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Motiverande undervisning i franska på grundskolenivå med fokus 

på lärarrollen – Hur arbetar franskläraren? 

 

1.  Inledning 

 Franska är ett av de ledande världsspråken. ”Franska är fint” ett uttryck jag tror de flesta av oss 

har hört någon gång. Det anses också sen lång tid tillbaka vara det diplomatiska språket och är 

tillsammans med engelskan det officiella språket inom EU.  Frankrike har idag drygt  65  

miljoner invånare enligt deras officiella hemsida www.france.fr,  men språket används 

ytterligare av de  2,5 miljoner människor som tillhör landets utomeuropeiska forna kolonier. 

(www.landguiden.se)   Språket talas på 5 kontinenter, är det 6:e största språket i världen och 

talas idag totalt av ca 135 miljoner människor världen över. Franska studeras av nästan 120 

miljoner elever världen över och det finns ungefär en halv miljon fransklärare utanför 

Frankrike. (www.francophonie.org) 

 

Att studera ett modernt språk i Sverige på grundskolenivå är idag inte obligatoriskt. Det är ett 

val som elever gör. Däremot så är engelska obligatorisk från årskurs 4 till 9. Det har, kan man 

säga, blivit vårt andra språk . Engelska tillhör, liksom svenskan, de germanska språken och i 

Sverige lever vi och utsätts dagligen för det engelska språket och dess kultur.  Engelska språket 

har med andra ord blivit en naturlig del av vardagen i Sverige framförallt för ungdomar från 

och med skolåldern 

 

 Vi kan därmed dra slutsatsen att svenska ungdomar lever sen tidig ålder med ett främmande 

språk och att de dessutom har stor erfarenhet av språkstudier och till viss del av en annan 

kultur. Jag vill ändå påstå att elever som väljer ytterligare ett språk och då framför allt franska, 

utsätter sig för en ny stor utmaning.  Franska språket är romanskt till sitt ursprung till skillnad 

från svenskan. Det faktum att franskan har ett annat ursprung, en annan språkuppbyggnad och 

struktur, gör att eleven möter nya utmaningar och svårigheter speciellt vad gäller uttal, stavning 

och grammatik. Man kan fråga sig vad som motiverar elever att välja och studera franska och 

vilka förväntningar de har på undervisningen i detta språk som de förmodligen inte har några 

förkunskaper i. Denna utmaning förknippar jag med att eleven måste känna en stor motivation 

och nyfikenhet för kommande studier. Detta ställer stora förväntningar och krav på pedagogen 

vars uppgift blir att se till att denna motivation inte försvinner. Linnarud (1993) menar att 

http://www.landguiden.se/
http://www.francophonie.org/
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elevers val av språk är påverkat av deras attityd till språket och till landet och att många väljer 

franska för att det är ett vackert språk. Men, oavsett om eleverna valt franska för att det låter 

vackert, för att det förknippas med kända personer som Coco Chanel, Marie Curie, Napoléon, 

Charles de Gaulle, listan kan göras lång, så är ändå syftet att de ska lära sig att kommunicera på 

språket på en grundläggande nivå och utveckla förmågor enligt Skolverket (2011). Läroplanen 

(Skolverket, 2011) säger att den undervisande läraren ska skapa goda lärsituationer för att nå 

målet. Följaktligen blir det intressant att undersöka vad och hur språkläraren gör i sin 

undervisning för att uppfylla elevernas förväntningar och för att bibehålla deras intresse för 

studierna. Statistiken påvisar tydligt att det händer något på vägen. Intresset svalnar och 

avhoppen är betydliga. Skolinspektionens (2010) rapport i moderna språk, vilken gäller för 

franska, tyska och spanska, påvisar att ca 20-25% hoppat av studierna då de slutar grundskolan 

under de senaste 10 åren. 

 

2. Bakgrund 

 Jag har arbetat som lärare i franska på en grundskola i nio år och undervisat språket i årskurs 

6-9.  Min skola har ca 95% elever med invandrarbakgrund. De elever som väljer franska är få 

och avhoppen är inte så många. Det är med stor entusiasm som franskeleverna kommer till sina 

lektioner i år 6.  Däremot är det min erfarenhet att elever ger upp vartefter för att de tycker att 

språket är svårt och att de inte är motiverade att lägga ned det arbete som krävs för att lära sig 

språket på en grundläggande nivå. Med andra ord, de flesta stannar kvar i fransk 

undervisningen, men alla når inte kunskapskraven för E enligt Skolverket (2011).  

 

 I Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskningsrapport av moderna språk som avser 

grundskolan framgår det att i flera av de skolor som granskats, så är avhoppen i moderna språk 

stora och orsakerna anges vara elevernas vilja och förmåga, deras bakgrund och förkunskaper. 

Rapporten omfattar 40 skolor och det betonas att resultaten inte kan appliceras på en nationell 

nivå. I rapporten framgår även att det är 80 % på nationell nivå som påbörjar studier i ett 

modernt språk, men att det enbart är drygt 60 % som slutför studierna. Det framgår inte av 

rapporten hur det specifikt ser ut för ämnet franska. De undersökta skolorna får kritik för att de 

inte arbetar för att minska avhoppen, analysera orsakerna till dem samt att det brister i 

kompetensutveckling för lärare i moderna språk.  

I egenskap av fransklärare så är jag intresserad och nyfiken på hur lärare agerar i klassrummet 

för att skapa goda lärsituationer och därmed stimulera elevernas intresse för språket så att de 
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känner sig motiverade att slutföra sina franskstudier i grundskolan och inte minst fortsätta i 

gymnasiet så att de i framtiden kan ha glädje och nytta av sina språkkunskaper. 

 

 3. Syfte och frågeställning 
 

Studiens syfte är att belysa och undersöka vad fransklärare uppger att de gör i sin undervisning 

på grundskolenivå. Jag är intresserad av att undersöka vilka metoder språklärare anser att de  

använder och vad språklärare säger att de gör för att motivera sina elever. När det gäller 

målspråksanvändningen så ska det bli intressant att undersöka i vilken grad samt hur och när 

målspråket används. Det sker alltid en kodväxling i språkklassrummet, det växlas mellan första 

språket, i detta fall svenska och målspråket franska.  Kan det vara så att franska språket bara är 

något som eleven ser i sina läromedel i form av texter, övningar och grammatik eller är det så 

att lärare skapar verklighetsnära situationer så att de kan känna nyttan av att kunna 

kommunicera på franska? Det är också en fråga som jag hoppas få svar på i min undersökning. 

Sist men inte minst så vill jag undersöka elevers inflytande på undervisningen i franska. Frågan 

är om språklärare anser att de tar hänsyn till elevers intressen eller om de uttrycker att de 

ensamma planerar undervisningen efter sina huvuden och sina kunskaper och intressen. 

Ett underliggande syfte och förhoppning är dessutom att resultatet av denna studie ska bidra till 

att språklärare ifrågasätter det egna arbetet i klassrummet. 

  

3:1 Frågeställningar 

För att få svar på ovanstående funderingar kring hur undervisningen i franska ser ut idag i 

grundskolan, så ställer jag följande frågor: 

 Hur och på vilket sätt påverkar lärarens utbildning och bakgrund  

målspråkets användning  i klassrummet? 

 Hur gör läraren undervisningen rolig och stimulerande för eleverna vad gäller 

deras intressen och behov av stöd? 

 Vilka övningar och metoder dominerar undervisningen? 

 På vilket sätt deltar eleverna i lektionsplaneringen? 

 Vad gör läraren när viljan och förmågan brister hos en elev? 
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4. Litteraturöversikt 

Den teoretiska genomgången kommer framför allt att handla om definitionen av begreppet 

motivation och vad det innebär och inte således en redovisning av olika motivations teorier. 

Olika metoder för språkundervisning kommer att presenteras samt olika aspekter på lärarrollen. 

Först i denna genomgång kommer jag således att kortfattat redogöra för vad vår nuvarande 

läroplan säger om moderna språk samt den europeiska publikationen som ligger till grund för 

denna läroplan. Därefter kommer begreppet motivation att behandlas eftersom all 

språkforskning tenderar att belysa dess betydelse för lärandet. Jag kommer vidare att redogöra 

för ett antal olika metoder för språkundervisning och vad forskningen kommit fram till under 

senare delen av 1900-talet fram till idag. Avslutningsvis kommer jag att beröra lärarrollen och 

problematiken kring elevinflytande i undervisningen. 

 

4:1 Nationella styrdokument 

”Ett av huvudmålen med undervisningen i moderna språk är att eleven ska utveckla sin 

kommunikativa förmåga”(Skolinspektionen, 2010, s.6 ).  I Enlighet med Skolverket (2011) ska 

också eleverna: ”[…] ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.” (s. 76). 

Läraren ska oavsett ämne följa den nationellt gällande läroplanen och den kursplan som gäller 

för ämnet. Sen den 1 juli 2011 är det Skolverket (2011) som gäller för landets grundskolor, i 

dagligt tal benämnd som Lgr 11.  Vad gäller moderna språk och därmed franska, framgår fyra 

förmågor som ska prioriteras enlig denna läroplan: läsa, tala, skriva och höra. Det framgår 

också tydligt utifrån läroplanen att det är de kommunikativa förmågorna som ska vara i 

centrum för undervisningen och lärandet. 

 

4.2  Internationellt  

Sedan 1971 har Europarådet tillsammans med språklärare i och utanför Europa samarbetat för 

att skapa en gemensam referensram för språk och nu finns en omarbetad version tillgänglig 

vilken översatts och getts ut av Skolverket (2009):  Gemensam europeisk referensram för 

språk: lärande, undervisning och bedömning.  Publikationens syfte är att ”övervinna de 

kommunikationshinder mellan människor som arbetar med moderna språk, som uppstår till 

följd av skillnaderna mellan de olika utbildningssystemen i Europa” (s..xi )  Denna publikation 

ligger som en grund till framtagandet av Skolverkets (2011) läroplan i moderna språk, men är 

inte ett tvingande dokument för pedagogen utan ska ses som en hjälp i planerandet och 

genomförandet av språkundervisningen. Grundsynen på språkanvändning och språkinlärning i 
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denna publikation är handlingsorienterad precis som i vår läroplan och den betonar att de som 

använder eller lär sig ett språk är sociala aktörer.   

 

4.3 Vad innebär begreppet motivation? 

 Ordet motivation används dagligen i vårt samhälle utan några som helst problem att förstå vad 

det innebär.  Vi använder det i såväl mentala som fysiska sammanhang. Själva ordet kommer 

från latinets movere vilket betyder att röra sig. När Schunk och Pintrich (2010) talar om 

motivation så refererar de till vad människan strävar efter att uppnå och motivationen hjälper 

oss att arbeta för att nå ett mål. “Motivation is the process whereby goal-directed activity is 

instigated and sustained” (Schunk & Pintrich, 2010, s. 4).  Ahl (2004) för ett problematiserande 

resonemang kring motivation och drar slutsatsen att begreppet är mångtydigt och att forskarnas 

definitioner inte är enhetliga. Enligt Ahl (2004) så är det inte heller ”[…] inga större skillnader 

på teorier om motivation generellt och teorier om motivation och lärande. Det är kontexten och 

tillämpningen som skiljer.” (s.54). 

 

 Men att enbart ge en förklaring på begreppet motivation som ett helhetsbegrepp är inte 

tillfredsställande eftersom det är mer komplext än så då man tittar djupare på begreppet. Enligt 

Schunk och Pintrich (2010) så kan elever ha en inre motivation för en specifik aktivitet enbart 

för att de tycker om den och att den ger en personlig tillfredsställelse. Andra kan intressera sig 

för en aktivitet eller ämne för att den leder till ett visst resultat som känns som en belöning för 

det arbete som lagts ned och då talar man om en yttre motivation.  Stensmo (1997) förklarar 

begreppet motivation i sin helhet genom att utgå från Epikuros och hedonismen vilket han 

anser vara grunden för senare motivationsteorier. Motivationen enligt honom samt ovan 

nämnda forskare, kan delas upp i inre, yttre och interaktiv motivation.  

 

4.3.1 Inre motivation 

Med inre motivation menas att motivationen finns inom människan i form av mål som ska 

tillfredsställas och uppfyllas för deras egen skull (Stensmo, 1997).  Schunk och Pintrich (2010) 

anser att den inre motivationen kan påverkas genom att skapa nyfikenhet, utmaningar, fantasi 

och kontroll hos eleven och att läraren på detta sätt kan stimulera elevernas lärande.  De påstår 

vidare att det finns bevis för att den inre motivationen kan främja lärande och prestationer 

bättre än den yttre motivationen. Samtidigt understryker författarna att elever kan lära genom 

yttre motivation.   
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4.3.2 Yttre motivation 

Den yttre motivationen finner vi däremot i den fysiska miljön och som Schunk och Pintrich 

(2010) beskriver det, nämligen när man ägnar sig åt en aktivitet i syfte att nå ett slutmål. Yttre 

motivation karakteriseras av belöning, socialt eller materiellt, för det utförda och kan vara i 

form av t ex högt betyg, guldstjärnor i glosboken, godis, pengar. Straff är också en form av 

yttre motivation men med omvänd effekt, det vill säga att stimulin blir negativ. Den yttre 

motivationen grundar sig i behaviorismen vars stora företrädare är John B. Watson och B.F. 

Skinner (i Maltén, 1997) vilken sedermera utvecklade teorin. Deras stimuli-respons motivation 

är enligt Maltén (1997) inte längre aktuell i pedagogiska sammanhang. Den gör att eleven blir 

ett objekt och idag arbetar man mer kommunikativt vad gäller relationen lärare-elev. Men, 

samtidigt noterar Maltén (1997), att denna fråga-svar teknik fortfarande lever kvar i våra 

klassrum som ett stimuli för inlärning för elever. 

 

4.3.3 Interaktiv motivation 

I interaktiv motivation står graden av motivation i relation till individens förväntningar och 

värdet av att lyckas med att uppnå ett mål. Linnarud (1993) beskriver den interaktiva 

motivationen när det avser språk som att inläraren vill bli en del av det andra språkets kultur. 

Inläraren har en önskan om att bli en del av språkets samhälle och kultur. Deniz (2010) 

understryker också att i själva lärandeprocessen av ett främmande språk så utgör kulturen en 

viktig roll. Det individuella lärandet behöver kopplas ihop med språkets sociala- och kulturella 

aspekter.  Enligt Friedrich Hoppe (i Stensmo, 1997)  kan den interaktiva motivationen 

beskrivas med formeln: M=F x V,  där M står för motivation, F för förväntan och V för värdet 

av resultatet.  

 

McClelland, en tidig förespråkare vad gäller prestationsteori, ansåg att individens prestation 

står i förhållande till de krav och förväntningar som omvärlden ställer (Stensmo, 1997). Som 

exempel nämner Stensmo (1997) att barn från familjer där det ställs stora krav på att klara sig 

själv i form av vardagliga sysslor såsom att klä sig själv, laga mat, tjäna extrapengar, utvecklar 

en högre prestationsförmåga i jämförelse med barn som inte haft samma betingelser. 

Atkinson (i Stensmo, 1997) vidareutvecklade McClelland’s prestationsmotivationsteori och 

konstaterade att lusten att ta itu med en uppgift och rädslan att misslyckas är en grundläggande 

faktor. Ytterligare en aspekt finns av interaktiv motivation och det är betydelsen av förväntan. 

I en studie som benämns som Pygmalioneffekten påvisades att elever som har samma 

förutsättningar, men har olika förväntningar från läraren redovisar olika resultat. De elever som 
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uppvisade bättre resultat hade högre förväntningar från läraren och de som utsattes för låga 

förväntningar från läraren uppvisade lägre resultat (Stensmo, 1997). 

 

4.3.4 Motivation och lärande 

Det råder inga tvivel om att det finns ett tydligt samband mellan lärande och motivation och att 

motivationen främjar inlärandet. Läraren kan ses både som motivatör och ledare vilken genom 

sitt ledarskap ska  leda, samordna och målstyra en grupps arbete och där val av arbetssätt och 

inlärande är nära förknippat  (Maltén, 1997). 

 

4.4 Lärandet av ett språk 

Lärande är, oavsett ämne, en process som kan vara kognitiv, känslomässig eller social. Vi lär 

oss alla på olika sätt och har olika lärstilar. Men det är viktigt för läraren att skilja mellan 

inlärning och utlärning. Inlärning är vad som sker inom eleven. Utlärning är vad som sker inom 

läraren och de metoder denne använder för att stimulera inlärningen (Ericsson, 1989).  Detta 

kan beskrivas med ett allmänt känt uttryck: ”Du kan leda din häst till källan, men du kan inte få 

honom att dricka, om han inte vill” (Maltén, 1997, s. 89). Målet med utlärning är att läraren ska 

skapa inlärande hos sina elever till så hög grad som möjligt både kvalitativt och kvantitativt. 

Läraren kan med andra ord ses som ett hjälpmedel precis som t ex läroböcker (Ericsson, 1989). 

Det finns en rad olika metoder för undervisning i språk och det är upp till läraren vilken han 

eller hon använder sig av i sin undervisning så länge gällande läroplan följs. Linnarud (1993) 

påstår att ”Målsättningen för de flesta lärare i dag är att ha en kommunikativ 

undervisningsmetod” och att fokus numera ligger på funktion och inte på form som under 

tidigare sekler (s. 110).  I Ericsson (1989) kan man också utläsa att utvecklingen går mot en 

mer kommunikativ språkundervisning. 

 

 4.4.1 Metoder för språkundervisning 

Språkmetoder har förändrats över tid vilket framför allt kan kopplas till samhällets utveckling 

och behov. Det finns ett flertal språkdidaktiska metoder och jag kommer nedan att redogöra för 

den Grammatiska översättningsmetoden, Direktmetoden och den Kommunikativa metoden. 

Dessa metoder är enligt min mening mest relevanta för denna studie och med tanke på 

omfånget av mitt arbete så finns inte utrymme för att redogöra för ytterligare metoder. I 

sammanhanget vill jag ändå nämna några mindre vanligt förekommande metoder av 

internationellt ursprung och som inte haft någon större plats i svensk språkdebatt: 
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Suggestopedin av Lozanov, Community Language Learning av Curran och The Silent Way av 

Gattegno  (Levihn, Eyre, Forsgren, Norman, 1991). 

 Den historiska tillbakablicken på hur de metoder  jag beskriver har utvecklats kommer att bli 

kortfattad då jag anser att fokus bör ligga på det centrala innehållet i metoderna.   

 

4.4.2 Grammatik och översättningsmetoden 

Den grammatiska översättningsmetoden kan enligt Ericsson (1989) härledas ända tillbaka till 

antiken och har under flera århundraden dominerat språkundervisningen. Enligt Flyman och 

Mattsson (2003) så vilar inte metoden på någon språk-, psykolog- eller lärteori utan 

utvecklades inom religiösa inrättningar för studier av klassiska språk. Den kallas också för 

Klostermetoden och den grundar sig på grammatik, ett korrekt språkbruk och översättning        

( McArthur i  Ericsson, 1989). Denna metod fokuserar på det skrivna ordet och inte på muntlig 

kommunikation.  Målspråket används här sällan av läraren utan modersmålet dominerar 

undervisningen och uttal tränas genom enskild högläsning av eleven inför klassen. Utmärkande 

drag för denna metod är textanalys, att lära sig utantill samt grammatiska regler. Det handlar 

här om en deduktiv ansats för inlärning, först presenteras en regel för eleven vilken sedan 

bekräftas med exempel. Att denna metod för språkundervisning fortfarande existerar, mer eller 

mindre, verkar det inte finnas något tvivel om bland språkforskare. Enligt Tornberg (2009) så 

är dagens språklärare fostrade med denna metodik i sin egen språkinlärning och vad gäller 

högre studier i språk på universitet så förekommer fortfarande idag examina i översättning i 

enlighet med denna metod, vilket jag personligen kan bekräfta från mina egna studier i franska 

på 2000-talet. Avslutningsvis vad gäller denna metod så menar Ericsson (1989) att den utgör en 

trygghet för läraren eftersom den medför att han/hon har kontroll och kan vara väl förberedd i 

sin undervisningssituation. 

 

Grammatik och översättningsmetoden började ifrågasättas för mer än 100 år sedan. Samhällets 

behov av kommunikation var under förändring.  Men det skulle dröja till mitten av 1900-talet i 

Sverige innan man kunde skönja en förändringsprocess. Från att ha enbart fokuserat på det 

skrivna ordet blev det nu en totalomvändning till det levande och talade språket – det som kom 

att kallas för direktmetoden. 

 

4.4.3 Direktmetoden 

Denna metod kom att ställa stora krav på pedagogens språkkunnande eftersom den 

kännetecknas av att språkundervisning helt sker på målspråket och fokus ligger på det talade 
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språket. Den är alltså en total motsats till den grammatiska översättningsmetoden.  Läraren ger 

alla förklaringar på målspråket med hjälp av sitt agerande, sitt kroppsspråk och sin mimik. 

Eleverna ska å sin sida genom ord och handlingar muntligt och med ett korrekt uttal visa sina 

kunskaper. Vad beträffar grammatikundervisningen så används här ett induktivt arbetssätt. 

Först presenteras exempel för eleverna och utifrån dessa så lär de sig reglerna. Denna metod 

kännetecknas av att språkinlärning sker enspråkigt och kan jämföras med utvecklingen av ett 

modersmål (Ericsson, 1989: Tornberg, 2009).   

 

Jag nämnde i föregående avsnitt att grammatik och översättningsmetoden fortfarande 

förekommer. Man kan konstatera att det framför allt var under mellankrigstiden och tiden efter 

andra världskriget som förändringarna i samhället gjorde att en annan språkmetodik blev 

nödvändig.  Skolan förändrades till att vara en skola för alla, samhällets behov att språklig 

kommunikation ökade (Tornberg, 2009).     

 

4.4.4 Kommunikativa metoden 

Centralt i den kommunikativa metoden är språkets funktion och inte form. Därav inte sagt att 

denna metod åsidosätter grammatikens betydelse.  Kännetecknande för denna språksyn är 

enligt Forsgren (1991):  

 

 Språk är i betydande omfattning  kommunikation och handling. 

 Ett språk kan ses som dels en uppsättning ord, dels en kombination av olika typer av regler, där 

grammatikreglerna är en typ, vid sidan av andra. 

 Att kunna ett språk är att kunna använda det.                  

 

Kännetecknande för metodens inlärningssyn: 

 Man lär sig att använda ett språk genom att använda det 

 Inlärandet främjas bäst genom att man själv tar ansvar för sin inlärning 

 Inlärandet främjas bäst genom en affektivt ”trygg” miljö. Det betyder att det är viktigt att se till att inte 

inlärningen hämmas av ”kontrollkänslan”.  ( s. 17) 

 

Denna språk- och inlärningssyn påverkar hur undervisningen går till och vad som används i 

undervisningen. Det material som används i undervisningen ska framför allt ha ett funktionellt 

syfte som t ex i en affär, på ett hotell. Det ska inte heller vara pedagogiskt tillrättalagt utan 

kännas realistiskt. Språkinnehållet är större än vid traditionell undervisning och det talade 
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språket (hör- och talövningar) är det primära i förhållande till det skrivna språket. 

Språkinnehållet behandlar också till stor del allmän information om målspråkslandet och dess 

kultur. I själva undervisningen är det lärarens främsta uppgift att skapa en god 

inlärningssituation och att enbart stödja eleven. Språkövningar sker endera två och två eller i 

grupp. Övningar inom denna metod avser att främja elevers kreativitet och man strävar efter att 

övningarna ska träna elevens språkanvändning i naturliga situationer (Forsgren, 1991). 

 

Enligt Flyman Mattsson (2003) så blandas tillämpningen av denna metod mer eller mindre i 

svenska klassrum med den traditionella Grammatik och Översättningsmetoden som jag 

beskrivit tidigare. Anledningen att så är fallet menar författarinnan beror delvis på svårigheten 

att skapa autentiska situationer i ett klassrum med många elever och att lektionstillfällena är få. 

Hon menar vidare att det också delvis beror på att läraren inte talar elevens första språk något 

som jag ställer mig frågande till. Det borde vara lättare för läraren att tala målspråket i 

realistiska sammanhang än att följa den Grammatiska Översättningsmodellen där 

undervisningen sker på elevers 1:a språk. 

 

Avslutningsvis vad gäller denna metod så kan man konstatera att metoden och dess syn på 

språk och inlärning har slagit igenom i våra läromedel. Tittar man på läroböcker i franska för 

grundskolan som Bon Voyage (Liber), Cascade (Natur & Kultur), Chez Nous (Sanoma 

Utbildning), Chouette (Almquist & Wiksell), Arc-en-ciel (Studentlitteratur) så kan man snabbt 

konstatera likheten med denna metod i de situationer de tar upp, exempelvis i en restaurang, att 

resa, att handla i en affär,  och den språkbehandling som hör därtill. Övningar som kopplas till 

avsnitten i böckerna speglar också en mycket högre grad av kreativitet hos eleverna. Antalet 

hörövningar är väl tillgodosett och de muntliga övningarna är par- eller gruppövningar vilka 

som oftast kopplas till den muntliga kommunikationen i en given kontext, men som också leder 

till elevens upptäckande av ett språkligt samband och därigenom inlärning av en grammatisk 

regel.  

 

Forsgren (1991) vågar sig på att göra en sammanfattning av språklärares syn på denna metod. 

Han menar att språkläraren anser att grammatiken kommer i skymundan, att det inte går att 

hoppa hit o dit i grammatikundervisningen, att ordmängden blir för stor och till sist att de 

tappar kontrollen då elever släpps fria i par eller grupper. Detta för oss fram till hur en 

lärare/pedagog ser på eleven. 
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4.5 Läraren och undervisningen 

 

4.5.1 Lärarens roll som ledare,  pedagog och motivationsfaktor  

Lärarens människosyn har stor betydelse för utveckling och lärande  (Ericsson, 1989: Maltén, 

1997).  Skapar läraren en trivsam miljö och positiv anda i klassrummet och ser eleverna som 

ansvarstagande, sociala individer som vill förverkliga sig själva så skapas goda lärsituationer. 

Enligt Maltén (1997) så utvecklas skolan i denna riktning och lärare av idag arbetar för och 

stöder denna utveckling. Härigenom blir läraren ett stöd och en motivationsfaktor i elevens 

kunskapsinhämtande. Dörnyei (1994) menar att läraren kan motivera eleverna, öka deras 

intresse och delaktighet för språkinlärandet genom att till exempel visa filmer, lyssna till musik, 

visa TV program. Med andra ord så anser Dörnyei (1994) att läraren ska införliva 

sociokulturella moment i undervisningen som berör målspråket. Däremot ser det inte lika ljust 

ut vad gäller lärarens förmåga att göra elever delaktiga i planering av undervisningen. Deras 

inflytande sträcker sig till den fysiska miljön, men vad gäller undervisning och undervisningens 

innehåll, så är det fortfarande läraren som bestämmer (Rönnlund, 2013).  Denna problematik 

kommer jag avslutningsvis att belysa i min teoretiska genomgång.  

 

4.5.2 Läraren och klassrummet 

Som jag nämnt tidigare så är ett gott klassrumsklimat av stor vikt för elevers lärande. För att 

lyckas som lärare anser Kimber (2005) att läraren måste skapa ett gott klimat och lugn och ro i 

klassrummet. Läraren ska dessutom sprida positivitet så att eleverna känner sig behövda och att 

läraren tror på deras förmåga att lyckas med sin inlärning. Läraren ska enligt författaren arbeta 

för att skapa en god gruppkänsla där eleverna förstår och respekterar att alla är olika. Som 

språklärare så möter man inte sina elever dagligen utan kanske ett par gånger i veckan och då är 

det viktigt att bemöda sig att uppmärksamma varje enskild elev vid dessa tillfällen så att de var 

och en känner sig sedda. Man ska då naturligtvis fokusera på det bra som eleven presterar men 

därmed inte sagt att man ska helt ignorera negativa beteenden. Språkläraren kan t ex ha som 

mål att ge en positiv kommentar om varje elev en gång per vecka. 

Den fysiska miljön är också viktig för elevers lärande anser Kimber (2005). Det ska råda 

ordning och reda i klassrummet och det kan med fördel utsmyckas för att skapa en trivsam 

miljö. Det är sedan lärarens ansvar att upprätthålla denna miljö genom att engagera eleverna i 

detta arbete. För man över Kimbers (2005) tankar till ett klassrum för franska så ska det alltså 



14 
 

dekoreras både språkligt och kulturellt för att ge eleverna en inspiration av framför allt 

Frankrike, men också andra fransktalande länder. Klassrummet kan fyllas med affischer, 

elevarbeten, flaggor som inspirationskälla. I min egen undervisning så har jag följt Kimbers 

(2005) tankesätt och t ex satt en gräns på golvet i dörren med blå, vit och röd tejp vilket 

markerar att härinne kommunicerar vi på franska.  

 

4.5.3  Klassrumskommunikationen 

Enligt Jensen (2012) så avgör den  kulturella miljön i klassrummet vilket språk som ska talas. 

Hans syn på lärandemiljön stärker vad jag nämnt i föregående kapitel att klassrummet där 

franska undervisas ska ha en tydlig anknytning till landet, språket och dess kultur (Jensen, 

2012).  Ericsson och Jacobsson (2001) förespråkar att ett långsiktigt mål för språkundervisning 

bör vara att kommunikationen i klassrummet sker på målspråket. Franskan skulle då vara 

arbetsspråket vilket kanske inte alltid är så lätt på grundskolenivå eftersom elevernas 

språkfärdigheter är begränsade. Ericsson och Jacobsson (2001) uttrycker även  denna svårighet, 

men anser att  ”[…] man kan komma en bit på vägen […]”  och att läraren inte enbart ska ägna 

sig åt övningar utan att språkanvändningen ska vara ”autentisk” (s. 55).  När det gäller 

nybörjarundervisning i ett språk så förekommer det sen lång tid tillbaka ett stort antal 

dialogövningar i de flesta läromedel och som används i hög grad i klassrummet. Dessa 

övningar kan man säga är en blandning av enbart övning och verklig kommunikation. Det kan 

handla om att berätta om sin fritid, sina kläder, hur mycket klockan är, att handla. Andra sätt att 

stimulera elevernas muntliga kommunikation på målspråket är att läraren använder sig av t  ex  

rollspel, bilder, musik och kortspel i undervisningen.  

 

Den typiska kommunikationen i ett klassrum är att en talar, oftast läraren, och övriga lyssnar, 

oftast eleverna. Nunan (i Tornberg, 2009)  markerar detta med att påstå att så är fallet ända upp 

till 80 % av undervisningstiden. Men, Kommunikationen i klassrummet sker även mellan två 

personer, interpersonell kommunikation, och i grupp, gruppkommunikation. 

 

 Hitintills så har jag berört den verbala kommunikationen, men det förekommer också en icke 

verbal kommunikation i klassrummet. Den icke verbala kommunikationen kan enkelt beskrivas 

med att vi använder kroppen för att kommunicera och använder oss inte av symboler. Lärare 

talar mycket har vi redan konstaterat, men lärare använder sig också till stor del av en icke 

verbal kommunikation i klassrummet i form av  t ex  ansiktsuttryck, gester, beröring, 

ögonrörelser. Forskning (Jensen, 2012)  har visat att det finns 10 kategorier av icke verbal 
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kommunikation. Den icke verbala kommunikationen kan vara expressiv eller icke expressiv. 

Med expressiv stil menas att den som talar använder sig i hög grad av kroppsspråket och 

varierar rösten. Med icke expressiv så undviks ögonkontakt och få kroppsliga rörelser 

förekommer samt att rösten är monoton. De som lyssnar till en talare med expressiv stil är mer 

positiva och deltagande i vad som sägs (Jensen, 2012).  Kopplar man dessa påståenden till en 

lärare och elev relation, så kan man dra slutsatsen att en lärare som har den expressiva 

kommunikationsstilen gynnar elevers lärande. Kroppsrörelser kan således förstärka förståelsen 

hos den som lyssnar. Språkläraren kan då med fördel använda sig av kroppen i sin 

kommunikation på målspråket för att öka elevernas förståelse och lärande. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att både den sociala- och fysiska miljön är viktiga för elevers 

lärande av ett främmande språk. Den verbala kommunikationen sker fortfarande med fokus på 

läraren och att målspråksanvändningen bör vara i fokus. När läraren pendlar mellan målspråk 

och modersmål så sker en kodväxling. Följande avsnitt kommer att belysa hur denna 

kodväxling ser ut. 

  

4.5.4  Kodväxling i klassrummet 

Kodväxling sker i klassrummet då språkläraren växlar, i detta fall, mellan franska och svenska 

för att underlätta kommunikationen. Enligt Stoltz  (2009) så har användandet av modersmålet i 

språkundervisning livligt diskuterats bland forskare och de flesta är försiktiga i sin åsikt enligt 

honom. Åsikterna bland forskarna är att modersmålet kan ha en positiv effekt på inlärandet och 

att det utgör en naturlig del i undervisningen. Det kan till och med vara så att det främjar 

inlärningen. Stoltz (2009) har genomfört en studie i två franska grupper på gymnasiet vars syfte 

var att se i vilken utsträckning svenska och franska talas i klassrummet och varför man 

använder det ena eller andra språket. Hans undersökning visade att svenska används mer än 

franska och att kodväxling är mycket vanlig. Studien visade också att språkläraren står för en 

stor del av kodväxlingen. Läraren ställde ofta en fråga på franska vilken direkt översattes till 

svenska. Detta medförde att eleverna vanligtvis svarade på svenska. Ställde däremot läraren en 

fråga på franska så svarade eleverna i högre grad på franska. Ett annat vanligt förekommande 

fenomen var att kodväxling sker då läraren ger instruktioner till eleverna. Elevernas kodväxling 

utmärktes av att de kodväxlar till svenska då deras kunskaper i franska inte räcker till för att 

uttrycka det de önskar.  
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Stoltz (2009) studie påvisar även att språkläraren måste vara uthållig i sin användning av 

franska för att kommunicera i klassrummet eftersom det gynnar inlärandet av språket. Men, han 

anser att det finns tillfällen där det kan vara motiverat och till och med nödvändigt att använda 

sig av svenska och det är vid genomgångar av språkliga strukturer, grammatik. Kodväxling i 

detta sammanhang gynnar eleverna eftersom franskan kan göra det svårt för eleverna att förstå. 

Att vara en framgångsrik språklärare enligt honom innebär inte bara goda ämneskunskaper utan 

även att vara en god talare och kunna avgöra i vilka situationer målspråket ska användas och 

när kodväxling ska ske för att gynna elevers inlärande. 

 

4.5.5 Lärarens pedagogiska ledarskap 

Ledarskapet  är en del av lärarens uppdrag. Wolvén (2000) använder sig av Northouse 

definition av begreppet ledarskap ”[…] en process genom vilken en individ påverkar en grupp 

av individer för att uppnå ett mål.” (s. 252).  Stensmo (1997) definierar specifikt det 

pedagogiska ledarskapet genom att citera Walter Doyle’s syn på vad en lärare ska göra i 

klassrummet: ”vägleda lärande och upprätthålla ordning” (s. 13).  Denna definition innebär att 

läraren ska ha ämneskunskap, kunskap om den kognitiva och sociala lärprocessen samt hur 

olika ledarstilar påverkar klassrumsklimatet och lärandet. Läraren är en utsedd formell ledare 

som tilldelats en legitim makt. Hur denna makt/detta ledarskap utövas är upp till varje lärare. 

Läraren kan få konkurrens av sina elever i sitt ledarskap eftersom det inte bara är undervisning 

som sker i ett klassrum. Elever kan bli informella ledare i klassrummet  

 

Lärarens ledarskap är mångfacetterat. Förutom att planera och organisera undervisningen så ska 

han/hon även motivera och påverka elevernas inlärande både i grupp och individuellt. Läraren 

ska även upprätthålla god ordning i klassrummet så att en lugn miljö existerar för eleverna 

(Stensmo, 1997: Thornberg, 2006).  

 

Det existerar ett antal etablerade ledarstilar som finns omnämnda i litteratur (Stensmo, 1997) 

som behandlar organisation och ledarskap, men det kommer jag inte att redogöra för eftersom 

jag anser att det inte är relevant för detta arbete. Däremot vill jag nämna vad Stensmo (1997)  

säger om lärares ledarstilar. Han har utifrån egna fallstudier utarbetat en teoretisk modell vilken 

delar in lärarens ledarskap i en Uppgiftsorienterad stil och en Elevorienterad stil. Bland annat 

så visade hans studie att lärare snarare anpassar sin ledarstil till vad som händer i klassrummet 

än att hela tiden följa en viss bestämd stil. 
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Till sist vad gäller lärarens pedagogiska ledarskap så citerar jag Nordahl, Sörlie, Manger och 

Tveit (2007): 

 

Bra klassledning hänger oupplösligt samman med god undervisning och positiva relationer till 

eleverna. Lärare som behärskar sitt ämne och som är engagerade och skickliga 

kunskapsförmedlare kan förebygga många svårigheter. Bra undervisning kräver att läraren kan 

motivera eleverna till aktivt deltagande i de pedagogiska aktiviteterna genom att koppla 

läroböckernas innehåll till elevernas intressen och dagsaktuella händelser och att han eller hon 

undervisar på ett flexibelt och varierat sätt.  (s. 217)  

 

4.6  Elevinflytandets problematik  

Det står i vår gällande läroplan Skolverket (2011) : 

”Skolans mål är att varje elev:            

 […] successivt utövar ett allt större inflytande över sin  utbildning och det inre arbetet i skolan 

[…]” 

”Riktlinjer vad läraren ska: 

[…] svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. 

[…]”  (s. 15) 

 

Förhåller det sig som Maltén (1997) anser, vilket jag nämnde i föregående kapitel, så stämmer 

inte alls detta med skolans uppdrag enligt läroplanens direktiv. Är det så att elever i dagens 

grundskola och i detta fall språkundervisningen över huvud taget inte deltar i undervisningens 

planerande är en fråga jag ställer mig.  

 

Swahn (2006) påvisar att det är läraren som väljer innehåll och metoder för undervisningen, 

baserat på undervisningsmaterial och att elevernas inflytande ligger inom dessa ramar. Ges 

elever möjlighet att påverka undervisningen, så accepteras detta till en viss del. Eleverna vill att 

läraren bestämmer vad som ska studeras, det är lärarens mandat, och de vill endast påverka hur 

man ska arbeta.  Eleverna påvisar alltså en stor tilltro till läraren. Ericsson och Jacobsson 

(2001) grundar sitt resonemang om elevinflytande utifrån att elever måste bli mer medvetna att 

ta ansvar för sitt lärande. ”Teach them how to learn” är lika viktigt för läraren enligt författarna, 

som att bedriva god språkundervisning (Ericsson & Jacobsson, 2001, s 8).  Deras resonemang  

har sin grund i Europarådets olika språkprojekt från slutet av 70-talet  där det främsta skälet för 

detta resonemang var betydelsen av individens livslånga lärande. Skolan kan endast 
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tillgodogöra elevens lärande till en begränsad del och av den anledningen måste eleven ta 

ansvar för sitt eget lärande. De noterar vidare att elevers ansvarstagande och delaktighet i 

språkundervisningen innehåll och arbetssätt funnits med i läroplaner sedan 70-talet, men att det 

fortfarande inte verkar att det slagit igenom. Forskare och lärare som står för dessa idéer har 

kommit fram till att det är först när eleven eleverna kommer till insikt om syftet med olika 

övningar i språkundervisningen och dessutom blir bekanta med lärarens tysta kunskaper som 

ett elevinflytande arbete kan fungera. Ericsson och Jacobsson (2001) anser att det skulle bli mer 

motiverande för elever om de deltar i planeringsarbetet, men att det finns ett motstånd hos 

eleverna. ”Planera är väl lärarens jobb. Hur ska jag kunna veta […]” vilket gör att lärare som 

försöker ger upp  (s. 10). Dörnyei (1994) understryker likaså att elever ska vara delaktiga i 

lektionsplanering och val av läromedel, allt för att öka elevernas intresse och motivation för 

ämnet och deras lärande. 

 

Vi kan alltså konstatera utifrån ovanstående att det existerar en problematik vad gäller elevers 

inflytande på språkundervisningen och undervisningen  i förhållande till läroplanen.  

 

5. Metod 

Metoden  som jag valt för att göra denna studie  är en kvantitativ enkätundersökning. Den är 

webbaserad och har skickats ut till respondenterna tillsammans med ett e brev som talar om 

syftet med studien. Brevet innehöll också information till respondenten om mina etiska 

ställningstaganden för undersökningen. Fördelen med att välja en webbaserad enkät är att det är 

tidsbesparande och att jag lätt kan skicka påminnelser i de fall jag inte erhållit svar inom 

stipulerad tid. Som nackdel kan jag se att en webbaserad enkätundersökning lätt kan glömmas 

bort eller läggas åt sidan av respondenterna på grund av all övrig kommunikation som kanske 

känns mer viktigt än min enkät. Huvudsakliga anledningen att jag inte valt en intervju som 

metod är att den kräver mer tid vilket skulle begränsa antalet respondenter  (Trost, 2012). 

 

Validitet anser Halvorsen (1992) handlar om en studies giltighet och relevans i förhållande till 

problemställningen. Thurén (1991) förklarar validitet med att man har undersökt det man hade 

för avsikt att göra. Min studie uppfyller båda vad Halvorsen (1992) och Thurén (1991) säger, 

men validiteten är ändå begränsad. Mitt arbete uppfyller inte det som Bryman (2002) beskriver 

som den externa validiteten eftersom det enbart innefattar lokala skolor inom en specifik 

kommun och inte är utförd i skolor i hela landet. Hade jag däremot valt att utföra min enkät i ett 
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flertal skolor i olika kommuner så skulle mina resultat ha högre validitet.  Men studien kommer 

som jag ser det ändå påvisa generellt hur det ser ut i klassrummet då det handlar om 

undervisning i franska.  

 

5.1 Urval 

Studien är geografiskt begränsad och omfattar undervisande lärare i franska på grundskolan i 

en stor kommun i Sverige. Enligt uppgift från kommunen så är det 18 lärare som undervisar i 

franska på grundskolenivå och jag kommer att skicka enkäten till samtliga. Alla lärare i 

kommunen har tillgång till en arbetsdator vilket är förutsättningen för en webbenkät. Det 

medför också att jag till 100 procent har rätt e post adress till alla respondenter. För att i 

möjligaste mån säkerställa en hög svarsfrekvens så har respondenterna informerats om denna 

enkätundersökning på deras nätverksmöte i augusti 2013. Respondenterna informerades om att 

en enkät och ett e brev kommer att skickas till deras jobb e post och att all nödvändig 

information för att besvara enkäten finns i e brevet.  

 

5.2 Enkät som metod 

En enkätundersökning innebär att man endera via post eller webb skickar ut ett frågeformulär 

som ska besvaras och returneras till genomföraren av undersökningen. En enkät följs av ett 

brev, missivbrev, som informerar deltagaren om själva undersökningen och dess syfte. Det 

framgår också tydligt i missivbrevet information om hur man kan kontakta forskaren ifall man 

har några frågor. När man gör en webbaserad enkät så skickar man ut ett e brev och då finns en 

länk till enkäten som ska besvaras och returneras via webben (Trost, 2012).  Trost (2012) anser 

att vi kommer att se mer av webbaserade enkäter i framtiden även om svarsfrekvensen enligt 

honom här blir lägre på grund av eventuella tekniska problem eller den mänskliga faktorn. 

Respondenten kan glömma bort att svara och kan också uppleva att påminnelser är tjatiga. 

 

Bryman (2002) fastlår att enkäter och strukturerade intervjuer är likartade forskningsmetoder i 

många avseenden. Enkäter är billigare, tidsbesparande och bekvämare för respondenten 

eftersom han/hon kan besvara den då det passar.  Däremot, så går forskaren miste om själva 

intervjuareffekten med enkäter enligt honom. Det finns inte någon möjlighet att förklara och 

förtydliga frågor samt att ställa följdfrågor vilket kan ses som en nackdel. Detta gör att enkät 

som metod innebär att frågorna bör vara enkla att förstå och besvara. En fördel däremot med 

enkäter är att respondenten inte utsätts för någon påverkan av forskaren. 
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5.3  Kvalitativ och kvantitativ undersökning 

Kvalitativa och kvantitativa studier har inte samma mål. Svensson och Starrin (1996) förklarar 

att den kvalitativa undersökningens syfte är att bli medveten om vad som händer och sker i vår 

verklighet. Här är man inte intresserad av att få veta omfattningen av ett skeende. Den 

kvantitativa studien däremot syftar, enligt dessa författare, på att mäta omfattningen av redan 

förutbestämda företeelser. Halvorsen (1992) uttrycker, att den kvalitativa undersökningen 

påvisar egenskaper hos det undersökta,  mjukdata, och att den kvantitativa  undersökningen 

uttrycker en mängd av något slag hårddata.  Kvantitativt är mätbart till skillnad från kvalitativt 

som är något utmärkande för det undersökta.  Sammanfattningsvis kan sägas om dessa metoder 

att beroende på vilken metod man beslutar sig för att använda, så speglar de verkligheten på 

olika sätt. 

 

Med dessa förklaringar som grund så anser jag att min studie är av kvantitativ karaktär 

eftersom jag är intresserad av att ta reda på vad alla lärarna gör och hur de agerar i 

klassrummet. Mina forskningsfrågor anser jag styrker att detta handlar om en kvantitativ 

undersökning eftersom resultatet är mätbart.  

 

Men, oavsett om det handlar om en kvalitativ eller kvantitativ undersökning i form av intervju, 

enkät eller observation, så ska jag som forskare förhålla mig till de gällande etiska reglerna när 

den  innefattar  utomstående personers medverkan. 

 

5.4  Etiska överväganden 

Alltid då utomstående personer deltar i en studie så måste forskaren, som jag nämnde ovan, ta 

hänsyn till etiskt gällande principer. Det föreligger ett  informationskrav, ett samtyckeskrav, ett  

konfidentialitetskrav samt ett nyttjandekrav  (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I mitt arbete så har respondenterna informerats om dessa fyra forskningsetiska principer i det 

utskickade  e brevet. Deltagarna har i detta brev fått information om att det avser ett 

examensarbete vid Linköpings Universitet och att syftet med min studie är att undersöka vad 

han/hon gör i sin språkundervisning. Det står också tydligt i brevet att det är frivilligt att delta i 

studien och att de kan avbryta deltagandet. I detta fall handlar det i så fall om att inskickad 

enkät tas bort från undersökningen.  Arbetet omfattar ingen minderårig person så inget 

samtycke krävs från vårdnadshavare/förälder. Samtyckeskravet säger att deltagaren själv 

bestämmer att vara med i en undersökning. När det gäller samtycke i mitt fall så behövs inget 
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samtycke i förväg eftersom respondenterna fått vederbörlig information i e brevet och 

samtyckeskravet uppfylls i och med att de skickar in enkäten. Konfidentialitetskravet handlar 

om sekretess och offentlighet. En deltagares personuppgifter ska behandlas och förvaras med 

största konfidentialitet så att obehöriga inte kan få tillgång till dessa uppgifter. Svar kommer 

inte att kunna kopplas till respektive respondent i resultatet av min undersökning och under 

insamling och bearbetning av data kommer största hänsyn att tas så att inte respondenternas 

identitet avslöjas. Nyttjande kravet innebär att forskarens insamlade information endast får 

användas för studiens syfte vilket jag kommer att beakta i min undersökning  (Bryman, 2002). 

 

5.5 Genomförande 

Det finns numera ett antal olika programvaror tillgängliga på nätet för att göra webbenkäter och 

där man får hjälp med både utformandet av enkäten och bearbetning av resultaten (Trost, 

2012). Men, eftersom antalet respondenter i min studie är få, så har jag valt att göra enkäten 

och missivbrevet som worddokument. Jag har gjort bedömningen att detta förfarande är mer 

tidsbesparande. 

 

När min enkät (bilaga 1) och missivbrev (bilaga 2) var klara så utförde jag en pilot studie för att 

säkerställa att det fungerade att fylla i mitt worddokument och returnera det till mig. Piloten 

utfördes på 5 personer varav 3 personer med mycket stor datorvana och 2 personer med mindre 

datorvana. Det visade sig att alla utan problem kunde fylla i enkäten och returnera den till mig. 

Kommentarer som jag fick var att texten flyttade sig då de fyllde i enkäten, men att det inte 

medförde några problem vid ifyllandet. Jag kunde också konstatera att enkäterna som piloterna 

returnerat var helt i sin ordning.  

 

Nästa steg i utförandet av min undersökning var att skicka ut enkät och missivbrev till alla 

respondenter via deras jobb mail. Alla e-post adresser var korrekta och ingen e-post 

returnerades till mig. Jag fick snabbt 3-4 svar de första dagarna, men sen blev det stopp. Efter 

en vecka så skickade jag påminnelse 1 vilken medförde att jag fick ytterligare några svar. 

Påminnelse 2 skickades efter ytterligare en vecka och den medförde också några svar. En sista 

påminnelse skickades ut efter 3 veckor, men denna påminnelse gav inget resultat. Sammanlagt 

fick jag 11 svar av 18 utskickade enkäter. Ett av svaren har jag tagit bort från undersökningen 

eftersom det visade sig att denne respondent numera arbetar på gymnasieskolan och då är 

dennes svar inte relevant för studien.  
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Svaren på enkäterna har sammanställts kvantitativt. Jag har som Trost (2012) beskriver det 

summerat ”[…] hur ofta, hur många och hur vanligt, […]” språklärarens agerande är i 

klassrummet och deras bakgrund (s. 23).  
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6. Resultat 

I följande resultat avsnitt kommer jag att behandla utfallet från min enkätstudie utifrån de tre 

delar som enkäten är uppbyggd av, nämligen Bakgrund, Din undervisningssituation och 

Didaktik och Metodik . Svarsfrekvensen på mina utskickade enkäter är 59 procent. Trost 

(2012) anser att svarsfrekvensen idag på ett enkätutskick är acceptabelt om det ligger på mellan 

50-75 procent. I vissa fall så har respondenterna ej besvarat alla frågor eller fyllt i fler alternativ 

än föreskrivet vilket jag kommer att påvisa i nedanstående genomgång. 

 

Bakgrund  

Som framgår av tabell 1 kan vi se att respondenterna är till 90 % kvinnor och att de är tillika 

födda i Sverige och med svensk nationalitet. 10%  har fransk härkomst.Vad gäller födelseår så 

är 30% födda på 1950-talet, 30% på 1960-talet och 40% av respondenter är födda på 1970-

talet. Vi kan alltså konstatera att studien omfattar respondenter i medelåldern. Vad gäller 

utbildning så har alla gymnasial utbildning och 10 %  saknar lärarexamen i franska. 

Beträffande ytterligare utbildning så har 20% utländsk utbildning i språket, 20% annan 

akademisk utbildning i franska och 30% har ytterligare annan utbildning som inte är specifierad 

vad den består av. Med andra ord så är respondenterna välutbildade i språket.  

 

Vi kan också utläsa från tabell 1 att 90% av respondenterna har bott eller vistats en längre 

period i ett fransktalande, allt från mindre än ett år upp till 24 år. När det gäller antal 

undervisnings år i ämnet så kan man konstatera att alla har gedigen erfarenhet som fransklärare. 

Alla respondenterna har undervisat i många år, i genomsnitt sjutton år. Överför vi allas 

undervisningstid till ett medianvärde så blir det likaså sjutton år. Majoriteten har alltså lång 

erfarenhet av att undervisa franska och har dessutom längre eller kortare tid vistats i ett 

fransktalande land. 

 

Tabell 1 visar också att hälften av respondenterna anser att deras förmåga att tala franska är 

mycket god och lite drygt hälften anser att deras grammatiska färdigheter i språket är mycket 

goda.  30%  anser att de talar flytande språket och 10% anser sig ha grammatiska färdigheter 

som en infödd.  Sammanfattningsvis kan konstateras att ingen anser sig ha mindre 

bra/acceptabla förmågor vad gäller att tala språket och grammatiska färdigheter  i tal och skrift. 

Det vanligast förekommande sättet hos respondenterna att hålla sig uppdaterad om vad som 

händer i Frankrike och andra fransktalande länder är att kontinuerligt besöka webbsidor.  50%  
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av respondenterna har även tillgång till fransk TV hemma, besöker minst en gång per år 

Frankrike och läser franska tidningar.  

 

Tabell 1.  Respondenternas bakgrund. 
 

Kön Procentandel 

Kvinna 
Man 

90% 
10% 

 

Födda - Årtionde Procentandel 

1950-1960 30% 

1960-1970 30% 

1970-1980 40% 

 

Nationalitet Procentandel 

Svensk 
Fransk 

90% 
10% 

 

Utbildning Procentandel 

Gymnasium 100% 

Lärarexamen med franska som ämne 90% 

Annan akademisk utbildning med franska 30% 

Utländsk utbildning i språket/lärarexamen 20% 

Annan utbildning 20% 

 

Vistelse antal år i fransktalande land Procentandel 

Aldrig 10% 

Mindre än 1 år 30% 

1 år 30% 

2 år 10% 

3 år 10% 

Mer än 20 år 10% 

 

Antal år av undervisning i franska Procentandel 

9-18 år 60% 

20-29 år 40% 

 
 

Förmåga att tala Procentandel 

Flytande 30% 

Mycket god 50% 

God 20% 

Acceptabel/mindre god 0% 

 
 

Förmåga grammatiskt i tal/skrift Procentandel 

Som infödd 10% 

Mycket god 60% 

God 30% 

Acceptabel/mindre god 0% 

 

Hur hålla sig uppdaterad med vad som händer i Frankrike 
och fransktalande länder 

Procentandel 

Fransk/franska TV kanaler hemma 50% 

Besöker Frankrike/fransktalande länder minst 1 ggr/år 50% 

Läser franska dagstidningar/veckotidningar 50% 

Besöker kontinuerligt franska webb sidor 80% 
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Sammanfattningsvis så är respondenternas bakgrund likartad förutom att 10%  har franskt 

ursprung, 10% uttrycker sig grammatiskt i tal och skrift som infödd, 10% har aldrig vistats 

längre tid i ett fransktalande land och 10% av respondenterna saknar lärarexamen. Majoriteten 

har alltså vistats i ett fransktalande land och alla har undervisat i språket under lång tid samt 

anser att sin förmåga att tala franska och sina grammatiska färdigheter i talad och skriven 

franska vara mer än goda. 

 

Din undervisningssituation 

Tabell 2. Antal elever/klass. 

Årskurs Medelvärde Medianvärde 

Åk 6 15 15 

Åk 7 15 15 

Åk 8 15 19 

Åk 9 13 12 

 

 

Majoriteten av respondenterna undervisar i alla årskurser. Endast 10% av respondenterna 

undervisar enbart i Åk 6. Tabell 2 visar att medelvärdet på antalet elever ligger på 15 elever i 

Åk 6-8 och 13 elever i Åk 9. Räknat i medianvärde så är antalet elever i Åk 6-7, 15 elever och i 

Åk 8, 19 elever. I Åk 9 så är medianvärdet 12.  Vi kan här se en tydlig trend att antal elever 

sjunker i årskurs 9. 

 

De flesta av respondenterna undervisar språket i ett ordinarie klassrum och 80%  har ett 

klassrum som är utrustat med all önskvärd teknisk utrustning så att de kan koppla upp sig på 

nätet, visa videoklipp och göra webb baserade övningar. Däremot så är det enbart 30% av 

respondenter som har ett klassrum dekorerat med inspiration till Frankrike. 20% av lärarna 

delar klassrum med andra språk och endast 10% undervisar i ett grupprum. De flesta lärare har 

alltså en undervisningssituation som möjliggör en stor variation i undervisningen.  

 

Didaktik och metodik 

Det är ganska jämt fördelat mellan lärarna hur de följer ett läromedel i deras undervisning.  

60%  av lärarna följer till 75% textbok+övningsbok i sin undervisning och 40% av lärarna gör 

det till 50 procent. Noteras bör att ingen lärare till 100%  följer ett läromedel och att ingen 

lärare arbetar läromedelslöst. 
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När det gäller praktiserandet av en metod i språkundervisningen så kan det konstateras att det 

varierar mycket från att inte använda någon metod alls till att använda sig av alla metoder. 20% 

av respondenter har svarat att de använder sig enbart av en metod, Grammatik och 

Översättningsmetoden respektive den Kommunikativa metoden.  20% av respondenter har 

svarat att de inte använder någon metod, men anser ändå använda sig av den Kommunikativa 

metoden. 40% av lärarna använder sig inte av någon metod och 20% använder alla metoder.  

Följaktligen ställer jag mig frågan huruvida respondenterna har kunskap om de olika metoderna 

eller om det i själva verket är så att metoder vanligtvis blandas i undervisningen.  

 

Tabell 3. Moment i undervisningen. 
 

Undervisningsmoment Alltid Vanligtvis Sällan Aldrig 

Glosförhör skriftligt 20% 70% 10% 0% 

Läxförhör oavsett form 40% 50% 10% 0% 

Genomgång av  text i lärobok 40% 60% 0% 0% 

Tavelgenomgång av grammatik 50% 30% 20% 0% 

Eleverna arbetar med genomgången text och besvarar frågor i 
övningsbok 

10% 80% 10% 0% 

Läsförståelse av okända texter där eleverna arbetar i grupp och 
besvarar frågor 

10% 50% 30% 10% 

Högläsning individuellt alternativt i grupp 40% 50% 10% 0% 

Översättning muntligt/skriftligt av fransk text 30% 60% 10% 0% 

Översättning muntligt/skriftligt  av svensk text till franska 10% 50% 30% 10% 

Muntliga ordlekar i grupp 20% 70% 10% 0% 

Muntliga övningar gruppvis enligt läromedel 30% 70% 0% 0% 

Spel och lekar på franska 10% 70% 0% 0% 

Rollspel/dramaövningar i autentiska situuationer 0% 90% 10% 0% 

Muntliga presentationer 0% 80% 20% 0% 

Lyssna till fransk musik 0% 60% 40% 0% 

Titta på fransk film/TV klipp från webben 10% 60% 30% 0% 

Läsa artiklar, tidningar, broschyrer etc. 0% 10% 70% 20% 

Realistiska muntliga övningar i övriga delar av skolan, typ laga 
mat enligt franskt recept, visa vägen, beskriva skolan, vad gör 
man i slöjden? 

0% 0% 90% 10% 

Kommunicera med ungdomar från ett fransktalande land på 
webben 

0% 0% 30% 70% 

 

Utifrån sammanställningen i tabell 3 kan det konstateras att respondenterna vanligtvis till mer 

än hälften har samma moment i sin undervisning. Hälften har alltid tavelgenom av grammatik 

och majoriteten har sällan realistiska muntliga övningar. Det framgår också att större delen av 

respondenterna sällan läser autentiska texter i form av tidningar och artiklar samt att mer än 

hälften aldrig låter eleverna kommunicera med fransktalande ungdomar på webben 
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Beträffande till vilken grad det talas franska i klassrummet så kan vi se utifrån tabell 4 att 

hälften av lärarna anser att de talar franska till 50 procent med eleverna, 20%  att de talar mer, 

nämligen 75% och till sist 20% som anser att de talar mindre, 25 procent. 

 

 Tabell 4. Målspråksanvändning  i klassrummet. 
 

Antal  respondenter Procentandel  

Talar franska till 25% 20% 

Talar franska till 50% 50% 

Talar franska till 75% 20% 

Inget svar 10% 

 

 

Studien påvisar ett tydligt mönster då lärarna talar franska med sina elever vilket vi kan utläsa 

av tabell 5.  Alla lärare talar franska då de hälsar på eleverna och då det gäller vardagliga 

situationer. Hälften av respondenterna talar även franska då de ger instruktioner och läxor. Mer 

än hälften av lärarna hälsar också på sina elever på franska då de möter dem i korridorerna. Vid 

presentation av dagens mål med en lektion så är det mindre än hälften som talar franska och 

ännu färre, nämligen 30%, talar franska i alla situationer och då med hjälp av sitt kroppsspråk. 

 

Ingen av respondenterna talar franska vid grammatiska genomgångar och då de förklarar hur ett 

prov går till.  

 

Tabell 5. Situationer då det talas franska. 

Situation då lärarna talar franska med eleverna Procentandel 

Då de hälsar på eleverna 100% 

Då de talar om vardagliga situationer 100% 

Då de presenterar dagens mål med lektionen 40% 

Då de ger instruktioner till övningar 50% 

Då de har grammatiska genomgångar 0% 

Då de ger läxor 50% 

Då de förklarar hur ett prov går till 0% 

Då de möter sina franskelever i korridoren 60% 

I alla situationer och med hjälp av sitt 
kroppsspråk och andra attribut 

30% 

 

När det handlar om att ställa frågor till eleverna så gör majoriteten det först på franska för att 

sedan förklara på svenska. 40% av  respondenter har svarat att de ställer enbart frågan på 

franska och att de använder sitt kroppsspråk för att förtydliga. Endast 10% av respondenterna 

ställer frågor först på svenska och sedan på franska.  Denna fråga har besvarats av 30%  med 2 
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svar, nämligen att de både ställer frågan först på svenska och sedan franska och att de enbart 

ställer frågan på franska och förtydligar med sitt kroppsspråk. Detta medför att tillförlitligheten, 

reabiliteten, hur det verkligen förhåller sig kan ifrågasättas.  

 

Hur man tillfredsställer elevernas intressen i undervisningen var en fråga där man kunde kryssa 

i fler alternativ. Här visar det sig att hälften av lärarna låter eleverna skriva ett brev till läraren 

och berätta om sina intressen samt att lärarna varierar sin undervisning med olika teman som 

eleverna har bestämt. 20% av respondenterna anser sig veta vad som intresserar elever i åldern 

12-16 år och slutligen anser 10% att undervisning inte behöver anpassas efter elevers intressen. 

Man kan här dra slutsatsen att flertalet lärare är intresserade av att veta vad som intresserar 

eleverna för att kunna göra sina lektioner roliga ur elevsynpunkt. 

 

Fler än hälften av respondenterna anpassar texter och övningar individuellt utifrån elevens 

kunskapsnivå vid enskilt arbete för att tillgodose deras behov av stöd.  Mindre än hälften av 

lärarna ger stödundervisning utanför lektionstid, låter elever med lägre kunskapsnivå arbeta 

tillsammans med elever som har en högre nivå samt vid grupparbeten och presentationer delar 

in eleverna utifrån kunskapsnivå. Eftersom ingen respondent anser att det inte finns möjlighet 

att anpassa och individualisera undervisningen så kan man dra slutsatsen att samtliga lärare 

individualiserar sin undervisning. 

 

När det handlar om elevinflytande så låter hälften av respondenterna eleverna vid enstaka 

tillfällen bestämma lektionsinnehåll. De får också vara med och bestämma hur de ska arbeta, 

när läraren sätter upp kunskapsmål. Däremot visar resultaten tydligt att eleverna inte får 

bestämma vad de ska lära sig och vilka teman utifrån deras intressen som ska ingå i 

undervisningen. 20% av lärarna låter över huvudtaget inte eleverna delta i planeringsarbetet. 

Detta påvisar att eleverna har ett visst inflytande på undervisningen men att det är läraren som 

bestämmer vad som eleverna bör lära sig. 

 

När franskan känns svår och tråkig så försöker i stort sett alla respondenter att anpassa 

svårighetsgraden så att eleverna känner att de lyckas, ger extra uppmärksamhet och positiv feed 

back till eleverna samt har enskilda samtal med eleven/eleverna för att ta reda på orsaken och 

därmed kunna förändra undervisningen. Hälften av lärarna inför mer rollspel i undervisningen 

så att eleverna känner nyttan med språket och inför även mer webb baserade övningar och låter 

t ex eleverna surfa på franska sidor. 30% av respondenter erbjuder också eleverna extra stöd. 
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Sammanfattningsvis så gör alla respondenter något för att lösa situationen. Ingen lärare tycker 

att eleverna ska sluta med ämnet. 

 

Angående vilken typ av motivation, inre eller yttre, som är viktigast för elevens lärande, så har 

50% av respondenter svarat att båda är lika viktiga. 30% anser att det enbart är yttre faktorer i 

själva undervisningssituationen vilket är den undervisande lärarens ansvar som är viktigast och 

20% tycker att endast elevens inre motivation är viktigast för lärandet. Noteras bör att här 

skulle respondenterna endast valt ett alternativ. 

 

Avslutningsvis så kan vi konstatera att i ämnet franska Åk 7-9 vårterminen 2013 så underkände 

respondenterna totalt 13 elever i ämnet. Under läsåret 2012-2013 så var det totalt 16 elever hos 

respondenterna som hoppade av franskan.  

 

7. Diskussion och analys av resultat 

Skolverket (2011) förespråkar att undervisningen ska utveckla elevernas kommunikativa 

förmåga och den första frågeställningen var hur och på vilket sätt lärarens utbildning och 

bakgrund påverkar målspråkets användning i klassrummet. Tittar man på hur länge 

respondenterna vistats i ett fransktalande land och deras utbildning i franska, så är det 20% av 

respondenter som har bott 3 år eller längre i ett fransktalande land vilket är mer än de övriga. 

10% av respondenterna har också franskt ursprung. Jämför man sedan detta med till vilken grad 

de talar franska i klassrummet så visar det sig att de inte använder målspråket till högre grad än 

majoriteten av respondenterna, det vill säga till 50 procent. Hur de använder sig av språket i 

undervisningen skiljer sig inte heller. 20% av  respondenter använder sig av målspråket till 75 

procent på lektionerna och tittar man på deras bakgrund och utbildning så är det inte något 

utmärkande jämfört med övriga respondenters.  Dessa respondenter använder sig av målspråket 

i betydligt fler situationer i undervisningen än respondenterna som talar målspråket till 50 

procent. Däremot är det utmärkande att undervisar man i Åk 6 så talas också målspråket i lägre 

grad, 25 procent, vilket har sin naturliga förklaring eftersom eleverna är helt nybörjare. Här kan 

vi inte koppla graden av utbildning och bakgrund till målspråksanvändningen.  

Kodväxling är alltså vanligt förekommande i respondenternas klassrum vilket Stoltz (2009) 

anser kan ha en positiv effekt på lärandet och kanske till och med stimulera lärandet.  
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Vi kan alltså konstatera att lärarens utbildning och bakgrund inte är avgörande för hur mycket 

språket talas i undervisningen och hur, det vill säga i vilka situationer. Vad man kan utläsa är 

däremot att elevernas nivå är avgörande för målspråksanvändningen och i vilka sammanhang 

språket talas. Eftersom underlaget för detta påstående är litet så är det mer ett antagande än ett 

påstående. Detta antagande stämmer dock väl överens med Stoltz (2009) åsikt att en skicklig 

språklärare avgör när och hur kodväxling ska ske för att främja lärandet. 

 

Maltén (1997) anser att det finns ett tydligt samband mellan motivation och lärande och att det 

är lärarens roll att både vara ledare och motivatör. Den andra frågeställningen var hur läraren 

gör undervisningen rolig och stimulerande för eleverna vad gäller deras intressen och behov av 

stöd.  Det framgår av min studie att de flesta av respondenterna arbetar tematiskt för att 

tillgodose elevernas intressen och att läraren informerar sig om, endera via brev eller under 

lektionstid, vad eleverna är intresserade av. Här skapar lärarna en yttre motivation för eleverna i 

deras lärande såsom Schunk och Pintrich (2010) beskriver det och en hög förväntan vilket kan 

härledas till den interaktiva motivationen (Stensmo, 1997). Mer än hälften av respondenterna 

visar vanligtvis film, TV klipp eller lyssnar till musik vilket är något som Dörnyei (1994) anser 

ökar elevernas intresse och motivation vilket också kan härledas till den interaktiva 

motivationen. Dessa aktiviteter är dessutom viktiga för lärandeprocessen ur ett annat perspektiv 

nämligen att som  Deniz (2010) förespråkar, så ska lärandet av ett språk kopplas till 

målspråkslandet både socialt och kulturellt. Till den yttre motivationen kan man koppla att i 

stort sett alla lärare vanligtvis har ordlekar, rollspel/dramaövningar och spel och lekar i sin 

undervisning. Vad som däremot förvånar är att majoriteten inte låter eleverna kommunicera 

med fransktalande ungdomar på webben. Det är enligt mitt sätt att se en mycket motiverande 

aktivitet som ligger i tiden och som säkerligen skapar  intresse för språket. 

 

Vad gäller den fysiska miljön så är den inte optimal hos respondenterna om man ställer den i 

relation till vad Kimbers (2005) förespråkar. Genom utsmyckning av ett klassrum, både 

språkligt och kulturellt, så motiveras lärandet och användandet av målspråket. Ett förvånande 

resultat med tanke på hur lätt detta kan göras tillsammans med eleverna. Vad som däremot är 

positivt att konstatera är att klassrummen har all nödvändig teknisk utrustning vilket gör att 

lärarna har möjlighet till interaktiva övningar. 

 När det gäller elever i behov av stöd så visar det sig att här uppmuntrar och motiverar lärarna 

eleverna genom att anpassa svårighetsgraden individuellt. På det sättet skulle jag vilja säga att 
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lärarna försöker bygga upp en inre motivation hos eleverna. De skapar uppnåeliga mål för 

eleverna och därmed känslan av att lyckas (Schunk & Pintrich, 2010).  

Enligt Schunk och Pintrich (2010) så finns bevis för att den inre motivationen är viktigast för 

lärandet, men respondenterna anser dock att den inre och yttre motivationen är lika viktiga för 

att lära sig franska. Man kan då dra slutsatsen att lärarna själva ställer stora krav på sitt 

yrkesutövande.  

 

Den tredje frågeställningen var vilka övningar och metoder som dominerar undervisningen? I 

teorigenomgången konstaterades att det finns ett flertal språkdidaktiska metoder när det gäller 

undervisning i språk. Studien påvisar tydligt att respondenterna använder sig av flera metoder 

och att det endast är ett fåtal som håller sig till en metod. Varje respondent har kryssat ett flertal 

alternativ i denna fråga vilket medför att det inte går att säkerställa hur det förhåller sig.  

Resultatet av denna fråga känner jag kan ifrågasättas. Jag borde kanske ha ställt en fråga 

huruvida respondenterna har kunskap om vetenskapligt förankrade metoder i 

språkundervisning och deras tillämpning. Men säkert är dock att alla lärare använder sig av 

flera metoder eftersom man kan utläsa att just vid grammatikundervisning så använder de flesta 

Grammatik och översättningsmetoden. Detta stämmer väl överens med vad Tornberg (2009) 

anser nämligen att denna metod lever vidare till viss del i dagens klassrum. Det är också tydligt 

utifrån vad som sker i respondenternas klassrum att de använder sig av den Kommunikativa 

metoden där språkets funktion står i centrum (Forsgren, 1991). Något som däremot inte 

överensstämmer med respondenternas övriga svar är att vissa lärarna skulle använda sig av 

Direktmetoden som är att likna vid inlärning av ett modersmål och baseras på en enspråkig 

inlärning (Ericsson, 1989: Tornberg, 2009). Ingen lärare använder sig av målspråket till 100 

procent. 

Jag tycker mig kunna konstatera att det ser ut som om läraren agerar utifrån sin erfarenhet och 

inte utifrån teoretiska framtagna metoder. De verkar vara omedvetna om vilken metod de 

använder och anpassar sättet att arbeta/användandet av en metod utifrån typ av övning. 

 

De moment som ingår i undervisningen är av traditionellt slag och respondenterna varierar sin 

undervisning så att alla förmågor övas. Momenten som är vanligast kan tydligt kopplas till 

Grammatik och översättningsmetoden samt till den Kommunikativa metoden. Flyman Mattsson 

(2003) har också konstaterat att dessa två metoder blandas mer eller mindre i svenska klassrum. 

Det finns tre moment som mycket sällan förekommer i undervisningen och det är läsandet av 

artiklar och tidningar, realistiska muntliga övningar utanför klassrummet samt kommunikation 
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på webben. Slutsatsen här är att det antagligen är svårt att genomföra med tanke på den 

språknivå eleverna befinner sig på. Men Ericsson och Jacobsson (2001) förespråkar faktiskt att 

man ska använda språket i autentiska situationer även om språkkunskaperna är begränsade. 

 

På vilket sätt eleverna deltar i lektionsplaneringen var den fjärde frågeställningen. Elevernas 

inflytande på undervisningen är begränsad. Hälften av lärarna låter eleverna vid enstaka 

tillfällen bestämma lektionsinnehåll medan andra hälften låter eleverna vara med och bestämma 

hur man ska arbete. Tydligt är att det är läraren som bestämmer vad som ska läras. Detta 

resultat är helt i linje med vad Swahn (2006) kommit fram till och vad Rönnlund (2013) anser. 

Jämför man detta resultat med vad Skolverket (2011) säger att läraren ska göra, så är det en bit 

kvar för att uppfylla deras krav på elevinflytande. 

 

Skolinspektionens (2010) rapport visar på 20-25 procents avhopp i moderna språk de senaste 

10 åren. Den sista frågeställningen var vad läraren gör när viljan och förmågan brister hos en 

elev?  I min undersökning så är det 16 elever som hoppat av franskan och 13 elever som inte 

nådde målen för godkänt under läsåret 2012-2013 i Linköpings kommun. Tydligt är att det 

existerar ett problem som vi kan anta har att göra med motivation. Det har visat sig att alla 

lärare tar itu med problemet då eleverna tycker att franskan är svår och tråkig och att i stort sett 

alla respondenter gör lika. Det existerar inget nytänkande. De talar med eleven, försöker 

anpassa svårighetsgraden, ger extra feedback och inför mer fransk realia i undervisningen. Vi 

kommer här in på lärarens pedagogiska ledarskap där Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) 

anser att man undviker många svårigheter genom att vara en engagerad och skicklig 

pedagogisk ledare som motiverar eleverna genom att koppla undervisningen till elevernas 

intressen och dagsaktuella händelser samt att man är flexibel i sin undervisning. Med andra ord 

så förespråkar de mer elevinflytande i undervisningen och inte minst i dess innehåll vilket 

också läraren ska göra enligt Skolverket (2011).  

 

7.1 Slutsatser 

Denna enkätundersökning påvisar att fransklärarna arbetar väldigt lika i klassrummet. De 

följer, enligt min mening, ett traditionellt mönster där den gamla Grammatik och 

översättningsmetoden fortfarande har sin plats. Men, de övningar och metoder som vanligtvis 

används i undervisningen tyder också på att lärarna nu kombinerar denna med den 

Kommunikativa metoden. Här kan vi se att franskundervisningen går mot att vara mer 

kommunikativ i enlighet med Skolverket (2011). Men, däremot så tar lärarna inte med sig 
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språket utanför klassrummet för att skapa mer autentiska situationer för eleverna vilket enligt 

min åsikt är mycket motivationsskapande. Tydligt är också att elevinflytandet bör utökas för att 

ytterligare motivera eleverna och förhoppningsvis förhindra att så många inte når målen för 

godkänt i ämnet samt att de hoppar av franskan. Elevinflytande i undervisningens utförande 

och innehåll är ett direktiv från Skolverket (2011) som läraren ska följa och här kan det 

konstateras att det framförallt inte är uppfyllt vad gäller undervisningens innehåll. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Då min studie är väldigt begränsad, men ändå visat på gemensamma mönster hos 

fransklärarens agerande i klassrummet, så vore det intressant att göra en större kvantitativ enkät 

undersökning som innefattar skolor i olika kommuner, belägna exempelvis i en 

storstadskommun respektive landsortskommun, för att validiteten i studien ska säkras. En sådan 

studie rekommenderar jag att utföras med hjälp av de programvaror som finns på webben 

eftersom det underlättar bearbetning och analys av resultaten. 

  

 En annan intressant tanke för vidare forskning inom detta område är att studera ifall 

språklärares agerande i klassrummet skiljer sig mellan lärare i  tyska, spanska och franska. En 

sådan studie anser jag skulle kunna utföras inom ett begränsat geografiskt område såsom 

Linköpings Kommun. Det skulle då vara intressant att jämföra resultaten från en sådan studie 

med de resultat jag kommit fram till. 

 

Slutligen vill jag föreslå att man utför en observationsstudie i klassrumsmiljö och då gärna med 

en videoupptagning för att kunna fastställa hur språkläraren agerar i sin undervisning. 
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Linköpings Universitet     Bilaga 1 
Institutionen för Beteendevetenskap och lärande    
VAL utbildningen 
 
 

ENKÄT 
 
 

DIN BAKGRUND 
 
Är Du?  man     [   ]      kvinna     [   ] 
 
Vilket år är Du född?   …………………………………………………………………………… 
 
Vilken nationalitet har Du? ...................................................................... 
 
I vilket land är Du född? ............................................................................ 
 
Vilken utbildning har Du? [    ]   Gymnasium 
 
  [    ]   Lärarexamen med franska som ämne 
 
  [    ]   Annan akademisk utbildning i franska 
 
  [    ]   Utländsk utbildning i språket/lärarexamen 
 

[    ]   Annan utbildning……………………………………………………………………………… 
 
 
Hur länge har Du undervisat i Franska? .................................................................................. 
 
Hur länge har Du bott/vistats i ett fransktalande land? .............................................................. 
 
 
Hur anser Du att din förmåga att tala franska är? [    ]   flytande 
    [    ]   mycket god 
    [    ]   god 
    [    ]   acceptabel/mindre bra 
 
 
Hur anser Du att dina grammatiska färdigheter är [    ]   som infödd 
då  du talar och skriver på franska? [    ]   mycket goda 
    [    ]   goda 
    [    ]   acceptabla/mindre bra   
 
 
Hur håller Du dig uppdaterad vad som händer i Frankrike och andra fransktalande länder?  Fler 
alternativ kan kryssas. 
 
[    ]   Jag har en fransk/franska  TV kanaler hemma. 
[    ]   Jag besöker Frankrike eller ett fransktalande land minst en gång per år. 
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[    ]   Jag läser franska dagstidningar/veckotidningar. 
 
[    ]   Jag besöker kontinuerligt franska webb sidor. 
 
 

DIN UNDERVISNINGSITUATION 
 
I vilka årskurser undervisar Du?  [    ]   år 6 
    [    ]   år 7 
    [    ]   år 8 
    [    ]   år 9  
 
Hur många elever har Du i dina klasser?  …………………..år 6 
 
    …………………..år 7 
 
    …………………..år 8 
 
    …………………..år 9 
 
 
 
Kryssa i vad som  stämmer med  ditt Franska klassrum. Fler alternativ kan kryssas. 
 
[    ]   Det är ett helt ordinarie klassrum.  [    ]   Det är ett grupprum. 
 
[    ]   Det är ett språkklassrum där andra språk undervisas och är dekorerat  med inspiration till dessa     
          länder. 
 
[    ]   Det är ett klassrum  som enbart är  dekorerat  med franska attribut som t ex affischer från 
Frankrike,  franska ord o uttryck, franska elevarbeten  m m. 
 
[    ]   Det är ett klassrum utrustat med  all önskvärd teknisk utrustning, så att jag kan koppla upp mig 
mot nätet och göra webbaserade övningar och visa videoklipp och filmer som berör Frankrike och 
andra fransktalande länder. 
 
 

DIDAKTIK OCH METODIK 
 
Till vilken grad följer Du ett läromedel, textbok +övningsbok i din undervisning? 
 
[    ]   100% [    ]   75% [    ]   50% [    ]   25% [    ]   Ibland [    ]   inte alls 
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Undervisar Du enligt någon av följande metoder? 

[    ]   Grammatik- och översättningsmetoden 

[    ]   Direktmetoden 

[    ]   Kommunikativa metoden 

[    ]   Använder ingen speciell metod 

[    ]   Annan metod . Vilken?…………………………………………………………………………………………………… 

 

Till vilken grad innehåller dina lektioner dessa moment.?  Markera enligt följande skala: 

1=Alltid 

2=Vanligtvis 

3=Sällan 

4=Aldrig 

 

[    ]   Glosförhör skriftligt. 

[    ]   Läxförhör oavsett form- 

[    ]   Genomgång av text i lärobok. 

[    ]   Tavelgenomgång av grammatik.  

[    ]   Eleverna arbetar med genomgången text och besvarar frågor i övningsbok. 

[    ]   Läsförståelse av okända texter där elever arbetar i grupp och besvarar frågor. 

[    ]   Högläsning individuellt alternativt i grupp. 

{    ]   Översättning muntligt/skriftligt av fransk text. 

[    ]   Översättning muntligt/skriftligt av svensk text till franska. 

[    ]   Muntliga ordlekar i grupp. 

[    ]   Muntliga övningar gruppvis enligt läromedel. 

[    ]   Spel och lekar på franska. 

[    ]   Rollspel/drama övningar i autentiska situationer. 

[    ]   Muntliga presentationer.  

[    ]   Lyssna till fransk musik. 

[    ]   Titta på fransk film/TV/klipp från webben. 

[    ]   Läsa artiklar, tidningar, broschyrer etc. 

[    ]  Realistiska muntliga övningar i övriga delar av skolan, typ laga mat enligt franskt recept, visa 

vägen  beskriva skolan , vad gör man i slöjden. 

[    ]   Kommunicera med ungdomar från ett fransktalande land på webben.  
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Vad är din uppfattning om till hur stor del Du talar franska med eleverna på dina lektioner? 

 [    ]   10% [    ]   25% [    ]   50% [    ]   75% [    ]   100% 

 

 

I vilka specifika situationer talar Du franska med dina elever? 

[    ]   Då jag hälsar på eleverna. 

[    ]   Då jag talar om vardagliga situationer. 

[    ]   Då jag presenterar dagens mål med lektionen. 

[    ]   Då jag ger instruktioner till övningar. 

[    ]   Då jag har grammatiska genomgångar. 

[    ]   Då jag ger läxor. 

[    ]   Då jag förklarar hur ett prov går till. 

[    ]   Då jag möter mina franskelever i korridoren. 

[    ]   I alla situationer och med hjälp av mitt kroppsspråk och andra attribut. 

 

Hur ställer Du frågor till dina elever? 

[    ]   Jag ställer först frågan på franska och förklarar för eleverna på svenska då de inte förstår. 

[    ]   Jag ställer frågan först på svenska och därefter på franska. 

[    ]   Jag ställer enbart frågan på franska och med förklaringar på franska. Jag förtydligar för 

eleverna genom att använda mitt kroppsspråk. 

 

Hur anpassar Du din undervisning för att tillgodose elevernas intressen?  Flera alternativ 
kan kryssas. 
 

[    ]   Eleverna får skriva ett brev till mig och berätta om sig själva och sina intressen. 

[    ]   Jag ägnar ett lektionstillfälle till att prata med eleverna där de berättar om sina 
fritidsintressen.  
 
[    ]   Jag varierar min undervisning med olika teman som eleverna får bestämma. 
 
[    ]   Jag vet vad som intresserar elever i åldern 12-16 år. 
 
[    ]   Undervisningen behöver inte anpassas efter elevers intressen.  
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Hur anpassar Du din undervisning för att tillgodose elevernas behov av stöd? Flera 
alternativ kan kryssas.  
 
[    ]   Ger alltid stödundervisning till de elever som behöver utanför lektionstid. 
 
[   ]  Anpassar texter och övningar individuellt efter elevernas kunskapsnivå vid enskilt  arbete. 
 
[    ]   Vid grupparbeten och presentationer delar jag in eleverna utifrån deras kunskapsnivå. 
 
[    ]   Jag ser alltid till att elever med lägre kunskapsnivå arbetar tillsammans med elever som 
har en högre nivå. 
 
[    ]   Det finns ingen möjlighet att anpassa och individualisera undervisningen.  
 
 
Hur ser elevinflytandet ut i planering av din undervisning? Flera alternativ kan kryssas. 
 
[    ]   Jag sätter upp kunskapsmål och eleverna är med och bestämmer hur vi ska arbeta. 
 
[    ]   Eleverna bestämmer vad de vill lära sig och jag planerar undervisningen därefter. 
 
[    ]   Eleverna får bestämma teman utifrån deras intressen. 
 
[    ]   Vid enstaka tillfällen får eleverna bestämma lektionsinnehåll. 
 
[    ]   Eleverna deltar inte i planeringen.  
 
 
Hur motiverar och ”peppar” Du elever som tycker att franska är svårt och tråkigt? Flera 
alternativ kan kryssas 
 
[    ]   Enskilda samtal med eleverna för att ta reda på orsaken och därmed kunna anpassa 
undervisningen. 
 
[    ]   Ger extra uppmärksamhet och positiv feedback till elevernas prestationer. 
 
[    ]   Försöker att anpassa svårighetsgraden så att eleverna känner att de lyckas. 
 
[    ]   Låter fransk kultur i form av t ex musik, film, kända personer och platser utgöra en större 
del av undervisningen så att de känner större motivation för landet och språket. 
 
[    ]   Inför mer rollspel så att eleverna känner nyttan med språket. 
 
[    ]   Mer spel och lekar i grupp. 
 
[    ]   Arbetar  med webb baserade övningar  och låter t ex eleverna surfa på franska sidor. 
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[    ]   Annat__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
[    ]  Gör inget -  tycker elever att det är svårt och tråkigt så kanske de inte ska läsa franska.    
 
[    ]   Erbjuder eleverna extra stöd.  
 
 
Vilken typ av motivation anser Du som erfaren pedagog är viktigast för elevens lärande? 
 
[    ]   Elevens inre motivation, den egna drivkraften att vilja lära sig. 
 
[    ]   Yttre faktorer i själva undervisningssituationen vilket är den undervisande lärarens 
ansvar.     
 
 
Hur många av dina elever i år 7-9  fick F i franska vårterminen 2013?  _________________ 
 
 
Hur många av dina elever hoppade av franskan under läsåret 2012-2013?  _______________ 
 
 
 

Merci de votre participation! 
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Institutionen för Beteendevetenskap och lärande 
Val  utbildningen 
 
 
 
 
 
 
Linköping 2013-08-15 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Monica Hildebrand och jag arbetar som lärare i franska, engelska och Hem & 
Konsumentkunskap på Skäggetorpsskolan sedan 8 år tillbaka.  Jag har en Master of Art med 
huvudämne franska men saknar lärarutbildning.  Jag håller nu på att avsluta en lärarexamen 
och eftersom franskan ligger mig mycket varmt om hjärtat så har jag valt att göra en studie i 
form av en enkät som behandlar vad franskläraren gör i klassrummet. 
 
Min enkät vänder sig till dig som är lärare i Franska i Linköpings kommun och på 
grundskolenivå år 6-9. Din medverkan är viktig för genomförandet av mitt examensarbete och 
jag är mycket tacksam för ditt deltagande. Det är givetvis frivilligt att delta och du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande. Dina enkätsvar kommer att behandlas anonymt och inte kunna 
kopplas till din identitet och de kommer enbart att användas i denna studie. 
 
För att besvara enkäten klicka på bifogad länk. När du besvarat frågorna ska du spara enkäten 
som ett word dokument på din dator.  Därefter skickar du en e post till mig och bifogar word 
dokumentet till adressen monica.hildebrand@linkoping.se  
 
Om du har några frågor om mitt examensarbete eller enkäten, tveka inte att kontakta mig på 
ovanstående e post adress eller på min mobil  0761-952211. 
 
Tack för din medverkan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Monica Hildebrand 
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