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1. Inledning 
När man lär sig ett främmande språk i skolan krävs olika språkliga färdigheter såsom att 

lyssna, tala, läsa och skriva. Men för att få en ökad förståelse för hur språkets alla delar 

hänger samman ur kommunikativ synvinkel, får man inte glömma bort grammatiken. 

Grammatiken har väl många gånger betraktats av elever som en mindre rolig del i det 

främmande språket, men vars betydelse de har insett ju längre tid som de har studerat språket 

ifråga. För svenska elever som håller på att lära sig franska, vars grammatik och språkliga 

struktur skiljer sig från det svenska språket, kan exempelvis nämnas franskans stora grupp av 

oregelbundna verb. Ett viktigt led i detta är att läromedlens presentation av och övningar på 

grammatikmomentet ifråga görs på ett uppmuntrande och varierande sätt, så att verbformerna 

sätts in i en viss kontext. 

 

Alla är vi olika individer som lär in på olika sätt och i olika takt, så även skolelever, vars 

kunskaper man som språklärare måste lyssna av för att få en så bra undervisning som möjligt. 

I sin artikel ”Vilken metodik i moderna språk ger bäst resultat?” (1996) talar Malmberg om en 

mångfald metoder i dagens språkundervisning. Med andra ord anser Malmberg att ingen 

metod är bättre än den andra, däremot torde en varierad undervisning vinna gehör, så att 

grammatikmomenten vävs in i övriga moment på ett naturligt och användbart sätt för både 

lärare och elever. Av erfarenhet både som språklärare och lärarkandidat inom 

lärarprogrammet, har jag behandlat flera grammatikmoment, och under min sista 

praktikperiod undervisade jag i franska på gymnasiet där tonvikten låg på presens av 

oregelbundna verb. Det är av denna anledning som jag har valt att fördjupa mig i 

grammatikens roll i språkundervisningen, specifikt vad gäller sättet på vilket presens av 

oregelbundna verb framställs i franska läromedel. 

 

Jag har även valt att studera skolans styrdokument med tonvikt på hur man har betraktat 

grammatik i språkundervisningen genom tiderna. Mot den bakgrunden finner jag det 

intressant att veta hur denna utveckling ser ut i franska läromedel historiskt sett fram till idag. 

Denna diakroniska tidsstudie bidrar såväl pedagogiskt som språkvetenskapligt till mitt 

framtida arbete som lärare, och en närstående examen som gymnasielärare i moderna språk, 

närmare bestämt franska och spanska. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur grammatikens ställning i språkundervisningen har 

utvecklats från 1960-talet fram till idag. Jag har gjort en innehållsanalys av styrdokument från 

1965 till 2000 och av franska läromedel för nybörjarspråk på gymnasiet från motsvarande 

period, för att få en inblick i ämnet i fråga. Under denna diakroniska litteraturstudie har jag 

försökt ta reda på hur grammatikens utveckling ser ut genom att titta på begreppen produkt 

och process, det vill säga att tala om språket och att använda språket i sitt rätta sammanhang. 

Eftersom grammatiken innefattar många olika moment, som inte ryms inom detta arbetes 

ramar, har jag valt att studera framställningen av presens av oregelbundna verb i franska 

läromedel ur olika synvinklar. 

 

Den frågeställning jag utgår ifrån i denna studie är följande: 

• Hur har grammatikens roll som produkt och som process utvecklats i 

språkundervisningen från 1965 till 2000? 

 

1.2. Metod, val av litteratur och avgränsningar 

Med utgångspunkt från min frågeställning, har jag i denna studie valt att gå kvalitativt 

metodiskt tillväga, genom att studera och analysera innehåll i styrdokument och läromedel, 

med mycket stöd av litteratur om språkundervisning. Enligt Bryman i Samhällsvetenskapliga 

metoder (2002:kap 17) finns det en rad skilda metoder för analys av dokument inom ramen 

för kvalitativ forskning, av vilka kvalitativ innehållsanalys står detta arbete närmast. En sådan 

studie är induktiv och tolkande till sin natur. 

 

Det finns en riklig tillgång av litteratur om grammatikens roll förr och nu i språkundervis-

ningen, vilket naturligtvis underlättade min möjlighet att hitta litteratur som var representativ 

för mitt ämne. I enlighet med Hartmans Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter 

(2003:49-50) för en litteraturstudie, lät jag därför min frågeställning styra val av litteratur, och 

jag fokuserade mig medvetet på hur grammatikens roll som produkt och som process har 

utvecklats i franska läromedel gentemot kursplaners och läroplaners innehåll från mitten av 

1960-talet fram till våra dagar i den svenska gymnasieskolan. Med anledning av att franska 

blev tillgängligt för alla elever att studera genom studieval på gymnasiet som fortsättnings- 

eller nybörjarspråk under 1960-talet (Hellström 1985:13), har jag valt att avgränsa min 

diakroniska studie till att omfatta styrdokument och läromedel från den perioden fram till 

idag. För att analysera dess innehåll har jag använt mig av litteratur om språkundervisning, 
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huvudsakligen Tornbergs Om språkundervisning  i mellanrummet – och talet om 

”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000 (2000a) och 

Språkdidaktik (2000b). Därutöver bidrar Malmbergs ”De moderna språken i grundskolan och 

gymnasieskolan från 1960 och framåt” (2000), För en bättre språkundervisning – en 

presentation av Europarådets språkprojekt (1989) samt “Vilken metodik i moderna språk ger 

bäst resultat?” (1996). Dessutom kompletteras detta arbete av såväl Hellströms synpunkter i 

Franska (1985) som Linnaruds i Språkforskning för språklärare (1993) och Cooks i Second 

Language Learning and Language Teaching (1996). 

 

All litteratur kommer att presenteras i form av en litteraturorientering i kapitel 2, likt en 

bakgrund för den egentliga studien, där litteraturen framställs i sitt sammanhang (Hartman 

2003:50). Beträffande mitt analysmaterial, har jag valt att separat ge en kort presentation av 

de franska läromedlen i stycke 1.4., då de tidstypiska styrdokumenten presenteras i sitt 

historiska sammanhang vad gäller moderna språk i gymnasieskolan, stycke 2.3. 

 

1.2.1. Metoddiskussion 

När det gäller val av läromedel har jag utgått ifrån dels respektive läromedels användning 

under sin period, dels tillgången att få tag på dem. Ett annat urval av läromedel hade möjligen 

genererat ett annat resultat. Så är fallet även med mitt val av det oregelbundna franska verbet 

”aller”, som är mycket vanligt med tanke på dess olika betydelser, vilket gör att det 

förekommer i olika konstellationer. Om jag istället hade valt att studera framställningen av 

presens av ett regelbundet verb ur exempelvis den första kategorin som slutar på ”–er”, hade 

resultatet förmodligen blivit annorlunda i den bemärkelsen att det hade varit svårare att 

urskilja om grammatiken är att se på som produkt eller som process. Med hjälp av valet av 

synviklar som presenteras i stycke 3.1. får man en helhetsbild av hur grammatiken framställs i 

läromedlen. Troligtvis skulle ett annat val av synviklar ha givit ett annat resultat, men 

eftersom jag med min frågeställning syftar till att få en helhetsbild av hur grammatikens 

ställning i språkundervisningen har utvecklats under perioden 1965-2000, har jag valt dessa 

synvinklar. 

 

1.3. Grammatik som diskurs 

Fokus för detta arbete ligger på grammatikundervisningen och de diskurser som finns kring 

denna i de olika styrdokumenten. Som tidigare nämnts, gör jag en diakronisk studie av dessa 
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vilket innebär att jag kommer att koncentrera mig på hur utvecklingen ser ut och analysera 

denna utifrån begreppen produkt och process. Dessa begrepp förklaras i kapitel 2.1. 

 

En diskurs i allmänna termer kan beskrivas som en språklig gemenskap, där språket i denna 

gemenskap är centralt. Våra kunskaper om saker eller händelser finns i våra beskrivningar om 

dem, annorlunda uttryckt i våra diskurser om dem. I Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt 

perspektiv (2002) förklarar Säljö termen diskurs som bland annat ett språkligt system för 

grammatik – ”ett språk om språk” om man så vill. Genom grammatiken som diskurs kan man 

beskriva ett språks uppbyggnad i systematiskt ordnade kategorier som tempus, satsdelar, 

ordklasser och så vidare” (s 209). Vidare framhåller Bryman (2002: kap 16) att när man har 

diskurs som analytiskt redskap, försöker man hitta kontextuell förståelse i termer av vad de 

specifika texterna inom den språkliga diskursen förmedlar, såsom olika begrepp. 

 

När jag använder ordet diskurs i detta arbete, avser jag grammatiken som diskurs, i den 

betydelsen att jag analyserar och diskuterar det grammatiska innehållet i styrdokument och 

franska läromedel. Detta i sin tur kan i viss mån inordnas i en vidare språkdidaktisk diskurs, 

på så sätt att språkinlärningsforskningen kommer till tals (Tornberg 2000a:26), som Tornberg 

påvisar i sin avhandling Om språkundervisning i mellanrummet – och talet om 

”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel från 1962 till 2000. 

 

1.4. Presentation av franska läromedel 

Min motivering till val av nedanstående franska läromedel har huvudsakligen styrts av deras 

representativitet gentemot uppsatsens syfte och frågeställning. Själv har jag arbetat med de två 

senast utkomna läromedlen som lärarstudent och lärarvikarie, dock inte på nybörjarnivå men 

på gymnasieskolans steg 3, d v s Pique-nique 3 och Génial 3 av samma författare. Dessa två 

läromedelsserier ger enligt min åsikt möjlighet till en mycket allsidig språkundervisning ur ett 

pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Däremot har jag ingen erfarenhet av de första tre 

läromedlen. Sammanfattningsvis är samtliga läromedel ämnade för gymnasieelever som läser 

franska som nybörjarspråk, men vissa vänder sig även till vuxenstudier. Vid varje läromedel 

anges inom parentes den förkortning som jag använder i arbetet fortsättningsvis. 

 

Avec plaisir… av författarna Roger Girod, Per Olof Holmberg och Arne Klum, består av 

textbok (1968) (L1a) och övningsbok (1967) (L1b). Textboken innehåller 27 stycken med 

tillhörande ordlista, en alfabetisk ordlista, översikt över det franska ljudsystemet samt 
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alfabetet. Inledningsvis ges ett förord till lärare och elever, där bokens upplägg presenteras 

mycket utförligt. Övningsboken består av övningar till textbokens 27 stycken, samt 3 extra 

kursivtexter som kan läsas efter stycke 16, 23 och 27. Dessutom omfattar Avec plaisir… 

bildband, ljudband och grammofonskivor för elever. 

 

Bonjour (1971) (L2) av författarna Agneta Baggesen, Yannick Le Gars och Margaretha Palm, 

består av en huvudbok med texter och övningar fördelade på 31 stycken. Dessutom 

tillkommer en separat fransk-svensk ordlista (både löpande och alfabetisk), lösningar, 

ljudband och diagnostiska prov. Inledningsvis i huvudboken presenteras de franska ljuden och 

de personer som ingår i bokens samtliga stycken. 

 

S’il vous plaît 1 av Kaj Heurlin, består av både textbok (1976) (L3a) och studiebok 

(1977/1984) (L3b). Textboken innehåller 20 stycken som är indelade i 3 etapper – etapp I-III, 

en alfabetisk ordlista samt mönsterord för uttalsbeteckningarna. Innehållsförteckningen har 

rubriken ”Inlärningsmål” där dessa anges vid varje stycke. Textboken inleds med en utförlig 

”Läromedelsdeklaration”, med avseende på bokens innehåll och syfte. Studieboken i sin tur 

inleds med ”Till Läraren”, där information om vad som är nytt ges. Därefter kommer alla 

övningar till samtliga stycken, en repetition efter varje avslutad etapp, samt en svensk-fransk 

hjälpordlista. Dessutom består S’il vous plaît 1 av stordia- och lärarmaterial. 

 

Pique-nique 1 (1994) (L4) av författarna Karin Lidén, Agneta Soldén och Bernard Chatton, är 

en allt-i-ett-bok som bygger på en nybörjarkurs i franska i radio och TV, i Utbildningsradions 

regi. Den består av 12 kapitel med sammanhängande text, övningar och grammatiska 

kommentarer, men även en text på svenska, ”Un peu plus – lite mera”, som behandlar franskt 

kultur och samhällsliv anknutet till kapiteltextens innehåll. I slutet av boken finns en liten 

grammatik, uttal, facit och alfabetisk ordlista. Läromedelsförfattarna förklarar noggrant syfte, 

upplägg och innehåll i bokens förord ”Välkommen till Pique-nique!”. De personer som möts i 

programmen och kapitlen presenteras i början av boken. Det tillkommer även 

ljudkassetter/CD, TV- och radioprogram samt radioteater vars text inte finns i kursboken. 

 

Génial 1 (2002) (L5) är också en allt-i-ett-bok, skriven av Marie-Louise Sanner och Lena 

Wennberg. Den är indelad i 9 kapitel med sammanhängande A och B texter, övningar, 

grammatik och ”en plus” – det är en text på franska som skildrar vardagsliv och samhälle i 

olika delar av Frankrike, med innehållsfrågor på svenska. I slutet av boken finns en 
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minigrammatik, uttal, facit, kapiteltexterna på svenska, fransk-svensk ordlista och en svensk 

fransk ordlista. Boken inleds med ”Till dig som ska arbeta med Génial” där innehåll och 

upplägg presenteras. Före de 9 kapitlen är ett introduktionskapitel i form av bl a en frågesport 

om Frankrike och den fransktalande världen som behandlar internationella ord, som finns 

även i franskan. Efter samtliga kapitel finns ett extra avsnitt om franskt jul och nyårsfirande. 

Till kursboken hör även en lärarhandledning, lärar-cd och elev-cd. 

 

1.5. Disposition 

Kapitel 2 ger en begreppsförklaring av grammatiken som produkt och som process samt en 

historisk tillbakablick på språkundervisningen i form av litteraturorientering inklusive tidigare 

forskning inom området, som teoretisk bakgrund till kapitel 3. Där presenteras resultat och 

analys av styrdokument och läromedel, åtföljt av sammanfattande slutord i kapitel 4 och 

litteraturförteckning i kapitel 5.
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2. Språkundervisning ur ett historiskt perspektiv 

Inledningsvis ges en begreppsförklaring till vad jag fortsättningsvis avser med grammatiken 

som produkt och som process, baserade på ett antal kriterier. Därefter följer en historisk 

tillbakablick av grammatikens roll i språkundervisningen genom tiderna, med stöd av 

litteraturorientering och tidigare forskning inom området. 

 

2.1. Grammatiken som produkt 

När man studerar språk i undervisningssyfte, kan man enligt Tornberg (2000b:102) se på 

grammatik ur olika perspektiv. Jag har valt att se på den i en språkhistorisk tillbakablick som 

produkt och som process, termer som instiftats av R. Batstone och som Tornberg själv i 

Språkdidaktik (2000b) hänvisar till i detta sammanhang. De båda begreppen anser jag vara en 

bra utgångspunkt för att få ett helhetsgrepp om grammatik. När man betraktar grammatik som 

en produkt, är det själva systemet av olika former som studeras (ibid.). Varje forms betydelse 

analyseras in i minsta detalj, likt små byggstenar, som möjliggör att man får kunskap om hur 

hela systemet är uppbyggt. Man studerar sålunda språket ur ett strukturellt perspektiv, som är 

obundet till någon kontext, i den meningen att man talar om språket. Man talar om deduktivt 

lärande (Hellström 1985:41) då grammatikregeln åtföljs av ett antal förstrukturerade övningar 

som saknar samband sinsemellan, men som eleven genom repetition mekaniskt ska öva den 

grammatiska företeelsen på. 

 

2.2. Grammatiken som process 

Det andra sättet att betrakta grammatik är ur ett funktionellt perspektiv, där begreppet process 

kommer till tals (Tornberg 2000b:102). Här koncentrerar man sig på de många olika sätt på 

vilka språket används, närmare bestämt språkets innehåll till skillnad från dess grammatiska 

form. För att ett språks innehåll ska få eller ha någon som helst betydelse, måste det vara i ett 

visst sammanhang, med andra ord bundet till en viss kontext. Det sker när man använder 

språket. Detta kan då mynna ut i ett läge där man ”kör fast” i den praktiska språkfärdigheten, 

vilket medför att en grammatisk regel behöver förklaras för att underlätta förståelsen och 

lärandet. När eleven själv får lista ut hur den grammatiska företeelsen hänger ihop genom att 

använda språket i sin egen produktion och träning, talar man om induktivt lärande (Hellström 

1985:41). 
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Sammanfattningsvis håller jag med Tornberg i hennes resonemang om att grammatik som 

produkt och grammatik som process är minst lika viktiga, och interaktionen dem emellan är 

av stor betydelse när det gäller att utveckla språkförmågan (Tornberg 2000b:103). Nedan har 

jag ställt upp ett antal kriterier för grammatiken som produkt och som process. Tornbergs och 

Hellströms tankar om grammatik ligger som underlag för mitt urval av kriterier, vilka jag har 

förklarat i löptexten ovan (se 2.1. och 2.2.) och som dessutom är mina analysverktyg: 

 

Grammatiken som produkt   Grammatiken som process 

strukturellt perspektiv – form  funktionellt perspektiv – innehåll 

kontextobunden (lösryckta meningar)  kontextbunden 

tala om språket   använda språket 

deduktivt lärande   induktivt lärande 

elevers repeterande struktur – drillövningar elevers egen produktion 

 

2.3. Grammatikens roll språkhistoriskt i modern tid 

Med utgångspunkt från det redan presenterade tudelade grammatikperspektivet 

produkt/process följer en historisk tillbakablick beträffande dess roll i språkundervisningen. 

Under olika perioder har grammatiken givits en såväl mera som mindre framträdande 

betydelse i den svenska skolundervisningen i moderna språk. För att läsaren ska förstå 

situationen från 1960-talet fram till våra dagar, har jag valt att beskriva detta förlopp med stöd 

av de olika undervisningsmetoder som har influerats av den rådande kunskapssynen vid en 

viss tidpunkt. När man ser på kunskapssynen, är det främst samhällets syn på vad som ska 

värderas som kunskap, genom olika politiska och ideologiska riktningar. Samhället visar sin 

syn på kunskapens källa genom staten som fastställer de tidstypiska styrdokumenten, 

läroplaners och kursplaners innehåll, vilka ligger till grund för undervisningens innehåll. I 

dagens samhälle med en internationell prägel där kommunikativ kompetens står i fokus med 

mycket livlig kontakt över gränserna, betyder det för språkundervisningens del att förmågan 

att kommunicera på ett främmande språk står i förgrunden. Tyngdpunkten ligger sålunda på 

språket ur ett funktionellt perspektiv med innehållet som viktigast, till skillnad mot förr i tiden 

då synen på viktiga språkkunskaper framstod ur ett strukturellt perspektiv, med ett till synes 

oändligt studium av struktur- och drillövningar där man koncentrerade sig på språkets form 

(Tornberg 2000b:25-26). 
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2.3.1. Grammatik- och översättningsmetoden 

Inledningsvis tar vi ett långt kliv tillbaka till 1800-talets språkundervisning som utgjordes av 

den karaktärsfasta grammatik- och översättningsmetoden. Denna metod ”överlevde som den 

huvudsakliga metoden för språkundervisningen i skolan i mer än 100 år” (Tornberg 

2000b:28) och ligger även idag till grund för vissa läromedels olika sorters övningar. Metoden 

har ett deduktivt förfaringssätt med långa förklaringar av grammatiska regler, där reglerna lärs 

in först och därefter tillämpas genom översättning från modersmålet till målspråket. Man läste 

komplicerade litterära texter, som utgjorde underlag för grammatisk analys, samt översatte 

isolerade meningar med just inriktning på språkets form. Metoden behandlade grammatiken 

som ren produkt. Enligt Hellström i Franska (1985:21) ansågs grammatiken utveckla elevens 

intellekt och logiska skärpa, där förståelsen av själva innehållet i texten lades åt sidan. Denna 

metod har sina rötter i det sätt på vilket man studerade de klassiska språken latin och grekiska 

på de större läroverken, och dessa studier ansågs vidmakthålla den klassiska bildningen som 

hade hög status på den tiden. Man kommunicerade mindre, däremot talade man om språket. 

 

2.3.2. Direktmetoden 

Som en motreaktion till den förhärskande grammatik- och översättningsmetodens, vars 

problematik var alldeles för teoretisk, uppstod direktmetoden med sina praktiska inslag där 

tonvikten låg på språkets användning (Tornberg, 2000b:29). Direktmetoden är ett gemensamt 

namn för olika metoder med huvudsaklig inriktning på språkinlärning på naturligt vis, och 

som betonade det levande, talade språket. Utmärkande drag för direktmetoden är att 

språkinlärning sker genom enspråkig övning, man skulle alltså lära sig det främmande språket 

direkt (Hellström 1985:23). Alla kommentarer, instruktioner och även grammatikförklaringar 

gavs på målspråket, med resultatet att elevernas grammatikinlärning utgjordes av 

mönsterexempel och imitation. Denna metod har ett induktivt förfaringssätt på så sätt att 

eleverna uppmuntrades att själva finna ut språkets regler i det språk som omgärdade dem i 

deras studier, så grammatiken lärdes in omedvetet. Direktmetoden behandlade grammatiken 

som process, med fokus på innehåll och användning (Tornberg 2000b:104). Dock rönte denna 

metod inga större framgångar, eftersom grammatikens underordnade roll gjorde att 

språkinlärningskontrollen eftersattes och lärarna saknade dessutom rätt kunskaper i denna 

undervisningsmetod, med följden att grammatik- och översättningsmetoden åter vann terräng 

(Hellström 1985:24). Hellström menar att den på sina håll aldrig riktigt hade dött ut – spår av 

den finns än idag. 
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2.3.3. Den audio-lingvala metoden 

Hittills hade man främst analyserat språkets historiska utveckling och dess traditionella 

grammatiska delar, nu hade man siktet inställt på ”det levande språket i samtiden” (Hellström 

1985:25), med största tänkbara intresse för språkets struktur och karaktäristiska drag. Vi har 

kommit fram till tiden för andra världskriget då den audio-lingvala metoden var på stark 

frammarsch västerifrån med amerikanska influenser. En förklaring till metodens 

genomslagskraft var den amerikanska arméns snabba behov av utbildade soldater i 

främmande språk. De skulle skickas ut på flera håll i världen och måste klara sig praktiskt. En 

andra förklaring är den internationalisering som tog fart efter andra världskriget, då kontakten 

över gränser ökade i snabb takt och praktiskt språkbruk var en nödvändighet (ibid.). Metoden 

spreds till många länder i bl a Europa, och till Sverige fick den fotfäste i slutet av 1950-talet. 

Detta möjliggjorde språkstudier för klart större grupper av människor än tidigare. 

Strukturalismen blomstrade och för språkundervisningens del innebar det en systematisk 

övning av språkliga mönster i form av struktur- och drillövningar. Man skulle både tala, 

lyssna, höra och skriva språket, så alla dessa färdigheter kom i och med denna metod. 

 

Ur det dikotomiska perspektivet på grammatik, är det enligt Tornberg (2000b:104) svårt att 

sätta fingret på huruvida grammatiken här behandlades som produkt eller som process. Den 

audio-lingvala metoden med sitt induktiva förfaringssätt, baserade sig främst på direktme-

todens slagord enspråkighet, samt körläsning och eftersägning efter röster inspelade på band, 

d v s imitation. De ovan nämnda struktur- och drillövningarna i form av små dialoger skulle 

på ett mekaniskt omedvetet sätt läras in, där ord eller satsdelar byttes ut utan att förlora sin 

plats i strukturen. Här fanns ingen som helst kommunikativ funktion, med resultatet att det 

inte hade någon betydelse vad eleven sade, men att eleven sade det korrekta (ibid.:35). 

Grammatisk analys var utesluten, och grammatikövningarna dominerades av behavioristiskt 

drilltänkande (Hellström 1985:26). Hellström framhåller att inlärningspsykologiskt vilade 

denna metod på den amerikanske psykologen Skinners idéer om behaviorismen, som gick ut 

på att språkinlärning är resultatet av operant betingning och en omedveten process. Genom 

systematisk och imitativt betingad inlärning tills målspråkets vanor hade lärts in, försökte man 

uppnå muntlig språkfärdighet eller användning, så i viss mån kan man kanske säga att det 

fanns lite spår av grammatiken som process. Genom att slå två flugor i en smäll, skulle man 

kanske försiktigt kunna påstå att grammatiken, med metodens struktur- och drillövningar, 

behandlades även som produkt. 
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I och med den audio-lingvala metodens genombrott i Sverige i slutet av 1950-talet, ligger den 

till grund för 1960-talets läroplaner och kursplaner, som för första gången gör engelska till 

obligatoriskt språk för alla elever, franska eller tyska som valbart B-språk på grundskolan i 

anslutning till Lgr 62, samt franska, tyska eller spanska som valbart B- eller C-språk på 

gymnasiet i anslutning till Lgy 65. Skolans demokratiseringsprocess hade satt igång och 

valmöjligheterna till språkstudier ökade till att omfatta alla elever (Hellström 1985:27). 

Rekommendationerna i Lgy 65 om undervisning på målspråket, och den både kvalitativt och 

kvantitativt höga ambitionsnivån med för svåra talövningar och undermålig grammatikunder-

visning (ibid.), medförde att språkundervisningens principer ifrågasattes inte bara i Sverige. 

 

2.3.4. På väg mot en kommunikativ inriktning 

De behavioristiska idéerna kontrades i mitten av 1960-talet av den amerikanske 

språkforskaren Noam Chomsky, som menade på att språket till sin natur inte är en vana utan 

är kreativt: ”the creative aspect of normal language use” (Hellström 1985:30). Dessutom 

hävdade han genom sin generativa grammatik, enligt Hellström, att språket i sig är ett 

”system of underlying rules” med möjlighet att producera ett enormt antal meningar (ibid.). I 

detta sammanhang är det värt att nämna en annan amerikansk språkforskare vid namn Stephen 

Krashen, se stycke 2.3.6. Med språkets kreativa sida i åtanke betraktade man språket ur ett 

funktionellt perspektiv och grammatiken fick en stark tonvikt på process. 

Språkundervisningen kom att ta en kommunikativ inriktning med grammatiska inslag. 

 

Samtidigt tog Chomskys begrepp om vad som är språklig och kommunikativ kompetens fart. 

Genom termen ”competence” avsåg han människans intuitiva förmåga att avgöra vilka satser i 

språket som är grammatiskt korrekta och vilka som inte är det, medan han genom termen 

”performance” avsåg människans kunskap om språkets användning i konkreta situationer 

(Hellström 1985:31). På 1970-talet blev kommunikativ kompetens en trend, enligt Linnarud i 

Språkforskning för språklärare (1993:67), med prioritet för kunskap i språk istället för om 

språk. Linnarud menar att kommunikation uppstår mellan människor i ett sociokulturellt 

sammanhang, där den språkliga funktionen är central, men för att klara av funktionen krävs 

dessutom vissa kunskaper om språkets form. 

 

2.3.5. Tröskelnivå – un niveau seuil – the functional-notional approach 

Den audio-lingvala metoden blev kritiserad för att helt sakna verklighetsförankring (Winroth 

Dahl 2002:7), med sitt systematiska inlärningssätt att försöka uppnå muntlig språkfärdighet 
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med hjälp av strukturbaserade små dialoger där grammatiska enheter byttes ut utan att ges 

någon explicit förklaring till eleven. Malmberg hävdar i För en bättre språkundervisning – en 

presentation av Europarådets språkprojekt (1989) att för språkundervisningen intresserade 

sig Europarådet inom sektorn ”Education and Culture”, där en grupp språkexperter startade ett 

nytt språkprojekt 1971 i syfte att fastställa en lägsta nivå av nödvändiga kunskaper som man 

skulle behöva för att kunna praktisera målspråket någorlunda smärtfritt (Malmberg 1989:3). 

 

Expertgruppen enades om att man borde utgå från språkets innehåll, ur ett funktionellt och 

kommunikativt perspektiv, och inte från språkets form av sedvanlig modell med grammatik 

och ordförråd som hörnstenar (ibid.:4). Man skulle utgå från elevens behov och tyngdpunkten 

lades på muntlig färdighet, med andra ord talfärdighet och hörförståelse (ibid.). I praktiken 

innebar detta en lägsta nivå av nödvändiga kunskaper man skulle behöva för att behärska 

vardagliga situationer i målspråkslandet. Begreppet tröskelnivå hade skapats och på engelska 

publicerades 1975 The Threshold Level (ibid.:5), i tät följd året därpå av den franska 

versionen Un niveau seuil (ibid.:9), som även följdes av liknande versioner på andra 

europeiska språk under de kommande åren i slutet av 1970-talet. 

 

I dessa tröskelnivåer, där språkets innehåll och användning var centralt, utgick man från 

tänkbara vardagliga situationer, i vilka olika funktioner, functions, (ex. förfrågningar, 

erbjudanden) och begrepp, notions, (ex. tid, kvantitet) som eleven i fråga måste behärska 

(Malmberg 1989:4). Detta kom så småningom att ligga till grund för the functional-notional 

approach, vilken enligt Skolverkets rapport ’95, ”Framväxten av dagens undervisning i 

främmande språk” (1995), gav språkundervisningen en ny innebörd: ”man undersökte i vilka 

situationer språket skulle användas och frågade sig sedan vilken typ av språk som behövdes.” 

(s. 9). Dessa tröskelnivåer utgjorde en slags referensram för språkundervisningens innehåll. I 

un niveau seuil var man mer detaljerad i sin beskrivning än i The Threshold Level, med 

avseende på fler målgrupper än vuxenstuderande (Malmberg 1989:10). Med utgångspunkt i 

elevernas behov av praktisk språkfärdighet, fick s k talakter, actes de parole, ett stort 

utrymme i undervisningen, på så sätt man gav exempel på en rad repliker i en viss talsituation. 

Urvalet av grammatiska företeelser gjordes från dessa talakter, som i sig berikade ordförrådet. 

Det handlade om att skapa en balans mellan functions och grammatik, vilket enligt min 

tolkning är att se på grammatiken delvis som processinriktad – grammatiken kom att 

uppdagas i olika konkreta sammanhang. Däremot håller Tornberg inte med om detta, utan hon 

menar att grammatiken snarare kunde ses som en produkt genom dessa talakter, där det gällde 
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”att kunna sätta in grammatiskt välformulerade satser i ett verklighetssammanhang” 

(Tornberg 2000b:40). Så småningom gavs vissa läromedel ut genom vars innehåll man 

försökte samordna ”tröskelnivåns funktioner och ämnesområden med en grammatisk 

inlärningsgång” (Malmberg 1989:9). I samband med detta är det viktigt att poängtera den nya 

övningsformen rollspel som gavs stor plats i klassrummen då enspråkiga övningar 

förespråkades av Europarådets expertgrupp (ibid.:15), vilket jag dessutom kommer att ge 

exempel på i de franska läromedlen längre fram i kapitlet om resultat och analys. 

 

Viktigt att tillägga beträffande tröskelnivåns funktioner, functions, som Malmberg påpekar, är 

de tydliga spår som de lämnat efter sig i de svenska kursplanerna för moderna språk på 

grundskolan, som ingick i läroplanen för grundskolan, Lgr 80 (ibid.:9). Visserligen kom det 

inte ut någon läroplan för gymnasiet med tillhörande kursplan för moderna språk, men väl för 

den kommunala vuxenutbildningen, Lvux 82, som i mångt och mycket var snarlik Lgr 80 

(Skolverket 1995:16). Dess mål var muntlig språkbehärskning och kunskap om dels vardags- 

och arbetsliv, dels samhälls- och kulturförhållanden i målspråkslandet så att eleverna fick en 

större förståelse för människor med ett annat språk. 

 

2.3.6. Kommunikativ inriktning 

Processperspektivet på grammatiken förstärktes ytterligare på 1980-talet genom den 

amerikanske språkforskare Stephen Krashens Monitor Model (Tornberg 2000b:101-102). Han 

fortsatte diskussionen om omedveten och medveten inlärning i denna tids språkdebatt, med 

hjälp av en rad hypoteser som sammanfattar hans teori. Krashen skiljer mellan den naturliga 

inlärningsprocessen på omedveten basis, acquisition (tillägnande) och den medvetna 

språkinlärningen, learning (inlärning) (Linnarud 1993:50). Ett barn tillägnar sig omedvetet 

sitt förstaspråk, modersmålet genom kommunikation, utan explicita regler, och vars struktur 

känns rätt utan att barnet vet varför. Däremot när man lär sig ett främmande språk i skolan är 

det en medveten process, eftersom man får kunskap om språkets grammatiska regler, vilka i 

sig inte alltid hinner bli tillräckligt automatiserade för att öka språkfärdigheten. Det medvetet 

inlärda systemet, learning, fungerar som en monitor hos inläraren. Denna monitor kan 

kopplas på i förväg för att redigera eller efteråt för att korrigera våra yttranden, men fungerar 

endast när inläraren har lärt sig den grammatiska regeln, har gott om tid och fokuserar på 

språkets form (ibid.). Linnarud menar att Krashen anser att acquisition är det bästa sättet att 

lära sig språk på och att learning är onödiga ansträngningar, som ger ett alltför dåligt resultat. 
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Beträffande Krashens hypotes om skillnaden mellan acquisition och learning, som fick 

enorma följder i språkdebatten på 1980-talet, kan man hålla med Linnarud att ”slutsatsen kan 

vara att en medveten inlärning av grammatiska regler är meningslös, eftersom den inte 

påverkar den kommunikativa förmågan” (1993:51). Linnarud menar att Krashen ville få fram 

det budskapet med sin monitorteori, men hon hävdar samtidigt motsatsen att en inlärd 

grammatisk regel så småningom visst kan bli automatiserad. Denna teori påverkade dock 

språkundervisningen på så sätt att kommunikation gavs högsta prioritet och grammatik fick en 

underordnad roll i och med läroplaners och kursplaners tillkomst vid denna tid. Enligt 

Tornberg, som delar Linnaruds åsikt, fick visserligen Krashens monitorteori genomslag, men 

visade sig inte vara tillräckligt hållbar när det gäller språkinlärning: ”Learning som en 

medveten fokusering på språkets form anses istället underlätta förståelsen av hur språket är 

uppbyggt, vilket i sin tur, men med en viss fördröjd effekt, kan leda till Acquisition” 

(2000b:105). 

 

Vad den kommunikativa inriktningen har inneburit för undervisningen av moderna språk, som 

franska tillhör, är enligt Hellström (1985:38-39) att eleven sätts i fokus och ska ansvara mera 

för sitt eget lärande genom att lära sig att lära. En stor del av undervisningen består av 

grupparbeten, interaktion mellan eleverna för att de ska kunna kommunicera med varandra. 

Eleverna måste få laborera med språket, med hjälp av fria kommunikativa övningar. Här 

måste läraren också tänka om och inte korrigera så fort en elev säger fel. Det primära är 

elevernas fria produktion, att de använder målspråket i olika situationer. Naturligtvis måste 

läraren i förväg förbereda de fria kommunikativa övningarna på så sätt att eleverna får ”de 

språkliga verktygen”. Däremot framhåller Hellström att det inte finns någon speciell 

kommunikativ metodik. Eleverna får använda sin fantasi och kreativitet. De får öva sig i att ta 

sig fram med språket på egen hand för att kunna dra slutsats om olika grammatiska regler som 

dyker upp. Med ett induktivt förfaringssätt lärs grammatiken in som process. 

 

Det handlar också om att medvetandegöra eleverna om kunskaper både i och om målspråket. 

Eftersom jag har valt att se på grammatiken som produkt och som process, vill jag i detta 

sammanhang nämna de termer som man använder sig av inom språkinlärningsforskningen för 

att belysa denna kunskap. Man skiljer på de båda termerna deklarativ kunskap och 

procedurkunskap (Tornberg 2000b:106). Den deklarativa kunskapen står för den kunskap vi 

har om språkets regler och om dess uppbyggnad, medan procedurkunskapen står för vår 

förmåga att tillämpa dessa regler i kommunikation. Som vi kan se finns en nära koppling 
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mellan grammatiken som produkt och deklarativ kunskap å ena sidan, och mellan 

grammatiken som process och procedurkunskap å den andra. Vid en närmare betraktelse på 

dessa termer eller begrepp, kan man skönja ett litet glapp. Att ha kunskap om en språklig 

regel och dess förhållande och funktion till andra grammatiska regler i detta system räcker 

inte för att kunna tillämpa dem i kommunikation. Man måste vara mogen för att förstå och 

medvetet ha förstått den språkliga regeln, så att den automatiseras genom det behov man har 

av den i sin egen språkliga kommunikation flera gånger och i olika sammanhang så att den 

införlivas i det egna språket, vilket kräver både tid och tålamod av såväl lärare som elever 

(ibid.). Den traditionella grammatikundervisningen är ett lysande exempel på hur stort steget 

är mellan deklarativ kunskap och procedurkunskap. Läraren presenterar för eleverna olika 

språkliga regler med grammatiska former i en viss följd, som eleverna får öva sig på genom 

strukturövningar av isolerad typ, varpå deras kunskaper mäts genom grammatikprov, och man 

går vidare till nästa grammatikavsnitt. Genom viss repetition av föregående grammatikavsnitt 

lär visserligen eleverna sig den språkliga regeln för en stund, men den minns de inte alla 

gånger till fullo när det är dags för nästa regel. Elevernas fria egna produktion är av yttersta 

vikt för att varje språklig regel ska automatiseras i deras egen kommunikation, och här kan vi 

se att procedurkunskapen är på en helt annan nivå är den deklarativa kunskapen (ibid.:107). 

 

Den kommunikativa inriktningen på språkundervisningen går ut på att ha kunskap om språket 

och i språket, vilket idag har lett till en ökad förståelse för en medveten kunskap av den 

språkliga förmågan, till skillnad mot Krashens teori om omedveten språkinlärning. Att ha 

kunskaper om språket är inte likställt med att kunna använda dessa kunskaper i 

kommunikation. Man skulle kunna säga att inlärningen av främmande språk enligt den 

kommunikativa inriktningen är en blandning av deklarativ kunskap och procedurkunskap, där 

språklig medvetenhet spelar en stor roll vid elevernas språkinlärning (Tornberg, 2000b:65). 

Den engelska termen language awareness, som Cook använder i Second Language Learning 

and Language Teaching (1996:36) med hänvisning till Eric Hawkins, är att den språkliga 

medvetenheten består av både den medvetandegjorda kunskapen i det främmande språket och 

kunskapen om det egna modersmålet: ”the learners’ general awareness of language should be 

raised as a preliminary to L2 [second language] teaching, partly through grammar. If the 

students know the kind of thing to expect, they are more receptive to it” (s 36). Som en 

parallell till Cooks uppfattning, kan man säga att för en elev med svenska som modersmål är 

kunskapen om det egna modersmålets uppbyggnad en avgörande faktor för dennes 

medvetandegörande av det franska språkets uppbyggnad. Det franska språkets annorlunda 
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konstruktion av oregelbundna verb i presens, jämfört med det svenska språket, kan nämnas 

som exempel på detta. 

 

Cook talar vidare om consciousness raising (1996:36) i liknande betydelse, på så sätt att 

grammatiska regler som medvetet lärs in omvandlas till att användas på ett omedvetet, 

tillägnat sätt, speciellt vad gäller hennes egna studier av franskans konjunktiv: ”The French 

subjunctive was explained to me at school, not just to give me academic knowledge of the 

facts of French but to help me to write French. After a period of absorption, this conscious 

rule would become part of my unconscious ability to use the language” (s 36). Cooks 

uppfattning om hur viktigt det är att medvetandegöra grammatiken hos elever delar både Ellis 

i Classroom Second Language Development (1984): ”The essence of grammar teaching is 

”consciousness-raising” and practice” (s. 136), och Rutherford i Second Language Grammar: 

Learning and Teaching (1987) genom “grammatical consciousness-raising” (s. 18) som en 

hjälp för elever att förstå och bli väl bekanta med ny kunskap som införlivas med den redan 

förvärvade. I detta sammanhang närmar vi oss Tornbergs syn på kontrastiv grammatik, där 

exempelvis en svensk elev genom att förstå hur svenskan är uppbyggd också kontrastivt kan 

förstå det främmande språkets uppbyggnad (franska) (2000b:112). 

 

2.3.7. Var befinner vi oss idag? 

Som vi har sett genom redan nämnda metoder och idéer inom språkundervisning och 

språkforskning, är situationen en helt annan idag än vad den var på exempelvis 1960-talet. 

Språkets form och språkets innehåll har turats om att få prioritet i undervisningen av moderna 

språk. Malmberg understryker i sin artikel ”Vilken metodik i moderna språk ger bäst 

resultat?” (1996) att vi befinner oss i en metodpluralism – ingen metod är den mest rätta, 

ingen lärare kan bekänna sig till endast en metod i språkundervisningen, utan måste lyssna av 

elevernas kunskaper och kognitiva beteende genom att vara lyhörd och respektfull (s. 9). 

Detta håller även Hellström med om, i sitt påpekande att språkundervisningen är mycket 

komplex, med den förklaringen att språklärarens sunda förnuft får avgöra det lämpligaste 

pedagogiska tillvägagångssättet beroende på undervisningssituationen (1985:40). 

 

Vidare framhåller Malmberg att när man ser närmare på situationen, har det inom 

språkforskningen sedan 1970-talet skett en förändring från undervisning, teaching, till 

lärande, learning (1996:6). Samtidigt har intresset för den enskilde eleven ökat, främst vilka 

strategier denne använder sig av för att lära sig sin kommunikativa språkfärdighet, som sedan 
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slutet av 1970-talet har varit i fokus. Detta ledde till uppkomsten av ett projekt vid namnet 

STRIMS (Strategier vid inlärning av moderna språk), i syfte att ta reda på elevers 

inlärningsstrategier i engelska, franska, spanska och tyska (ibid.). Ett av resultaten i detta 

projekt rörde elevers grammatikinlärning, och Malmberg framhåller att generellt sett har 

elever svårt att finna ett klart samband mellan grammatikens regler och att kunna tillämpa 

dem i sin egen produktion (ibid.:7). Denna situation pratar även Tornberg (2000b:106) om, på 

så sätt att det många gånger är ett stort glapp mellan den deklarativa kunskapen och 

procedurkunskapen. Eleverna kan formulera en grammatikregel, men att ta steget fullt ut och 

tillämpa den per automatik i sin språkanvändning är en annan sak. Elevens självstyrda 

inlärning – learner autonomy – är ett annat begrepp som tillkom vid ungefär denna tid 

(Malmberg 1996:9). Varje elev har fått ta mer och mer ansvar för sitt eget sätt att lära, och det 

här begreppet vill då innefatta elevens medvetenhet om den bästa metoden som man på det 

mest effektiva sätt lär sig ett främmande språk. 

 

2.4. Moderna språk i gymnasieskolan 

Som jag tidigare har nämnt, har språkens betydelse i skolan ökat från och med 1960-talet med 

tanke på samhällets förändring mot en snabbare internationalisering. Vid skolans 

demokratiseringsprocess blev det till en möjlighet att studera på gymnasiet både franska, 

tyska och spanska som B-språk (fortsättning efter grundskola) eller C-språk (nybörjarspråk), 

förutom engelska som då blev obligatoriskt språk. I sin artikel ”De moderna språken i 

grundskolan och gymnasieskolan från 1960 och framåt” (2000), ger Per Malmberg en 

historisk tillbakablick på språkkursplaner och språkundervisning. 

 

Inledningsvis förklarar Malmberg att när den första läroplanen för gymnasieskolan 

presenterades, Lgy 65, ingick kursplanerna i själva läroplanen (ibid.:7). Så var fallet även fem 

år senare då Lgy 70 såg dagens ljus. Strukturen var densamma i dessa två årgångars 

kursplaner, med mål för nybörjar- (C-språk) och fortsättningsspråk (B-språk), kursens 

huvudmoment, anvisningar och kommentarer, samt årskursfördelning med kursanvisningar 

till varje språk. Dock har en förändring skett och skillnaden är att kursplanerna på senare tid 

trätt i kraft separat från läroplanen, som exempelvis de kursplaner för gymnasiet som infördes 

1992 när läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) först trädde i kraft 1994 (ibid.:7). 

Nu hade innehållet i kursplanerna omstrukturerats till att rymma ämnets syfte, karaktär och 

struktur, mål för varje genomgången kurs med tillhörande betygskriterier för godkänd och väl 

godkänd, samt ämneskommentarer till moderna språk. Ämnet delades upp i en A-kurs (60 p) 
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och en B-kurs (130 p), med de gamla beteckningarna B-språk och C-språk som kvarstod 

(ibid.:19). De nu gällande kursplanerna för gymnasiet infördes 2000 vid den dåvarande 

kursplanereformen, vars utgångsmodell var European Framework, utarbetat av Europarådet 

(ibid.:23). Strukturen i de senaste kursplanerna behölls, men ändrades till ämnets syfte, mål att 

sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad 

kurs, med tillhörande betygskriterier för godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. 

Ämnet moderna språk delas idag in i sju steg om 100 poäng vardera. 

 

Malmberg konstaterar att den sammanfattande språksyn som kännetecknar samtliga 

kursplaner från Lgy 65 fram till idag är en allsidig kommunikativ språkfärdighet, 

interkulturell förståelse, strategier för kommunikation och inlärning, samt elevens eget ansvar 

för studier och lärande (ibid.:22). Med all denna teoretiska bakgrund om grammatikundervis-

ning ur ett historiskt perspektiv i bagaget, är det nu dags att ta steget vidare in i själva 

analysmaterialet, d v s kursplanerna för moderna språk och de franska läromedlen.
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3. Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera och analysera mina resultat från min studie av 

språkkursplaner och läromedel i kronologisk ordning med hjälp av uppställda kriterier för 

grammatiken som produkt och som process, presenterade i stycke 2.2. 

 

3.1. Inledning – kursplaner och läromedel 

Inledningsvis vill jag förtydliga att min innehållsanalys av styrdokument främst gäller 

kursplaner för moderna språk från 1965 till 2000, samt franska läromedel i anslutning till 

dessa – för att få en ökad kunskap om hur grammatiken som produkt och som process 

kommer till uttryck. Kursplaner och läroplaner ger inte bara uttryck för tidstypiska 

föreställningar om vad det innebär att kunna ett språk och vad språkundervisningen ska syfta 

till, utan också föreställningar om utbildningens syften allmänt och om synen på kunskap som 

präglar det samhälle i vilket texterna har skapats. 

 

För att se hur grammatikens roll i språkundervisningen har utvecklats, har jag valt fyra 

kursplaner för moderna språk och fem läromedel i franska för nybörjare. De tidiga 

kursplanerna ingick i läroplanen, varför de fortsättningsvis presenteras under beteckningen 

Lgy 65 och Lgy 70, till skillnad mot de två senare som är separata, och går under 

beteckningen GyVux 1994:16 respektive Gy 2000. För att få ett så tydligt sammanhang som 

möjligt, och med inspiration från Tornbergs avhandling (2000a), har jag valt att analysera 

varje tids språkkursplan, därefter det anslutande läromedlet i franska. Som synes är det en 

lång tidsperiod mellan Lgy 70 och GyVux 1994:16, då en del inom språkundervisningen med 

avseende på grammatik förändrades. Av den anledningen har jag valt att ta med ett läromedel 

från denna period med syfte att illustrera detta. 

 

Varje franskt läromedel har jag delat in i grammatiken som produkt och som process. I 

läromedelsanalysen har jag valt att utifrån tre synvinklar studera presens av ”aller”, som 

betyder ”gå, åka; må; passa” och är ett av franskans vanligaste oregelbundna verb. De tre 

synvinklarna ger tillsammans en helhetsbild av hur grammatiken framställs i läromedlen. För 

det första den okommenterade förekomsten av någon av detta verbs presensformer innan 

verbet introduceras i sin helhet med grammatisk kommentar i ett kapitel. För det andra när 

och hur den första förekomsten av hela verbet med grammatisk kommentar äger rum. För det 

tredje övningars utformning. 
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3.2.1. Lgy 65 med tillhörande kursplan för moderna språk 

Under rubriken ”Allmänna synpunkter på ämnesstoffet” i anvisningar och kommentarer för 

kursplanen för moderna språk i Lgy 65 anges att ”Målet för språkstudiet på gymnasiet är i 

enlighet härmed främst praktisk språkfärdighet […]. Även på gymnasiet bör följaktligen de 

formella insikterna i språksystemet underordnas den praktiska språkfärdigheten” (Lgy 65:112, 

2.4.1.1.). Grammatiken har följaktligen en underordnad roll, och är enligt Tornberg 

(2000b:104) svår att definiera som produkt eller som process, eftersom den audio-lingvala 

metoden användes vid denna tid (se 2.3.3). Enspråkighet stod högt på agendan med texten 

som det viktigaste inslaget i studierna. På grundval av texten gjordes både färdighetsövningar 

och innehållsanalys i syfte att eleverna på så sätt skulle lära sig så mycket som möjligt på 

målspråket om områdets kultur och samhällsförhållanden. Dessutom betonades vikten av 

systematiskt uppbyggda övningsuppgifter i anslutning till varje text, som behandlade en 

grammatisk företeelse. Såväl skönlitteratur som saktext behandlades i språkstudierna. (Lgy 

65:112-113, 2.4.1.1.; Skolverket (1995:16). 

 

Enligt min tolkning är det svårt att se ett samband mellan den praktiska språkfärdighetens 

prioritet och det begränsade förråd av centrala ord, uttryck och grammatiska mönster som 

preciseras under rubriken ”mål”: ”undervisningen i moderna språk har till uppgift att, i fråga 

om nybörjarspråken, att ge förtrogenhet med ett begränsat förråd av centrala ord, uttryck och 

grammatiska mönster” (Lgy 65:112, 2.1.). I detta hänseende kan man tolka grammatiken som 

produkt, eftersom denna begränsning av ord, uttryck och grammatiska mönster övas in genom 

textläsning med anslutande struktur- och drillövningar där svaren redan är givna enligt ett 

visst mönster.  

 

Huvudmomenten i språkundervisningen bestod av ”textläsning”, ”övningar i anslutning till 

läst text” och ”fristående övningar utan anknytning till text” (Lgy 65:112, 2.2.). Under 

”övningar i anslutning till läst text” förklarades vad som skulle göras vid både intensiv och 

extensiv textläsning. ”Fraseologi” och ”grammatik med ordbildningslära” var några av 

momenten för den intensiva textläsningen, något som ger en föraning om att grammatiken var 

produktinriktad. I kommentarer till speciella kursmoment, av vilka grammatiken utgör ett, 

betonas att ”grammatikens roll i undervisningen är funktionell” (ibid.:116, 2.4.1.2.), vilket i 

sig kan sägas vara en svag processinriktning enligt mina uppställda kriterier. Grammatiken 

skulle ingå i den praktiska språkfärdigheten och inte ges i form av teoretisk analys. Däremot 

skulle de grammatiska kunskaperna tillgripas för att underlätta textförståelsen och förklara en 
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språklig företeelse. Med hjälp av sina aktiva grammatikkunskaper skulle eleven klara sig i en 

enkel samtalssituation och kunna redogöra för innehållet i en text, medan de passiva 

kunskaperna i grammatik krävdes för all textförståelse, även extensiv läsning. 

 

Ser man specifikt på årskursfördelningen för franska som modernt språk, angavs för 

nybörjarnivå att grammatiken skulle bestå av ”övning av grundläggande grammatiska 

företeelser” (ibid.:135, 5.3.2.1.). En skriftlig övningsform som betonades var 

diktamensskrivningen, även kallad dictée, som gav stor möjlighet till ”att överföra det hörda 

till korrekt stavning med utnyttjande av kunskaper i grammatik (stumma ändelser) m.m.” 

(ibid.:136, 5.4.1.2.). Stumma ändelser är mycket vanliga i det franska språket, bland annat 

oregelbundna verbformer i presens. Diktamensskrivningen ger all anledning att se på 

grammatiken ur ett produktperspektiv, trots att den ansågs funktionell i inlärningssyfte! 

 

Tornberg betonar den essentialistiska synen på kunskap som rådde under 1960-talet 

(2000a:138), likt den traditionella katederundervisningen. Det var lärarens uppgift att på 

målspråket förmedla det givna ämnesstoffet, d v s det ovan nämnda begränsade förrådet av 

centrala ord, uttryck och grammatiska mönster, till eleverna genom drillövningar så att de 

tillägnade sig kunskapen – utan någon djupare grammatisk förklaring (Hellström 1985:26). 

Detta är tydligt uttryckt i målbeskrivningen genom att ”undervisningen i moderna språk har 

till uppgift att...”, som ger intryck av att det grammatiska förfaringssättet delvis var induktivt. 

 

3.2.2. Avec plaisir… 

Eftersom detta läromedel behandlar grammatiken främst som produkt, har jag valt att infoga 

det låga processperspektiv som finns likt en kontrast till själva löptexten. 

 

3.2.2.1. Grammatiken som produkt med inslag av process 

I textbokens förord står att ”det grammatiska stoffet presenteras med största möjliga hänsyn 

tagen till en väl avvägd progression och är i stort sätt jämnt fördelat över textmassan” (L1a:7). 

Dessutom påtalas att man har valt att göra de språkliga kommentarerna så utförliga som 

möjligt så att en separat grammatikbok inte behövs. Det är ett strukturellt perspektiv på 

läromedlets upplägg, vilket ger intryck av att språkets form prioriteras, man talar om språket. 

Texterna är verkligen rika på grammatiska företeelser, enligt min mening. Den 

okommenterade förekomsten av någon som helst presensform av ”aller” är först i stycke 14, i 

3 person singular ”elle va à l’école…” (ibid.:51) men förekommer endast en gång i löptexten, 
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och översätts i gloslistan med ”hon går i skolan”. I stycke 15 förekommer i dialogtexten dels 

verbets infinitivform, dels fyra presensformer som illustrerar verbets olika betydelser (gå, åka; 

må; passa). Detta ger en helhetsbild av användandet av ”aller” i dess olika sammanhang, 

vilket i sig ger ett processinriktat intryck. Alla presensformer introduceras i den efterföljande 

grammatiska kommentaren enligt traditionell uppställning (ibid.:58): 

 
 aller 
 je vais au théâtre (jag går på teater)1

 tu vas  (du går) 
 il va  (han går) 
 nous allons  (vi går) 
 vous allez  (ni går) 
 ils vont  (de går) 
 

De fetstilta verbformerna i presens står i ett ganska overkligt sammanhang med teaterbesök, 

men här vill man även exemplifiera, som en repetition från stycke 11, den grammatiska 

företeelsen att ”à + le” dras samman till ”au” i betydelsen ”au théâtre” (på teater). 

 

Dialogtexten i stycke 16 fortsätter med ”aller”, men endast formen ”nous allons” (vi går). 

Totalt sett koncentreras verbet ”aller” i presens till stycke 15, och den blygsamma 

introduktionen av en okommenterad verbform i stycke 14, gör att grammatiken lätt betraktas 

som en produkt. Grammatiken delades in i olika moment som skulle klaras av efter varandra, 

vilket är synbart med varje texts anslutande grammatiska kommentar till en språklig 

företeelse. Detta vittnar delvis om den audio-lingvala metodens induktiva förfaringssätt 

(process), där eleven skulle försöka lista ut en egen regel till en ny språklig företeelse, även 

om den språkliga analysen var mycket liten (Hellström 1985:26). Trots allt är det på 

nybörjarnivå ofrånkomligt med vissa tydliga grammatikkommentarer, eftersom dessa ger 

eleven trygghet vid språkstudierna. 

 

Övningarna till stycke 15 på ”aller” liknar varandra ganska mycket, och samtliga är 

enspråkiga. De flesta övningarna kan utföras både muntligt och skriftligt. I övning B (L1b:32) 

ska eleven ge så många rimliga svar som möjligt på frågor, som är uppställda enligt ett i 

förväg tänkt mönster. Ett exempel på svar ges i form av mönstermening: ”Je vais à l’école en 

autobus” (jag åker till skolan med buss). Här ligger tonvikten på strukturen, att eleven svarar 

med korrekt verbform i presens av ”aller” och nyttjar de uttryck som finns till förfogande för 

det egna meningsskapandet. Möjlighet till parövning ges också om den görs muntligt, där en 
                                                 
1 Min översättning. Fortsättningsvis översätts de franska orden där jag anser att det behövs. 
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elev frågar och en svarar, men meningarna i sig innehåller en given struktur som eleverna ska 

hålla sig till. En given fråga hänger ihop med ett givet svar, men frågorna saknar samband 

sinsemellan. De är inte bundna till någon kontext och det viktigaste är att eleverna skapar 

fullständiga frågor och svar med rätt verbform. Därmed uppfylls flera av kriterierna för 

grammatikens produktperspektiv. Visserligen använder eleverna i mycket begränsad 

omfattning språket genom muntlig parövning, men processperspektivet är blygsamt i detta 

drilltänkande. 

 

En annan övning är en ifyllnadsövning där man ska fylla i rätt form av ”aller” och tala om hur 

olika personer färdas med hjälp av bilder. I ytterligare tre övningar ska man formulera egna 

frågor och svar enligt en mönstermening med ”aller” som infinitiv. Dessa struktur- och 

drillövningar i form av små dialoger med ”fråga-svar” utgjorde föga kommunikativ funktion, 

men det viktiga var att orden och satsdelarna som byttes ut inte förlorade sin plats i strukturen 

(Tornberg 2000b:35). Grammatiken lärdes på så sätt in mekaniskt och omedvetet på induktiv 

väg, men med risk för att de i förväg strukturerade drillövningarna gick eleverna förbi, 

eftersom de inte hann uppfånga informationen tillräckligt mycket för att kunna införlivas i 

deras egen medvetna, deklarativa kunskap (ibid.:114). 

 

3.3.1. Lgy 70 med tillhörande kursplan för moderna språk 

Enligt Skolverkets rapport ’95 (1995:16) innebar Lgy 70 ingen metodisk förändring. 

Kursplaneinnehållet för moderna språk var detsamma som i Lgy 65, med tanke på 

grammatikens roll. Däremot kom läromedlen att ge allt mer plats åt skildringar av 

vardagslivet. Vidare poängteras att texten emellertid fortfarande är mycket central i 

språkstudierna och enspråkighet är en tydlig rekommendation (ibid.). 

 

En liten skillnad är att målformuleringen är ändrad till ”eleven skall” (Lgy 70, Allmän 

del:176), jämfört med ”undervisningen har till uppgift att” som står att läsa i Lgy 65 (se 

3.2.1.). Här kan man se ett tecken på att eleven sätts i fokus som en aktiv inlärare, som 

stämmer med den annalkande synen på språkundervisningen som skulle komma att övergå 

från teaching till learning, enligt den internationella språkdebatten som tog fart vid ungefär 

denna tid enligt Malmberg (1996:6). 

 

Malmberg påpekar dessutom den klara åtskillnad som görs mellan två- och treåriga linjer, där 

de tvååriga linjerna har en allmän och särskild kurs i språk, med ett ringare krav på 
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obligatoriska studier av främmande språk (2000:18-19). För grammatikens roll innebar det att 

den ges en mera underordnad roll i kursplanen för tvååriga linjer, vars mål är att ”eleven skall 

genom undervisningen i nybörjarspråk tillägna sig förmågan att använda språket som 

kommunikationsmedel” (Lgy 70, Allmän del:169), men där nämns ingenting om grammatik. 

Däremot ingår som ett av de sju huvudmomenten ”ordförråd och grammatiska mönster” 

(ibid.), vilket tenderar att betrakta grammatiken som produkt. Vid en jämförelse av de treåriga 

linjernas kursplan är ordalydelsen en annan i målformuleringen: ”…skaffa sig förtrogenhet 

med ett begränsat förråd av centrala ord, uttryck och grammatiska mönster” (ibid.:176). I 

likhet med målformuleringen i Lgy 65 (se 3.2.1.), inbjuds man att se på grammatiken som 

produkt, men även som lite av en process när målet också är att ”..förvärva förmågan att […] 

uppfatta talat språk och uttrycka sig någorlunda korrekt, i första hand muntligt och i andra 

hand i skrift” (ibid.:176). Som synes är det svårt att med den audio-lingvala metoden precisera 

huruvida grammatiken ska kunna ses som produkt eller som process, enligt Tornbergs 

resonemang (2000b:104). Det avspeglar sig även i nästa läromedel. 

 

3.3.2. Bonjour 

I detta läromedel finns inget förord från läromedelsförfattarna, men huvudboken med texter 

och övningar ger ett tydligt intryck av att följa intentionerna i Lgy 70 när det gäller den 

praktiska språkfärdigheten med praktiska fraser i franskt vardagsliv. Huvudmomenten i Lgy 

70, som var desamma som de i Lgy 65, stämmer väl överens med bokens upplägg. Dock 

verkar Bonjour inte ha fått den realia-anknytning hos läromedel som Skolverket nämner i sin 

rapport (1995:16), till skillnad från S’il vous plaît 1 som utkom några år senare. 

 

3.3.2.1. Grammatiken som produkt 

Det finns ingen som helst okommenterad förekomst av presens av ”aller” före kapitel 10, 

vilket ger intryck av en deduktiv syn på grammatiken som produkt. Den första förekomsten av 

”aller” överhuvudtaget är i kapitel 10, där texten är i dialogform med samtliga verbformer i 

presens presenterade i endast en av verbets flera betydelser (gå). Dialogtexten är mycket 

kompakt och på ett effektivt sätt presenteras en eller två verbformer i varje mening, vilket ger 

ett produktmässigt intryck av att språkets form föregår innehållet. Texten handlar visserligen 

om att gå på bio, men fokus ligger på att rätt verbform går på bio. Instruktionerna till samtliga 

övningar ges på franska i kapitel 1-8 med svensk översättning inom parentes vid behov, 

därefter endast på franska - helt i enlighet med den förhärskande enspråkigheten i den 

betydelsen att man ansåg att all inlärning skedde bäst och effektivast på målspråket i fråga, 

 28



utan vägen via modersmålet, precis som den audio-lingvala metoden förespråkade (Hellström 

1985:23).  

 

Innan alla övningar återfinns en traditionell verbuppställning av presens av ”aller” i en 

grammatikruta på samma sätt som i Avec plaisir… , men här går man på bio ”je vais au 

cinéma” (L2:68) istället för ”på teater”. Direkt i anslutning följer en ifyllnadsövning, nr 52, 

där man ska komplettera med rätt verbform av ”aller” i delvis osammanhängande meningar 

med luckor. I denna övning vill man åt formen snarare än innehållet, så grammatiken 

behandlas som produkt. Detta är tätt åtföljt av nästa grammatikruta med den språkliga 

företeelsen à + bestämd artikel, som ligger nära till hands med ”aller”. 

 

3.3.2.2. Grammatiken som process 

I direkt anslutning till texten kommer en övning med frågor på textinnehållet. De olika 

verbformerna av ”aller” får eleverna här träna på i sina skriftliga svar, genom att svara i rätt 

personform då frågorna är lite lurigt ställda. Här ges tecken på ett induktivt förfaringssätt av 

grammatiken med frågor på texten innan grammatikrutan med verbformer presenteras. 

Svårigheten att sätta fingret på rätt perspektiv av grammatiken är lika stor som min tolkning 

av Lgy 70, med stöd av Tornbergs resonemang. Det är en processinriktad övning, eftersom 

eleven får använda språket genom att svara på frågorna som ändå är bundna till en viss 

kontext där innehållet är centralt, vilket delvis är fallet med några andra övningar också. 

 

Övning 55 går ut på att svara på frågor med egna ord och är mera processinriktad där eleven 

får använda sina grammatikkunskaper aktivt. Med hjälp av bilder ska eleven formulera om 

sina svar så att rätt verbform av ”aller” och ”à + bestämd artikel” anges (L2:71): 

 
 Nous restons à la maison aujourd’hui, maman ? (Stannar vi hemma idag, mamma?) 
 Non, vous allez à l’école aujourd’hui. (Nej, ni går i skolan idag.) 
 

I viss mån kan man säga att svaren är givna med tanke på bilderna, men eleven får chans att 

”tänka om” så att de grammatiska företeelserna kommer i rätt sammanhang. Slutligen finns en 

övning som är mycket processinriktad, där elevens egen produktion främjas. Meningen är att 

eleven ska beskriva vad den gör ikväll med utgångspunkt från dialogtexten. Till hjälp finns ett 

antal stödfrågor. Den deklarativa kunskapen sätts på prov på sin väg mot procedurkunskap, 

allteftersom eleven använder språket med fokus på innehållet i en viss kontext (Tornberg 

2000b:106). 
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3.4.1. Mellanperiod 

Trots att det inte kom ut någon kursplan för moderna språk för gymnasiet mellan 1970 och 

1994, har jag valt att ta med ett läromedel från denna tid, eftersom det finns en tydlig teoretisk 

koppling till vad som kallas un niveau seuil och the non functional-notional approach (se 

2.3.5.), vars syn på kunskap i språkundervisningen influerade vissa läromedelsförfattare. 

Huvudmålen i Lgr 80 och Lvux 82 som var snarlika, d v s muntlig språkbehärskning och 

kunskap om vardags- och arbetsliv samt samhälls- och kulturförhållanden i målspråkslandet 

(Skolverket 1995:14), har tydliga gemensamma drag med vissa läromedel från denna tid, bl a 

S’il vous plaît 1. 

 

3.4.2. S’il vous plaît 1 

I textbokens läromedelsdeklaration framhåller läromedelsförfattarna vad som är nytt. Man har 

prioriterat ord- och frasförrådet, och ”inom grammatiken har verbens användningssätt i 

presens […] tidigarelagts” (L3a:3). Vidare anger man att ”jämsides med en solid grammatisk 

progression löper uppbyggandet av en repertoar av vardagsbetonade språksituationer, i 

anslutning till den ”Lista över fraser och uttryck som skall behärskas muntligt” och som 

utarbetats inom SÖ:s läroplansgrupp i franska C-språk 1974-76” (ibid.). Textinnehållet har 

stor verklighetsförankring med mycket skiftande sociala miljöer, som ger information om 

förhållanden i fransktalande länder, vilket utgör ett bra underlag för praktiska språksituationer 

och funktionell franska. Vissa av texterna är i dialogform, likt de talakter som kännetecknade 

un niveau seuil med målet att berika ordförrådet, enligt Malmberg (1989:10). Samtidigt vill 

Tornberg snarare betrakta dessa talakter som grammatiskt färdiga satser som skulle placeras 

in i ett ”verklighetssammanhang” och hänvisar till den språkliga formen (2000b:40). Trots att 

vi än en gång ser problematiken med att se på grammatiken som produkt eller som process, 

finns vissa spår av det ena eller det andra perspektivet enligt nedanstående indelning. Detta 

läromedels många skildringar av vardagslivet och inslag av realia stämmer överens med 

intentionerna i Lgy 70 om att grammatiken skulle stå den prioriterade praktiska 

språkfärdigheten till förfogande närhelst det behövdes (Lgy 70 Supplement:176). 

 

3.4.2.1. Grammatiken som process 

Den okommenterade förekomsten av presens av ”aller” är mycket tidig jämfört med de 

föregående läromedlen och kommer ”smygande” genom styckena, vilket ger intryck av 

grammatiken som process med det induktiva lärandet och verbformerna som presenteras i en 

viss kontext. Redan i stycke 1b (samtliga 20 stycken är indelade i a-b-c-d-texter) stöter eleven 
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på den vanliga hälsningsfrasen ”ça va” (L3a:13) som översätts med ”hur mår du, hur har du 

det” i gloslistan (L3b:14). I stycke 4b kommer ”allez-y” (L3a:30) i betydelsen ”varsågod, sätt 

igång”, i stycke 5c ”il va” (ibid.:36-38) (han går, reser, åker), och stycke 7b tar upp ”elle va” 

(ibid.:37) (hon går) och ”ils vont” (de går). I stycke 8a finns uppmaningsformen ”va” (gå, åk) 

och ”tu vas” (du går), stycke 8b innehåller ”pour aller à” (för att komma till) när man frågar 

om vägen. 

 

3.4.2.2. Grammatiken som produkt och som process 

Studieboken inleds med ”Till läraren”, där det nya stoffet presenteras. Det finns inga 

”struktur- eller transformationsövningar”, ej heller ”övningar med lösryckta meningar utan 

sammanhang sinsemellan” (L3b:3). Vidare understryks verklighetsnära uppgifter som främjar 

elevens egen produktion och kreativitet, när det gäller skapandet av textreferat, dialoger och 

rollspel som baseras på texten – vilket i sig delvis uppfyller kriterierna för grammatiken som 

process. Överlag är övningarna enspråkiga, men kompletteras av korta översättningsuppgifter 

(ibid.). Instruktionerna ges huvudsakligen på svenska, i enstaka fall även på franska. 

 

Beträffande övningarna på ”aller”, vill jag inledningsvis påpeka att de inte koncentreras till ett 

stycke utan är fördelade över flera, vilket ger en stark processinriktning på grammatiken som 

främjar språkets användande. Det finns en övning i stycke 9c där man ska hitta vägen från 

punkt A till B. Genom att göra om en av textdialogerna i 9c ska man bl a använda ”aller” i 

praktisk situation. Vidare finns ett par muntliga övningar på presens av ”aller + infinitiv” 

(uttryck för nära framtid) i stycke 10b, dels i form av att svara med egna ord på frågor till 

texten, dels att tala om framtiden där man ska omformulera alla presensformer till 

konstruktionen ”aller + infinitiv” (ibid.:47-48), vilket i sig har en strukturell karaktär med 

formen i fokus. Dessutom finns ytterligare en övning till stycke 10b med ”aller + infinitiv” 

där man ska göra en intervju, som mycket väl kan framföras i form av rollspel: 

 
 Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? - Je... (Vad ska du göra på semestern? – Jag …) 
 Qu’est-ce que vous allez faire pendant les vacances ? – On... (  ”  ska ni göra   ”   ) ? – Vi…) (ibid.) 
 

Dessa muntliga övningar, som visserligen även kan göras skriftligt, är å ena sidan 

processinriktade, där grammatiken är funktionell med tonvikt på kommunikation och vars 

innehåll är bundet till en viss kontext, men å den andra produktinriktade, där rätt verbform 

betonas i mönsterdialog. 
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3.4.2.3. Grammatiken som produkt 

I stycke 8d introduceras ”aller” i grammatikkommentaren med alla former i presens, men i 

texten förekommer endast 3 person singular och plural i sitt sammanhang. Flera av 

verbformerna har eleven redan stött på i tidigare kapitel. Grammatiken presenteras på ett 

deduktivt sätt i anslutning till texten, som fortfarande är central och mer autentisk än i de 

tidigare läromedlen. Den enda övning på presensformerna av ”aller” i stycke 8d är en 

bilddialog, en ”muntlig övning för en eller två” (L3b:41), som går ut på att bilda en fråga och 

ett svar till varje bild med given utgång genom att fylla i rätt verbform i presens i den tomma 

luckan. Alla former tränas, dock fokuseras språkets form med tanke på de kontextobundna, 

korta fraserna och produktperspektivet lyser igenom. Vidare finns en produktinriktad 

översättningsövning till stycke 11b, ”Fällor”, där det gäller att översätta fyra luriga meningar 

till franska med rätt verbform och possessivt pronomen (ibid.:56), även här kontextobundet. 

 

3.5.1. GyVux 1994:16 

Den kursplan för moderna språk som ingår i mitt analysmaterial fastställdes av Skolverket 

1994. Med stöd av den ökade internationaliseringen i vårt kommunikationssamhälle, står i 

ämneskommentaren till moderna språk att ”undervisningen i moderna språk i gymnasieskolan 

syftar till att eleverna ska kunna använda målspråket i olika sammanhang i samhällsliv, 

arbetsliv och för vidare studier” (GyVux 1994:16, s 113). Syftesformuleringen tyder på den 

kommunikativa språkfärdigheten och kulturella förståelsen som viktiga ingredienser i 

språkundervisningen. Emellertid finns det även utrymme för grammatiska inslag, om än i 

mindre omfattning: ”en kommunikativ språksyn innebär inte att lägre krav ställs på den 

formella språkkvaliteten. Tvärtom vidgas kraven till att omfatta betydligt mer än en formell 

säkerhet” (ibid.). Språket ska användas som ett medel för kommunikation, där målsättningen 

är att eleverna skaffar sig funktionell kompetens i målspråket: ”Det väsentliga är alltså 

innehållet i budskapet. Genom att arbeta med ett meningsfullt innehåll bereder man vägen för 

att tillägna sig den språkliga formen” (ibid.:114). 

 

Den funktionella synen på grammatik gör sig än mer påmind i målformuleringen för C-språk 

kurs A, där eleven efter genomgången kurs skall ”ha sådan tilltro till den egna språkförmågan 

att eleven vill och vågar använda språket i vissa enkla vardagliga situationer, framför allt i tal” 

(GyVux 1994:16, s 74). Några rader längre ner står dessutom att eleven skall ”kunna på ett 

mycket enkelt språk uttrycka sig i tal och skrift inom ett känt ämnesområde för att berätta 

eller beskriva” (ibid.). Grammatiken ses här som en process i elevens utveckling av den egna 
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språkfärdigheten, där det språkliga innehållet prioriteras den språkliga formen, vilket uttrycks 

i likartade termer när det gäller kraven för att bli godkänd: 

 
Eleven kan delta i enkla samtal om vardagliga, kända ämnen och kan uttrycka sig i tal och skrift för att, på 
ett mycket enkelt språk, beskriva kända förhållanden. Eleven har godtagbart uttal och godtagbar 
intonation, men språket har formella brister” (ibid.:74-75). 
 

Som synes preciseras inte vad eleven ska lära sig under språkstudierna mer än ”vissa enkla 

vardagliga situationer” och ”inom ett känt ämnesområde”, till skillnad mot de traditionella 

konkreta termerna ”ett begränsat förråd av centrala ord, uttryck och grammatiska mönster” i 

Lgy 65 och Lgy 70. Ser man tillbaka på 1980-talet då Krashens monitorteori om acquisition 

och learning starkt influerade språkundervisningen, försvagades grammatikens roll i språk-

undervisningen till förmån för kommunikation, för att under 1990-talet komma tillbaka i sin 

rätta roll som funktionell (se 2.3.6.). Som Hellström sammanfattar undervisningen i franska - 

”Språk är kommunikation!” (1985:66), med en underton av ironi och menar att en liten 

portion grammatik aldrig skadar. Enligt Skolverkets rapport 95’ kommer grammatiken ”på 

köpet” med den kommunikativa språksynen (1995:17), så även i nästa läromedel. 

 

3.5.2. Pique-nique 1 

I ”Välkommen till Pique-nique!” förklarar läromedelsförfattarna att ”eftersom vi utgår från 

det språk man direkt behöver i vissa vardagliga situationer, lägger vi i kursen ofta större vikt 

vid ordkunskap och fraser än vid arbete med grammatik. Det är t.ex. genomgående så att 

endast de former av verben som behövs i ett visst sammanhang presenteras och övas”, varvid 

den riktigt grammatikintresserade rekommenderas att konsultera grammatiksammanfattningen 

i slutet av boken eller en skolgrammatik (L4:10). Kapiteltexterna är längre än texter i vanliga 

nybörjarläromedel, men textdialogerna innehåller många ständigt återkommande ord och 

uttryck som man redan har lärt sig (ibid.:11) – rentav induktivt lärande. Alltså är texten ännu 

central, vilket är ofrånkomligt på nybörjarnivå och inger en slags trygghet för inläraren. Som 

studietips uppmanas den studerande att vara aktiv, muntliga former behandlas med förtur. 

 

3.5.2.1. Grammatiken som process 

Den okommenterade förekomsten av presens av ”aller” återfinns från första kapitlet, därmed 

tål grammatiken verkligen att betraktas som process, genom det sätt på vilket dessa former 

presenteras i olika kontexter. Det första kapitlets så vanliga former ”on y va” (nu går vi /dit/, 

kom så går vi /dit/) (L4:16), ”ça va?” (hur mår du) med tillhörande enkla svar ”ça va” (det är 
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bra, OK) (ibid.:16), samt ”on va danser?” (ska vi gå och dansa?) (ibid.:19) förekommer även i 

andra kapitel fram till verbets kommenterade förekomst i sin helhet i det tionde kapitlet. 

Därtill finns en övning i kapitel 1 som behandlar uttrycket ”ça va”, dock okommenterat, i 

hälsningssammanhang, där man ska göra minidialoger och fråga varandra hur man mår 

(ibid.:23). Dessutom har kapitel 3 formerna ”allez, au revoir” (ung. adjö då) (ibid.:44), ”allez, 

ciao” (ung. hej!) (ibid.:45), ”allez!” (ung. kom igen!) (ibid.:47) samt ”je vais à l’école” (jag 

går i skolan) (ibid.:45). Den sistnämnda ”je vais” ges en grammatisk kommentar tillsammans 

med ”ça va” och ”on y va”, där det talas om att de kommer av ”aller” med oregelbunden 

böjning (ibid.:49), i viss mån deduktivt lärande. 

 

Nästa nya presensform uppvisas inte förrän i kapitel 8, men däremot finns det övningar i 

kapitel 4, 5, 6 och 7 på de hittills introducerade verbformerna. Som exempel kan nämnas 

övning 5, kapitel 5 (ibid. 85) där man två och två ska skriva frågor och svar som i ”modellen”, 

med fyra upplistade frågeuttryck till användning, av vilka tre innehåller verbet ”aller”: ”aller 

au restaurant”, ”aller à la fête” (gå på fest), och ”aller au cours de danse” (gå på danskurs). En 

modellfråga lyder ”Dis-moi, on va au cinéma ce soir?” (Säg mig, ska vi gå på bio ikväll)?. 

Svarsuttrycken innehåller inte ”aller”, då man ska använda andra oregelbundna verb där. 

Innehållet fokuseras med denna kontextbundenhet. Märk väl att alla övningar där ”aller” ingår 

i kapitel 1-7 behandlar endast 3 person singular ”il va, on va”. Detta sätt på vilket verbformen 

introduceras ”peu à peu” ger fog för en induktiv syn på lärande där grammatiska inslag 

processas när eleven använder sina språkkunskaper. 

 

3.5.2.2. Grammatiken som process med inslag av produkt 

I kapitel 8 introduceras de flesta presensformerna av ”aller” i sitt sammanhang i textdialogen, 

med undantag för ”nous” (vi) och ”ils/elles” (de), varpå de verbformer som hittills har 

förekommit nämns i den anslutande grammatikkommentaren i form av en övning, som för 

övrigt är den enda på ”aller”. Övningen heter ”Försök själv (F)” och eleven ska fylla i rätt 

verbform på rätt tom rad med hjälp av ett utsatt pronomen framför raden. Grammatiken kan 

klassas dels som produkt med tanke på rätt verbform i strukturen, dels som process eftersom 

eleven själv ska skapa den traditionella uppställningen av verbformer på induktiv väg. 

Principen är exakt densamma i kapitel 9, förutom att grammatikkommentarens verbövning 

består av ytterligare sex oregelbundna verb, vars samma personformer ska fyllas i med hjälp 

av utsatt pronomen. 
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Samtliga verbformer av ”aller” stöter eleven på i det tionde kapitlets dialogtext. Den 

efterföljande grammatikkommentarens övning är identisk med de två föregående kapitlens. 

Övning 3 går ut på att skriva vart, när och hur länge personerna på bilden ovan tänker resa, 

genom att följa en modell där 3 person singular och plural tränas. Därefter ska eleven själv 

välja några av resorna och skriva ner sina planer som i modellen, då jag-form eller vi-form 

tränas. Om man arbetar i grupp ska man fråga varandra om sina resplaner, med stöd av frågor 

enligt modellen: ”Vous allez où?” (L4:158) (Vart reser ni?), ”Vous y allez quand?” (ibid.:158) 

(När reser ni dit?). Man kan säga att övning 3 till en början är produktinriktad med fokus på 

formen, men är i slutet mera processinriktad med fokus på innehållet, i den betydelsen att en 

kontext har skapats under övningens gång vilket främjar den egna produktionen (Tornberg 

2000b:116). I övning 5, kapitel 12, ska man skapa dialoger genom att variera den angivna 

modellen med hjälp av annonserna på nästa sida och upplistade väder- och adjektivuttyck. 

Grammatiskt sett är det en väldigt processinriktad övning, där verbet ”aller” tränas, 

kommunikativt sett består övningen av vardagsnära och praktiskt användbara fraser. 

Dessutom rekommenderas ”Skriv, läs högt, agera!” (ibid.:180). Genom detta arbetssätt 

kommer eleven en bra bit på väg mot procedurkunskapen, där regeln automatiseras. 

 

3.6.1. Gy 2000 

I kommentarerna till de olika ämnenas kursplaner beskrivs strukturen i språkkursplanernas 

mål och betygskriterier (Gy 2000:54), men där nämns ingenting specifikt om grammatik – 

vilket ger intryck av att likt en process bakas den in i själva användandet av språkförmågan. 

Som exempel ur strukturbeskrivningen kan nämnas ”Muntlig kommunikation, 

Sammanhängande tal, Skriftlig kommunikation, Skriftlig sammanhängande produktion” 

(ibid.). Vidare nämns att begreppet strategi är mycket centralt i de nya språkkursplanerna, 

både vad gäller kommunikation och språkinlärning. Målsättningen är att eleven med hjälp av 

bäst valda egna strategi ska lära sig att lära något och bli medveten om sitt sätt att lära, något 

som poängteras av såväl Malmberg (1996:9) med begreppet learner autonomy, som av 

Tornberg (2000b:106) genom begreppen deklarativ kunskap och procedurkunskap. 

 

Utbildningens syfte är att ”utveckla en allsidig kommunikativ förmåga” (Gy 2000:111), vars 

ingredienser är ”förmågan att behärska språkets form, dvs. vokabulär, fraseologi, uttal, 

stavning och grammatik”, men även förmågan att innehållsligt skapa ”språkligt 

sammanhängande helheter” alltefter för eleven kända kunskapsområden (ibid.:112). 

Därutöver kan det hända att eleven behöver använda olika strategier när de egna 
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språkkunskaperna är otillräckliga, såsom ”omformuleringar, synonymer, frågor och 

kroppsspråk” (ibid.). Det närmaste man kan komma i grammatiska termer är i ”mål att sträva 

mot”, där det står att eleven ”utvecklar sin förmåga att analysera och bearbeta språket mot allt 

större tydlighet, variation och formell säkerhet”, samt ”tar allt större ansvar för att utveckla 

sin språkliga förmåga” (ibid.). Samma grammatiska oklarhet återfinns i målbeskrivningen för 

moderna språk steg 1. Det som står närmast till hands är dock inriktat på att använda språket 

för kommunikation: 

 
Eleven skall kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, kunna göra sig förstådd i 
skrift i mycket enkel form för att meddela något, kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. 
ord och fraser går till (Gy2000:115) 

 

Som synes försöker man medvetandegöra elevens egen språkinlärning av t.ex. ord och fraser. 

Det är givetvis en tolkningsfråga om grammatiken underförstått ingår däri, även om det inte 

nämns i konkreta termer. Enligt min tolkning kan man i detta sammanhang dra en parallell till 

den uppfattning om language awareness och consciousness raising som delas av Cook 

(1996:36), Ellis (1984:136) och Rutherford (1987:18) – vikten av den språkliga 

medvetenheten vid elevernas språkinlärning (se 2.3.6.). Den grammatiska tonvikten är inte så 

mycket tydligare uttryckt i betygskriterierna för att bli godkänd: 

 
Eleven medverkar och gör sig förstådd i enkla samtal i vardagliga situationer och ber vid behov om 
upprepning, förklaring och hjälp att förstå. Eleven beskriver muntligt på ett enkelt, begripligt och 
konkret sätt sig själv och andra vad gäller intressen och levdnadsförhållanden, men kan ta tid på sig för 
att hitta ord och uttryck. Eleven berättar på ett enkelt sätt om någon del av sitt arbete med inlärning av 
t.ex. ord och fraser (Gy2000:116). 

 

Enligt min tolkning av dessa två citat, framgår att språkets användning till viss del föregår 

språkets form, d v s kommunikation med inslag av grammatik vid rätt tillfälle. I samband med 

det vill jag poängtera mitt medhåll till Tornberg i hennes resonemang om att grammatiken 

trots allt har fått sin rättmätiga plats i språkundervisningen, på så sätt att det råder jämvikt 

mellan grammatikens två perspektiv produkt och process (2000b:105). Detta stämmer väl 

överens med Linnaruds syn på språklig kommunikation, i den betydelsen att för att kunna 

producera någorlunda enkla fraser, behövs ändå en viss kunskap om de språkliga formerna, 

för den gemensamma förståelsens skull (1993:67). 
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3.6.2. Génial 1 

I förordet ”Till dig som ska arbeta med Génial” betonas den tredelade gloslista som finns i 

direkt anslutning till varje text, vars fördel är att man lär sig orden i ett sammanhang och får 

”bra fraser på köpet”! (L5:6). De flesta övningarna har tyngdpunkten på kommunikation, 

eftersom många är muntliga, framhåller läromedelsförfattarna på nästa sida. När det gäller 

grammatiken, inleds den med rubriken Réfléchissez (ibid.:7) (fundera). Man förklarar att 

inledningsvis ges några exempel på den nya grammatiken och eleven får chans att försöka dra 

en egen slutsats kring den språkliga företeelsen. Man har valt att göra på detta sätt dels 

eftersom man tror att ”grammatiken fastnar bättre” om eleven går tillväga såhär, ”istället för 

att få allt serverat från början”, dels med tanke på den ”forskning, som stöder dessa tankar” 

(ibid.). Men, för den som trots allt vill känna till grammatikregeln först, rekommenderas 

minigrammatiken i slutet av boken. Uppenbarligen ger läromedlet möjlighet till induktivt 

lärande av grammatik. 

 

3.6.2.1. Grammatiken som process med inslag av produkt 

”Så här kan du arbeta” heter rubriken till läromedlets studietips. Där poängteras under punkt 8 

skrivövningen dictée, ”ett gammaldags men bra sätt att träna både stavning och grammatik” 

(L5:8). Här går att dra en parallell till kapitel 3.6.1. om grammatikens återkomst i sin rätta 

form som både produkt och process, eftersom det i övrigt rekommenderas att göra egna 

dialoger, skriva påståenden om texten, skriva frågor på den och ställa dem till en kamrat, samt 

att anteckna stödord från texten i syfte att kunna återberätta den för en kamrat. Slutligen 

föreslås även att översätta den svenska textöversättningen i slutet av boken tillbaka till 

franska! (ibid.:9). Översättning till målspråket är enligt Tornberg en metod i undervisningen 

av främmande språk med tanke på den kontrastiva grammatikens betydelse när det gäller 

elevens medvetenhet om skillnad i struktur och uppbyggnad mellan modersmålet och 

målspråket (Tornberg 2000b:108). 

 

På samma sätt som i de två sistnämnda läromedlen, kommer de första okommenterade 

verbformerna i presens av ”aller” smygande genom texterna. Det börjar i det första kapitlet 

med formerna ”ça va?” (hur är det?, det är bra) och ”comment allez-vous?” (hur mår ni?) 

(L5:19), som även ingår i tre övningar, utan att ”aller” anges som infinitiv. Kapitel 2 har 

formen ”je vais au lycée” (jag går på gymnasiet) (ibid.:29) i texten samt en översättnings-

övning till franska där uttrycket ingår. Titeln till kapitel 3, ”On va boire quelque chose?” 

(ibid.:45), är endast översatt, dock okommenterat, i bakre delen av boken med ”Ska vi ta 
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något att dricka?”, där 3 person singular ”on va” ingår okommenterat. Däremot kommenteras 

”on” (man) som mycket vanligare form i stället för ”nous” (vi), och att verbet böjs efter ”on” 

precis som efter ”il/elle” (han/hon) (ibid.46) - produktperspektiv. Det tredje kapitlets 

extensiva text ”En plus” tar upp formen ”touristes vont en Provence” (ibid.:61) (turister åker 

till Provence). Här kommer grammatiken som en process, där verbformen ”vont” är insatt i en 

kontext som gör att eleven på induktiv väg kan lista sig till hur det hänger ihop. I 

vykortshälsningen på sidan 84 i kapitel 5 finns formen ”tu vas bien” (du mår bra). Vidare i 

den muntliga övningen 15 (ibid.:97) ska man arbeta i par med ordförrådet, en elev ställer 

frågor och en annan svarar. Frågornas karaktär bildar en kontext som ligger eleverna, och som 

blir än mer familjär för dem när de svarar med förhoppningsvis rätt verbform (”jag”). En av 

frågorna är ”Tu vas souvent à la plage?” (går du ofta till stranden), där eleven ska svara ”Je 

vais…” osv. Kriterier både för grammatiken som process och som produkt uppfylls. 

 

I det åttonde kapitlet förekommer i text A ”tu vas” (du går) (L5:131) och ”je vais” (jag går) 

(ibid.:134) visserligen som okommenterade former, eftersom det inte är förrän efter text B och 

efter ett par övningar med ”aller” som samtliga presensformer är uppställda enligt vanlig 

modell i grammatikruta. Text B innehåller i sig infinitivformen ”aller”, ”on y va” (vi går dit) 

och ”vous allez” (ni går) (ibid.:140), vilka återfinns i den tredelade gloslistans 

exempelmeningar. En av övningarna som föregår grammatikrutan med ”aller” går ut på att 

skriva minidialoger på franska, med utgångspunkt från modellen som ges på sidan 145, och 

med hjälp av kartan till föregående övning eller den över hemkommunen. Att spela upp 

dialogerna rekommenderas. Här ges exempel på det induktiva lärandet av grammatik, där 

eleven utifrån innehåll och sammanhang ska lista sig till formen, innan grammatikregeln 

presenteras. 

 

Därefter följer ett antal varierande övningar. Exempelvis övning 9, där eleven med hjälp av en 

ordbok, ska översätta åtta franska meningar med presensformer av ”aller” och prepositionen 

”en” som används vid fortskaffningsmedel (L5:146). I anslutning finns grammatikrutan 

Réfléchissez, där eleven ska försöka lista ut hur den språkliga företeelsen i de åtta 

översättningsmeningarna hänger ihop. Det induktiva förfaringssättet att lära sig grammatik 

tillämpas genom att övningen föregår grammatikregeln, som eleven själv ska försöka klura ut. 

Än mer processinriktat kan det bli om eleverna parvis/gruppvis resonerar fram en lösning till 

den språkliga företeelsen, vilket gör att de tar till sig kunskapen på ett bättre sätt ”genom att 

verbalisera sina tankar och bli medvetna om hur de själva och de andra tänker” (Tornberg 
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2000b:111). Samma grammatiska företeelse fortsätter i Övning 10, som heter ”Tu vas au 

lycée comment?” (Hur tar du dig till skolan?) (ibid.). Man ska arbeta parvis och turas om att 

fråga varandra hur de olika personerna tar sig till skolan genom att nyttja de angivna 

färdmedlen. Man får själv välja vad man vill svara. Dock finns en exempelmening: ”Il va au 

lycée comment? Il va en avion.” (Hur tar han sig till skolan? Han flyger.). Avslutningsvis ska 

man fråga varandra hur man tar sig till skolan, enligt exempelmening: ”Et toi, tu vas au lycée 

comment?” (Och du, hur tar du dig till skolan?) (ibid.). 

 

3.6.2.2. Grammatiken som produkt 

Som i alla föregående franska läromedlen, finns även här en mera produktinriktad luckövning, 

där man ska komplettera med rätt form av ”aller” i redan färdiga meningar. Till skillnad från 

de andra läromedlen, återfinns luckövningen i Génial 1 efter övriga övningar på ”aller”, i det 

kapitel där verbet kommenteras i sin helhet genom en grammatikruta. Detta inbjuder till ett 

induktivt lärande med ett processinriktat arbetssätt gällande de olika verbformerna, vars 

förekomst är bunden till en viss kontext. 
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4. Sammanfattande slutord 
Denna studie syftade till att ge en inblick i hur grammatikens ställning i språkundervisningen 

har utvecklats från 1960-talet fram till idag i den svenska gymnasieskolan. Genom att se på 

grammatiken ur två perspektiv, d v s som produkt och som process, har jag försökt att 

åskådliggöra hur denna utveckling ser ut, som svar på frågeställningen ”Hur har 

grammatikens roll som produkt och som process utvecklats i språkundervisningen från 1965 

till 2000?”. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att grammatiken delvis har ändrat karaktär från att 

betraktas mera som produkt under 1960- och 1970-talet till att betraktas mera som process 

under senare tid. På 1980-talet kom grammatiken lite i skymundan i språkundervisningen, för 

att komma tillbaka till sin rätt under 1990- och 2000-talet. Som jag tidigare nämnt utgör båda 

begreppen en bra utgångspunkt för att få en helhetsbild av grammatik. Dessutom är 

interaktionen dem emellan mycket betydelsefull när det gäller att utveckla språkförmågan. 

Denna ömsesidiga påverkan som begreppen har av varandra på ett eller annat sätt, har vi i 

föregående kapitel sett spår av i språkkursplaner och franska läromedel. 

 

Med fokus på presens av franskans oregelbundna verb ”aller” i läromedelsanalysen från 

föregående kapitel, följer här en summering av mina resultat från de franska läromedlen med 

återkoppling till innehållet i de olika kursplanerna för moderna språk. För det första den 

okommenterade förekomsten av någon av detta verbs presensformer innan verbet introduceras 

i sin helhet med grammatisk kommentar i ett kapitel. För det andra när och hur den första 

förekomsten av hela verbet med grammatisk kommentar äger rum. För det tredje övningars 

utformning. 

 

Det finns mycket liten okommenterad förekomst av någon presensform av ”aller” i det första 

läromedlet Avec plaisir… och ingen okommenterad förekomst alls i det andra läromedlet 

Bonjour. Det gör att grammatiken i denna synvinkel kan ses som produkt, till skillnad mot 

den från första början ”insmygande” okommenterade förekomsten av presensformer i de 

senare läromedlen S’il vous plaît 1, Pique-nique 1 och Génial 1. Det inbjuder istället att se på 

grammatiken som process. Faktum är att de två första läromedlen kom ut med några få års 

mellanrum och med ett mycket snarlikt upplägg. Detta kan kopplas till det oförändrade 

innehållet i de två språkkursplanerna Lgy 65 och Lgy 70, med avseende på grammatiken. Det 
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var den audio-lingvala metodens enspråkighet med texten i centrum, på vilken det gjordes 

färdighetsövningar och innehållsanalys i syfte att öva elevens praktiska språkfärdighet som 

premierades. Det ”begränsade förrådet av centrala ord, uttryck och grammatiska mönster” var 

ett stort inslag i den praktiska språkfärdigheten, där grammatiken skulle ingå och tas fram när 

den behövdes för att underlätta elevens förståelse. Sett till den ringa okommenterade 

förekomsten i de två första läromedlen, ser man att grammatiken delades upp i små 

delmoment, som klarades av efter varandra, koncentrerade till ett kapitel och inte spritt över 

flera – som i de tre senare läromedlen. 

 

Med tanke på den mellanperiod 1970-1994 som bestod av tröskelnivåns idéer och the 

notional-funcional approach om språkets användning i rätt miljö, samt språkkursplanerna 

GyVux 1994:16 och Gy 2000, så utgjordes innehållet till största delen av en kommunikativ 

språksyn, där grammatiken ”kom på köpet”. I synnerhet i Gy 2000 innebar detta för den skull 

inte att språkets form gavs mindre utrymme, tvärtom betonades att ”eleven utvecklar sin 

förmåga att analysera och bearbeta språket mot allt större tydlighet, variation och formell 

säkerhet” (s. 112). Även GyVux 1994:16 gav viss plats åt språkets formella aspekt i termer av 

att ”genom att arbeta med ett meningsfullt innehåll, bereder man vägen för att tillägna sig den 

språkliga formen” (s. 114). Enligt min tolkning av den okommenterade förekomsten i denna 

diakroniska studie var grammatiken mera produktinriktad förr, och är mera processinriktad 

idag. De fyra språkkursplanernas innehåll återspeglas en aning i läromedlens också när det 

gäller de andra två synvinklarna. 

 

Den andra synvinkeln, d v s när och hur den första förekomsten av hela verbet med 

grammatisk kommentar äger rum, ger en liknande tolkning av grammatiken. I de två tidiga 

läromedlen presenteras verbets alla former i grammatikruta i anslutning till kapiteltext ganska 

långt in i boken, vilket ger ett produktmässigt intryck. I Avec plaisir…tas verbets alla 

betydelser upp i en och samma kapiteltext, medan Bonjour endast tar upp en av betydelserna 

på ett mycket repetitivt och kompaktt sätt i sin kapiteltext. Båda läromedlen påvisar en viss 

inriktning på formen snarare än på innehållet. Visserligen följs kapiteltexten i Bonjour av 

frågor på texten innan grammatikrutan – lite lurigt ställda frågor som kräver viss omformuler-

ing i svaren, vilket delvis ger utrymme för språkets innehåll och inte bara dess form. I det 

tredje läromedlet S’il vous plaît 1 introduceras grammatikrutan ungefär en tredjedel in i 

boken, direkt i anslutning till kapiteltexten, som i sig behandlar endast en av verbets 

betydelser där två verbformer ingår. Det ger intryck av en syn på grammatiken som produkt. 
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Likväl ges möjlighet att se på grammatiken som process, då eleven redan har stött på andra 

former och betydelser av verbet genom den okommenterade förekomsten. Detta belyser 

problematiken med att urskilja om grammatiken är att betrakta som produkt eller som process 

under denna tid. 

 

Tydligare går detta att urskilja i de två senaste läromedlen, Pique-nique 1 och Génial 1, 

eftersom processperspektivet lyser mest igenom. Inte förrän i slutet av dessa böcker återfinns 

kapitlet med samtliga verbformer och en grammatikruta. Dessförinnan har den 

okommenterade förekomsten gjort sitt, genom att låta eleven få tänka själv och lista ut hur 

den grammatiska företeelsen hänger ihop. Pique-nique 1 låter eleven själv skapa denna 

grammatikruta med verbuppställning där endast pronomen är utsatt bredvid en tom rad, tänkt 

för verbformen. I Génial 1 föregås verbets grammatikruta av ett par övningar på ”aller”, på så 

sätt att eleven först blir lite bekant med verbformerna. Som vi kan se, har sättet att se på 

grammatiken ur denna synvinkel ändrat karaktär från mer eller mindre produktorienterat till 

processorienterat, dock med inslag från varandra på vissa ställen. 

 

När det gäller övningars utformning under perioden 1965-2000, kan man urskilja ett liknande 

mönster som i den andra synvinkeln. Det finns en liten blandning av produkt och process, 

men i princip utgörs övningarna av det ena eller det andra perspektivet. Grammatiken ses till 

största delen som en produkt med små inslag av process i Avec plaisir… från 1960-talet, till 

att omvänt ses huvudsakligen som en process med små inslag av produkt i Génial 1 från 

2000-talet. Under resans gång däremellan har det varit svårt att definiera grammatiken som 

produkt eller som process, eftersom de har gått in i varandra oerhört mycket. Men till slut har 

processperspektivet tagit överhanden på rätt sätt, där kommunikativa övningar skapar 

utrymme för grammatiska företeelser som behövs för den gemensamma förståelsen i språket. 

Ett intressant språkligt innehåll genererar förutsättningar för den språkliga formen (GyVux 

1994:16, s.114). 

 

Gemensamt för alla fem läromedlen i denna studie är den produktorienterade 

ifyllnadsövningen på samtliga presensformer av ”aller” i färdiga meningar, vilket ger en hint 

om betydelsen av en renodlad övning som inriktar sig på formen. Därefter skiljer sig en smula 

de olika läromedlens övningar åt. Det första läromedlet Avec plaisir… har förstrukturerade 

drillövningar som ger ett upprepande intryck av att rätt verbform är i fokus. Det andra 

läromedlet Bonjour har delvis förstrukturerade övningar som kräver en viss omformulering 
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från en presensform till en annan av olika verb. Det språkliga innehållet kommer ändå till tals 

när eleverna muntligt ska fråga-svara på egen hand med hjälp av bilder och får då använda 

språket i en viss kontext. I viss mån kan man här se på grammatiken som process. De övriga 

tre läromedlen S’il vous plaît 1, Pique-nique 1 och Génial 1 har till största delen 

kommunikativa övningar som främjar elevens egen produktion, i form av dialoger och 

rollspel, med praktiska vardagssituationer där enkla korta repliker växer fram. Dessa repliker 

är bundna till en viss kontext som skapas av eleverna själva, vilket också gör att de 

grammatiska företeelser som eleverna stöter på får de i viss mån på induktiv väg klura ut på 

egen hand. 

 

Min tolkning är att de tre senare läromedlens upplägg är riktat till eleven, medan de två 

tidigare läromedlens upplägg mera är riktat till läraren. Här ser vi ett tydligt tecken på den 

förskjutning i språkundervisningen som ägde rum på 1970-talet från teaching till learning 

(Malmberg 1996:6), då eleven kom i fokus som inlärare, i vårt fall av ett främmande språk. 

Då handlar det enligt Cook (1996:36) om att skapa en språklig medvetenhet hos eleven 

bestående av kunskap dels i det främmande språket, dels om det egna modersmålet. Den 

språkliga medvetenheten är mycket viktig vid elevers språkinlärning. När det gäller 

grammatiken, måste man skynda långsamt. En inlärd grammatisk regel som man har svårt för 

att tillämpa i praktiken, kräver viss övning och tid för att så småningom automatiseras 

(Tornberg 2000b:106). Det klassiska budskapet ”övning ger färdighet” vill jag påstå ligger väl 

till hands, och enligt Hellström (1985:41) måste eleverna på induktiv väg få möjlighet att 

skapa en egen regel kring en viss språklig företeelse som dyker upp i en kommunikativ 

övning. Med andra ord, det krävs trots allt vissa kunskaper om språkets form för att den 

språkliga funktionen ska flyta på (Linnarud 1993:67). Jag vill här dra en viktig parallell till 

Tornbergs resonemang om att grammatiken som produkt och som process utgör två viktiga 

inslag i språkets helhetsbild (2000b:105) – som jag dessutom håller med om. 

 

Därmed har vi nu sett hur grammatikens roll som produkt och som process utvecklats i 

språkundervisningen från 1965 till 2000, när det gäller innehåll i språkkursplaner och franska 

läromedel för nybörjare på gymnasiet, med stöd av teorin. De båda begreppen har följts åt på 

varierande sätt, och kommer så troligtvis att göra även i fortsättningen. 
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