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SAMMANDRAG: 
 

 

I Sverige får elever möjlighet att lära sig ett nytt språk när de börjar årskurs 6.  Bland de 

moderna språk som de flesta skolor erbjuder sina elever finns franska, tyska och spanska.  

Vid slutet av årkurs 9 ska dessa elever kunna kommunicera både skriftligt och muntligt på en 

nivå som beskrivs i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11). 

En kvantitativ och kvalitativ analys av tre olika läromedel visar att elever får fler 

möjligheter till övning i att kommunicera skriftligt än att kommunicera muntligt i det valda 

språket. 

Min slutsats är att jag, som blivande lärare och användare av läromedel, måste 

komplettera lektioner i moderna språk med varierade muntliga kommunikationsövningar för 

att elever ska kunna uppnå önskad nivå enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11). 
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1 INLEDNING  
 

För tjugo år sedan flyttade jag från Frankrike till Sverige. Ett nytt land betyder också ett nytt 

språk och jag lärde mig då svenska först och främst via muntlig kommunikation med min nya 

svenska familj. Mitt ordförråd och min kunskap om språket utvidgades snabbt och på så sätt 

etablerade jag ett självförtroende för samspel och kommunikation i mitt nya språk.   

I dagens samhälle finns ett behov av att kunna uttrycka sig på ett eller flera andra språk 

förutom bara på sitt modersmål.  Vi reser mycket mer än tidigare och dessutom har bland 

annat reglerna för dem som vill etablera sig utanför Sverige blivit lättare.  De personer som är 

ansvariga för att forma framtidens världsmedborgare vill förmedla vikten av att inte bara 

kunna kommunicera i skrift utan också i tal.  Vi som bor i Sverige har möjlighet att med hjälp 

från skolan lära oss ord, grammatik eller semantiska som tillhör några av de språk som 

används i vår värld.  De språk utöver svenska och engelska som undervisas tillhör vanligtvis 

kategorin moderna språk. Oftast är de franska, spanska och tyska.  

Genom mina studier på universitet, för att bli språklärare, har jag kunnat observera 

många lärare så väl som elever under flera undervisningstillfällen.  Vad jag noterat under flera 

lektioner i moderna språk, speciellt i franska, är att eleverna inte får tillräckligt med 

möjligheter att uttrycka sig muntligt.  För att kunna träna sina kunskaper i exempelvis franska 

skulle de behöva fler muntliga kommunikationstillfällen än vad som ges nu.  I början på 

inlärning av ett nytt språk är användning av muntlig kommunikation viktig. Muntlig 

kommunikation har stor betydelse för elevernas språkutveckling.  Roger Säljö skriver att det 

är genom praktiska och kommunikativa samspel med andra som vi skaffar oss kunskaper 

(Säljö, 2000, s. 105). Yngre barn lär sig språk inom deras primära socialisation via olika 

muntliga kommunikationsutbyten. Vi kan ta lärdom av detta och anpassa oss till hur moderna 

språk bör undervisas i skolorna.  Därför har jag valt att genomföra en studie av tre olika 

läromedel från tre olika förlag med speciell inriktning på de övningar som erbjuds till 

kommunikation i klassrummet. 

För att fördjupa sitt lärande i franska ska eleverna använda sina kunskaper och som 

beskrivs i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, helst använda 

sig av olika strategier för att lösa språkliga problem som kan uppkomma (Skolverket, 2011, s. 

77). En vanlig övning är att eleverna ska presentera sig själva eller bygga egna dialoger i par 

med hjälp av till exempel stödord.  Läraren ger eleverna tid för att förbereda sig då de måste 

använda sina kunskaper i syntax – frasuppbyggnad- och uttalandet av orden. Men de måste 

också följa de regler som skolan har valt gällande de speciella kommunikationsmönster som 
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skapades av institutionalisering av lärandet (Säljö, 2005, s. 45).  Dessa ska eleverna kunna 

applicera vid behov när de använder sitt moderna språk vid kommunikationsövningar.  

Moderna språk, det vill säga franska, spanska och tyska, är ett ämne som elever kan 

välja att studera när de börjar i årskurs sex. I grundskolan ska eleverna skaffa sig kunskaper i 

ett av dessa moderna språk så att de kan öka sin förståelse i olika kulturer och få möjlighet att 

ingå i olika sociala och kulturella sammanhang där språket som de lär sig används 

(Skolverket, 2011, s. 76).  När en elev går sitt sista år i grundskolan, årskurs nio, har han/hon 

fått en viss mängd av undervisningstimmar i sitt valda moderna språk bakom sig. Under 

pågående terminer ska eleven få flera möjligheter till att delta i olika muntliga 

kommunikationsövningar i form av samtal om vardagliga ämnen.  Som det beskrivs i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), ska eleven 

också genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen 

hand (Skolverket, 2011, s. 77).  I min studie, kommer jag bara att analysera vilka typer av 

muntliga kommunikationsövningar som finns i tre olika övningsböcker som används i 

grundskolor och speciellt de som riktas till elever i årskurs nio när de studerar franska. 

2 BAKGRUND  

 

I en rapport från Myndigheten för Skolutveckling om språkstudier i grundskola och 

gymnasieskola, som gjordes år 2003, svarade några av de arton elever från årskurs åtta vid 

frågan ”Vad innebär det att kunna ett språk?” att de lägger tonvikt vid det talade språket. 

De var också ganska kritiska mot att skolan och lärare förväntar sig att eleverna ska sträva 

mot att lära sig språket så perfekt som möjligt (Myndigheten för skolutveckling, s. 15, 2003).  

Det fanns ett stort antal elever som vid slutet av grundskolan, årskurs nio, hade svårt att 

uttrycka sig muntligt i det moderna språk de hade valt att lära sig. Under min praktik, eller 

verksamhetsförlagda utbildningstillfälle, har jag märkt att trenden fortsätter även år 2012. Det 

pågår en konstant diskussion inom den Europeiska Unionen om kvaliteten på skolornas 

undervisning i moderna språk.  Vid slutet av år 2012 ska en ny europeisk indikator för 

språkkunskaper presenteras.  Den ska hjälpa de internationella myndigheterna att utforma 

strategier för språkinlärning och förbättra resultaten (Europeiska Kommissionen, 2012).  Flera 

länder, däribland Sverige, är delaktiga i den undersökning som nu pågår.  

      Sedan år 1962 har elever haft möjlighet att välja studier av följande moderna språk: 

franska, spanska och tyska eller eventuellt ett annat språk.  År 2012, har de fortfarande samma 
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val och möjligheter. I några skolor erbjuds också möjlighet att studera: finska, italienska och 

samiska.  På den nationella nivån ska grundskolelärarna utföra undervisningen efter 

riktlinjerna enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11). På så sätt får eleverna den grund som behövs vid eventuell fortsättning av studier i 

moderna språk på bland annat gymnasiet.  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), beskriver 

att ”eleverna ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och få tilltro till sin språkliga 

förmåga” (Skolverket, 2011, s. 9).  Dessutom beskrivs under Kunskaper och Mål att ”skolan 

ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna kommunicera på 

engelska i tal och skrift samt att de ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare 

främmande språk på ett funktionellt sätt” (Skolverket, 2011, s. 13).  Det förklarar valet av 

undervisningsmetoden och läromedlen som alla pedagoger måste göra. I båda textutdragen är 

såväl muntlig och skriftlig kommunikation huvudmål och anledningen till att eleverna ska lära 

sig bland annat ett modernt språk. Eleverna får möjlighet att från årskurs 6 till årskurs 9 berika 

de olika komponenter som formar det nya språket. 

I Lgr 11, är det centrala innehållet i undervisning i moderna språk att eleverna ska skaffa 

sig ”språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och 

intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, artighetsfraser och 

andra fasta språkliga uttryck”. Det är också viktigt att ”eleven ska uttrycka sig enkelt och 

tydligt med ord, fraser och meningar och dessutom kunna använda sig av olika strategier som 

löser problem i och förbättrar interaktionen”. (Skolverket, 2011,s. 77, s. 80). 

På mina olika praktikplatser, eller verksamhetsförlagda utbildningar, har jag märkt att 

eleverna inte får tillräckligt med möjligheter att öva på den grammatiska, semantiska, 

pragmatiska och fonetiska delen i samma mängd av tid under en lektion. Till deras hjälp 

använder elever och lärare olika läromedel som tagits fram av språkspecialister inom moderna 

språk.  Lärarens personliga val av läromedel har stor betydelse om hur bra och motiverad en 

elev blir vid inlärning av till exempel franska.  Utformning och innehållet av läromedlen är 

varierande.  Det här har jag noterad under min analys av tre läromedel för min forskning.  De 

flesta elever får inte samma möjlighet att lära sig målspråket i ursprungslandet.  Niclas 

Ambrahamsson (2009) beskriver i sin bok om andraspråksinlärning att det inte finns garanti 

att en person lär sig ett språk även om personen skulle spendera mycket tid med målspråket.  

Det tar tid att lära sig ett nytt språk och en lärare kan snabbt märka genom sina elevers tal vad 

som fattas i undervisningen.   Det finns förstås personer som gör få framsteg i formen eller 

pragmatiken som formar språk (Abrahamsson, 2009, s. 197).  Jag har till exempel själv 
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noterat att det blivit lättare för mig, efter en av mina korta vistelser i Tyskland, att göra mig 

förstådd på det tyska språket eller att följa ett televisionsprogram talat på det tyska språket.  

3 LITTERATURÖVERSIKT 

 

3.1 Språkets uppbyggnad 
 

I språkundervisningen ska enligt Eie Ericson (1989) följande komponenter inkluderas: 

grammatik, semantik, pragmatik och fonetik.  Grammatik handlar om syntaxen, läran om 

satsens byggnad eller hur man använder sig av olika ordklasser, ordbildning och ordböjning 

för att bygga meningar. Semantik handlar om språkliga uttrycks betydelse eller mening.  

Pragmatik handlar om de olika strategier som finns vid användning av ett språk, det vill säga 

hur fraser tolkas enligt deras kontext. Det sist nämnda, fonetik, handlar om hur ett ljud 

framställs eller hur en grupp bokstäver uttalas. 

 

3.2  Kommunikation 

 
Det finns många beskrivningar av vad kommunikation är.  Läs nedan definitionen från 

National Encyklopediet på internet. (NE) : 

Från latin: communica´tio 'ömsesidigt utbyte', av commu´nico 'göra gemensamt', 'låta få del i', 'få del av', 

'meddela', av commu´nis'gemensam', 'allmän', 'offentlig' .   

Kommunikation betyder alltså överföring av information.  Kommunikation kan användas 

mellan människor, djur, växter eller apparater.  John Fiske (Fiske, s.12) och Roger Säljö 

(Säljö, s.81) beskriver bland annat kommunikation som det mest användbara verktyg vid 

spridning av information. Dessa två författare beskriver ytterligare att det behövs en sändare 

och en mottagare som använder sig av olika koder eller språk för att till exempel ställa en 

fråga eller för att ge ett svar.   Ulrika Tornberg (2000) förklarar med hjälp av många teorier att 

kommunikation är en överföring av budskap.  Kommunikation enligt Ulrika Tornberg betyder 

att: 

”1. Språket fungerar som ett slags ledning som överför tankar från en person till en annan. 2. Genom att 

tala (och skriva) klär människan sina tankar i ord. 3. Orden möjliggör överföringen av tankar genom att 

de är bärare av de tankar som skall överföras. 4. Lyssnaren kan koda av talarens tankar från de ord som 
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används. 5. De ord som talaren använder och lyssnaren förstår har en objektiv innebörd. 6. Det budskap 

som talaren sänder ut är också det budskap som lyssnaren förstår.”  (Tornberg, 2000, s. 92) 

Eftersom jag mest är intresserad av hur den muntliga kommunikationen går till, ska jag i 

denna uppsats också beskriva skillnaden mellan den skriftliga och den muntliga 

kommunikationen.  

3.2.1 Skriftlig kommunikation 
 

Det jag menar med skriftlig kommunikation är när man måste använda sig av skrift, vanligtvis 

i form av bokstäver eller tecken, för att kommunicera med någon i något syfte.  I klassrummet 

används skriftlig kommunikation i mer specifika syften. Säljö beskriver att skrift är en 

artificiell form av kommunikation, det vill säga en överföring av information med hjälp av 

fysiska redskap (Säljö, 2005, s. 110).  Varje dag kopplar vi, när vi skriver, tal till fysiska 

tecken.  Under en lektion kan en lärare välja en uppgift där eleven till exempel ska skriva ett 

vykort med användning av specifik grammatik och ordförråd.  I denna typ av 

kommunikationsövningar kan inte eleven välja sina egna ord, grammatik eller syntax för att 

uttrycka sig.  Det är dessa krav eller specifika instruktioner som gör att den här typen av 

skriftlig kommunikation kan kallas för artificiell kommunikation. I dag är det viktigt att kunna 

använda denna typ av kommunikation, det vill säga att man ska kunna skriva en bra text som 

framför ens tankar. Tillgång till andra delar av världen via internet till exempel har medfört 

konsekvensen att det är nödvändigt att också ha bra skriv och läsförståelse.  I en vanlig och 

normal situation när vi befinner oss i direkt kontakt, öga mot öga, med en annan person, är det 

oftast inte tänkbart att bara använda sig av strukturerad skriftligt kommunikation för att 

framföra ens idéer. Skriftlig kommunikation kan lätt sakna den spontanitet som finns i den 

muntliga kommunikationen. 

3.2.2 Muntlig kommunikation 
 

I dagens skola kan eleverna få möjlighet till att utveckla sina muntliga 

kommunikationsstrategier med lärarens hjälp. I kursplanen för Moderna språk i Lgr11 finns 

det en beskrivning av vad eleverna ska utveckla.  Det innefattar olika ”strategier för att lösa 

språkliga problem i samtal, till exempel, frågor, omformuleringar och gester”. Så väl som 

strategier för att ”delta i och bidra till samtal”. (Skolverket, 2011, s. 77 ff.)  

Anna Ström beskriver i en rapport om språkvalet inom grundskolan (Ström, 2011), att 

undervisningsmetoder med fler kommunikativa inslag kan göra inlärning av moderna språk 
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mer intressant för eleverna.  Enligt henne skulle också lärare i moderna språk få dra nytta av 

en kompetensutvecklingsinsats. Eleverna som studerar moderna språk har oftast olika 

ambitions- och kunskapsnivåer och därför är det nödvändig att både lärare och elever får stöd.  

I samma artikel (Ström, 2011) beskriver hon också att eleverna i grundskolor får 

meritpoäng för studerade språk när de ska studera vidare på gymnasiet.  Detta är ytterligare en 

anledning till varför det är viktigt att muntlig kommunikation under en lektion i moderna 

språk ska prioriteras. Det finns olika strategier som kan användas för att få elever intresserade 

av att lära sig det franska, tyska eller spanska språket vilket också ger bättre resultat.  

Här och nu kommer jag att använda ordet ”målspråket” i stället för ”franska språket” och 

”tyska språket” i den här delen av min uppsats.  I en artikel som Hazel Crichton producerade 

år 2009, beskriver hon hur några lärare från Skottland undervisar i moderna språk för  

14-15 åriga elever.  Dessa lärare har många års undervisningserfarenheter bakom sig och de 

använder mest det franska språket eller det tyska språket under deras lektioner och eleverna 

blir uppmuntrade att använda sig av dessa språk för att kommunicera muntligt.  I Crichtons 

artikel beskrivs hur lärarna talar om för eleverna att de helst inte ska använda sitt modersmål, 

engelska, vid förklaringar eller när de besvarar en fråga.  

 Hazel Crichton undervisar själv i moderna språk och tar upp hur hon själv brukar 

uppmuntra sina elever att kommunicera med målspråket så ofta som möjligt i klassrummet 

(Crichton, 2009, s. 20).  Hon menar att eleverna bör använda målspråket för att förbättra sitt 

uttal, sin intonation och förståelse.  Utveckling i målspråket blir lättare om inlärning känns 

naturligare. Författaren pekar på att eleverna når bättre resultat då lärarna använder 

målspråket under hela lektionen. I Gass och Selinkers bok om andraspråksinlärning, kan man 

läsa om hur eleverna i klassrummet blir exponerade i språket via läraren, läromedel och andra 

elever (Gass and Selinker, 2001, s. 311). 

 

3.3 Språkinlärning 

 
Niclas Abrahamsson (2009) beskriver flera typer av inlärningsstrategier, som han klassificerar 

i olika kategorier.  Under kognitiva strategier finns det repetition, där personen imiterar en 

talare som modell.  Under metakognitiva strategier hittar man själv-monitorering där personen 

rättar sig själv vad gäller uttal, grammatik och ordförråd och slutligen under sociala/affektiva 

strategier, där personen begär om klargörande från en lärare eller annan kunnig person om 

förklaring eller repetitionsövningar (Abrahamsson, 2009, s. 212). 
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3.3.1 Didaktik 
   

Susan Gass är professor vid Michigan Universitet och Larry Selinker var också lektor på 

samma universitet.  Båda är specialister inom lingvistik och har publicerat många artiklar och 

omfattande litteratur som innehåller andraspråksinlärning. I denna bok kan man läsa att elever 

anstränger sig mer då deras lärare uppmuntrar dem även då de gör grammatiska eller 

syntaktiska misstag.  Dessa lärare använde sig av målspråket under hela undervisningen vilket 

medförde att elevernas kunskaper i målspråket blev höga och de fick bra resultat vid prov.    

Lärarna använde även målspråket som lingua franca, det vill säga som det enda språk 

som användes i klassrummet. När eleverna och lärarna använde målspråket för att 

kommunicera muntligt skapade det en stämning som var både positiv och nyttig för elevernas 

utveckling i språket (Crichton, 2009, s. 21).  Ericsson beskriver att de kommunikativa 

övningar som används i klassrummet ska vara så naturtrogna som möjligt (Ericsson, 1989,s. 

171).  Elever ska senare i verkligheten kunna använda vad de har lärt sig i 

språkundervisningen.  De flesta elever lär sig i skolan att använda det institutionella språket 

(Säljö,  2005, s. 157).  När man kommunicerar muntligt har man inte så mycket tid på sig för 

att reflektera och ge svar.   

I skolan lär eleverna sig olika standardfraser, till exempel hälsningsfraser eller 

begärfrågor.  Oftast behöver eleven vid användning i verkligheten göra någon sorts ändring.  

Under språklektionen formulerar eleven sig i målspråket enligt de grammatiska eller 

pragmatiska regler som han eller hon har blivit instruerat.  Till följd av detta blir oftast inte 

den verkliga muntliga kommunikationen spontan vilket kan innebära att både sändare och 

mottagare byter kod, som innefattar till exempel gester eller tonfall, för att kunna 

kommunicera. 

Bytet av kod märkte författaren tydligt när han utförde sin forskning. För att samla in 

data använde författaren sig av ljudinspelning och anteckningar.  Han skriver själv att det 

skulle ha varit bättre med videoinspelning. Då hade man kunna sett det tysta språket, det vill 

säga gester och olika kroppsspråk. Av etiska och praktiska skäl valde han att utrusta varje 

lärare med en mikrofon och spela in ljudet.  Han fick också möjligheten att intervjua de elever 

som lärarna ombads att välja ut.  Generellt var eleverna positiva till att ha en lärare som 

kommunicerade på målspråket och hela tiden uppmuntrade dem (Crichton, 2009, s. 22).  

3.3.2 Ellis principles 
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I sin artikel beskriver Crichton även några av Ellis 10 principles for instructed languages 

acquisition: ‘Instruction needs to ensure that learners develop both a rich repertoire of 

formulaic expressions and a rule-based competence’ (Ellis, 1995). I alla språk finns det 

uttryck som används ofta.  Lärarna i Crichtons artikel hade valt fraser som eleverna fick höra, 

använda och uttala under flera tillfällen under en lektion. De valde fraser som användes 

många gånger i konversationer.  Efter en tid kände eleverna sig självsäkra när de använde dem 

för att kommunicera med varandra.  Resultatet blev att dessa fraser satt i elevernas 

långtidsminne och de blev vana att använda dem.  Eleverna kunde komma ihåg fraserna och 

använda dem utan att behöva anstränga sig för mycket.  Eleverna var inte heller stressade och 

de hade en känsla av att de lätt kunde kommunicera i målspråket.  (Crichton, 2009, s. 23 ff.). 

Gass observerade ett liknande resultat när eleverna fick titta på en video flera gånger.  Deras 

kunskap och användning av grammatik, semantik, pragmatik och fonetik, visade klar 

förbättring (Gass and Selinker, 2001, s. 321). 

Crichton noterade även att när en lärare ställde en fråga i målspråket till en elev och 

eleven inte svarade tillbaka på målspråket, var läraren nöjd ändå eftersom eleven hade förstått 

frågan. Under forskningen observerades, under flera tillfällen, att eleverna var omedvetna om 

att de gav svar på engelska på en fråga som ställdes på målspråket.   Det är viktigt att 

kommunicera i målspråket hela tiden under en lektion, menar författaren, och läraren ska 

hjälpa sina elever att använda sina kunskaper inom ordförråd och grammatik för att 

kommunicera med varandra (Crichton, 2009, s. 28). 

En annan av Ellis principle som beskrivs i samma bok är: ‘Instruction needs to ensure 

that learners focus predominantly on meaning’ (Ellis, 1995, s. 3). Med hjälp av återkoppling 

och speciellt med användning av målspråket ser hela tiden läraren om eleverna har förstått 

vad som sagts.  Samtidigt får alla elever konstant exponering av målspråket.  Lärarna vill att 

eleverna ska använda sig av målspråket för att kommunicera och det kan vara givande för alla 

om eleverna blir utmanade att göra detta.  Den sista av Ellis principles som nämns i artikeln 

beskriver den här belägenheten: ‘Successful instructed language learning also requires 

opportunities for output’. (Ellis, 1995, s. 3) Lärarna lät eleverna göra misstag eftersom det 

handlade om muntlig kommunikation på målspråket.  Även Susan Gass menar att elever 

måste använda sig av olika språkstrategier i de fall de inte kan ordet på målspråket.  Det visar 

att eleverna själva märkt att problemet i muntlig kommunikation måste erövras. De lär sig att 

analysera och reflektera över hur språket formas (Gass, 2001, s. 241). 

Crichton beskriver att samtidigt som eleverna får positiv uppmuntran, får de också 

exponering av uttryck som används under vanliga kommunikationstillfällen i länder där 
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målspråket används, eftersom läraren talar på målspråket.  Ett annat resultat blir att elevernas 

självförtroende att prata inför andra och speciellt inför sina klasskamrater förstärks (Crichton, 

2009, s. 5).  Eftersom elever har möjligheten att kommunicera i ett annat språk än deras 

vanliga, blir deras självförtroende starkare.  

4 TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Det teoretiska perspektiv som det här examensarbetet bygger på är Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen och teorin om behaviorism. 

4.1. Den proximala utvecklingszonen 
 

 Den första teorin handlar om interaktionen mellan elever och lärare i klassrummet och hur 

det hjälper elever att kommunicera samt det resultat som uppstår.   Elever som befinner sig i 

ett klassrum är i en social situation där de har möjlighet att ta emot information för att 

förbättra deras kunskaper i det nya språket.  Roger Säljö beskriver att skolans kommunikativa 

praktik har en avgörande roll som arena för kognitiv och social utveckling. (Säljö, 2000, s. 

122). Dysthe beskriver också att olika kommunikationsövningar som bjuds har stor betydelse 

eftersom kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext (Dysthe, 2003, s.41).  

Interaktion som utvecklas i skolmiljö eller i sociokulturell miljö är viktig och givande.  

Vidare beskriver Dysthe hur denna interaktion kan organiseras i sex olika centrala aspekter på 

den sociokulturella synen på lärande:  

Lärande är situerat. 

Lärande är huvudsakligen socialt. 

Lärande är distribuerat. 

Lärande är medierat. 

Språket är grundläggande i läroprocesserna. 

Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. (Dysthe, 2003, s.42) 

 

Lärande är situerat det vill säga att i ett klassrum är lärarens roll att hjälpa sina elever till att 

klara olika situationer där de kan använda sina språkkunskaper, hjälpa dem och ge bekräftelse.   

För att klara det har lärare olika material såväl som sina egna kunskaper och 

undervisningsmaterial i form av olika läromedel.   
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Lärande är huvudsakligen socialt det vill säga att elever som befinner sig i klassrummet 

kommunicerar med varandra och Dysthe beskriver att interaktion med andra i läromiljön är 

avgörande både för vad som lärs och hur det lärs. (Dysthe, 2003, s.44) 

Lärande är distribuerat det vill säga att alla elever i en och samma klass inte har samma 

kunskaper eller kompetenser.  De flesta läromedlen har olika svårighetsnivåer. 

 Lärande är medierat det vill säga att hur elever med hjälp av olika kommunikationsövningar 

visar hur de till exempel kan använda och förstå språket genom att kommunicera med 

varandra i klassrummet.  Detta är en form av mediering eller förmedling.  

Språket är grundläggande i läroprocesserna. Säljö (2000) beskriver att människor är kreativa 

och språket är ett levande och dynamiskt instrument som man anpassar till sina behov i 

konkreta sammanhang. (Säljö, 2000, s. 87).  Kommunikationsövningarna som alla aktörer i 

klassrummet har tillgång till ger alla möjlighet att se sina egna och andras framsteg. 

Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. I Dysthe Dialog, Samspel och lärande (2003)   

kan man läsa att resultatet som erhålls då eleverna gör övningar inom en specifik kognitiv 

nivå inte är lika viktigt som när de gör övningar i varierande kognitiva nivåer.  Det som är 

viktigt är vad som ligger i framkanten av dessa olika zoner (Dysthe, 2003, s.81). Dysthe 

(2003) beskriver också Vygotskij’s sociokulturella teori som:  

”(…) en huvudtanke är att lärande sker genom samverkan medierad av kulturella redskap som språk och 

samtalsgenre, och att lärande kommer till uttryck genom att eleven gradvis blir en mer aktiv part i denna 

samverkan” (Dysthe, 2003, s. 172).  

Jag vill också ta upp en av de fem undervisningsprinciperna som Eie Ericsson (1989), 

språklärare vid institutionen för ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet, beskriver i sin bok 

”Undervisa i Språk”.  Han kallar dem för MAKIS:  Motivation, Aktivitet, Konkretion, 

Individualisering och Samarbete (Ericsson, 1989,  s. 141) 

Den första undervisningsprincipen, Motivation, är viktig.  Läraren brukar välja vilka övningar 

som ska göras under en lektion.  Dennes engagemang och entusiasm kan ge olika resultat på 

elevernas lärande. Ericsson beskriver: 

”Genom att lyssna på och lära känna enskilda elever kan läraren anpassa kravnivåer, uppmuntra och 

hjälpa enskilda individer fram till de mål som ska nås och även elevernas specialintressen bör 

uppmärksammas.  Variation i arbetssätt och innehåll är stimulerande.”   ( Ericsson, 1989, s. 75) 
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Läraren ska med hjälp av sina elever kunna välja övningar som är både intressanta och 

stimulerande för att en bra kognitiv nivå ska uppnås. 

4.2  Behaviorism 
 

Det andra teoretiska perspektivet som är relevant i mitt examensarbete är behaviorismen.  Den 

ryske fysiologen Ivan Pavlov (1849-1936) upptäckte i en rad experiment relationen med 

stimuli och respons hos hundar i början av 1900-talet.  Senare observerade John Watson  

(1878-1958)  miljöns betydelse för utveckling.  B. F. Skinner (1904-1990) bidrog också till 

inlärningsteorin genom begreppet förstärkning. Vi lär oss bättre när vi får någon typ av 

belöning. (Marton och Booth, 2000, s.18 ff.).  Övningarna som finns i dessa tre läromedel 

används för elevers lärande baserade på betingande från deras klasskamrat eller lärarens 

respons. Resultat blir alltså: 

Stimuli               Respons             Stimuli                 Respons o.s.v.  

 lärandet 

 

När en elev har gjort klar en skriftlig övning får den rätta denna mekaniska struktur med hjälp 

av ett facit utan lärarens hjälp och syna resultatet av sitt arbete. När eleverna gör muntliga 

kommunikationsövningar utan lärarens hjälp och när sändaren får den önskade responsen från 

mottagaren blir dennes självförtroende förstärkt.  Eleven blir uppmuntrad att fortsätta studera 

målspråket vidare (Ericsson, 1989, s. 79).  Både muntliga och skriftliga övningar ska göras 

om man vill att elever ska nå en bra kognitiv nivå. Ulrika Tornberg (2009) beskriver att 

”språkinlärning beaktades som ett bildande av vanor” (Tornberg, 2009, s.45). 

En annan undervisningsprincip som Ericsson (1989) beskriver med hjälp av MAKIS är 

Samarbete. 

Övningar som ”pararbete, grupparbete, inför klassen” kan ha ett positivt resultat på elevens 

lärande. Dessutom får eleven möjlighet till att kommunicera i målspråket: 

”Elever frågar, hjälper och förklarar för varandra.  Flera hjärnor kläcker fler och bättre idéer.  Eleverna 

lär sig se fenomenen från olika perspektiv och lär sig respektera andras.” (Ericsson, 1989, s. 149). 
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5 SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre läromedel i franska förmedlar betydelsen av 

muntlig kommunikation i klassrummet.  

 

Hur kan elever med hjälp av övningar som finns i läromedel förmodas utveckla sin muntliga 

kommunikation i klassrummet? 

På vilket sätt är den kognitiva nivån uppbyggd i olika övningar?  

6 METOD 
 

I den här delen av min uppsats kommer jag att förklara vilken metod jag har valt att använda 

för att på bästa sätt få svar på mina frågor i frågeställningarna samt vilket urval studien 

baseras på.  

6.1  Urval  
 

De tre läromedel som valds, Formidable 4, Cascade 4 och Allez hop! 9 är baserade på en 

tidigare läroplan, Lgr 98.  Eftersom de fortfarande används som undervisningsmaterial år 

2012 valde jag att ha dem som underlag för att få svar på mina frågeställningar. 

6.1.1 Formidable 4  
 

Formidable 4 är från år 2000 och är utgiven av förlaget Liber AB.  Författarna är Margareta 

Brandelius och Ingvor Sundell.  Den består av en textbok, en arbetsbok, en elev-cd, en 

lärarkassett, ett lärarmaterial och ett facit i form av ett instickshäfte.  Textboken innehåller 20 

kapitel. Efter nästan varje kapitel finns det en grammatikdel. Längst bak i boken, finns det 

också en grammatikdel och en ordlista som hör till varje kapitel. Övningarna till varje kapitel 

finns i Cahier d’activités. I genomsnitt finns det ca 16 övningar till texterna och 

grammatikdelen.  Av dessa är två helt muntliga. 

 

6.1.2 Cascade 4 
 

Cascade 4 är från år 2005 och är utgiven av förlaget Natur och Kultur.  Författarna är Karin 

Högberg och Lena Lindgren.  Cascade 4 är ett läromedel i franska för årskurs 9.  Den består 
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av en allt-i-ett-bok, en Cahier, en lärarbok, en lärar-cd samt elev-cd.  Allt-i-ett-boken 

innehåller sex kapitel om är indelade i fyra avsnitt med flera olika texter.  Det finns också en 

grammatikdel och en alfabetisk ordlista till varje kapitel. I Cahier finns det till varje kapitel i 

allt-i-ett-boken  mellan 8 och 22 övningar, både skriftliga och muntliga. Av dessa är oftast två 

helt muntliga. Cahier innehåller också en del med grammatiskt inriktade övningar som i sin 

tur är indelade i olika kapitel. I genomsnitt finns det till varje kapitel sju övningar, både 

skriftliga och muntliga.  Av dessa är ca två helt muntliga. 

6.1.3 Allez hop! 9 

 

Allez hop! 9 kom ut 2004 och är utgiven av Bonnier.  Författarna är Matts Winblad och Eva 

Österberg.  Allez Hop! 9 består av en textbok, en övningsbok, ett elevfacit, en 

lärarhandledning och flera lärar-cd. Textboken innehåller 15 kapitel som följs av en 

grammatikdel och ordlista från alla kapitel. Övningsboken innehåller ca 14 övningar både 

skriftliga och muntliga. Av dess är två helt muntliga. 

6.2 Genomförande 
 

Min avsikt med denna uppsats är att utifrån dessa tre läromedel få en överblick på 

tillgängligheten av övningar i aktiv muntlig kommunikation och hur de är uppbyggda.   

Alla mina tre valda lärarhandledningar, textböcker och övningsböcker fanns på universitets-

biblioteket. Jag har läst de tre övningsböckerna i sin helhet, totalt 469 sidor, och har valt att 

illustrera med några exempel på övningar som finns i övningsböckerna från respektive 

läromedelsbeskrivning. Läsningen av dessa tre undervisningsmaterial ledde mig till att 

upptäcka vilka typer av övningar som finns och författarnas tankar bakom utformning av 

dessa övningar.  

Jag fortsatte med att, från de tre olika övningsböckerna, ta fram de uppgifter som 

innehöll både muntlig och skriftlig kommunikation för att därefter klassificera dem i olika 

kategorier. Allt detta för att underlätta resultatanalysen.  

Jag har gjort en kvantitativ textanalys.   Efter läsningen av de tre övningsböckerna 

kunde jag markera innehållet och mäta vissa företeelser i övningens beskrivningar. Jag gjorde 

en kvantitativ textanalys som tillät mig att tolka de olika formuleringarna av övningarna där 

det önskade resultatet på övningarna är det samma.  Jag fick bestämma ett kodschema och 

med denna sortering kunde jag jämföra mängden skriftliga kommunikationsövningar 

motsvarande muntliga kommunikationsövningar.  Det innebär att man måste vara konsekvent 
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och som Göran Bergström och Kristina Boreus (2000) förklarar är innehållsanalys lämpligt 

för att placera olika övningar i variabler. (Bergström och Boreus,  2000, s. 51).  Jag beskriver 

längre ner i rubriken ”Övningskategorier i läroböckerna" vilka faktorer från de respektive 

läromedlen som var relevanta för min kategorisering och placering i tabellerna.  En jämförelse 

av dessa tabeller ska kunna påvisa om antalet aktiviteter är tillräckliga för att eleven ska nå 

målen som författarna hade tänkte sig i deras teoretiska och pedagogiska metoder och 

speciellt den delen om muntliga kommunikationsmål.  Metoden hjälpte mig att komma fram 

till mitt slutresultat.   

Eftersom jag ville beskriva vad övningarnas syfte var behöll jag en viss neutralitet, 

enligt vad Patel och Tebelius beskriver, när jag inhämtade den information som jag tyckte var 

av betydelse för min analys (Patel och Tebelius, 1987, s. 45).  De olika övningarna hade 

samma mål: att få eleverna att kommunicera med hjälp av det franska språket.   Det var 

nödvändigt att trotts skillnaderna i övningsbeskrivning, längd och ämne finna en struktur i 

data (Eggeby och Söderberg, 1999, s. 20).     

 

6.3 Övningskategorier i läroböckerna 

6.3.1 Muntliga övningar 
 

Här följer en beskrivning av de fyra olika kategorier av muntliga övningarna med exempel 

från de tre olika övningsböckerna.  

6.3.1.1 Arbeta i par 

 

Som innebär att eleverna ska arbeta i par och turas om att kommunicera muntligt, till 

exempel: 

 

Efter att ha läst en dialog kan man hitta den här övningen:  

Arbeta med en kamrat. Hur säger man följande på franska? Leta i texten. ( Cascade 4, Cahier,  s. 99) 

 

 Arbeta med en kamrat. Peka på bilderna eller använd kartan och bilderna på sid. 73 och berätta för 

varandra om Samira och Julie. ( Allez Hop, Övningsbok,  s 74) 

 

Comparer (Jämför, min översättning)  

Turas om att säga exemplen ni skrev i uppgift 4. 

Pricka av varandras exempel i er egen skrivbok. 
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Ni ska inte titta i varandras skrivböcker.  Gör likadant med uppgift 5. (Formidable 4, Cahier 

d’activités, s. 92)  

 

6.3.1.2 Pratbubblan 

  

Som innebär att eleverna inte ska kommunicera skriftligt utan bara säga svaren. De flesta 

övningar handlar om att eleverna själva ska reflektera kring grammatiska regler till exempel: 

 

J’observe et je réfléchis 2  (Jag observerar och reflekterar, enligt min översättning) 

Vissa svenska adjektiv kompareras oregelbundet. 

Man säger t.ex. inte bra, braare, braast utan bra, bättre, bäst. 

Det franska adjektivet bon/bonne kompareras också oregelbundet. 

c) vad heter bättre på franska?    

(Formidable 4, Cahier d’activités, s.93)  

 

6.3.1.3 Grupparbete 

 

Som innebär att eleverna ska göra en uppgift, rätta den och turas om att kommunicera 

muntligt, till exempel: 

 

Qu’est-ce-que tu fais?  (Vad gör du? min översättning)   

Arbeta i grupper om tre personer.  En i gruppen har som uppgift att kontrollera i facit att allt blir rätt.  

Byt roller då och då. 

(Formidable 4, Cahier d’activités, s. 46) 

 

Arbeta fyra och fyra.  Du och din vän får nya bordsgrannar till middagen.  Presentera dig själv och ditt 

sällskap. 

Exempel: De två ”nya” svarar på lämpligt sätt.  Byt roller och upprepa. ( Cascade 4,Cahier,  s.63) 

6.3.1.4  Presentation inför klassen/Klassarbete 

 

Som  innebär att eleverna ska förbereda ett föredrag och efter flera repetitioner presentera 

deras arbete inför hela klassen som till exempel: 

 Au restaurant (På restaurang, min översättning) 

Improvisera ett besök på en fransk restaurang.  Arbeta tre eller fyra tillsammans. En av er är kypare, de 

övriga är gäster.  Spela upp de olika scenerna på restaurangen: välj bord – prat om vad ni vill äta – 
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beställ av kyparen – samtala vid matbordet – be om notan (kolla den noga) – säg tack och adjö.  

(Cascade 4,  Cahier, s.64). 

 

6.3.2  Skriftliga övningar 
  

Jag har valt att kategorisera skriftliga övningar i tre rubriker.  Den första  är ”Komplettera” 

med ett eller flera ord, vilket innebär att eleverna ska göra ett korsord eller en mening klar. 

Den andra är ”Översätta”, vilket innebär att ett ord eller en text ska översättas från svenska 

till franska eller vice versa. Den tredje är ”Egen text”, vilket innebär att eleverna ska 

producera en egen text som ska följa specifika ord eller uttryck baserade på kapitlets innehåll. 

7 RESULTAT OCH ANALYS 
 

Jag kommer först att presentera de olika råd som lärare får från lärarhandledning och därefter 

presenterar jag några exempel som finns i övningsböckerna.  

7.1  Formidable 4, Liber, 2000. 

7.1.1 Formidable 4, lärarhandledning  
 

Jag tittade närmare på hur författarna hade tänkt att lärarna ska använda deras 

lärarhandledning under en lektion, i synnerhet muntliga kommunikationsövningar. 

Författarna lägger stor vikt på att läraren talar franska i klassrummet tillsammans med elever.   

Eleverna får då öva på att uppfatta uttalad franska. Det ska då ”också kännas naturligare” för 

dem att även tala franska med varandra. Författarna menar att de olika övningarna betonar 

”kommunikationens centrala roll i undervisningen”.  På så sätt påminner de läraren om vikten 

av att ”eleverna repeterar samma övning flera gånger”. Vid grupparbete är det också viktigt att 

”eleverna då och då byter plats för att arbeta med olika studiekamrater ”. Detta främjar 

kommunikation enligt författarna.  

I de nationella kursplanerna ”skiljer man mellan interaktiva och produktiva 

talfärdigheter ”och den distinktionen framgår tydligt i formidable 4 (Lärarhandledning, s. 5).   

Eleverna får rikligt med tillfällen för muntlig produktion. Det vill säga sammanhängande tal. 

Ämnet är varierande.  De har möjlighet till att öva muntlig framställning inför en publik. 

Några övningar ska redovisas i form av en pjäs, och med hjälp av dramatisering övar eleverna 

att använda olika kommunikationsstrategier i kommunikation med andra. Deras socio-

lingvistisk ska utvecklas så att de ska kunna uttrycka sig i kommunikation med olika personer 
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(s.6).  Det stärker elevens självförtroende och det är bra träning enligt författarna.  Författarna 

till Formidable 4, lägger stor vikt på hur eleverna ska kunna använda sig av franska för att 

kommunicera både skriftligt och muntligt i olika situationer.  

7.1.2 Formidable 4, Cahier d’activités   
 

Arbetsboken innehåller övningar indelade i tjugo kapitel som är baserade på textbokens tjugo 

kapitel.  Längst bak i övningsboken kan man hitta en avdelning med rubriken ” Uttryck och 

Fraser”.  Dessa övningar är hämtade ur texterna och dialogerna i Formidable 1-4.  ”Uttryck 

och Fraser” finns där så att eleverna ska kunna använda dem och lätt hitta dem med hjälp av 

en alfabetisk ordlista från franska till svenska.   Eleverna ska kunna använda dessa uttryck när 

de har muntliga kommunikationsövningar och speciellt då de vill göra sig förstådda.   

Övningsuppgifter som finns i kapitel varierar mellan skriftlig och muntlig 

kommunikation.  För den här uppsatsen har jag sorterat båda typer var för sig. 

Tabell 1.  Antal muntliga och skriftliga kommunikationsövningar i Formidable 4. 
 

 

 

 

Tabell 1 redovisar antal muntliga och skriftliga övningar som finns i Formidable 4 samt vilka 

typer av övningar de är.   I övningsboken, Cahier d’activités 4, har jag hittat 129 muntliga 

övningar och 61 skrivövningar.  Det står i Lärohandledningen att eleverna med hjälp av 

övningarna ska kommunicera muntligt med andra.   I denna övningsform blir eleverna  

begränsade i vad de ska prata om.  För det första så befinner de sig i klassrummet, en 

kontrollerad situation.  För det andra måste de följa ett specifikt mönster och använda sig av 

specifika ord när de har muntliga kommunikationsövningar. De flesta övningar som finns i 
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övningsboken, Cahier d’activités 4, handlar om att eleverna ska förhöra varandra på ord eller 

grammatik som de håller på att lära sig. Exempel på övningar: 

 

Tala om för varandra vad ni skulle göra om ni hade mycket pengar. ( Cahier d’activités, s. 28).  

Ställ frågorna, som du förberedde i uppgift 9, till en kamrat.  Kommentera eller ställ följdfrågor på det 

kamraten svarar.  Använd uttrycken i uppgift 10.  Byt när ni är klara.  Gör uppgiften med flera 

kamrater i klassen. (Cahier d’activités, s. 109). 

 

I Lärarhandledningen till Formidable 4, under Allmänna metodiska kommentarer, påminner 

författarna läraren att elevernas placering i klassrummet måste varieras. Detta för att, till 

exempel, om var och en ska kunna vänja sig vid att kommunicera med andra än bara sin 

bordsgranne (Lärandledning, s.5). Eleven måste kunna använda sig av alla sina 

kommunikationsstrategier eller upptäcka nya. Samtidigt utvecklar han eller hon sin diskursiva 

och sociala kompetens.  Det vill säga att alla elever med detta övar på att de lätt ska kunna få 

kontakt med en annan person, vara aktiv genom att lyssna och tala och på så sätt kunna utföra 

en sammanhängande muntlig kommunikation. 

 

7.2 Cascade 4, Natur och Kultur, 2005 

7.2.1 Cascade 4, lärarhandledning, 2005 
 

Cascade är ett läromedel som är uppbyggd på att anpassa Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2000.  Läraren får olika kopieringsunderlag och bland 

annat en översikt på intonation och uttal i franska.  Författarna beskriver hur varje övning ska 

göras. Som till exempel att eleverna ska lyssna på texten och läsa högt för att träna på uttalet. 

När texten är en dialog läser eleverna den i par tills de kan den utantill. Efter det ska också 

läraren lyssna på dem.  Läraren ska få eleverna till att kommunicera muntligt genom att få 

dem att återberätta texten för en kompis alternativt spela in på band eller på ett annat medel. 

Rådet som också ges till läraren är att få eleverna att titta på bilderna eller skriva stödord vid 

återberättelse. Läraren kan också hitta några råd i form av en kort förklaring på hur uttalet 

över de olika accenterna ”é-è-ê” låter, hur de binds, betonas och om hur intonation går till. 
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 7.2.2 Cascade 4, Cahier, 2005 
 

Övningsuppgifterna i de sju huvudämnena som är indelade i olika delar varierar mellan 

skriftliga och muntliga kommunikationsövningar. Cahier innehåller övningar som täcker alla 

sex kapitel som finns i ”Allt-i-ett”-boken. Övningarna berör till exempel grammatik och 

ordförråd. Formen på övningarna varierar och de ska göras muntligt eller skriftligt.  Jag har 

valt att titta närmare på alla övningar.  

Enligt lärarhandledningen för Cascade 4 på sidan 5 kan man läsa att det är ”... det talade 

språket och den kommunikativa förmågan stå i fokus”.  På sidan 6 i den nya Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, är det den muntliga förmågan som 

betonas – att muntligen kunna förstå och göra sig förstådd.  

Författarna till Cascade 4 har placerat nästan alla muntliga kommunikationsövningar i 

”Allt-i-ett”-boken men man kan också hitta några övningar i den kompletterande 

övningsboken.   

Tabell 2. Antal muntliga och skriftliga kommunikationsövningar. 
 

 

 

 

 
Tabell 2 redovisar antal muntliga och skriftliga övningar som finns i Cascade 4 samt vilka 

typer av övningar de är.    

I Cascade 4, Cahier, har jag hittat 32 muntliga och 100 skriftliga övningar. I lärohandledning 

kan man läsa att det talade språket och den kommunikativa förmågan står i fokus.  Det är 

eleverna som ska välja övningar som de tycker verkar ha ett bra innehåll och kognitiv nivå till 
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den tillhörande texten. Författarna poängterar att med Cascade 4, kan eleverna lyckas med sitt 

lärande därför att materialet kan anpassas till individuella förutsättningar och behov.  

Eventuellt ska eleverna successivt kunna lära sig att bli medvetna om hur språkinlärning går 

till och utveckla sina egna strategier för att kunna använda språket på ett bra sätt.  Till och 

med den muntliga kommunikationsdelen måste eleven själv kunna utveckla genom att lyssna 

på cd:n och även tillsammans med läraren träna på uttalet. Ett kopieringsunderlag över 

franskans intonation och uttal finns också som hjälpmedel (Lärarhandledning, s. 5 ff.). 

7.3 Allez Hop! 9, Bonniers, 2003 

7.3.1 Allez Hop! 9 Lärarhandledning 
 

Författarna skrev redan i inledningen att franska är känt som ett språk som kan vara svårt att 

uttala. Lärarmaterial ska hjälpa dem att få eleverna att nå dessa kursmål: eleverna ska kunna 

prata med varandra med hjälp av dialoger och talövningar samt kunna tala sammanhängande 

med hjälp av miniföredrag. Läraren som använder materialet ska lätt kunna utföra dessa 

muntliga kommunikationsövningar med sina elever.  Det finns inte så stort behov av att 

förbereda.   

7.3.2 Allez Hop! 9 Övningsbok 
 

Övningsboken är indelad i 15 kapitel och övningar ska göras muntligt eller skriftligt. 

Den innehåller också en alfabetisk ordlista (franska till svenska) med ord som finns i olika 

kapitel. Till varje kapitel kan man hitta övningar i olika kognitiva nivåer.  De består av tre 

delar eller tre moment som heter: Clic, Pour Tous och Liens.  Med Clic-övningar kan eleverna 

repetera sitt tidigare inhämtade ordförråd. Dessa är en hörövningar.  Med Pour Tous-övningar 

kan eleverna träna dels ensamma eller med en eller flera kamrater.  Författarna kommenterar: 

”dessa övningar ger ofta eleverna möjlighet att producera franska på olika nivåer alltefter 

egen mognad och kunskap” (s. 0:7). Liens-övningar består av ordlekar som korsord. Tanken 

bakom dessa är att eleverna kan jobba ensamma eller i par i skolan. 
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Tabell 3. Antal muntliga och skriftliga kommunikationsövningar. 
 

 

 

Tabell 3 redovisar antal muntliga och skriftliga övningar som finns i Allez hop! 9 samt vilka 

typer av övningar de är.   

I Allez Hop! 9:s övningsbok, hittade jag 69 muntliga och 97 skriftliga övningar.  Författarna 

har byggt olika typer av övningar så att undervisningen kan individualiseras Det finns 

illustrationer och bilder som författarna har valt med omsorg så att elever kan använda dem 

som stimulans och språklig inspirationskälla (Lärarhandledning, s. 0:5 ff.). De flesta 

övningarna ska göras i par och eleverna ska turas om så att de kan repetera fraserna enligt ett 

visst mönster som till exempel: 

 

Arbeta med en kamrat.  Peka på bilden och fråga och svara som i exemplet.  

-Numéro un, qu’est-ce que c’est? 

-C’est une pharmacie. (Övningsbok, s. 77). 

Eller: 

Arbeta med en kamrat. Träna att berätta utan att titta på orden och uttrycken i 1 a). (övningsboken, s. 

139) 

Dessa typer av övningar tillåter eleverna att arbeta själva. Läraren kan lyssna på ett par elever 

och eventuellt rätta deras uttal, en elev i taget, och det går fort att göra.   
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8 ANALYS 
 

Material som används i undervisning av moderna språk har stor betydelse för elevens resultat.  

Skolinspektionens rapport år 2010 visar att huvudmålen med undervisning i moderna språk är 

att eleverna ska kunna kommunicera i målspråket.  I rapporten kan man också läsa att 

målspråket används i låg utsträckning både av läraren och av eleverna. 

Målet med undervisning i moderna språk är att eleverna ska kunna kommunicera i 

målspråket på en viss nivå vid slutet av årskurs 9.  De får bedömning från deras lärare på de 

olika delar som tal, skrift, läs och hörförståelse.   Den kommunikativa förmågan ska ses som 

central i undervisningen och inte bara att kunna behärska grammatiken i målspråket. Eleverna 

kommunicerar med varandra och det märks att sanna kommunikativa övningar, där en elev är 

sändare och en annan mottagare, är få. 

Tabell 4: Antal skriftliga och muntliga kommunikationsövningar 
 

 

 

 

Tabell 4 redovisar antalet kommunikationsövningar i de tre olika läromedlen. Den första 

kolumnen representerar muntliga övningar och den andra kolumnen representerar skriftliga 

övningar.  

Formidable 4 innehåller totalt 190 övningar:  129 muntliga            61 skriftliga 

Cascade 4 innehåller totalt 132 övningar:       32 muntliga           100 skriftliga 

Allez Hop! 9 innehåller totalt 166 övningar:    69 muntliga             97 skriftliga 
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Formidable 4 innehåller 68 % övningar där eleverna kan träna på sin muntliga 

kommunikationsförmåga i klassrummet.  Med 41 % muntliga övningar är Allez Hop! 9 på 

andra platsen.  Cascade 4, med 24 % muntliga övningar, visar sig inte vara tillräckligt för att 

hjälpa eleverna att träna upp sin muntliga kommunikationsförmåga. 

Muntliga övningar fyller olika funktioner i språkundervisning. De flesta övningar är 

utformade så att eleverna inte behöver använda sig av alla sina kunskaper på en och samma 

gång.  De muntliga kommunikationsövningarna täcker olika delar av elevens inlärnings- 

process. Varje aktivitet har sina bra och dåliga konsekvenser som jag kort ska diskutera.  

En av den positiva sidan med ”Arbeta i par” övningar är att den låter elever bearbeta 

en redan förbered dialog eller text genom att byta några ord eller vissa fakta.  De får också 

möjligheten att använda sig av målspråket med en annan elev som i sin tur själv svarar i 

målspråket.  Den negativa sidan med den här typen av kommunikationsövning är att eleverna 

gör en ommodellering av en text och att det är en blandning av högläsning och tal.  Eleverna 

får inte möjligheten att använda sina egna ordförråd, bara de som finns under kapitel som 

studeras då. (Ericsson, 1989, s. 179).  Den här typen av övningar klassificeras under REMO 

(remodelling) som är en av de sju elevaktiverande tekniker i främmandespråksundervisningen 

som Ericsson beskriver. 

 

”Grupparbete” enligt Ericsson (1989). Innan arbetet ska börja måste läraren planera så att alla 

elever får lära sig arbeta med alla. Kunskapsnivå och samarbetesvilja kan skiljas men å andra 

sidan, kan eleverna fråga och förklara för varandra genom att använda sig av olika strategier. 

Nya idéer kan komma ut ur dessa diskussioner (Ericsson, 1989, s.148 ff.).   

 

”Presentation inför klassen” är inte samma som ”Grupparbete”.  Presentation inför klassen 

innebär att eleverna ha mer tid på sig för att förbereda, genom olika skriftliga och muntliga 

övningar, deras föreläsning i ett visst ämne.  De kommer att leta efter information, rätta 

arbetet och öva flera gånger innan den bedöms av läraren i form av en redovisning inför hela 

klassen.   Eleverna delar samma sociala motiv.  Det vill säga belöning i form av bra betyg, 

bekvämlighet och dessutom att vara med en grupp som ska redovisa.  Detta innebär att 

eleverna känner sig tryggare och villiga att göra ett bra jobb. (Ericsson, 1989, s. 136). 

Dessa typer av muntliga övningar kan beskrivas som direktmetoden.  Det vill säga att 

eleverna lär sig språket genom att först lyssna mycket på det. (Ericsson, 1989, s. 154)  
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9 DISKUSSION  
 

För att summera vill jag åter redogöra för syftet med mitt examensarbete. För att få svar på 

mina frågeställningar som handlar om muntliga kommunikationsövningar i läroböcker som 

används i klassrummet har jag valt att ha Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11), i bakgrunden och speciellt vad som beskrivs om undervisning i 

moderna språk och dess mål.  Analysen av tre olika läromedel har hjälpt mig att utreda vilka 

typer av övningar det finns och hur de kan hjälpa eleverna att nå målet som beskrivs i 

Läroplanen. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11), 

beskriver generellt att eleverna med hjälp av undervisningen ska nå en bra funktionell och 

kommunikativ kunskapsnivå. Materialet som lärare och elever har tillgång till ska kunna 

användas på ett sätt så att eleverna får en bra och till och med en hög språkfärdighet. Det vill 

säga att materialets innehåll ska kunna leda till en förbättring av elevernas nivå från låg 

kognitiv till hög kognitiv nivå. Övningarna ska vara meningsskapande. Efter analysen av de 

tre nämnda skolmaterialen syntes det att författarna hade fastnat i ett sätt att forma övningar 

utifrån texten som finns i textboken och att de också applicerat samma modell till följande 

kapitel.  Författarna tycker kanske att rutinen ska finnas så att eleverna ska känna sig bekväma 

och vana att utföra dessa muntliga övningar. 

 

9.1 Betydelse för kommunikation 
 

Den primära betydelsen för kommunikation är en växling av information mellan två aktörer, 

en sändare och en mottagare.  Den aspekten av kommunikation återfinns sällan inom de olika 

muntliga kommunikationsövningar som bjuds i Allez Hop! 9, Formidable 4 och Cascade 4.  

Metoder som används i dessa tre läromedel för att undervisa franska är baserade bland 

annat på memorering och repetition.  Den klassiska metoden med grammatiska regler och 

text- översättning finns i alla tre.  En av det mest vanliga som finns för att undervisa 

grammatik är först deduktion för att hitta regeln och sedan applikation med hjälp av repetition 

av meningar som innehåller den nya regeln. Eleverna tar del av en eller flera meningar, 

analyserar dem för att sedan öva på att säga dessa meningar till varandra. Därefter byter de till 

exempel ut ett eller flera ord i meningen för att memorera den nya regeln.  Dessa typer av 
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muntliga övningar kan inte kallas för muntliga kommunikationsövningar men det är en bra 

början för att få eleverna att börja använda den muntliga och inte bara den skriftliga 

inlärningsprocessen.  Speciellt om det är en komplicerad grammatisk regel.  Grammatik 

spelar en stor roll i språkinlärning och speciellt om eleven vill kunna översätta en text.  Att 

memorera de olika grammatiska reglerna och de olika exemplaren tar tid och dessa muntliga 

övningar är i min mening fortfarande bra och användbara.   

 

9.2 Betydelse för kognition 
 

Flera gånger kan man i övningsböckerna hitta övningar som jag klassificerar i de olika 

muntliga övningstabellerna i ”Pararbete”. Där blir eleverna instruerade att flera gånger 

repetera samma kommunikationsmönster.  Den här typen av övning är av låg kognitiv 

svårighetsgrad. Eleverna repeterar samma sak hela tiden och får inte tillfället att byta mönster.  

Med repetition får eleverna möjlighet att träffa grammatiska korrekta fraser och de muntliga 

övningarna hjälper de att uttala de eventuella nya orden.  De kan imitera modellen som 

erbjuds och memorera dialoger och nya strukturer.  Repetitionsövningar är bra men kan i 

längden bli tråkiga och resultera att eleverna tappar intresse för den här typen av muntlig 

kommunikationsövning. Om eleverna erbjuds repetitionsövningar med graduella förändringar 

i syntax och olika variationer i kontext kan det kännas mindre som imitation.  Lärarens insyn 

och möjlighet att korrigera kan bli minimal men med moderna tekniker eller med ett enkelt 

verktyg som en telefon kan eleverna eller läraren spela in varje kommunikationsövning för att 

sedan lyssna och ge feedback till eleverna.  Formidable 4:s lärarhandledning föreslår detta.  

Eftersom eleverna måste följa den instruktion som författarna avsett ska hjälpa de att 

assimilera nya element i till exempel glos- eller grammatikinlärning, är de flesta muntliga 

övningarna begränsande och kontextbundna.  Det vill säga att när en elev läser instruktioner 

till en viss muntlig övning får den inte möjlighet till att kommunicera på ett naturligt sätt.     

Vygotskij sociokulturellas perspektiv kommer fram mer i den här typen av övningar.  Den 

proximala utvecklingszonen, det vill säga under den tiden när eleverna befinner sig i 

klassrummet får de via läraren bekanta sig med målspråket.  Ericsson beskriver med hjälp av 

den välkända lingvisten Waldemar Martons teori att naturalistisk kommunikativ undervisning 

är möjligt men ifrågasätter dess effektivitet (Ericsson, 1989, s. 172). Denna ”input” kan inte 

vara tillräcklig för att kunna ha en naturlig kommunikationsövning.  Det kan visa sig vara 

svårt då att få eleverna att använda sig av olika språkstrategier som kroppspråk eller 
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omformulering till exempel när de får kontakt med målspråket bara några timmar per vecka 

(Ericsson, 1989, s. 120 ff.). 

 Det finns få muntliga aktiviteter i alla tre läromedlen där eleverna får frihet att använda deras 

egna ord eller manus.  Specialiserade dialoger, det vill säga dialoger där elever inövar en ny 

syntax eller ordförråd finns. Till exempel: 

Moi, je suis suisse, et toi? 

Arbeta i par.  Läs dialogen högt på franska.  Byt roller och läs igen. (Cascade 4, övningsbok på sidan 

42, övning nummer 6). 

Ett annat exempel som man kan hitta i övningsböckerna: 

Eleven A ska svara eleven B, som i sin tur ska ställa en fråga till eleven A och så vidare.   

Dessa typer av dialog är låg kognitiv typ.   Å ena sidan har de flesta elever inga svårigheter att 

följa och producera vad som begärs. Å andra sidan, skulle de duktiga eleverna som vill gå 

fortare framåt föredra muntliga övningar där de får mer tid till förarbete.  Bara en kort 

beskrivning skulle vara nog för att eleverna ska kunna börja skapa en dialog själva.  De 

duktiga eleverna måste ha högre kognitiva övningar och möjlighet att använda sitt personliga 

ordförråd och sin nya grammatiska kunskap.   En sådan övning finns i Formidable 4: 

Mon copain-ma copine 

Ställ frågor till en kamrat om hans/hennes framtidsplaner.  Välj bland påståendena i uppgift 8 men gör 

om dem till frågor.  Tänk då på att du ibland måste ändra verbet.  Kamraten ska inte bara svara oui 

eller non utan försöka säga något mera.  Byt när ni är klara.  (Formidable 4, Övningsbok, s. 13, 

övningsnummer 13).  

Som jag beskriver i mitt teoretiska perspektiv om behaviorism är stimulus centralt för att få en 

bra respons.  Det är mest lärorikt när en elev kan visa sina olika språkstrategier under en 

muntlig kommunikationsövning även om den ska ske under en liten stund i klassen.  En annan 

typ av övning som är av högre kognitiv svårighetsgrad är muntlig presentation av ett visst 

ämne som eleven håller inför hela klassen.  Eleven får möjlighet att själv söka efter 

information och öva den muntliga delen flera gånger med hjälp av lärare eller någon annan. 

Ett positivt resultat blir att eleven kan visa vad han eller hon kan och läraren får bekräftelse på 

att eleven förstår övningens mål. 
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10 KONKLUSION 
 

En slutsats som man kan dra är att i två av de tre läromedel som jag valde att analysera finns 

fler skriftliga än muntliga kommunikationsövningar. När en lärare väljer läromedel är det 

viktigt att alla pedagogiska aspekter blir inräknade. Dessa aspekter kommer jag att tänka på 

när jag ska välja läromedel för att undervisa franska på min nya arbetsplats. Eleverna ska ha 

samma möjlighet att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på ett sätt som är 

berikande.  

Lärarna behöver se till att alla elever får möjlighet att delta i flera muntliga kommunikations-

övningar än vad som erbjuds i läromedlen. Det kan vara bra att komplettera med flera typer av 

kommunikationsövningar. Dessutom är det berikande då elever också har olika 

inlärningshastighet. För att kunna uppnå en hög kunskapsnivå behövs flera krävande 

övningar.  Med olika verktyg än vad som erbjuds i färdiga former blir eleverna nöjda och 

deras lärande fortsätter att gå framåt. 

Läraren kan vara den som bäst vet vad eleverna behöver och hur läromedlen ska användas.  

För en rutinerad och engagerad lärare blir det lättare att utforma material som en elev behöver 

för att både lära sig ett nytt språk och nå förutbestämda mål. Det är inte bara kvantiteten av 

muntliga kommunikationsövningar som är viktig utan också kvaliteten har stor betydelse för 

om hur en elev bäst kan uppnå målen. Kontinuitet och variation är viktiga att inkludera i 

undervisning av moderna språk vid användning av muntliga kommunikationsövningar från 

läroböcker i klassrummet.  
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