present), un 
château (ett slott) m.fl. (Winblad m.fl. 2, 2001:26ff, 31).  
 

Sammanfattning: som jag tidigare nämnt anser jag att Chouette har en genomtänkt struktur. I 
ovan nämnda bok börjar man med muntliga övningar där eleverna “mjukar” upp innan de 
börjar skriva. Detta anser jag vara mycket bra! Känner de sig pressade att börja skriva på en 
gång kanske det låser sig. Att betona de muntliga färdigheterna är viktigt vid all 
språkinlärning, men kanske särskilt vid nybörjarundervisning i ett främmande språk. Det är 
viktigt att eleverna redan från början får en avspänd inställning till språket. Teman i kapitel  
1-5 är: Hälsningsfraser, Vanliga substantiv, Husdjur, Kläder, samt Yrken (idem). Att man 
inleder med hälsningsfraser är ju rätt självklart egentligen, då det är helt grundläggande att 
hälsa och presentera sig själv för att kunna kommunicera på ett språk. Som vi har konstaterat 
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införs orden i olika grupper. Detta anknyter till språkforskning som visar att inlärningen av 
nya ord underlättas om orden är grupperade i olika ordfält (se 4.3.5.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. Chouette 2 
 
Kapitel 1: texten handlar om skolstarten (la rentrée), vilken i Frankrike äger rum i 
September. Eleverna träffas igen efter sommarlovet och har mycket att berätta för varandra 
(Winblad m.fl.1, 1996:6ff). Övningarna 1-2 i Le texte är skrivövningar. I den första skall 
eleverna översätta sex uttryck ur texten från franska till svenska, t.ex. följande: A peu près 
(Nästan), Dis donc ! (Hördu), Tant mieux (Vad bra).Vidare skall de översätta sex meningar 
som alla har med skolan att göra från svenska till franska, t.ex.: När slutar vi?, Vad har vi 
idag?, Vem är vår klassföreståndare? I Les mots bearbetas ett antal “skolord”: betyget, 
klassen, lektionen, läxan, m.fl. Vidare skall även olika skolämnen översättas till franska 
(Winblad m.fl. 2, 2001:1, 4f).  
 

Kapitel 2: stycket behandlar de olika kroppsdelarna: halsen, ryggen, armen, etc. (Winblad 
m.fl. 1, 1996:10ff). En övning jag finner intressant är den där eleverna skall kunna återge 
innehållet i texten med hjälp av några bilder och ett antal stödord (se bil.2) (Winblad m.fl. 2, 
2001:10). Övning 1 i Les mots föreställer en något brutal bild på en människokropp som är 
uppstyckad. Här skall eleverna använda Planche 1 (textboken sid.13), och skriva vad de olika 
kroppsdelarna på bilden heter på franska (se bil.3, 4) (idem:11). Slutligen bearbetas i detta 
kapitel uttrycket “jag har ont i + kroppsdel” (huvudet, ryggen, magen etc.) (idem:15f). 
 
Kapitel 3: texten handlar om Arthur, en fransman, som påstår sig kunna sälja ut kända 
byggnader och monument i Paris, exempelvis: Louvren, Eiffeltornet, Triumfbågen etc. Han 
“säljer” således dessa byggnader till b.la. en amerikansk turist, en svensk affärsman m.fl. 
Stycket innehåller även en Pariskarta och en sång: La chanson de la Seine (Winblad m.fl.1, 
1996:14ff). Le texte innehåller en övning där eleverna liksom i kapitel 2 skall återge stycket 
med hjälp av stödord. I Les mots skall eleverna skriva namn och genus på olika byggnader, 
exempelvis: stadshus, kyrka, bank, sjukhus m.fl. Dessa ord är repetition från Chouette 1. 
Vidare bearbetas ett antal “stadsord” såsom: torg, övergångsställe, affär, varuhus, etc., samt 
tio prepositioner: bakom, bredvid, på, under, i, osv. Eleverna introduceras även för några 
vanliga fraser att använda sig av då man beskriver vägen för någon (Winblad m.fl. 2,  
2001:19, 21ff).  
 

Kapitel 4: texten är utformad som ett brev. Madeleine skriver till Marc, som bor i Paris,  
och berättar om hur det är att bo på en gård på landet (Winblad m.fl. 1, 1996:20ff). I den  
första övningen i Le texte skall eleverna skriva en eller två meningar till åtta bilder. I den  
följande övningen tränar de på att berätta vad de ser på bilderna utan att titta  
på meningarna de har skrivit (se bil. 5, 6). Övning 1 i Les mots är en översättningsövning.  
Här bearbetas 14 “lantord”: bondgård, traktor, by, ko, stall m.fl. I övning 4 skall  
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eleverna låtsas att de bor på en gård och skriva ett litet brev på franska och berätta följande: 
vad de heter, var de bor, vilka djur de har, och vad de hjälper till med. Som modell kan  
de använda brevet i textboken (Winblad m.fl. 2, 2001:28ff).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 5: texten handlar om Aysha som är på sjukhus efter att ha varit med om en 
motorcykelolycka. Eleverna möter här en mängd beskrivande adjektiv, exempelvis: begåvad, 
rolig, söt, mörkhårig, blek, och tråkig (Winblad m.fl. 1, 1996:24ff). Övning 1 i Le texte är en 
skrivuppgift där eleverna skall beskriva Aysha’s utseende och egenskaper så noga de kan och 
därefter jämföra sin beskrivning med en klasskamrats. Övningarna 1-2 i Les mots är även de 
skrivövningar. I den första skall eleverna översätta tolv svenska adjektiv till franska, och 
skriva dessa i både maskulin- och femininformerna. I den följande översätter de åtta adjektiv 
från franska (Winblad m.fl. 2, 2001:36f).  
 

Sammanfattning: teman i ovan nämnda kapitel är: Skolan, Kroppen, I staden, På landet, 
samt Egenskaper (idem). Ett genomgående drag i de övningar jag har presenterat är att 
eleverna skall kunna uttrycka sig självständigt i både tal och skrift. Detta hade varit otänkbart 
när eleverna befann sig i början av årskurs sju, eftersom de då inte hade hunnit bygga upp ett 
tillräckligt stort ordförråd. Kapitel 2 och 3 innehåller en övning där eleverna med hjälp av 
bilder och stödord skall kunna återge innehållet i den just lästa texten. Jag anser att dessa 
övningar är bra, då eleverna får skapa egna meningar och lär sig att sätta in orden i sitt 
sammanhang. Här kan en koppling göras till Ulrika Tornbergs diskussion om sammanhangets 
betydelse för inlärningen av nya ord (se 4.3.5.1.) och (4.4.). Vidare kan man dra en parallell 
till Vygotskys teori om att den “yttre” kunskapen övergår till en inre förståelse när kunskapen 
används i ett meningsfullt sammanhang (se 4.1.3.). Bland skrivövningarna kan nämnas den i 
kapitel 4 där eleverna skall låtsas att de bor på en gård och skriva ett brev och berätta lite om 
sig själva.  
 
5.1.3.    Chouette 3 
 
Kapitel 1: i stycket berättas om Gabriel, en kanadensisk pojke, som är utbytesstudent ett år i 
Lyon. Han skriver ett brev hem till sin gamla fransklärare och berättar hur han har det. 
Eleverna får här veta en hel del om Frankrike och Lyon (Winblad m.fl. 1, 2003:6ff). Temat i 
kapitlet är adverb. Les mots bearbetar ett antal adverb: annars, däremot, nu, ofta m.fl. Vidare 
skall eleverna översätta åtta uttryck som innehåller varje: varje kväll, varje timme, varje 
lördag osv. I övning 5 lär de sig skriva “på” i olika tidsangivelser: på lördagsmorgnarna, på 
kvällarna, på söndagarna. Två övningar jag finner intressanta är övningarna 7 och 9 (se bil.7) 
(Winblad m.fl. 2, 1994:3ff).  
 
Kapitel 2: detta stycke handlar om en körlektion som spårar ur (Winblad m.fl. 1, 2003:10f). 
Dessutom innehåller det lite fakta om hur man tar körkort i Frankrike. Här utökas elevernas 
ordförråd med ord såsom: körlektion, fara, bromsa, kollision, skylt m.fl. (Winblad m.fl. 2, 
1994:128f). I Le texte skall eleverna först skriva en mening ur texten till åtta bilder. I den 
följande övningen återberättar de texten med hjälp av bilderna i föregående övning. I den 
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tredje övningen spelar de slutligen två och två upp ett polisförhör (med bilmarodören). Les 
mots introducerar olika “bilord”: ratt, motor, däck, gaspedal m.fl. (idem:10ff).  
 
Kapitel 3: texten utspelar sig på den franska kolonin Martinique, och handlar om Marie-
Claire som vill rymma hemifrån därför att hon är rädd för hur hennes föräldrar skall reagera 
när de får reda på att hon antagligen kommer att bli relegerad från skolan. Texten innehåller 
även fakta om Martinique (Winblad m.fl. 1, 2003:12ff). Le texte bearbetar åtta viktiga 
frågeord, b.la. Combien ? (Hur mycket, hur många?), Pourquoi ? (Varför?), Qui ? (Vem?) 
osv. (Winblad m.fl. 2, 1994:18). Dessa måste eleverna behärska enligt lärarhandledningen 
(Winblad m.fl. 3, 1997). Les mots behandlar “reseord” såsom: bagage, flygplan, passagerare, 
m.fl. (Winblad m.fl. 2, 1994:18ff).  
Kapitel 4: denna text, som handlar om den lilla flickan Viou, är den första av sex sk. 
“lästexter” (lectures) i Chouette 3 (Winblad m.fl. 1, 2003:18f). Dessa är lite svårare än de 
andra och är avsedda att läsas extensivt, dvs. man skall kunna förstå innehållet i stora drag 
utan att översätta alla ord. Det finns inte någon styckeordlista i anslutning till texterna, utan 
eleverna får slå upp de ord de behöver i den alfabetiska ordlistan i textboken. Avsikten med 
detta är att de skall komma till insikt om att de kan tillgodogöra sig en fransk text utan att 
förstå vartenda ord i den (Winblad m.fl. 3, 1997). Övningsboken innehåller en enda övning, 
och den är utformad som ett test där eleverna skall kryssa i det rätta alternativet av tre möjliga 
på åtta påståenden ur texten (Winblad m.fl. 2, 1994:27).  
 
Kapitel 5: i texten berättas om ett försvunnet brev som kommer till rätta efter många år 
(Winblad m.fl.1, 2003:20f). I den första uppgiften i Le texte skall eleverna med hjälp av ett 
antal stödord berätta om textens tre huvudpersoner (Winblad m.fl. 2, 1994:28). I Les mots 
introduceras följande: kontinenterna och världshaven, (Europa, Asien, Atlanten, Stilla havet 
osv.), vidare det franska namnet på tio länder (Ryssland, USA, Kina, m.fl.), samt slutligen det 
franska namnet på sex europeiska huvudstäder (Köpenhamn, Rom, London etc.). Angående 
länderna skall eleverna sätta ut respektive lands bestämda artikel, samt skriva vad deras 
invånare kallas (idem:30f). 
 
Sammanfattning: i denna bok, liksom i Chouette 2, förväntas det av eleverna att de skall 
kunna uttrycka sig självständigt såväl muntligt som skriftligt. Vidare är stycketexterna längre 
och mer omfattande än i de tidigare böckerna. Det ställs helt enkelt större krav på eleverna nu 
när de har kommit upp i nian. Övningarna 7 och 9 i kapitel 1 anser jag vara väl genomtänkta. I 
stället för att bara mekaniskt para ihop motsatserna får eleverna skriva hela meningar där 
orden ingår samt översätta dessa två gånger, först från franska till svenska, och sedan tillbaka 
från svenska till franska. Teman i kapitel 1, 2, 3, och 5 är: Adverb, Bilen, Resor, samt Världen. 
Kapitel 4 är en sk. “lästext” (lecture), vilken är lite svårare än de andra texterna. Syftet med 
dessa är att eleverna skall komma till insikt om att man kan få behållning av en text även om 
man inte översätter vartenda ord. Detta anknyter till Ulrika Tornbergs diskussion i avsnitt 4.4 
av denna uppsats. 
 

5.2. Formule F  
 
Metodiken i Formule F  bygger på en “kommunikativ” och “funktionell” syn, man vill sätta 
elevens språkliga behov i centrum snarare än språkets struktur. Ord och fraser prioriteras på 
bekostnad av grammatiken. Man ger stort utrymme åt muntliga och kommunikativa övningar 
(Brandelius & Sundell 3, 1984:3). Vidare gör man en åtskillnad mellan det språk som 
eleverna skall kunna producera och det som de bara skall förstå. Förståelsen tränas i 
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hörövningar, och i lästexter med “informationskaraktär”. Talträningen skall leda fram till en 
“aktiv språkbehärskning” (ibid). I Formule F har man valt att i varje årskurs betona någon 
sida av språkinlärningen. I sjuans bok betonas hörövningar, detta för att eleverna skall vänja 
sig vid det nya språket. Dessutom ägnas mycket tid till uttal och förhållandet stavning-uttal 
(Brandelius & Sundell 3, 1989:3). I Formule F 2 prioriteras lästräningen i större grad än i 
Formule F 1. Detta genom att kapiteltexterna är längre än i den senare. Dessutom finns ett 
avsnitt med bredvidläsningstexter (Lectures), vilka är avsedda för tyst, individuell läsning 
(Brandelius & Sundell 3, 1989:3). I Formule F 3 slutligen arbetar man mer aktivt med 
grammatiken, detta genom en sk. “grammatiklänk” i anslutning till varje kapitel (Brandelius 
& Sundell 3, 1985:3, 8).   
 

5.2.1.   Formule F 1   
 
Kapitel 1: detta innehåller hälsnings- och avskedsfraser, samt en lista med typiskt franska 
förnamn (Brandelius & Sundell 1, 1992:4f). Eleverna görs b.la. uppmärksamma på att man 
inte är “du” med äldre personer och främlingar och att man då lägger till monsieur, madame 
eller mademoiselle (Brandelius & Sundell 2, 1992:5). I övning 3 skall eleverna låtsas att de är 
olika personer och hälsa på varandra och fråga hur det står till (ibid). I övning 9 övar de på att 
säga ett antal ord: goddag, adjö, hej, herr, fru, fröken, tack och hur står det till? En kamrat 
kontrollerar i facit att man säger rätt ord (idem:7). I den följande övningen skriver eleverna 
orden från övning 9 i sin skrivbok (ibid).  
 
Kapitel 2: här introduceras räkneorden 1-10. Textboken innehåller ingen text utan 
räkneorden, en räkneramsa; Comptine, och två kända franska sånger; Un kilomètre à pied  
(En kilometer till fots) och Frère Jacques (Broder Jakob) (Brandelius & Sundell 1, 1992:6f). 
Av de 11 obligatoriska övningarna är 7 hörövningar, t.ex. övning 4 där eleverna skall skriva 
in rätt siffror i 11 rutor. Kapitlet innehåller förutom hörövningarna några räkneuppgifter i 
vilka eleverna skall räkna från 0-10 på franska själva och tillsammans med en kamrat 
(Brandelius & Sundell 2, 1992:8f).  
 
Kapitel 3: i detta stycke presenteras några kända seriefigurer med franskspråkigt ursprung: 
Tintin, Astérix, Babar m.fl. Eleverna lär sig vidare att använda viktiga fraser som: 
Qui est-ce ? (Vem är det?), C’est…(Det är…), och Je ne sais pas (Jag vet inte). 
Styckeordlistan innehåller förutom de ovan nämnda fraserna t.ex. följande ord: tecknade 
serier, reporter, hunden, en väninna m.fl. (Brandelius & Sundell 1, 1992:8f, 81). Övningarna 
10-11 är skrivuppgifter. I den förra turas eleverna två och två om att hitta på meningar som 
passar till fem bilder, föreställande b.la. en hund, en häst med ryttare mm. I den senare, som är 
en enskild övning, skall de hitta på meningar om människor och djur de känner (Brandelius &  
Sundell 2, 1992:12).  
 

Kapitel 4: i kapitlet introduceras det franska alfabetet. Varje bokstav är även skriven i 
fonetisk skrift. Eleverna möter vidare b.la. några vanliga efternamn: Dupont, Blanc, Laval 
etc., och några yrken som stavas med ändelsen -eu: docteur, (doktor), facteur, (brevbärare) 
professeur, (lärare) osv. (Brandelius & Sundell 1, 1992:10f). Anledningen till att denna 
ändelse tas upp är att den motsvarar bokstaven ö (Brandelius & Sundell 2, 1992:16). Utöver 
detta bearbetas även räkneorden 11-20 i kapitlet (Brandelius & Sundell 1, 1992:81). I övning 
2 på sidan 13 övar eleverna på att säga det franska alfabetet, de skall även försöka att uttala ett 
antal ord där vokalerna a e o u förekommer: la gare (järnvägsstationen), le mot (ordet), lune 
(måne), och madame (dam/kvinna) etc.  
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Kapitel 5: handlar om en morfar/farfar som spelar memory med sitt barnbarn. De frågar 
varandra:“qu’est-ce que c’est ?” (vad är det?) De olika korten föreställer exempelvis: en bil, 
en väska, en bok osv. I stycket presenteras även ändelsen -eau, i ord som: un tableau (en 
tavla), un drapeau (en flagga), och un bureau (ett skrivbord) (Brandelius & Sundell 1, 
1992:12f). I övning 1 uppmanas eleverna att plugga på alla substantiven i textboken på sidan 
12. Det påpekas också att orden står i styckeordlistan i textboken, fast där är de grupperade på 
ett annat sätt (se bil.8, 9). I detta kapitel tar man vidare upp skillnaden mellan un (mask.) och 
une (fem) (Brandelius & Sundell 2, 1992:17f). 
 

Sammanfattning: i Formule F 1 betonas hörförståelse- och muntliga övningar. I kapitel 2 
t.ex. är 7 av 11 obligatoriska övningar hörförståelseuppgifter. Som jag redan har nämnt är 
avsikten med detta att eleverna skall vänja sig vid det nya språket. Vidare bidrar det lekfulla 
inslaget i samma kapitel (ramsan och sångerna) förhoppningsvis till att franskan upplevs som 
lustfylld. Att sjunga gynnar kanske främst de musikaliskt intelligenta eleverna, men även 
andra kan tycka att det är roligt (se 4.3.5.4.). Nackdelen med att använda sånger o.dyl. är att 
det kan upplevas som “barnsligt” av vissa elever. Att som i kapitel 3 använda sig av realia, 
dvs. fakta om målspråkslandets/ländernas kultur i undervisningen, är något som stimulerar 
elevernas intresse och motivation för att lära sig språket. Detta anser Brandelius och Sundell 
som menar att man med fördel kan inleda ett nytt avsnitt med en realiadiskussion (Brandelius 
& Sundell 3, 1984:10). Som framgått i ett tidigare avsnitt diskuterar även Eie Ericsson 
realians betydelse som motivationshöjande faktor (se 4.2.4.).  
 
5.2.2.    Formule F 2 
 
Kapitel 1: i bokens första kapitel skall eleverna lära sig att: berätta litet om sig själva och sin 
familj (Brandelius & Sundell 2, 1990:5). Texten är utformad som ett brev där en 14-årig 
pojke, Frédéric, skriver till en jämnårig marockansk flicka, Fatima. Frédéric berättar om sig 
själv; hur gammal han är, var han bor, vad hans föräldrar arbetar med och vad hans syskon 
heter etc. (Brandelius & Sundell 1, 1987:6). I bildordlistan till stycket utökas elevernas 
ordförråd med familje- och släktord, (idem:49). I övning 3 låtsas eleverna att de är Frédéric 
och berättar om sig själva för en kamrat. Till sin hjälp har de ett antal bilder. I den följande 
övningen översätter de två meningar till svenska, det de här skall lägga märke till är att 
franskan och svenskan skiljer sig åt i hur man uttrycker ålder. På franska säger man: “jag har 
15 år” (Brandelius & Sundell 2, 1990:6).  
 

Kapitel 2: målet med kapitlet är att eleverna lär sig att: intervjua en kamrat om familj, släkt 
och vänner, och att skriva ett brev och berätta om sig själv (idem:12). I stycket svarar Fatima 
på brevet från Frédéric. Liksom denne så skriver hon och berättar om var hon bor, om sin 
familj etc. (Brandelius & Sundell 1, 1987:8f). Övning 5 är en parövning. Den ena är 
intervjuare och den andra är Fatima. Intervjufrågor är: Tu t’appelles comment ? (Vad heter 
du?), Tu as quel âge ? (Hur gammal är du?), Tu habites où ? (Var bor du?), Tu as des frères et 
des sœurs ? (Har du några syskon?) m.fl. I övning 11 skriver eleverna ett brev till en påhittad 
brevvän i Frankrike. De får givetvis använda Frédérics och Fatimas brev som stöd (Brandelius 
&  Sundell 2, 1990:13f).  
 

Kapitel 3: efter detta skall eleverna kunna följande: fråga efter vägen och beskriva vägen för 
någon (idem:15). Texten handlar om en man som frågar efter vägen till en campingplats 
(Brandelius & Sundell 1, 1987:10f). Övningarna i kapitlet är till stor del 
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vägbeskrivningsövningar; eleverna arbetar två och två, den ena frågar efter vägen till 
exempelvis ett kafé, en restaurang etc., medan den andra beskriver vägen  
(se bil. 10, 11) (Brandelius & Sundell 2, 1990:16ff). Styckeordlistan innehåller b.la. ord som 
beskriver riktning: rakt fram, där borta, den första gatan, ni svänger, m.fl. Vidare innehåller 
den ord för olika offentliga byggnader: järnvägsstation, polisstation, kyrka, sjukhus osv. 
(idem:150f). Byggnadernas namn är repetition från Formule F 1 (Brandelius & Sundell 3, 
1989:15). 
 

 

Kapitel 4: i detta övar eleverna på att: beskriva ett rum (Brandelius & Sundell 2, 1990:22). 
Stycket handlar om Véronique, 15 år, som beskriver hur det ser ut i hennes rum, vilka möbler 
hon har osv. I texten introduceras exempelvis namnet på olika möbler: lampa, hylla, säng, 
fåtölj, byrå m.fl. (idem:151). Övningarna 3, 4 och 6 bearbetar följande prepositioner: i, på, 
under, framför, bakom, mellan, bredvid, mitt emot, nedtill i, ovanför, till vänster om, längst 
bort i, och mitt i. De sex första är repetition från Formule F 1 (idem:23f). I övningarna 5 och 
10 skall eleverna två och två beskriva ett rum (idem:24f).  
 

Kapitel 5: här skall eleverna lära sig följande: att säga vad de har gjort eller inte har gjort 
(idem:26). Texten handlar om en familj som skall åka på semester till Bretagne. Innan de åker 
kontrollerar de att de har gjort allt de ska: tankat bilen fullt, hämtat ut ett nytt checkhäfte på 
banken, köpt vägkartor osv. (Brandelius & Sundell 1, 1987:14f). Genom att eleverna i detta 
kapitel skall kunna tala om vad de har gjort, införs nu begreppet passé composé, motsvarande 
svenskans perfekt (Brandelius & Sundell 2, 1990:27). I den första övningen arbetar eleverna 
två och två. Den ena talar med hjälp av några bilder om för den andra vad som står på 
madame Martins (frun i familjen) kom-ihåg-lista. Den andra kontrollerar att det blir rätt. 
Sedan byter de. I övning 7 talar de om allt som har gjorts innan semesterresan genom att titta 
på bilderna i övning 1 (idem:26f). Exempel på ord i detta kapitel är: tanka fullt, full, stänga 
(av), vatten, bank, ge, köpt (köpa), och motorväg (idem:151f).  
 

Sammanfattning: i Formule F 2 har varje kapitel ett tydligt mål för vad eleven skall uppnå. I 
kapitel 1 t.ex. är målet att eleven skall kunna berätta lite om sig själv och sin familj. Kapitel 3 
tar upp hur man frågar efter och beskriver vägen för någon. Ord som dyker upp här är 
exempelvis sådana som beskriver riktning, samt namn på offentliga byggnader. I det följande 
kapitlet lär sig eleverna att beskriva ett rum. I samband med detta introduceras ett antal 
möbel- och rumsord, samt prepositioner. I kapitel 5 slutligen övar eleverna på att säga vad 
man har gjort eller inte har gjort inför en semesterresa, genom detta införs passé composé, 
motsvarande svenskans perfekt. Texterna till ovan nämnda kapitel är betydligt längre än i 
Formule F 1, detta är i överensstämmelse med läromedlets betoning på lästräning. 
Övningsboken innehåller många parövningar där de kommunikativa färdigheterna tränas.  
 

5.2.3.    Formule F 3 
 
Kapitel 1: i detta lär sig eleverna att: lämna upplysningar om sig själva (namn, adress, 
ålder…) (Brandelius & Sundell 2, 1991:5). Texten handlar om en svensk flicka, Maria, som är 
på en hittegodsavdelning i Paris och gör en stöldanmälan av sin borttappade plånbok. Hon får 
ange namn, nationalitet, hur plånboken ser ut, vad hon hade i den osv. (Brandelius & Sundell 
1, 1992:6f). I styckeordlistan till detta kapitel återfinns bl.a. följande ord: kontor, sak, 
plånbok, när då?, var då?, förlorat, tappat, stöldanmälan, hur ser den ut? etc. (Brandelius & 
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Sundell 2, 1991:134f). Övning 6A är en parövning, den går till som följer: person B har 
förlorat något och anmäler detta på hittegodsavdelningen. Person A är tjänstemannen som tar 
emot B:s anmälan. A skall genom att ställa frågor till B fylla i ett formulär med 
personuppgifter på denne, namn och beskrivning på det förlorade föremålet, etc. (idem:6f).  
 

 

 

Kapitel 2: här skall eleverna kunna: förstå den information som ges i en text (idem:10). 
Texten berättar om en rad världsrekord, b.la. att de franska skolbarnen har 190 lovdagar om 
året, vilket är mest i hela världen, att världens största blomma, som väger 7 kilo, växer i Asien 
mm. Dessa rekord är hämtade ur Guiness rekordbok för barn (Brandelius &  Sundell 1, 
1992:8f). Övningsboken innehåller inga skrivövningar, utan enbart hör- och talövningar. 
Anledningen till detta kan vara att studiemålet för stycket är att eleverna enbart skall kunna 
förstå den information som ges i en text, och då blir det inte så viktigt att de kan producera 
något själva. I kapitlet tas även adjektivets komparation upp, alla övningarna behandlar detta 
begrepp på ett eller annat sätt. Övning 4 innehåller sex frågor, exempelvis: vilken är den 
största kontinenten i världen?, vilket är det minsta landet i Europa? etc. Här bearbetas alltså 
uttrycken störst/minst (Brandelius & Sundell 2, 1991:10f).  
 
Kapitel 3: målet i detta stycke är att eleverna skall: kunna använda rätt artighetsfras i olika 
situationer (idem:14). Texten behandlar frågan när man är du och när man är ni med sina 
medmänniskor (Brandelius & Sundell 1, 1992:10ff). Inte heller detta kapitel innehåller några 
skrivövningar. Alla uppgifter är sådana där eleverna tränar på att säga olika artighetsfraser, 
t.ex. övningarna 2A-B där B skall läsa upp ett antal påståenden för A som letar efter de 
pratbubblor som motsvarar dessa. När A har hittat rätt pratbubbla till rätt påstående säger han 
eller hon terminé (klart), och B går vidare till nästa påstående. Därefter byter de roller  
(Brandelius & Sundell 2, 1991:14). Ord i styckeordlistan är b.la. följande artighetsfraser: 
förlåt mig, ursäkta mig, för all del, varsågod, förlåt, det är (var) vänligt, och nej tack 
(idem:136).  
 
Kapitel 4: i detta kapitel får eleverna övning i att: återberätta ett händelseförlopp i presens 
(idem:18). Texten handlar om en man som har fått ett brev som han inte kan läsa eftersom han 
har tappat bort sina glasögon. Han ber sin fru, portvakterskan och sin dotter att läsa det, alla 
tre blir chockerade, men ingen säger vad brevet handlar om. Till slut bestämmer sig mannen 
för att be sin bror läsa brevet för honom, just som brodern skall till att läsa så kommer en 
vindpust och för det bort. Mannen får alltså aldrig veta vad som står i brevet (Brandelius & 
Sundell 1, 1992:13). Övningarna går alla ut på att eleverna muntligt återger historien om 
brevet i kronologisk ordning. Detta gör de med hjälp av bilder till de olika händelserna 
(Brandelius & Sundell 2, 1991:18f). Ord i styckeordlistan är exempelvis: brev, glasögon, han 
ber, portvakt/portvaktsfru, chockerad, /det/ flyger iväg, aldrig m.fl. (idem:137).  
 

Kapitel 5: målet med kapitlet är att eleverna lär sig att: begära upplysningar om tågtider, 
biljettpriser, etc; köpa färdbiljetter och reservera plats (idem:22). I övningarna 5A-B skall A 
åka från Paris till Bordeaux och frågar B efter avgångs- och ankomsttider. I övning 8 väljer 
eleverna var sin roll i två av textens dialoger. När de är klara byter de roller. Sedan skall de 
försöka lära sig sin roll utantill som följer: tjänstemannen använder sig av textboken, medan 
resenären försöker klara sig med några stödord (idem:23f). Ord i styckeordlistan är sådana 
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som har med tågresande att göra: järnvägsstation, tåg, sovvagn, liggvagn, perrong, biljett, tur 
och retur m.fl (idem:137f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning: även i denna bok har varje kapitel ett tydligt studiemål. Det som är 
kännetecknande för arbetssättet i Formule F 3 är att man betonar reproduktiva övningar. 
Eleverna skall ofta återge de korrekta svaren på frågor som rör texten genom dialog- och 
hörövningar, mer sällan genom övningar där de får skapa egna meningar och texter, (se t.ex. 
övningarna 2 A-B i kap.3). Det hela blir i min mening ett mekaniskt upprepande av 
stycketexten. Jag anser att man kan dra en parallell mellan detta arbetssätt och Skinners syn på 
språkinlärning. Han ser ju denna som en respons på yttre stimuli, responsen i detta fall skulle 
vara att eleverna “imiterar” innehållet i textboken och genom detta lär de sig.  
 

5.3. Voilà 
 
I Voilà får eleverna: 
 
• övning i att tala och förstå naturlig franska 
• en stabil grund i fransk basgrammatik 
• kunskaper om fransktalande länders kultur och historia 
• träning i ett gott uttal med riktig intonation 
• många möjligheter att ha roligt med franska språket genom sånger och lekar (Zenk & 

Landgraaf 1, 1997:3).  
 

5.3.1.    Voilà 1  
 
Kapitel 1: i bokens första stycke introduceras hälsnings- och avkedsfraser, några franska 
förnamn, och siffrorna 1-10 (Zenk & Landgraaf 1, 1997:4). I övning 8 skall eleverna klippa 
ur/rita bilder på personer i tidningar, därefter skall de klistra upp bilderna på ett A4-ark med 
två eller tre personer på varje papper, slutligen skall de skriva egna dialoger där personerna 
hälsar på varandra. Eleverna uppmanas att spara sina bilder i en pärm därför att de kommer att 
behöva dem i kapitel 2 (Zenk & Landgraaf 2, 1997:8). Ord i styckeordlistan är t.ex. följande: 
god dag, hej, hur står det till?, herr, herrn, fru, frun m.fl. (Zenk & Landgraaf 1, 1997:93). 
 
Kapitel 2: texten handlar om familjen Caron. Här får eleverna lära sig att fråga Qui est-ce ? 
(Vem är det?) C’est… (Det är…) (idem:8). Övningsboken innehåller endast tre övningar.  
I övning 2 skall eleverna använda bilderna från övning 8 i föregående kapitel. De visar dem 
för varandra, och frågar och svarar enligt ovan nämnda mönster. Den tredje övningen är också 
en parövning, här pekar eleverna på några kamrater och turas om att fråga och svara på 
samma sätt som i övning 1. Om de inte vet vem personen är svarar de: Je ne sais pas (Jag vet 
inte) (Zenk & Landgraaf 2, 1997:9).  
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Kapitel 3: i detta lär sig eleverna att tala om vad de heter och fråga efter andras namn, samt 
orden bror och syster (Zenk & Landgraaf 1, 1997:9). I övning 2 arbetar eleverna i grupper om 
3-5 personer och tar reda på vad kamraterna heter genom att fråga och svara: Tu t’appelles 
comment ?, Je m’appelle… Sedan pekar de på någon klasskamrat och frågar vad han eller hon 
heter: Elle s’appelle comment ? (Vad heter hon?) Elle s’appelle… (Hon heter…). Övning 5 är 
ett korsord, där följande ord skall fyllas i: tack, bra, lärare, och, min, han, ett franskt 
pojknamn, bror och hej. Övning 7 slutligen är en hörövning där eleverna fyller i det ord som 
saknas i nio meningar, t.ex. comment i Tu t’appelles comment ? (Zenk & Landgraaf 2, 
1997:10, 12f).  
 

Kapitel 4: i stycket övar eleverna på att stava räkneorden 1-5, och att identifiera foton från 
Frankrike och Kanada. Bilderna föreställer b.la. den kända bron i Avignon (Zenk & 
Landgraaf 1, 1997:10). Övning 2 bearbetar stavningen av siffrorna 1-5. I den följande 
övningen arbetar eleverna två och två. De skall peka på bilderna i textboken och fråga 
varandra: Qu’est-ce que c’est ? (Vad är det?), C’est… (Det är…). I övning 4 får eleverna 
lyssna till en mycket känd fransk sång, Sur le pont d’Avignon (“På bron i Avignon”). Till 
denna hör en ordlista (Zenk & Landgraaf 2, 1997:14f). 
 

Kapitel 5: i kapitlet behandlas följande: nationalitetsord i maskulinum/femininum, negationen 
ne-pas (inte), uttrycken qui est-ce ? (vem är det?), och qu’est-ce que c’est ? (vad är det?), 
samt intonation i frågor (Zenk & Landgraaf 1, 1997:4). I övning 6 skall eleverna komplettera 
fyra meningar genom att fylla i nationalitet på 4 personer. Övning 9 är också en 
ifyllnadsövning, här skall eleverna ange rätt fråga: Qui est-ce ? (Vem är det?) eller Qu’est-ce 
que c’est ? (Vad är det?) till sju svar (Zenk & Landgraaf 2, 1997:17f).  
 
Sammanfattning: Voilà 1 innehåller färre övningar än både Chouette 1 och Formule F 1, 
kapitel 2 exempelvis innehåller bara två. Det förekommer många ifyllnadsövningar, dvs. 
uppgifter där eleverna skall komplettera en mening med rätt ord, (se kap.3, 5). Det finns även 
en del fria övningar, t.ex. övning 8 i kapitel 1, där eleverna får vara kreativa. Boken har en i 
min mening bra blandning mellan styrda och fria uppgifter.  
 
5.3.2. Voilà 2 
 
Kapitel 1: stycket utgörs av en dikt; Les contrastes. Som titeln antyder handlar det om 
kontraster, i detta fall mellan varm/kall, hög/låg osv. (Zenk & Landgraaf 2, 1992:7). I 
övningarna 1-2 översätter eleverna först dikten till svenska. Därefter skall de täcka över texten 
i textboken och återberätta dikten på franska med hjälp av bilderna, slutligen skall dikten läras 
in utantill. Övning 4 är en ordkunskapsövning, här bearbetas motsatser, exempelvis: petit - 
grand (stor - liten). Dessa är repetition från vårterminen i sjuan. I övning 5 slutligen skriver 
eleverna en egen dikt efter förebild av den i textboken (Zenk, 1993:5f). 
 
Kapitel 2: detta handlar om Europa. Eleverna får veta att det bor mer än 700 miljoner  
människor på vår kontinent, att det finns ett trettiotal länder, och att det finns ca. 65 miljoner 
fransktalande i följande länder: Frankrike, Belgien, Schweiz och Luxemburg. Vidare sägs det 
b.la. att franskan är ett av de officiella språken inom EG, (nuvarande EU) (Zenk & Landgraaf 
1, 1992:8f). I övningarna 2a-b räknar eleverna två och två upp de franska namnen på de 
länder i Europa de redan kan, därefter tittar de på kartan i textboken och tar reda på vilka 
länder som låter helt annorlunda på franska än på svenska. Sedan skriver de dessa i sin 
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skrivbok. Övning 3 är en blindkarta där eleverna skall skriva in rätt siffra och land på rätt 
plats på kartan. I övning 4a skall rätt bokstav paras ihop med rätt huvudstad (Zenk, 1993:7f).  
 
Kapitel 3: i stycket berättas om en helt vanlig dag i en fransk skola. Det finns ingen text i 
egentlig mening, utan sex bilder som visar olika händelser under en skoldag. Den text som 
förekommer är en matsedel för fyra olika skolor, samt en klocka med namn på de olika 
måltiderna (Zenk & Landgraaf 1, 1992:10f). I övningarna 7a-b väljer eleverna en av 
uppgifterna. I den förra skall de komponera sin egen skolmatsedel för en vecka. De får välja 
bland de rätter de tycker är godast i text- och övningsboken. I den senare beskriver de sin 
skoldag och talar om vad de tycker om/inte tycker om att göra (Zenk, 1993:14f). Ord 
styckeordlistan är b.la. sådana som har med mat att göra: ägg, fisk, ris, jordgubbar, förrätt, 
efterrätt, frukost, lunch, mellanmål, middag (Zenk & Landgraaf 1, 1992:98f).  
 
Kapitel 4: texten presenterar olika skolämnen. Vidare bearbetas även veckodagarna, 
klockslag och ålder (idem:12). Övning 8a är en skrivövning där eleverna gör sitt eget schema 
för ett par dagar eller en hel vecka. De skriver på franska (Zenk, 1993:19). Ord i 
styckeordlistan är “skolord”: schema, rast, lektion, skola, engelska, biologi, lärare m.fl. 
(idem:99).  
 

Kapitel 5: stycket behandlar olika kommunikationsmedel, exempelvis: bil, båt, cykel, moped, 
motorcykel etc. (idem:13). I övning 7 skriver eleverna och berättar om sin skolväg. De skall 
tala om var de bor, hur lång skolväg de har, vilka de har sällskap med, etc. I övning 10 gör 
eleverna nio meningar genom att kombinera uttrycken J’y vais (Jag åker dit) och Je prends 
(Jag tar) med nio kommunikationsmedel (Zenk, 1993:25f).  
 
Sammanfattning: Voilà 2 innehåller fler fria skrivuppgifter än Voilà 1. Redan i det första 
kapitlet skapar eleverna en egen text, genom att de skriver en dikt. Här bearbetas dessutom 
motsatser, vilket är repetition från sjuan. I kapitel 3-4 komponerar de sin egen matsedel och 
gör sitt eget schema för ett par dagar eller en hel vecka. I kapitel 2 möter eleverna namnet på 
en rad europeiska länder och huvudstäder. Det följande stycket introducerar ett antal 
maträtter. I kapitel 4 behandlas ord som har med skolan att göra, och i kapitel 5 slutligen 
bearbetas de vanligaste kommunikationsmedlen.  
 
5.3.3.    Voilà 3 
 
Kapitel 1: här övar eleverna på att presentera sig. Texten handlar om tre ungdomar som 
berättar om sig själva, sin familj, sina fritidsintressen mm. (Zenk & Österberg 1, 2002:7). 
Övning 4a är en ifyllnadsuppgift. Här skall eleverna föreställa sig att de är Alexandre, en av 
ungdomarna i texten, och svara skriftligt på ett antal frågor, t.ex. Tu t’appelles comment ? 
(Vad heter du?), Tu habites où ? (Var bor du?), m.fl. I 4b, som är en parövning, förhör 
eleverna varandra muntligt på frågor och svar. De ställer frågorna i föregående övning till två 
av ungdomarna i texten, (Alexandre och Vanessa) samt till kamraten. Därefter byter de roller 
(Zenk & Österberg 2, 1996:6). Ord i styckeordlistan är exempelvis: jättetrevlig, äldre, båda 
två, förort, utkant, stor (barn rik) familj, djur, sommar, segla m.fl. (Zenk & Österberg 1, 
2002:99). 
 
Kapitel 2: i detta stycke skall eleverna träna på att läsa brev och att ställa frågor (idem:4). 
Texten är ett brev där en fransk flicka, Anne, skriver till en svensk flicka, Karin. Anne 
berättar om sig själv och sin familj. Hon berättar också om vad hon har gjort under 
sommarlovet (idem:8). Den tredje övningen är en ordförståelseuppgift. Denna innehåller tolv 
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meningar, eleverna skall svara på en fråga till varje mening. De ord som de behöver för att 
kunna svara på frågorna finns i stycketexten. De skall t.ex. ta reda på vad den person kallas 
som man skriver brev till (se bil.12). I övning 7c skriver eleverna passande frågor till åtta svar 
som alla förekommer i texten. I d-uppgiften turas de två och två om att ställa dessa frågor till 
varandra (Zenk & Österberg 2, 1996:10, 12). I styckeordlistan förekommer b.la. följande ord: 
adress, tidning, storasyster, tokig i, spela basket, tjäna, vinna, kamrat, skriv till mig m.fl. 
(Zenk & Österberg 1, 2002:99). 
 

 

 

Kapitel 3: texten är en samling annonser där ungdomar söker brevvänner (idem:9). I övning 
5 väljer eleverna att göra antingen a- eller b-uppgiften. I den förra skriver de ett brev till en av 
personerna i annonserna. Vidare läser de upp sitt brev för en kamrat utan att avslöja vem man 
har skrivit till. Kamraten skall gissa vem som skall få brevet. I den senare annonserar de efter 
en brevvän, genom att skriva en egen annons på franska (Zenk & Österberg 2, 1996:15). 
Styckeordlistan innehåller ord såsom: annons, gymnasieelev, brevväxling, affisch, frimärke, 
önska, möte, träff, skicka, och brev (Zenk & Österberg 1, 2002:99f). 
 
Kapitel 4: detta handlar om en pojke, (Benjamin) som skall hälsa på sin flickvän, (Sophie) i 
Bretagne. Han ringer till henne för att meddela dag och tid för sin ankomst. Texten innehåller 
även en väderleksprognos (idem:10). Övning 2 bearbetar den franska motsvarigheten till 
några svenska uttryck, t.ex.: meddela, hur mår du?, glöm inte etc. I övning 7a skall eleverna 
klippa ut en väderkarta över Sverige från en tidning och skriva på franska och berätta hur 
vädret skall bli de närmaste dagarna (Zenk & Österberg 2, 1996:17, 19). I styckeordlistan 
återfinns b.la. väderord såsom: solig, vind, oväder, värme, mulet, regn, dimma, dis m.fl. 
(Zenk & Österberg 1, 2002:100). 
 

Kapitel 5: stycket utgörs av en lästext som handlar om den franska provinsen Bretagne. Det 
berättas t.ex. att en av två franska fiskare är bretagnare och att Bretagne är den främsta fiske- 
och jordbruksregionen i Frankrike (idem:11). Kapitlet innehåller bara två övningsuppgifter. I 
den första läser eleverna texten och svarar på frågor om Bretagne på franska. Den följande 
övningen är ett korsord med frågor om Bretagne (Zenk & Österberg 2, 1996:22). 
Styckeordlistan innehåller b.la. följande ord: historisk, monument, en av två fiskare, fiske, 
jordbruk, grönsak, kust, m.fl. (Zenk & Österberg 1, 2002:101). 
 

Sammanfattning: det förekommer en hel del skrivövningar i ovan nämnda kapitel. I kapitel 3 
t.ex. kan eleverna välja att skriva en egen annons där de söker jämnåriga brevvänner. I det 
följande kapitlet behandlas vädret. Olika väderord introduceras och eleverna får skriva en 
egen väderleksprognos. Denna bok innehåller liksom Chouette 3 lästexter, vilka eleverna 
skall läsa och förstå. Kapitel 5 som handlar om den franska provinsen Bretagne är en sådan. 
Man ser alltså att det ställs större krav på elevernas läsförståelse när de kommit upp i nian. 
Detta har att göra med att de nu har utvecklat ett så pass stort ordförråd att det är möjligt att 
tillgodogöra sig lite svårare texter. 
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6. DISKUSSION 
 
Detta arbete har varit intressant ur en rad synvinklar, rent teoretiskt har det gett mig en ökad 
kunskap om språk- och ordinlärning. Vidare var undersökningen av de olika läromedlen 
lärorik, jag upptäckte att olika böcker prioriterar olika typer av övningar och arbetssätt. 
Genom att granska läromedel anser jag att jag har fått en helhetsbild av ovan nämnda 
begrepp, vilket jag inte skulle ha fått om jag bara undersökt olika teorier.  
 
I litteraturgenomgången ville jag ge en teoretisk bakgrund till min undersökning. Först och 
främst redogjorde jag för några teorier om språkinlärning. Jag valde att undersöka följande tre 
huvudriktningar: Behaviorismen, Nativismen och Kognitiva teorier. Behaviorimens främste 
företrädare är B.F. Skinner. Denne ser i korthet språkinlärningen som ett resultat av yttre 
stimuli. Inläraren imiterar språket i sin omgivning och bygger på så sätt upp ett eget språk. 
Nativisterna med Noam Chomsky i spetsen anser att förmågan till språkinlärning hos 
människan är medfödd genom en särskild språkinlärningsmekanism: LAD (Language 
Acquisition Device). Denna är verksam endast fram till puberteten, därefter är det för sent att 
lära sig ett nytt språk. Inom de kognitiva teorierna lyfte jag fram två kända representanter: 
Jean Piaget och Lev S. Vygotsky. Dessa anser att språkutvecklingen sker i interaktion med 
omgivningen. Den förre hävdar att tänkandet är en kognitiv, icke-språklig verksamhet som 
successivt övergår till språk, medan den senare menar att språket kommer före tänkandet.  
 
Utöver dessa tre huvudriktningar, valde jag att redogöra för ytterligare två teorier som har haft 
stor påverkan på den syn på språkinlärning vi har idag. I detta avsnitt undersökte jag S. Pit 
Corders samt Stephen D. Krashens språkforskning. Corder har främst gjort sig känd för sin 
syn på de språkliga felen. Enligt honom har varje inlärare olika hypoteser om målspråket som 
han eller hon prövar. Om dessa skulle visa sig vara felaktiga modifieras de tills de närmar sig 
målspråkets norm (se 4.1.4.1.). Krashen lanserade följande fem hypoteser kring 
språkinlärning: skillnaden mellan aquisition och learning, den naturliga ordningsföljden, 
monitorn, betydelsen av input, samt det affektiva filtret (se 4.1.4.2.).  
 
Vidare har jag undersökt följande faktorer som kan antas ha betydelse vid språkinlärning: 
ålder, personlighet, förmåga, motivation, attityder och skolmiljön. Jag har funnit att åldern är 
den faktor som det är svårast att ge en entydig bedömning av. Olika experiment har gett 
motstridiga resultat. Den gängse uppfattningen var länge att barn är bättre språkinlärare än 
vuxna, detta i enlighet med LAD-teorin. Dock visade det sk. EPÅL-projektet (engelska på 
lågstadiet) under 1970-talet att det inte förelåg någon kunskapsskillnad mellan de elever som 
börjat med engelska i årskurs 1 och de som börjat i årskurs 3 och 4 när eleverna nått slutet av 
mellanstadiet. Det man däremot tycks vara enig om är att uttalet klart gynnas av en tidig start 
(se 4.2.1.). 
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Efter denna allmänna genomgång inriktade jag mig mer specifikt mot ordinlärning. Jag hade 
för avsikt att redogöra för ett antal faktorer med betydelse för denna. Jag konstaterade b.la. att 
inlärare använder sig av olika kommunikations- och inlärningsstrategier vid tillägnandet av ett 
nytt språk. Jag tog upp följande kommunikationsstrategier: omskrivning, parafras, transfer, 
foreignizing, översättning och ordbildning (se 4.3.2.). Bland inlärningsstrategierna belyste jag 
tre huvudgrupper: de kognitiva-, de metakognitiva- och de socioaffektiva-strategierna. Till den 
första kategorin räknas t.ex. repetition, översättning och anteckningar. Till den andra räknas 
sådana strategier som innebär någon form av självrättning. Den tredje kategorin slutligen 
inbegriper olika samarbetsstrategier (se 4.3.3.). Vidare undersökte jag: ordböckernas 
betydelse, hur ordinlärning går till, minnets betydelse, inkodning, lagring och framplockning, 
passivt och aktivt ordförråd, samt de sju intelligenserna. Slutligen ägnade jag ett avsnitt åt 
förkunskapernas betydelse vid ordinlärning. Här redogjorde jag exempelvis för språkligt 
bundna respektive språkligt obundna förkunskaper. Exempel på de förra är: kunskaper om 
målspråket och kunskaper om andra språk. De senare utgörs b.la. av: kunskaper om ämnet 
och kunskaper om textsorten (se 4.4.).  
 
I undersökningsdelen kunde jag konstatera att arbetssättet i de tre läromedel jag använde mig 
av skiljde sig åt på vissa punkter, medan det överensstämde på andra. Vad gäller orden har jag 
i alla böckerna noterat att de införs i olika grupper. Detta är ett medvetet val från 
läromedelförfattarnas sida, då språkforskning har visat att ord lärs in bättre om de är 
grupperade efter gemensamma drag än om de är slumpmässigt utvalda (se 4.3.5.). Jag har 
också noterat att böckerna tar upp i stort sett samma ämnen i de olika årskurserna, i sjuan t.ex. 
tas b.la. hälsningsfraser, förnamn, och räkneord upp.  
 
Chouette har ett i min mening tydligt strukturerat upplägg. Man har en bra balans mellan 
övningar som betonar olika delar av den språkliga färdigheten. I Chouette 1 prioriteras 
naturligt nog de muntliga färdigheterna. Varje kapitel inleds med en textförståelseuppgift 
samt några muntliga övningar enskilt eller i par där eleverna “mjukar” upp innan de så 
småningom går över till skriftliga övningar. I Chouette 2 förekommer det två övningar där 
eleverna skall återge innehållet i kapiteltexten med hjälp av bilder och stödord. Här skall de 
således kunna producera meningar självständigt och sätta in orden i sitt sammanhang. Att lära 
in orden i sitt textsammanhang, och inte som isolerade enheter, anknyter till det Ulrika 
Tornberg diskuterar i sin bok Språkdidaktik. Hon menar att inlärningen av nya ord underlättas 
avsevärt om eleverna skapar egna meningar där orden ingår. Vidare anser hon att risken är 
stor att orden glöms bort lika fort som de har lärts in om de saknar sammanhang, och om inte 
eleverna har knutit en personlig mening till dem (se 4.3.5.1.). Även Vygotsky betonar 
sammanhangets betydelse för inlärningen. Han menar att den “yttre” kunskapen övergår till 
en inre förståelse när kunskapen används i ett meningsfullt sammanhang (se 4.1.4.). I 
Chouette 2 förekommer det fler “fria” skrivuppgifter än i sjuans bok, dvs. uppgifter där 
eleverna skall skapa ett eget textmaterial av något slag. I årskurs åtta skall eleverna alltså 
kunna uttrycka sig självständigare i både tal och skrift. Chouette 3 innehåller sex sk. lästexter 
(lectures). Syftet med dessa är att eleverna skall kunna tillgodogöra sig dem i stora drag utan 
att översätta vartenda ord. Även detta anknyter till Tornbergs synpunkter kring effektiv 
språkinlärning (se 4.4.).  
 
I lärarhandledningarna till Formule F 1-3 står det att man vill betona muntliga och 
kommunikativa övningar. Således ligger tyngdpunkten på muntliga övningar enskilt eller i par 
och hörförståelseövningar. Här handlar det i stor grad om att imitera och reproducera 
innehållet i textboken. Eleverna uppmanas inte att skapa så mycket eget textmaterial. I min 
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mening anknyter det reproduktiva arbetssättet till Skinners teori om språkinlärning som en 
betingad reflex (se 4.1.1.). Eleverna tillägnar sig således språket genom att “imitera” 
innehållet i böckerna. I Formule F 1 förekommer det många hörövningar, anledningen till 
detta är att eleverna skall vänja sig vid det nya språket. I Formule F 2 betonas lästräningen i 
större utsträckning, detta sker b.la. genom att kapiteltexterna är längre än i sjuans bok, samt 
genom ett antal bredvidläsningsövningar, (Lectures). Dessa är avsedda för tyst, individuell 
läsning. I Formule F 3 slutligen arbetar man mer aktivt än tidigare med grammatiken.  
 
 
 
 
Voilà 1-3 innehåller liksom Formule F 1-3 en hel del reproducerande övningar, t.ex. olika 
ifyllnadsövningar där eleverna skall komplettera en mening med rätt ord eller fras. Dock vägs 
dessa upp av ett antal fria övningar där eleverna får skapa egna texter. Jag anser att detta 
läromedel, i likhet med Chouette, har en bra blandning mellan styrda och fria övningar. Redan 
i första kapitlet i Voilà 1 förekommer en uppgift där eleverna får använda sin kreativitet, och 
skapa egna dialoger (se 5.3.1.). I Voilà 2-3 återfinns många skrivuppgifter där eleverna skall 
skapa ett eget textmaterial av något slag, det kan vara en matsedel eller ett schema som i Voilà 
2, eller en väderleksprognos som i Voilà 3. Denna senare bok innehåller, liksom Chouette 3, 
lästexter. Även här är syftet att eleverna skall kunna förstå dem i stora drag utan att översätta 
alla ord. Vi kan alltså konstatera att det ställs större krav på elevernas läsförståelse i årskurs 
nio, och detta beror på att de nu har tillägnat sig ett så pass stort ordförråd att det är möjligt för 
dem att tillgodogöra sig lite svårare texter.  
 
Avslutningsvis vill jag säga att detta arbete har varit mycket lärorikt. Under studiens gång har 
jag fått en större insikt i det komplexa begrepp som språkinlärning utgör. Jag hoppas 
verkligen att de kunskaper jag har tillägnat mig kommer att hjälpa mig att strukturera 
undervisningen för mina blivande elever på bästa sätt!  
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