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Abstract  

The purpose of this study is to examine how French teachers are digitizing the teaching of 

French grammar at middle school. The study is based on a qualitative method. Seven French 

teachers answered a few questions about digitizing the teaching of French grammar. From 

their answers it can be deduced that teachers think that this method has a lot of advantages. Of 

note is that they are not using this method when teaching all basic grammar. This could be 

partly due to the fact that it is not easy to find ready-to-use online grammar exercises that 

focus only on grammar and that have online correction. Furthermore online grammar 

exercises with gamification are also difficult to find. 
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1.INLEDNING   
 
Upprinnelsen till den här studien finns i undervisningen av fransk grammatik med digitala 

verktyg i moderna språk på högstadienivå. Här motiverar jag varför jag valde att koncentrera 

mig just på grammatik via digitalisering vid elevernas inlärning. Att studera grammatik är, 

enligt min mening, fascinerande, för tack vare det kan man bättre förstå ett språk, få svar på 

sina frågor om språkläran och kommunicera lättare. Men vad säger Skolverket om 

grammatiska företeelser? 

 

I Centralt innehåll för Moderna Språk, visas att grammatik har en plats i undervisningen, 

även om ingen fördjupning ges. Först under rubriken Lyssna och läsa – reception ingår 

kunskaper om språkets form och struktur som tar sig uttryck i olika företeelser som ”uttal, 

intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna 

möter” (Skolverket, 2011, s.66). Målet är alltså att eleverna tar emot (”reception”) eller lär sig 

”grammatiska strukturer” när de kommer i kontakt med det främmande språket genom 

lyssnande eller läsning. Därefter, under rubriken Tala, skriva och samtala – produktion och 

interaktion, förklarar Skolverket att språkliga företeelser har som mål ”att förtydliga och 

berika kommunikationen” (Skolverket, 2011, s.67). ”Språkliga företeelser” är enligt Lgr 11: 

”uttal och intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, 

artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck”. Man lägger märke till att skolverket bara 

nämner grammatik i kommunikativa kontexter där grammatiken är ett verktyg för att 

underlätta och berika kommunikationen. Man noterar att inga indikationer anges gällande den 

tid, form eller plats som grammatiken måste ta i anspråk.   

 

En ny reviderad version av Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk 

reviderad 2017, (Skolverket, 2017b, s.15,17) anger flera detaljer angående grammatik som vi 

kommer att beröra nedan. Med tanke på otydligheten kring grammatik i moderna språk som 

styrdokumenten skapar, blir det intressant att studera lärarnas grammatik i undervisningen och 

hur de använder sig av digitalisering för att förmedla grammatiska kunskaper. Eftersom 

”digitala resurser i sig” inte per automatik generar ”lärande” enligt Skolverket, behöver 

läraren alltid ha en didaktisk planering (Skolverket, 2017a). Personligen har jag i min egen 

undervisning med elever i årskurs 7–9, noterat att digitalisering främjar 

grammatikinlärningen, inte minst för att eleverna tycker det är roligt att lära sig med sång och 

film som de har tillgång till när de vill genom Classroom eller Youtube, osv. Av den orsaken 

är det intressant att utforska andras tillvägagångssätt när det gäller digitalisering och berika 

sina egna metoder med konkreta tips.  

 

Vad är då skillnaden mellan ”digitalisering” och ”IT”? NE (2017) anger betydelsen av ordet 

”IT” och ”digitalisering” på följande sätt:  

 
IT, eller informationsteknik, är teknik där man använder datorer och telekommunikation 

för att samla in, bearbeta och överföra information. 

 

Digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att 

kunna bearbetas i dator. Det latinska ordet digitus betyder finger. 

 

I den här uppsatsen kommer orden ”digitalisering”, ”IT” samt ”digitala verktyg” att användas 

på samma sätt, det kommer att inbegripa allt som rör datoranvändning i skolan med målet att 

lära sig, alltså i pedagogiskt syfte. Nedan kommer vi att vidare utveckla begreppen.  
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1.1 Teori, hypotes och syfte 
 
Annika Nylén har undersökt (2015, s.1) 13 lärares uppfattningar om ”grammatikens roll 

inom kommunikativ språkundervisning i spanska som modernt språk på gymnasiet”. Hon 

analyserade deras värderingar, dilemman och idéer kring grammatikens roll i den moderna 

språkundervisningen (Nylén, 2015, s.3). Enligt hennes forskningsresultat (Nylén, 2015, 

s.109) anser alla lärare att ”grammatik ska ingå och vara en viktig del i undervisningen”. 

Hon konstaterar att lärarna var samstämmiga gällande vilken roll grammatiken bör ha, men 

finner ändå att några lärare upplever ett dilemma (Nylén, 2015, s. 99, 100):  
 

I detta sammanhang ska framhållas att några lärare (knappt hälften) i studien 

uppehåller sig vid hur-frågan. Det vill säga att grammatiken har en självklar roll i en 

kommunikativ språkundervisning är som vi sett ovan inget lärarna ifrågasätter, utan 

snarare hur. De dilemman som lärarna beskriver pekar mot svårigheter att urskilja 

vilka grammatiska strukturer som ska kopplas till vilka kommunikativa innehåll, när 

och hur ofta de borde aktualiseras. Enstaka lärare talar också om svårigheten att följa 

kursplanen i mo-derna språk angående grammatikens roll i undervisningen; de menar 

att texten är mager… 

 

Däremot påpekar Tornberg (2015, s.140), docent i pedagogik:  

 
(…) i det flesta läroplaner i de flesta europeiska länder gäller i dag en kommunikativ 

språksyn, vilket innebär att språkets funktioner och användningsaspekt betonas. 

Detta får naturligtvis konsekvenser för grammatikundervisningen.  

 

I nuläget finns det olika sätt att lära ut grammatik, vilket kommer att illustreras mer i detalj 

under rubriken 2.1.2 Grammatikundervisning – en historisk återblick. I en traditionell 

kursplan delas till exempel språket upp ”i små delar”, enligt Tornberg (2015, s.143) och 

grammatiken analyseras progressivt, analytiskt. Till att börja med hade man dock en 

kommunikativt inriktad språkundervisning med en annan syn på grammatikinlärning, där 

man förespråkade grammatik som en process. Mer om detta senare.   

 

När det gäller spridning av de digitala verktygen, var det genomsnittliga antalet elever per 

dator eller surfplatta i grundskolan 1,8 år 2015 mot 5,9 år 2008 (Skolverket, 2015b, s.44). 

Skolverket föreslog då att slutmålet för 2016 skulle vara att ”alla elever i grundskolan ska 

få tillgång till varsin dator eller surfplatta, för att nå kompetens i IT-samhället” (Sveriges 

Radio). Men spridningen av dator är inte i sig ett bevis på att pedagogiken utvecklas i 

samma takt. När det gäller de digitala verktygen skriver Larsson & Löwstedt (2014, s.114) 

en intressant kommentar baserad på en granskning som Skolinspektion gjorde kring IT 

läsåret 2011/2012 i ett 30-tal grundskolor. Granskningens fokus låg på om IT användes på 

ett sätt som stödjer elevers kunskapsutveckling. Den visade bland annat att satsningar på 

IT-utrustning i många fall inte åtföljs av satsningar för att utveckla användningen av IT i 

det pedagogiska arbetet. Det framkom endast sporadiska exempel på att IT har använts för 

att utveckla undervisningen på ett medvetet sätt. IT-verktygen används oftare för att 

effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet och i mindre 

omfattning som ett stöd och verktyg för pedagogisk utveckling.   
 

Användningen av det digitala garanterar alltså inte att undervisningen blir av finare kvalitet, 

utan det behövs en medvetenhet för att IT ska bli ett effektivare pedagogiskt verktyg.  
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Dessutom har John Blomgren i sin avhandling ”Den svårfångade motivationen: elever i en 

digitaliserad lärmiljö”, studerat elevers motivation och målorientering i en digitaliserad 

miljö. De ungefär 200 eleverna som deltog i undersökningen går i årskurs 9 och tillhör tre 

olika fristående grundskolor. I enkätresultatet (2016, s. 249) visas först att användningen av 

IT är ojämn i skolans ämnen och fortfarande är ”en outnyttjad resurs inom flera 

skolämnen”. Ytterligare en slutsats är: 
 

(..) att det inte är det ämnesspecifika som utgör utvecklingspotentialen, utan att det är 

den upplevda  effekten av att skolarbetet blir lättare att genomföra generellt som är det 

centrala. 

 

Annika Nylén visar att lärarna i moderna språk är måna om att lära ut grammatik till sina 

elever, men konstaterar samtidigt att grammatikundervisning inte har hög status i 

läroplanen. Detta skapar ett dilemma. Tornberg pekar på att det finns olika sätt att lära ut 

grammatik. Enligt Larsson & Löwstedt är en medveten insats från lärare nödvändig för att 

IT ska vara ett effektivt pedagogiskt verktyg. Och till slut har John Blomgren i sin 

avhandling visat att eleverna upplever skolarbetet via IT som lättare att genomföra, men att 

inte alla ämnen njuter digitaliseringsresurser.  
 

På grund av den nya datorutvecklingstrenden i skolan är det centralt att försöka förstå dess 

bruk i undervisningen. Hypotesen är, med tanke på grammatikens aktuella läge i 

skoldokument och på att digitalisering inte alltid används med pedagogiken i fokus, att 

lärarna i franskundervisning i nuläget bara har några få digitala verktyg för att lära ut fransk 

grammatik.  

 

Därför är syftet med den här studien att beskriva och analysera vilka grammatiska 

företeelser lärarna tar upp i sin undervisning via digitalisering. Jag ville ta reda på hur 

lärarna använder sig av IT inom fransk grammatikundervisning samt vilka för- och 

nackdelar det finns i samband med detta. För att kunna svara på frågeställningen behöver 

man veta hur ofta tar lärarna upp grammatik med eleverna? Därför kommer den frågan tas 

upp som en nödvändig bakgrundskunskap. Däremot är inte målet att få fram en precis 

mätning av hur mycket grammatik som lärs ut. 
 

1.2 Skolans styrdokument och frågeställningar  
 

Som vi tidigare har sett har grammatiken en obetydlig plats i det centrala innehållet för 

moderna språk. Ändå läser vi på Skolverkets hemsida (2017c): 

 
(…) elever med hög analytisk förmåga ofta understimulerade i skolsammanhang, 

eftersom grammatikundervisning prioriteras allt mindre (s.8). 
 

I den nya broschyren Kommentarmaterial till moderna språk (Skolverket 2017b, s.15)   

förtydligar Skolverket: 

 
Kursplanen anger alltså inget obligatoriskt innehåll och ingen obligatorisk ordnings-

följd för vilka grammatiska företeelser eleverna ska få undervisning i och om. Detta 

kommer sig av att kursplanen utgår från att kommunikationen är primär.  
 

Enligt broschyrens råd kan man ta upp grammatiska företeelser bara när behovet av ”att 

förtydliga eller berika kommunikation” uppkommer, i ett ”funktionellt syfte” (p 15). Detta 

kan ge upphov till olika tolkningar eftersom lärarna själva kan bestämma ”innehållet” i de 
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grammatiska företeelser som kommer att inkluderas i deras undervisning. 

 

När det gäller digital kompetens ser man att det är en viktig ingrediens i skolans värld. Den 9 

mars 2017 beslutade Sveriges regering att betona och tydliggöra skolans roll att stärka 

elevernas digitala kompetens. Även om det här beslutet lägger fokus på de digitala verktyg 

lärarna använder sig av i sin undervisning, och inte elevernas digitala kompetens, ser vi att 

digitala verktyg är ett aktuellt och angeläget ämne. Enligt Regeringskansliets promemoria 

(2017, s.1) har lärarna ansvaret att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital 

kompetens. Även om lärarna i moderna språk inte är direkt berörda av detta projekt inser vi 

behovet av att språklärare håller sig à jour med och gör gott bruk av det digitala i artikeln 

Språkundervisning i en digital tid (Skolverket, 2017d). 

 

Därför kommer jag att undersöka: 

 

 Vad tycker lärarna om digitala verktyg? 

 Hur använder lärarna IT i fransk grammatikundervisning? 

 

 

2. BAKGRUND  
 

2.1. Grammatik  
 

2.1.1.Vad är grammatik? 
 

Enligt NE (2000) betyder ordet ”grammatik”:  

 

 
(…)’konsten att rätt läsa och skriva’, av grammatikoʹs ’som har avseende på bokstäver, 

språk och liknande’, till graʹmma ’bokstav’, egentligen ’det inristade’, regler för hur ett 

språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser…  

 
2.1.2 Grammatikundervisning – en historisk återblick 
 

Enligt Tornberg (2015, s.142) har grammatiken under årens lopp genomgått olika status och 

setts ur olika synvinklar som de formalistiska och de aktivistiska aspekterna. Tornberg (2015, 

s.142) upplyser om att under 1800-talet var tendensen att betrakta grammatiken som en tydlig 

produkt genom grammatik- och översättningsövningar och analys. Användningen av 

målspråket var i själva verket knappt i bruk under undervisningens gång (Tornberg, 2015, 

s.142). Ändå, fanns det några aktivister, som Max Wilhelm Götzinger, en förespråkare för 

direktmetoden och ett processperspektiv på grammatiken, som betraktade språkets helhet och 

belyste relevansen av kommunikation, interaktion och la större vikt vid att ge eleverna 

möjlighet att omedvetet lära sig grammatiska regler (Tornberg, 2015, s.142). 

 

Efter andra världskriget tog språkinlärningen en annan vändning genom den amerikanska 

audiolingvala metoden som sammanflätades med andra vetenskaper som sociologi och 

psykologi (Tornberg, 2015, s.44). Strategin var inspirerad av Ferdinand de Saussures arbete 

som fokuserade på ”talarens tidsperspektiv” istället än ”den traditionella, språkhistoriskt (…) 

orienterade språkvetenskapen” (Tornberg, 2015, s.45). I den metoden, präglad av 

behaviorismen, står upprepning och imitation i centrum för språkinlärning med, enligt 

Tornberg (2015, s.45), ett tydligt mål att eleven ”säger något och att hen säger det korrekt”.  
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Under 50-talet revolutionerar Chomsky, en amerikansk lingvist, grammatiken genom sin teori 

universell grammatik, i vilken han påstod att alla språk i världen har en liknande mekanism 

som reflekterar en biologisk och specifik förmåga hos människor att lära sig ett språk 

(Zufferey & Moeschler, 2015, s.73). För Chomsky kan språket definieras som ett infött 

regelsystem som människor har omedvetet, intuitivt (Zufferey & Moeschler, 2015, s73).  

Tornberg (2015, s.78) påpekar att enligt Chomsky förknippas språkkompetens med den 

infödde talarens förmåga att bedöma meningar enligt en grammatisk synvinkel, vilket skiljer 

sig från språkperformans. 

 

På 70-talet opponerade sig Dell Hymes ”mot detta abstrakta kompetensbegrepp” som 

påminde om ”Chomskys homogena, grammatiska perfekta språkgemenskap” och genom 

ytterligare tre socialt betingade faktorer gav han form åt en ny kompetens: den 

”kommunikativa kompetens” enligt Tornbergs förklaringar (2015, s.52,53).  

 

Till slut menar Tornberg (2015, s.142) att det är behövligt att närma sig grammatik från två 

aspekter – produkt och process – eftersom båda sätten fokuserar på ”utvecklandet av den 

språkliga förmågan”. En tredje aspekt är att arbeta med grammatiken som en ”färdighet” som 

ger eleverna möjlighet att arbeta både ”med form och användning och på sambandet dem 

emellan” (Tornberg, 2015, s.163) för att utveckla sin kritiska analys av språket.  

 

2015, påstod Marcelo Cea (Skolvärlden, 2015), doktorand vid språk- och litteraturcentrum i 

Lund, att traditionell grammatikundervisning i moderna språk inte är det bästa sättet att lära ut 

grammatik. Enligt hans studie är Grammatikundervisning effektivare – utan terminologi, och 

att han har kommit på en metod för att tillämpa kognitiv grammatik i praktiken.  
 

2.1.3 Språklig kommunikation och konsekvens i grammatiken 
 

Först är det värt att nämna att GERS
1
 har haft stor inverkan på Skolverkets språksyn och detta 

var redan tydligt i läroplanen Lpo-94, vilket Annika Nylén förklarar (2015, s.5). Skolverket i 

Lpo-94 tillförde, i ämnets byggnad och karaktär för moderna språk, en ny färdighet: den 

kommunikativa språkfärdigheten, vars syfte var att prioritera den kommunikativa konsten och 

den skulle nu stå ”i centrum för språkinlärning” (Skolverket, 1994). 

 

I läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.65) står det i språkundervisning i moderna språk att 

eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”. Men vad menas 

egentligen med ”en allsidig kommunikativ förmåga”? I Läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011, 

s.65) innebär ”allsidig kommunikativ förmåga ” att eleverna kan: 

  
(…) förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal 

och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I 

den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika 

strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte 

räcker till. 

 

Tornberg (2015, s.51) säger att redan John Deweys filosofi (1916) förenade både 

demokratiutveckling och kommunikation. Med andra ord: att befinna sig i en öppen stämning 

vars atmosfär välkomnar andras åsikter och idéer, öppnar vägen till kommunikation. Så i 

praktiken handlar det om att låta eleverna ”säga det hen har att säga” enligt Tornberg (2015, 

 
1 

GERS står för ”Gemensam Europeisk Referensram för Språk”. 
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s.45) som kommenterar Deweys uttalande (1943/1990):  

 
There is all the difference in the world between having something to say and having to 

say something.   

 

Tornberg (2015, s.65,66) framhåller att när en lärare betraktar sitt ”språkklassrum som en 

verklighet här och nu med akuta kommunikationsproblem” koncentrerar hen sig mer på den 

problemlösning som den akuta kommunikationssvårigheten skapar än behovet av att i förväg 

noga planera materiel för ”språkfunktioner”. I språklig kommunikation är, enligt Tornberg 

(2015, s.139), språket självt ett ”verktyg som möjliggör kommunikation”. Hon visar att olika 

färdigheter, som grammatik, inte utgör ett mål i sig, utan ett villkor för att kunna använda 

språket (Tornberg 2015, s.139). Grammatikens användning får inte fördunkla det verkliga 

syftet som är att tillägna sig ett språk för dess bruk; därför visar Tornberg (2015, s.140) att 

fokus måste ligga på ”språkets helhetsaspekt”. 
 

2.1.4 Grammatikens plats i Skolverkets Kommentarmaterial till moderna språk 
 

I Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk inom ramen för språkval/skriftligt 

(Skolverket, 2013b, s.10), under rubriken ”bedömning i årskurs 9” förekommer ordet 

grammatik bara en gång i sammanhanget ”Språkets precision”. Där nämns ”struktur” tre 

gånger och ”mönster” en gång, alltså ord som är kopplade till grammatik. Under rubriken 

”Språkets omfång och bredd” (Skolverket, 2013b, s.10), figurerar ordet ”strukturförråd” en 

gång.  

 

I Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk inom ramen för språkval/muntligt 

(Skolverket, 2013a, s.10) hittar man ordet ”grammatik” en gång under rubriken ”Språkets 

precision” samt tre gånger i tre exempel på bedömning av språkets precision (s.12–15), vilket 

visar att grammatiska strukturer måste bedömas under elevernas muntliga prestationer.  

 

I den senaste version av Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Reviderad 2017 

(Skolverket, 2017b, s.15) förekommer ordet ”grammatik” oftare och dess plats förtydligas. 

Under rubriken Lyssna och läsa – reception”, Språkets form” förtydligar Skolverket (s.15): 

Kursplanen anger alltså inget obligatoriskt innehåll och ingen obligatorisk ordnings- 

följd för vilka grammatiska företeelser eleverna ska få undervisning i och om. Detta 

kommer sig av att kursplanen utgår från att kommunikationen är primär (…) Språkliga 

element som grammatiska strukturer och stavning ska därför tas in i undervisningen 

först när de fyller ett funktionellt syfte för att förtydliga och berika kommunikationen. 

Som man har nämnt tidigare förtydligar Skolverket, under rubriken Tala, skriva och samtala – 

produktion och interaktion, ”Språkets form” (s.17): 

 
Så långt det är möjligt ska undervisningen uppmärksamma sådana formelement som är 

nödvändiga för att både inom ramen för elevens val och inom ramen för språkval 

förtydliga och berika kommunikationen (…)  
 

Av den anledningen är innehållet uttal och intonation, stavning och interpunktion, 

artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, att 

betrakta som exempel som anger en riktning. Kursplanen anger inte heller vilka 

aspekter inom till exempel grammatiska strukturer och intonation som ska bearbetas 

och i vilken följd. Den anger bara att det ska ske ett medvetet arbete med detta innehåll 

(s.17) 
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Här tycks en ny synvinkel, gällande grammatik i undervisningen, komma fram: ”det ska ske 

ett medvetet arbete…”. Dessutom sägs det tydligt att grammatiska företeelser ska tas upp i 

undervisningen. 

 

Ändå innebär värdeordet ”begripligt” i kunskapskraven att eleven ”kan använda några få 

enkla grammatiska strukturer och mönster och för det mesta göra sig förstådd”. Hur kan det 

uppfattas? Är användningen av grammatiska företeelser en möjlighet och inte ett måste?   

 

Däremot verkar ett nytt tillägg i den reviderade broschyren ge grammatiken en nyvunnen plats 

i språkets utveckling:  

 
Den kommunikativa förmågan innefattar även en ökande grad av språklig säkerhet. Det 

innebär att man i möjligaste mån behärskar språkets form, det vill säga vokabulär, 

fraseologi, uttal, prosodi, stavning och grammatik. Syftet med detta är att utveckla 

komplexiteten och precisionen i elevens språk. (Skolverket 2017b, s.8). 

 

Grammatikens svårbedömda plats i Skolverkets Kommentarmaterial till moderna språk kan 

ge utrymme åt många skiftande tolkningar.  

 

2.1.5 Grammatiken plats inom undervisningen i franska som utländskt språk 
(FLE)  
 

Enligt Marie-Christine Fougerouse (2001, s.1) är grammatikens oundvikliga plats i 

undervisningen ett ämne som har kommit upp till ytan igen på 2000-talet efter att ha varit 

ifrågasatt sedan 60-talet. Enligt henne har den förkastade grammatiken under den starka 

influensen av den kommunikativa trenden återupptagit sin plats i FLE
2
-lärarnas undervisning i 

Frankrike. Ändå har FLE-eleverna i Frankrike en fördel i jämförelse med eleverna som lär sig 

franska i Sverige för de badar dagligen i språket.  

 

För FLE-eleverna (Fougerouse 2001, s.4) är invävda grammatikmoment i det kommunikativa 

praktiserandet eftersträvansvärt. Enligt Fougerouse (2001, s.4) upplever eleverna inlärningen 

av grammatik som en trygghet; de känner att de i alla fall behärskar en del av det lingvistiska 

fenomenet i det moderna språket och kan uttrycka sig med större säkerhet. Fougerousse 

påpekar att eftersom det inte är önskvärt för en elev att bara lära sig olika meningar utantill, 

har införlivningen av grammatiska företeelser rätt till en plats i undervisningen (Fougerouse 

2001, s.4). Men även om det låter otänkbar för Fougerouse att utelämna grammatik måste 

lärarna vara på sin vakt för att inte överdrivet fokusera på grammatik. Dessutom förenar sig 

den grammatiska skickligheten inte alltid med en ansenlig muntlig eller skriftlig 

kommunikativ kompetens (2001, s.4). 

  

Le Point du FLE (lepointdufle.net) är en webbsida som skapades 2002 av Hélène Weinachter 

för att göra en förteckning över de digitala verktygen som finns på nätet för att lära sig 

franska. Webbsidor som är samlade i Le point du FLE kommer från världens alla hörn. När 

man navigerar i Le Point du FLE tydliggörs den påtagliga plats som grammatiken har i FLE-

lärares undervisning. Det stämmer väl överens med Fougerouses förklaring: FLE-lärarna 

anger alltid en grammatisk regel innan elevernas produktion (2001, s.15). Som exempel hittar 

 
2  FLE betyder ”Français Langue Etrangère” och motsvarar ”franska moderna språk”, fast undervisningen riktas till 

människor i alla åldrar som inte har franska som sitt modersmål.  
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man i nuläget i le point du FLE 102 grammatiska övningar (som rättas online), 7 

ordförrådsövningar, 25 stavningsövningar, 8 hörövningar, osv. 

 

2.2 Digitalisering  
 

2.2.1 Ordet ”digitalisering” 

 
Som nämndes tidigare kommer orden ”digitalisering”, ”IT” samt ”digitala verktyg” att 

användas synonymt i den här studien och beteckna bruket av dator eller iPad i 

undervisningssyfte. Det kan komma till utryck på olika sätt, till exempel genom 

”spelifiering”, ett ord som kommer att nämnas under uppsatsens gång i samband med fransk 

grammatikundervisning via IT. Enligt Dunkels & Lindgren (2014, s.41):  
 

Spelifiering (jfr.eng gamification) innebär att man applicerar mekanismer, beteende och 

gränssnitt från spel på sådant som inte är spel. Med spelifiering kan en lärare till 

exempel översätta förmågorna i läroplanen så att de efterliknar presentationen av 

förmågorna från rollspel.  
 

Spelet hjälper till att entusiasmera och engagera eleverna att ta till sig kunskaper och 

förmågor, men syftet är inte, enligt Dunkels & Lindgren (2014, s.41) att ersätta all annan 

undervisning utan ska användas mer som en krydda.  

 

2.2.2 Digitalisering i svenska skolor – en historisk återblick  
 

Larsson & Löwstedt (2014, s.112) nämner att redan på 70-talet gjordes ett kort försök att 

introducera dator i skolan för att se om det var genomförbart att införa digitalisering i 

undervisningen. Under 80-talet ”utvecklades program och hårdvara för att passa skolan” men 

data var fortfarande ett eget ämne, även om den i vissa fall kunde inkluderas i matematiken på 

högstadiet (Larsson & Löwstedt, 2014, s.112). Larsson & Löwstedt (2014, s.112) förklarar att 

det var under andra halvan av 1990-talet, i samband med spridningen av internet, som 

datorernas användning började tas på allvar i takt med en mer individualiserad undervisning. 

Enligt dem (2014, s.111) har digitalisering sedan mitten av 1990-talet varit ”en återkommande 

strategi för att utveckla den svenska skolan”. Mellan 1994 och 1996 hade hälften av alla 

kommuner arbetat med olika projekt kring digitalisering i sina skolor och intresset kring IT 

har bara ökat sedan dess (Larsson & Löwstedt, 2014, s.111). Larsson & Löwstedt (2014, 

s.112,113) nämner att flera olika satsningar gjordes för att inkludera IT i skolorna. Under åren 

1996–1999 satsade till exempel Stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) 

omkring 600 miljoner kronor på ett program vars syfte var att datortekniken skulle påverka 

skolans verksamhet ”på ett mer effektivt och flexibelt sätt” (Larsson & Löwstedt, 2014, 

s.112). Larsson & Löwstedt (2014, s.113) återger en del av Regeringens IT-kommissions 

resultat (SOU 1994:118) om vad som kom fram om dators påverkan i undervisningen:  
 

(…) ger nya och ökade möjligheter till ett individualiserad, problemorienterat och 

undersökande arbetssätt. Förmedlingspedagogik ersätts av elevens eget arbete och 

läraren får en handledande uppgift. Informationsteknologin kommer att inspirera till en 

förändrad lärarroll.  

 

Under perioden 1999–2002 gjorde Utbildningsdepartementet en ny satsning på 1,7 miljarder 

kronor på IT i skolan. Syftet var att bidra till ”en utveckling där skolan tar till vara de 

möjligheter som den nya tekniken ger att utveckla lärandet” (Larsson & Löwstedt, 2014, 



 

 9 

s.112). Skolverket upplyser att enligt en undersökning som gjordes 2012, bestod elevernas IT-

användning för det mesta av att söka information och skriva uppgifter (Larsson & Löwstedt, 

2014, s.112). Som nämndes tidigare under rubriken 1.2 Skolans styrdokument och 

Frågeställningar, är den digitala kompetensen idag en viktig ingrediens i skolans värld.  
 

 
2.2.3 Forskning kring digitalisering  
 
På vilket sätt kan digitalisering gynna eleverna i undervisningen? 

 

Carla Haelermans, doktor i nationalekonomi vid Maastrichtuniversitetet, sammanfattar i en 

forskningsrapport (2017) sin vunna kunskap från den internationella forskningslitteraturen om 

digitala lärverktyg i skolan. Hon har utfört åtta olika experiment (Carla Haelermans, 2017, 

s.12) på högstadieskolor i Nederländerna för att se vilken inverkan de digitala verktygen har 

på elevernas skolresultat. Hennes studier visar en förbättring av elevernas skolresultat inom 

matematik och vissa delar av språkinlärning tack vare de digitala verktygen (2017, s.11). De 

som har mest nytta av digitala lärverktyg är lågpresterande elever (2017, s.12). Dock ligger 

framgången främst i att det är smidigare att individanpassa undervisningen via IT, enligt 

studien (2017, s.12). Enligt rapporten är succén också beroende av lärarnas skicklighet när det 

gäller digital teknik (2017, s.13). Haelermans skriver också: ”Bara det faktum att man har 

tillgång till IKT innebär inte nödvändigtvis att den används effektivt” (2017, s.9). Detta 

påminner oss om vikten av att reflektera över det vi gör med det digitala verktyget och om vi 

har balans i vår undervisning, men också om vi är påhittiga och inte använder datorn som 

enbart skrivmaskin.  

 

Jane Brodin, professor emeritus i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitets 

Samhällsvetenskapliga fakultet, har i sitt forskningsprojekt hävdat att datorer ger eleverna 

bättre självförtroende (Skolverket, 2016):  

 
Studien visar att datorn ger många elever ett bättre självförtroende eftersom de kan 

klara av saker själva. När det på schemat står motorisk träning kan det innebära att 

spela spel och det gör eleverna gärna även om spelprogrammet endast  

finns på engelska. Många forskare menar att skolan borde använda och dra nytta av 

samma metoder som används i spelprogrammen för att stimulera barns lärande. 

 

Detta är en intressant iakttagelse. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.65) har moderna språk 

syftet att ge eleverna ”tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer”, så 

datoranvändningen kan vara till hjälp för att nå målet.  

 

Dessutom står det nu i den nyreviderade broschyren, Kommentarmaterial till kursplanen i 

moderna språk Reviderad 2017, att bland strategier för att stödja kommunikation ger 

digitaliseringen 

 
 (…) rika möjligheter att kommunicera oberoende av tid och rum och erbjuder olika 

möjligheter att använda digitala verktyg (s.8) 
 

Därför blir det intressant att ta reda på vilket bruk lärarna gör av de digitala verktygen i 

moderna språk. 
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3. METOD 
 
3.1 Kvalitativ metod   
 

Den vetenskapliga metod som valdes är kvalitativ, eftersom ”relation mellan teori och 

forskning är av ett deduktivt slag” (Bryman, 2011, s.150). Jag valde en kvalitativ metod för att 

kunna fånga en bredare bild av lärarnas avsikter genom fem öppna frågor, som främjar 

utförliga svar. Tillvägagångssättet som valdes blev i form av enkäter via e-post. Bryman 

(2011, s.609) poängterar att med den metodiken finns det ingen begränsning när det gäller 

geografisk täckning.   

 

Frågorna som besvarades av sju lärare berör deras syn på grammatik och digitalisering samt 

deras sätt att undervisa i grammatik med hjälp av IT. Fördelen med denna form av 

frågeundersökning är att respondenterna får tid att tänka över frågorna och kan formulera 

djupare svar. I det här fallet kunde de fundera över de digitala verktygen de använder i sin 

undervisning.  

 

3.2 Validitet och reliabilitet 
 

Bryman (2011, s.161) behandlar reliabilitet i en studie om ”mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet”. Tydligen är det så att om man skulle pröva stabilitet i testet om några månader 

skulle man få samma typ av svar från respondenterna. Det är också möjligt att mängden 

digitala verktyg som lärarna skulle använda skulle bli flera, men målet här är att veta det 

aktuella läget.  Bryman förklarar (2011, s.50) att mätningsvaliditet egentligen handlar om 

huruvida ett mått ”för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna”. 

Frågorna formulerades med Brymans råd i åtanke (2011, s.50): att försöka formulera tydliga 

och precisa frågor.  

 

Till frågan ”Hur ofta tar du upp grammatik?” kunde lärarna välja mellan 5 olika 

svarsalternativ: ”varje lektion, en gång i veckan, minst en gång i månaden, aldrig” och ”vet 

ej”. Man kan naturligtvis mäta detta på olika sätt, till exempel genom att i klassrummet 

granska hur många minuter en lärare pratar grammatik, men detta kunde inte genomföras på 

grund av tidsbegränsningen.  

 

Med tanke på att undersökningen handlar om ett fåtal, sju, lärares utsagor kan resultatet inte 

anses gälla generellt. Det faktum att undersökningen skickades runt i hela Sverige främjar 

däremot ett representativt urval, i synnerhet när alla lärarna är behöriga och representerar en 

bred kategori, 27 till 56 år, vilka har alltifrån några månaders till 32 års erfarenhet som lärare. 

En spekulation som kan tas med i beräkningen är att de lärare som inte är så förtjusta i 

digitalisering ändå inte utelämnade några svar; i så fall skulle validiteten i denna studie ha 

minskat. 

   

Till slut kan man påstå att undersökningen ger en inblick i lärarnas bruk av digitalisering och 

om deras uppfattning om fransk grammatikundervisning via IT. 
 

 
3.3 Val av material 
 

Enkäten som skickades via e-post innehöll tio öppna frågor, en sluten fråga och en sista fråga 

som besvarades med tre svarsalternativ. Frågorna fokuserar på syftet och frågeställningen i 
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den här studien, i enlighet med vad Bryman (2011, s.249) rekommenderar. 

 

Den sista frågan innehåller en tabell som ger en förteckning över några grammatiska 

företeelser som tas upp i två skolböcker avsedda för fransk språkundervisning i högstadiet 

som La Nouvelle Chouette textbok C och Chez nous Franska4. Dessa grammatiska kunskaper 

kan betraktas som grundläggande kunskap för eleverna.  

 

3.4 Urval 
 
Bekvämlighetsurval, där respondenterna ”som för tillfället råkar finnas tillgängliga” (Bryman, 

2011, s.194), tillämpades inte i den här studien. Istället gjordes undersökningen på basis av en 

obunden slumpmässig grund genom att skicka ut e-enkäter runt om i Sverige till 100 olika 

grundskolor. Skolorna hittades genom hemsidan: www.valjaskola.se (Skolverket, 2015). 

Formuläret skickades till rektor eller skoladministratör som ombads vidarebefordra brevet till 

franskläraren. Jag valde en bokstav i alfabetet och följde bokstavsordningen för att skicka 

brevet till flera skolor och därmed inte upprepa sändningen. 

 

Dessutom googlade jag på ”fransklärare i högstadiet” och mödosamt fick jag fram några 

namn som även fanns på Eniro. Ungefär 15 stycken fick formuläret på det här sättet. En av 

dem blev uppringd personligen per telefon. På det sättet begränsades inte urvalsramen 

geografiskt och alla slags enheter i populationen fick chansen att komma med i stickprovet. 

Därutöver var alla lärare okända för mig.  

 

Det externa bortfallet blev ganska stort. Jag skickade ungefär 115 förfrågningar och ringde 

upp en lärare men endast 7 stycken svarade mig inom tidsramen. Senare kontaktade 3 lärare 

mig för att delta i undersökningen men uppsatsen var då redan skriven. Med tanke på 

uppsatsens syfte är det troligtvis bara lärare som både brinner för digitalisering och grammatik 

som tog sig tid att kontakta mig och besvara enkäten. Därför är det förmodligen ett väldigt 

skevt urval. Alltså resultatet kan inte generaliseras.  Dessa 7 lärares sätt att jobba med både 

grammatik och digitalisering är antagligen inte ett mått på hur de flesta fransklärare jobbar i 

Sverige i högstadiet. Som Bryman (2013, s.230) förklarar:  

 

Men det är högst troligt att det finns vissa skillnader mellan dem som besvarade 

enkäten och dem som struntade i att göra det, och därmed kommer resultaten 

från stickprovet att påverkas.  

 

Förklaringen till det externa bortfallet kan vara att förfrågningar även skickades till 

högstadieskolor där det inte finns någon franskundervisning. Dessutom är lärarna i slutet av 

året fullt upptagna med betygsättning och outbildade fransklärare vågar kanske inte svara. Ett 

sista skäl till det stora bortfallet kom till uttryck hos flera personer som skickade ett vänligt 

svar, där de berättade att de tyvärr inte kunde ta emot alla förfrågningar, eftersom de är 

många. Inget internt bortfall noterades; alla sju lärarnas svar kom till användning för den här 

studien eftersom de var kompletta. Dock vet man inte var dessa lärare bor i Sverige.  

Ändå är det fortfarande intressant att ta reda på vilka digitala verktyg lärarna använder sig av i 

fransk grammatikundervisning.  

 

3.5 Presentation av respondenterna   
 

En kort presentation av respondenterna kommer att ges i tabellen för att få en bättre överblick 

http://www.valjaskola.se/
http://www.valjaskola.se/
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över svaren. För att skydda deras identitet har en bokstav fått ersätta deras namn. Alla lärarna 

är behöriga och jobbar i nuläget på högstadiet.  

 
Läraren  Ålder och kön Utbildning  Hur många 

år har hon 

jobbat som 

lärare och 

var? 

 

Hur länge 

har de 

använt 

digitalisering 

i skolan? 

A  51 

kvinna  
Grundskollärare 

i svenska, 

engelska och 

franska.  

20 år 6 år  

B  kvinna  1. Översättare i 

engelska, 

franska och 

nederländska i 

Belgien.  
2. Intensiv 

lärarutbildnin

g  

15 år 
 

(4 år i Belgien, 

11 år i Sverige)  

10 år  

 

(mer intensivt 

sedan 5 år 

tillbaka)  

C  53 

kvinna  

FLE- och 

engelsklärare i 

Frankrike.  

c:a 5 år i 

Frankrike,  
därefter c:a   

25 år i Sverige  

 

 

mer aktivt med 

det digitala 

sedan 5 år 

tillbaka  

D  27 

kvinna  

Fransk- och 

engelsklärare för 

gymnasieskolan 

via KPU. 

1,5 år 1,5 år  

E  56 

kvinna  

Högstadie- och 

gymnasielärare i 

svenska, franska 

och historia samt 

pedagogik. 

32 år 
 

(som lärare på 

högstadiet) 
 

drygt 1,5 år  

F 
55 

kvinna  

Lärare i svenska, 

svenska som 

andra språk och 

franska.  

20 år i många år  

 

(minns inte 

exakt) 

G  30  

kvinna  

Kandidatexamen 

i franska och 

engelska, 

masterexamen i 

översättning. 

Utbildad till 

lärare i 

Storbritannien. 

0,5 år 
 

(sedan augusti 

2017) 

0,5 år  

 

3.6 Etik 
 

I den här studien har hänsyn tagits till de grundläggande individsskyddskrav som nämns av 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, s.7–14). Innan respondenternas medverkan upplystes de 

om sina uppgifter i projektet via ett informationsmail (bilaga 1). De fick reda på att deras 

deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de önskade. 
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Därutöver har deras identitet skyddats med hjälp av kodning i form av bokstäver. Enligt 

Bryman (2011, s. 610) kan konfidentialitet och anonymitet ifrågasättas när man använder sig 

av enkäter via e-post. Därför blev de fysiska material som undersöktes under forskningen 

direkt markerade med en bokstav, för att slå vakt om anonymiteten och alla fysiska och 

digitala material förstördes efter användning. Det var inte heller någon av deltagarna som 

drog sig ur enkäten innan den var klar eller utsattes för otillbörlig påtryckning. 

 
 

3.7 Avgränsningar  
 

Med tanke på tidensbegränsningen är inte uppsatsens mål att generalisera hur fransklärare 

använder sig av digitala verktyg i undervisningen i moderna språk på högstadiet. För det 

ändamålet hade ett större antal lärare behövt delta i enkäten. Dessutom blev det inte möjligt 

att grunda den här studien på intervjuer. Därför valde jag att skicka formulär via e-post. Att 

grunda sitt arbete på enkäter framför intervjuer kan tyvärr få negativa konsekvenser, som 

Bryman påpekar (2011, s.229); man kan till exempel inte hjälpa respondenterna om en fråga 

verkar otydlig eller ställa ”uppföljningsfrågor” för att få fram djupare svar. Därtill, finns det 

enligt Bryman (2011, s.609) ytterligare en risk i samband med enkäter, online eller postade, 

nämligen att forskaren inte med säkerhet kan veta vem som har besvarat enkäten.  

 

4. RESULTAT OCH ANALYS   
 

De resultat och analyser som presenteras är fokuserade på den frågeställning som ställdes i 

början och är grundade på de sju lärares svar som deltog i undersökningen.   

 
 
4.1 Vilken plats har grammatiska företeelser i lärarnas undervisning? 
 

För att besvara den första frågan ”Hur ofta tar lärarna upp franskgrammatik i undervisning?” 

presenteras en tabell.  
 

 Läraren tar 

upp 

grammatik 

varje 

lektion 

Läraren tar 

upp 

grammatik  

minst en 

gång i 

veckan 

Läraren tar 

upp 

grammatik 

minst en 

gång i 

månaden 

Läraren tar 

aldrig upp 

grammatik  

ANTAL 

LÄRARE  

 

5 2   

 

 

Tabellen visar onekligen lärarnas vanor att ta upp grammatik mer än en gång i månaden. Här 

konstaterar man att fem lärare har tydlig fokus på grammatiska företeelser eftersom de tar upp 

detta varje lektion. Lärare D skriver:  

 
Även om vi inte arbetar aktivt med grammatik varje lektion så dyker det alltid upp 

frågor som rör grammatik som jag då tar upp i klassen. Det faller sig alltid naturligt. 

Ofta börjar jag också lektionen med 5 min repetition i helklass av något grammatiskt 
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moment.  

 

Två av lärarna kan till synes ha lite mindre fokus på grammatik, men eftersom man inte har 

mätt hur lång tid eleverna kommer i kontakt med grammatik vid varje moment är det svårt att 

bedöma vem av dessa två respondenter som lär ut mest grammatik.  

 

Genom att analysera en del av den sista frågan i formuläret, den som handlar om IT i fransk 

grammatikundervisning, kan man ta fram värdefull information angående grammatikens plats 

i undervisningen. Redovisningen i tabellen nedan handlar om vilka av de grammatiska 

företeelser som fanns angivna i formuläret (bilaga 2) det är som lärarna tar upp med eleverna 

via digitalisering. Mängden grammatiska företeelser med hjälp av digitala verktyg som 

lärarna brukar använda sig av redovisas i procenten. De grammatiska företeelserna nämnda i 

formuläret är: verb, artiklar, pluralism, possessiva pronomen, böjning av adjektiv, negativ 

form, partitiv artikel, genitiv, pronomen och prepositioner framför länder och städer.  

  

Hur många grammatiska företeelser med IT (i procent) har lärare tagit upp?     

 

 Lärare A Lärare G  Lärare C, D Lärare B, E, F 

 

procent* 
30 50 60 100 

 

 
* Mätning i procent av de grammatiska företeelser med IT som lärarna använder sig av. Om alltså en lärare 

undervisar i grammatik med hjälp av IT vid 3 av de 10 citerade företeelserna i formuläret blir det bara 30% av 

företeelserna.  
 

Eftersom tre lärare lär ut alla de tio företeelser som är citerade i formuläret kan man dra 

slutsatsen att deras grammatiska undervisning är bred. För de andra lärarna finns det 

möjlighet att de faktiskt undervisar även dessa företeelser men däremot utan digitalisering. 

Det intressanta är att de två lärare som säger att de endast undervisar i grammatik (minst) en 

gång i veckan, har lärt ut alla grundläggande grammatiska företeelser med hjälp av 

digitalisering. Där framgår tydligt deras fokus på grammatik, så nu kan man dra slutsatsen att 

grammatik har en framträdande plats i respondenternas undervisning.  
 

4. 2. Vad tycker lärarna om ”det digitala verktyget”? 
 

Svaret på den andra frågan är väsentligt för det har ett samband med den tredje frågan. Å ena 

sidan, om en lärare inte gillar digitalisering kan man konkludera att det finns risk att tycke och 

smak påverkar valet av läromedel och att IT prioriteras bort av den läraren. Å andra sidan, om 

en lärare uppskattar IT, men knappt använder det i sin grammatikundervisning, kan man fråga 

sig varför hen avstår från detta? Om en lärare lovordar digitalisering borde man kunna 

förvänta sig att hen försöker inkludera den så mycket som möjligt under lektionerna, 

inbegripet för att lära ut fransk grammatik. Därför kommer vi att i detta avsnitt sammanfatta 

de sju lärarnas syn på digitalisering.  
 

4.2.1 Kommunikation  
 

Enligt fem lärare är digitalisering ett smidigt verktyg för kommunikation. Lärare B och C 

utnyttjar Google Classroom. Lärare C och E använder IT för att ge respons till sina elever. 

”Jag kan rätta till online när det är passande”, uttrycker lärare C. Lärare A säger att IT gör det 
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möjligt att ändra och skicka dokument på ett okomplicerat sätt och lärare G tycker att det 

”öppnar även upp för världen utanför”.  

 

4.2.2 Variation  
 

Fem lärare anser att digitalisering ger variation i undervisningen. Lärare B säger att det finns 

”ett oändligt material” och läraren E nämner ”variationsrikedom”. Lärare G menar att 

eleverna kan tillgodogöra sig den ”oändliga tillgången” på olika sätt via till exempel 

gamification, ljudfil, bild från källspråksländerna eller klipp. 

 

 

4.2.3 Individualisering 
 

Sex lärare understryker digitaliseringens vinst när det gäller individualisering. Med hjälp av 

de digitala verktygen främjas elevernas nivåanpassning. I praktiken kan detta, enligt lärare C, 

resultera i att eleverna ”arbetar i eget tempo” eller i ”egen takt ”, som lärare G uttrycker det. 

Lärare E påpekar att det ”passar alla”.  

 

4.2.4 Elevernas förmågor och lust  
 

En annan fördel är, enligt lärare F, att ”eleverna vågar pröva och göra fel”. De ”kan göra om” 

eller ”bearbetar egna texter” tillägger lärare E. Digitalisering främjar alltså inte bara elevernas 

mod, utan också deras förmåga att förbättra sitt eget arbete genom att följa lärarens 

anvisningar. De lär sig samtidigt att följa instruktioner och att leta efter lösningar. Alla sju 

lärarna anser att eleverna uppskattar digitalisering: tre av dem nämner ordet ”roligt” i 

sammanhanget. Lärare E och G säger att variation är en motivationskälla. Bara lärare F menar 

att det uppskattas mycket av ”nästan alla”. Tydligen finns det undantag och vissa elever som 

inte upplever det som positivt. Lärare C och D påpekar att eleverna tycker att digitalisering 

gör det lättare. Lärare B har bara "hört (…) positiva saker”. Sammanfattningsvis kan man 

säga att lärarna har lagt märke till att för det mesta, är IT en motivationshöjande faktor för 

eleverna och att det bidrar till ökat mod hos dem.   

 

4.2.5 Ljud och uttal  
 

Medan lärare G nämner fördelen med IT när det gäller elevernas möjlighet att lyssna på 

språket, påpekar lärare B även fördelen med att kunna träna på uttalet.  

 

4.2.6 Praktiska bidrag för eleverna 
 

Digitaliseringens ytterligare gagn ligger i ett praktiskt värde. Lärare C skriver att eleverna kan 

jobba överallt och ”tappar inte sina dokument lika lätt”, och de kan ”jobba/träna hemifrån, i 

bussen, på väg till skolan, osv”. 

 

4.2.7 De digitala verktygens nackdelar 
 

Bara fyra lärare uppger, på något olika sätt, det negativa som kan uppstå i samband med 

digitalisering i undervisningen. Lärare D och E uppger att elever ibland sysslar med något 

”annat”, kanske på grund av motivationsbrist. Lärare B framhäver att det är ”tråkigt och 

tidskrävande när tekniken strular”.  

Lärare D poängterar en annan problematik som uppstår när elever glömmer sina Ipads. För 
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lärare E är det negativt när elever använder sig av Google översättning. Slutligen anser lärare 

E att det tidigare var ”lättare att kontrollera elevernas kunskaper” när de skrev för hand. Tre 

lärare skriver enbart i positiva ordalag om digitalisering.  

 

Lärare D får summera den genomsnittliga andan i lärarnas svar: ”Detta är dock ett ganska litet 

problem i sammanhanget. Fördelarna överväger definitivt nackdelarna”.  

 

4. 3 Hur använder lärarna IT i fransk grammatikundervisning? 
 

Dessa sju lärare är alltså positiva till digitalisering, och de ger grammatik en tydlig plats i 

undervisningen. Därmed är tiden inne för att undersöka IT i fransk grammatikundervisning. 

Tabellen nedan presenterar hur många av de grammatiska företeelser med IT som lärarna har 

tagit upp (som tidigare redovisats) samt en förteckning av de webbsidor de har angivit vid 

olika tillfällen: först i samband med de grammatiska företeelser som finns citerade i 

formuläret, senare i samband med mer generella frågor i formuläret. 

 

Hur många grammatiska företeelser har lärare tagit upp med IT (i procent)? Förteckning av de 

webbsidor lärarna använder sig av:      

 

 Lärare 

A 
Lärare 

G  
Lärare 

C 
Lärare 

D 
Lärare 

B 
Lärare 

E  
Lärare 

F  

 

procent* 
30 50 60 60 100 100 100 

 

webbsidor  
de använder  
i samband 

med 

grammatik  

 Mmrise 

 Film  

 

 

Kahoot 

Youtube  

Quizlet  

Socrative  

 

 
Quizlet 

 

 

 

 

”mycket 

olika 

verktyg” 

 

 
google 

drive  

”många”  

Webbsidor 

de citerade 

för övrigt  

  
bland 

annat  

    
classroom  

 glosor 

övningar  

filmer  

videor 

google 

drive 

lekar  

 

 
1.Mätning i procent av de grammatiska företeelser med IT (citerade i formuläret) som lärarna tar upp, i 

jämförelse med det de inte tar upp med IT. Om alltså en lärare undervisar i grammatik med hjälp av IT i 

3 av de 10 citerade företeelserna i formuläret blir det bara 30% av företeelserna.  
 

 
En granskning visar att, förutom lärare A, är de flesta av lärarna rätt så aktiva i fransk 

grammatikundervisning via digitalisering. På frågan ”Har du använt dig av digitalisering (i 

form av glosor, övningar, filmer, videor, Google drive, lekar som glosor.eu, …osv) för att 

hjälpa eleverna med följande grammatiska svårigheter?” har 71% svarat ”ja”, medan 12% av 

frågorna fick svaret ”nej” och 17% har inte gett något svar alls. Detta kan bero på att 

respondenterna inte minns om de har arbetat med IT vid det här tillfället eller så har de helt 

enkelt missat att kryssa i kolumnen ”nej”. Det vi lägger märke till är att de inte använder sig 

av IT i undervisningen vid alla de grammatiska företeelserna.   
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Alla sju lärarna jobbar med verbböjning och possessiva pronomen via digitalisering. Sex 

lärare använder IT i samband med negativ form samt artiklar, och fem lärare i samband med 

partitiv artikel. Fyra lärare arbetar med digitalisering när det gäller plural, böjning av adjektiv, 

pronomen samt prepositioner framför städer och länder men bara tre lärare arbetar med IT när 

det gäller genitiv. Eftersom alla lärare är entusiastiska till digitalisering kan man undra varför 

de inte använder IT vid alla grammatiska företeelser? En granskning av de webbsidor lärarna 

använder kan leda till svaret.  

 

Tabellen nedan innehåller en förteckning av gratis webbsidor som de sju lärarna har nämnt. (I 

vissa fall kan man köpa en uppdatering av programmet för att få fram ytterligare funktioner). 

 

De webbsidor de sju lärarna har använt: 

 

webbsida   användning  rättar till 
övningar 
automatiskt 
online 

läraren 
kan 
utforma 
innehållet 

hörhövning 
kopplade till 
grammatik 

 1.översätta en mening med 

flerasvarsalternativ (man kan välja 

målspråket)  

2. översättning där man skriver själv  

3. det finns 8 olika spel (bilspelet, matcha 

orden, hänga gubbe, tidspromenad, 

memory, pilbågespelet, sortera bokstäver, 

flersvarsalternativ)  

några färdiga grammatiska övningar 

 

ja (om 

läraren 

skapar det) 

ja nej 

google 
classroom och 
google drive  

man kan ladda ner dokument, filmer, 

videor, ljudinspelning …  

 

dela dokument med andra  

ex: ett formulär  

(Flubaroo 

skapat av 

läraren)  

ja ja (det lärare 

laddar ner, ex: 

egna ljudfilmer, 

videor…) 

 

google drive  dela dokument med andra 

 

ex: ett formulär  

nej ja ja (videor och 

ljudfiler som 

läraren skapar) 

kahoot  olika lekar:  

quiz: flerasvarsalternativ (kan infoga bild, 

video…) 

några färdiga grammatiska övningar 

fylla i lucktexter… 

 

ja  ja nej 

languageonline  massvis av rena grammatiska övningar: 

1 svarsalternativ 

2 matcha orden  

3.skriva det rätta svaret 

4.sätta orden i rätt ordning 

5.skriva verbböjning  

ja nej nej  

memrise  

 
spel (inlärning som bygger på association 

och upprepning) 

ja (om 

läraren 

skapar det) 

ja ja  

Quizlet  1 online flashcards 

2 läs på svenska och skriv ordet på franska  

3 hör på franska och skriv ordet  

4 olika lekar: ex: 

se bilden, stava ordet, om du stavar fel, får 

du ordet stavat och uppläst och får prova 

ja (om 

läraren 

skapar det) 

ja ja 
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igen, 

memory… 

 

socrative . quiz: 

1. falsk/sant 

2. flera svarsalternativ  

3. skriva ett svar 

 

ja (om 

läraren 

skapar det)  

ja nej  

Youtbe ladda ner filmer  nej  ja (om 

läraren 

gör egna 

filmer)  

ja 

övningsmästaren Placera orden på rätt plats i texten  

para ihop med rätt ord  

glosor  

några rena grammatiskövningar: 

verbböjning  

ja nej ja  

 

 

Trots att hon tar upp grammatik på varje lektion, har lärare A enbart använt IT i 30% av de 

grammatiska företeelserna citerade i formuläret. Den enda webbsidan hon nämner är 

”glosor.eu” bl.a.” men inte i grammatikundervisningens kontext. Hon skrev ”bl.a.” och detta 

ger intryck av att hon för övrigt har flera digitala verktyg till hands men tydligen inte direkt 

kopplade till grammatik. Vi noterar att glosor.eu är en webbsida där lärarna skapar själva 

övningarna. 

  

Eftersom jag ville se hur många grammatiska övningar som är tillgängliga för användning 

gick jag dit och skrev in ”les verbes” (verben på franska) i sökmotorn och fick fram 15 

övningar (exkluderade mina egna som jag lagt in tidigare) som finns tillgängliga för alla som 

vill bruka dem. Utbudet av ”les verbes” i glosor.eu som finns tillgängliga presenteras i 

tabellen nedan:  

 

antal frågor vad övningen gäller  

15 1 övning: vilken grupp tillhör verbet  

32 3 övningar: ett personligt pronomen och ett böjt verb 

27 2 övningar: verb i infinitivform 

22 2 övningar: reflexiva verb i infinitivform 

77 2 övningar: verb är blandade i övningar: infinitiv, böjda i olika tempus 

54 2 övningar: verb är böjda med alla personliga pronomen 

40 1 övning: meningar i perfekt  

35 1 övning: reflexiva verb i böjd o infinitivform 

 

 

Bland dessa övningar finns det korta meningar med glosor: personliga pronomen och det 

böjda verbet, samt längre meningar på fyra, fem ord med andra glosor. Webbsidans 

benämning är  glosor.eu , roligt glosförhör. Här kan man alltså lära sig grammatik i form av 

lek eller glosor. Detta är övningar skapade av andra lärare. De är anpassade till texter, sånger 

e.d. som lärare samtidigt kan jobba med, vilket kan göra det komplicerat att arbeta med dessa 

glosor. Det tar tid att undersöka vad alla dessa övningsuppgifter handlar om och många lärare 

kan dra slutsatsen att det är mindre krävande att skapa egna uppgifter. Men att skapa egna 

digitala material är också tidsödande för lärare som redan kämpar för att få tiden att räcka till. 

 

http://glosor.eu/
http://glosor.eu/
http://glosor.eu/
http://glosor.eu/


 

 19 

Därefter skrev jag ”franska verb” i en sökmotor och fick fram 20 övningar. Bland dessa 

handlade 6 övningar om att bara skriva verb i infinitivform. 14 övningar handlade om 

verbböjning men bara i nutid och perfekt. Likväl är utbudet av verbböjning fortfarande litet.   

 

Lärare C har noterat fem olika digitala verktyg som är: youtube.com, quizlet.com, glosor.eu, 

kahoot.it och socrative.com . Dessa webbsidor kräver att läraren skapar sina egna övningar 

eller använder sig av andras. Fastän hon till sitt förfogande har ganska många webbsidor blir 

det endast 60% av fransk grammatikundervisning som sker via IT. Problemet med dessa 

webbsidor har vi undersökt närmare ovan. Det är tidskrävande både att leta efter information 

och att utforma eget stoff.  

 

Lärare D har använt digitalisering med bara 60% av de grammatiska företeelserna. Hon har 

inte tagit upp plural, böjning av adjektiv, genitiv, eller prepositioner framför städer och länder 

via IT. Detta kan bero på att hon inte har hunnit hitta, eller framställa egna underlag med fler 

digitala verktyg eftersom hon bara har jobbat som lärare i 1,5 år. Hon är den enda som nyttjar  

languagesonline.org.uk som har ett stort antal av ”rena” grammatiska övningar. Den webbsida 

hon anger är inte byggd på samma sätt som de andra. Den presenteras i inledningen med 4 

olika nivåer, samt delar in i olika stycken, vart och ett ägnat åt grammatik. Här presenteras 

mängder av grammatiska övningar: förutom genitiv och artiklar har jag hittat alla de andra 

grammatiska företeelser som formuläret citerar. Här finns det verkligen en uppsjö av digitala 

verktyg inriktade på grammatiska övningar. Men kanske är den här webbsidan inte känd av så 

många fransklärare? Man lägger märke till att översättningen är mellan engelska och franska 

och inte mellan svenska och franska, men så är också lärare A lärare i engelska. Den här 

webbsidans kvalitet är mycket bra. Jag hittade endast ett litet idiomatiskt fel: man brukar säga: 

”J’utilise beaucoup mon ordinateur” (Jag använder mycket min dator.) istället för ”J’utilise mon 

ordinateur beaucoup” (jag använder min dator mycket).   

 

Trots att lärare A använder quizlet.com, gör hon ”egna övningar som blandar grammatik och 

ordförråd”. Det intressanta är att hon förklarar att hon faktiskt gör sitt eget specifika 

kunskapsstoff. Lärare A nämner få digitala verktyg, bara två, men det är märkbart att hon har 

fokus på grammatiska övningar och hon jobbar inte enbart med grammatik i en 

kommunikationskontext.  

 

Tre lärare (B, E och F) har bearbetat alla nämnda grammatiska företeelser via digitalisering. 

Lärare B använder ”numera (…) väldigt mycket olika (digitala) verktyg” som vi tyvärr inte 

har någon information om. Däremot nämner hon: ovningsmastaren.se och classroom. Jag gick 

till ovningsmastaren.se för att testa hur mycket grammatik denna sida tar upp. Slumpvis tog 

jag lektionen 3B i ”chez nous 4”, avsedd för årskurs 9. Där finns det 6 övningar, en lista för 

glosor och 11 ljudfiler. Bland detta finns det enbart en ljudfil som tar upp grammatik, 

nämligen verbet ”partir” (att ge sig av) böjt i 3 olika tempus. Detta är vad man hör under 47 

sekunder (jag har själv gjort översättningen i blått; den finns alltså inte i ljudfilen): 

 

”partir (att ge sig av), je pars (jag ger mig av) , tu pars (du ger dig av) , il, elle, on part (han, hon, man, 

ger sig av), nous partons (vi ger oss av), vous partez (ni ger er av), ils, elles partent (de ger sig av / 

maskulin och feminin form)”  
 

Därefter hörs verbet ”att ge sig av” i två meningar i perfekt: 

  

”Passé-composé de partir (att ge sig av i perfekt): il est parti il y a une heure (han gick sig av för en 

timme sen) ”Mes copains sont partis dans la matiné” (mina kompisar gick i morse) 

http://youtube.com/
http://quizlet.com/
http://glosor.eu/
http://kahoot.it/
http://socrative.com/
http://languagesonline.org.uk/
http://quizlet.com/
http://ovningsmastaren.se/
http://ovningsmastaren.se/
http://ovningsmastaren.se/
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”Imparfait de partir (att ge sig av i imperfekt): Nous partions toujours très tôt (vi gav oss alltid iväg 

mycket tidigt) 
 

ovningsmastaren.se är avsedd för boken ”Chez nous 4”. Lektion 3 b innehåller 8 sidor. 

Förutom 2 sidor som omfattar många bilder, är de 6 andra sidorna fyllda med långa texter. 

Man kan verkligen undra om den lilla grammatiska hörövningen som varar i 47 sekunder är 

en rimlig grammatisk genomgång?  

 

Dessutom finns det en 25 sekunders hörövning där 3 meningar läses upp med en partitiv 

artikel i varje mening. Där hänvisas boken till slutet av textboken: Minigrammatik sidan 82. 

Kan man alltså säga att utbudet av grammatiska företeelser i denna lektion via IT, som tagits 

slumpvis bland de andra, är tillräcklig? Vi förstår att lärare B, E och G måste komplettera 

grammatiska övningar med andra webbsidor där de kan skapa egna övningar.  

 

 

Lärare E använder också ovningsmastaren.se och glosor.eu samt Google drive. Hon nämner 

att ”digitala övningar används som ett komplement” för att ”eleverna gillar fysiska böcker, 

papper och penna.” Ändå jobbar hon med alla grammatiska företeelser via digitalisering. 

Eftersom hon har arbetat som lärare i mer än 30 år kan man tänka sig att hon har hunnit hitta 

digitala verktyg, men med IT har hon bara jobbat sedan hösten 2016.  

 

Lärare F upplyser inte om vilka digitala verktyg hon använder sig av: 

 
Grammatik finns med hela tiden när man lär sig språk och behöver inte alltid läras in 

med rena grammatikövningar som du skriver ovanför. Eleverna tillämpar det när de 

skriver, talar, lyssnar och är ständigt på tapeten för diskussioner mellan läraren och 

eleverna vid eget skapande.  

 

Därav verkar det som att lärare F lär ut grammatik enbart i kommunikationens kontexter, som 

Skolverket manar till för att underlätta och berika kommunikationen. Hennes elever tycks 

alltså inte jobba med grammatiska övningar via digitala verktyg som enda mål. 

 

Det är värt att notera att man kan öva grammatik utan att ha det som unikt syfte. Vill man till 

exempel lära ut ord som är kopplade till ”semantiska fält”, kan man, i den kontexten och vid 

samma tillfälle, inkludera possessiva pronomen. I så fall kan listan i glosor.eu  eller 

quizlet.com se ut så här: ”ma mère (min mor), mon père (min far), mes soeurs (mina systrar)” 

osv. Samtidigt som eleverna tränar för att öka sitt ordförråd praktiserar de grammatik.  
 

Man kan konstatera att, förutom lärare A, som inte enbart arbetar med grammatik i 

situationskontext utan också med ”rena” grammatiska övningar, verkar de andra sex lärarna 

använda sig av webbsidor som främjar lärande genom lek. Dessa webbsidor innehåller många 

övningar som kanske inte är relevanta för lärarna därför skapar de antingen nya eller så kan de 

använda dem som finns tillgängliga. I glosor.eu kan man hämta övningar till sitt eget konto 

och förändra dem till det bättre. Men detta är tidskrävande. 

 

5 DISKUSSION  
 
Resultatet av studien visar att lärarna har grammatik i åtanke när de undervisar. Fem lärare tar 

upp grammatik vid varje lektion medan de två andra, som lär ut grammatiska företeelser minst 

http://ovningsmastaren.se/
http://ovningsmastaren.se/
http://ovningsmastaren.se/
http://ovningsmastaren.se/
http://glosor.eu/
http://glosor.eu/
http://quizlet.com/
http://glosor.eu/
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en gång i veckan, använder digitalisering vid alla de 10 grammatiska fenomen som formuläret 

tar upp. Dessa grammatiska punkter finns i elevernas böcker på högstadiet och kan därför 

betraktas som grundläggande kunskaper som kan behandlas vid behov i samband med olika 

textinnehåll eller vid enskilda tillfällen. Lärarna uppmärksammar grammatiken och tycker sig 

ha gagn av den, vilket stämmer väl överens med den senaste version av Kommentarmaterial 

till kursplanen i moderna språk Reviderad 2017 där grammatikens plats förtydligas: ”det ska 

ske ett medvetet arbete med detta innehåll” (Skolverket, 2017b, s.17), där ” kursplanen utgår 

från att kommunikationen är primär” (s.15). Genom den nya broschyren betonar Skolverket 

att grammatiken inte får nonchaleras. Trots grammatikens tidigare obetydliga plats i 

läroplanen negligerar inte respondenterna grammatiken. Dock är det omöjligt att veta hur 

mycket som lärs ut med tydlighet.  

 

Genom undersökningen kan man konstatera att alla sju lärarna har en positiv syn på 

digitalisering. För fem lärare underlättar den kommunikationen.  

 

IT ger enligt lärarna variation i undervisningen och eleverna får även möjlighet att leka eller 

lär sig på ett mer avslappnande sätt, via gamification, filmer, videor, osv. Respondenterna är 

eniga med Brodin (Skolverket, 2016) som pekar på att ”många forskare menar att skolan 

borde använda och dra nytta av samma metoder som används i spelprogrammen för att 

stimulera barns lärande”. Sex lärare understryker digitaliseringens vinst när det gäller 

individualisering som Haelermans studier bekräftar (Carla Haelermans, 2017, s.12). Lärarna 

har lagt märke till att, förutom få undantag, så är IT en motivationshöjande faktor för eleverna 

och bidrar till ökat mod hos dem. Det syftet står även i läroplanen Lgr 11, som belyser att 

språkundervisning ska ge eleverna ”tilltro till sin förmåga att använda språket i olika 

situationer” (Skolverket, 2011, s.65). En annan positiv aspekt med IT, som lyftes av två 

lärare, är möjligheten till att träna på uttal. Lärare C betonade att eleverna ”tappar inte sina 

dokument lika lätt” och kan i princip träna överallt.  

 

Bara fyra lärare nämnde de nackdelar som kan uppstå vid digitaliseringens: när eleverna 

sysslar med något annat på datorn eller glömmer sin Ipad hemma, när tekniken krånglar och 

när eleverna använder sig av Google översättning. En lärare påpekade också att IT medfört en 

större utmaning när hon ska bedöma elevernas kunskaper. Men trots allt summerade en lärare: 

”Detta är dock ett ganska litet problem i sammanhanget. Fördelarna överväger definitivt 

nackdelarna”. 

 

Till sist har undersökningen visat hur lärarna använder sig av det digitala verktyget i sin 

undervisning. Dock kan man säga att en djupare analys hade varit önskvärd, men tidsramen 

tillät det inte och bara få digitala verktyg som respondenterna använder sig av fick en djupare 

undersökning.  

 

Först kan man konstatera att det är bara 71% av de grammatiska företeelserna som togs upp i 

formuläret som har bearbetats via digitalisering. Eftersom alla lärare är så positiva till 

digitalisering kan man undra varför i genomsnitt 29 % av det grammatiska stoffet inte 

bearbetats på det här sättet?  

 

Därutöver kan man notera att bara lärare A jobbar med languagesonline.org.uk, som levererar 

ett stort utbud av ”rena” grammatiska övningar, där grammatik betraktas som en produkt. 

Dessutom visade studien att alla lärarna använder sig av de digitala verktygen i olika grad. 

Studien är dock begränsad och det är svårt att få syn på alla webbsidor som lärarna använder. 

Ändå anger respondenterna att de använt följande sidor : youtube.com, quizlet.com, glosor.eu, 

http://languagesonline.org.uk/
http://youtube.com/
http://quizlet.com/
http://glosor.eu/
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kahoot.it, socrative.com, memrise.com, ovningsmastaren.se , languagesonline.org.uk, Google 

drive och filmer.  

 

Tre lärare använder sig av glosor.eu. En närmare undersökning visar att det är få lärare på den 

här webbsidan som har delat med sig åt andra av sina färdiga övningar och att det är 

tidskrävande att skapa sitt eget stoff. Det intressanta var att övningarna kan skapas på olika 

sätt och anpassas till den teoretiska grammatik som läraren vill använda just för tillfället. En 

lärare har till exempel skapat en övning i vilken eleverna måste svara till vilken grupp ett verb 

tillhör och 3 alternativ ges (eftersom det finns 3 olika verbgrupper i franskan). Denna övning 

kan kategoriseras som formalistisk, där grammatiken betraktas som en produkt som enligt 

Tornberg (2015, s.142) också är ett väsentligt inslag i språkinlärning, eftersom man fokuserar 

på ”utvecklandet av den språkliga förmågan”. Det andra sättet är lika viktigt, påpekar 

Tornberg (2015, s.142), där grammatik betraktas som en process. De som mest värdesätter 

den sistnämnda metoden, kan använda glosor.eu och träna verb genom att införliva dem i de 

tempus man önskar sig, i olika meningar, osv. som några lärare redan har gjort.  

 

En annan webbsida som används av tre lärare har undersökts, nämligen ovningsmastaren.se. I 

lektion 3B i ”Chez nous 4” (boken är kopplad till webbsidan ovningsmastaren.se) kan man 

lyssna på en verbböjning (partir) under 47 sekunder och tre meningar i 25 sekunder där varje 

mening innehåller en partitiv artikel. Första hörövningen tillhör det formalistiska sättet medan 

den andra är mer inspirerad av det andra sättet som betraktar grammatik som en process. Det 

är värt att nämna att Boken ”Chez nous 4” är från 2013 och verkar exakt formad efter 

Skolverkets rekommendationer, nämligen att fokusera på kommunikation.  

 

I den nya broschyren Kommentarmaterial till moderna språk (reviderad, 2017) betonar 

Skolverket (s.15) att ”kursplanen utgår från att kommunikationen är primär” och talar inte om 

grammatik som något av större vikt, även om den nya reviderad broschyren, som är citerad 

ovan, framhäver lite mer språklära. 

  

Övningsboken till ”Chez nous 4” har 8 sidor som är avsedda för kapitel 3b (s. 76–83). Av 

dem är det bara 1,5 sidor som handlar om grammatik. Två övningar är utformade efter den 

teori som behandlar grammatik som en produkt, där den rätta partitivartikeln måste skrivas in 

samt den rätta verbböjningen. Resten av övningarna har fokus på hör- och läsförståelse. Man 

undrar om det är rimligt att tro att eleverna ska kunna assimilera de grammatiska företeelserna 

via dessa 2 små övningar? Eller är det meningen att göra dem flera gånger? I vilket fall som 

helst finns det inga övningar disponibla för eleverna via digitalisering på denna webbsida till 

den här lektionen. Därför är det angeläget att få sådana övningar kopplade till lektionen, 

övningar som eleverna dessutom rättar online.  

 

Eftersom lärare behöver fler färdiga övningar kan man föreslå att fransklärare jobbar med 

detta själva och delar med sig av sina övningar till andra via webbsidor glosor.eu, eller ännu 

hellre via memrise.com eller quizlet.com eftersom eleverna där dessutom får tillgång till 

ljudet. För även om läroplanen inte uppmuntrar lärarna i moderna språk att sätta grammatiken 

i fokus vill lärare ändå ha fler digitala verktyg till förfogande, fler än dem som nu finns 

tillgängliga, för att eleverna ska trivas med grammatik tack vare gamification.  

 

FLE-lärarna i Frankrike, som vi nämnde tidigare, tycks har ett mycket större fokus på 

grammatik än moderna språklärare här i Sverige. Enligt Fougerouse (2001, s.11), ger de 

företräde åt den deduktiva metoden. Fyra lärare av fem introducerar grammatik via ett 

dokument (muntligt, skriftligt, osv.) för att de prioriterar förståelse. Men därefter isolerar de 

http://kahoot.it/
http://socrative.com/
http://memrise.com/
http://ovningsmastaren.se/
http://languagesonline.org.uk/
http://glosor.eu/
http://glosor.eu/
http://ovningsmastaren.se/
http://ovningsmastaren.se/
http://ovningsmastaren.se/
http://glosor.eu/
http://memrise.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
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grammatiska företeelser som de analyserar för att senare införliva dem i en annan 

kommunikationskontext. På det sättet börjar de med kommunikation, de extraherar en 

grammatisk detalj som de sedan, efter bearbetning, återanvänder i en annan 

kommunikationskontext. Av allt att döma arbetar de flesta FLE-lärare med fokus på 

”grammatikalisation” för att eleverna ska utveckla sin kritiska analys av språket. På 

webbsidan le point du FLE (lepointdufle.net) erbjuds 3900 länkar till de ”bästa resurser och 

pedagogiska kort” som man kan ladda ner gratis för att förbereda sina lektioner; där hittar 

man ett överflöd av grammatiska övningar.  

 

 

6 AVSLUTNING 
 

De slutsatser jag kan dra utifrån mitt resultat är att alla sju lärarna uppmärksammar 

grammatiken i sin undervisning och uppskattar att jobba med IT. Trots att man inte med 

säkerhet kan bekräfta hur dessa lärare jobbar med grammatiska företeelser via digitalisering, 

är det bara 71% av de grammatiska företeelserna som togs upp i formuläret som har 

bearbetats via digitalisering. Tydligen är det digitala utbudet begränsat och därför måste 

lärarna skapa sitt eget stoff. De använder sig framför allt av webbsidor som främjar inlärning 

genom lek.  

 

Skolans digitalisering behöver emellertid diskuteras ur ett analysperspektiv: vad görs idag och 

vilka metoder ger de bästa resultaten? Därför kan en djupare forskning via 

klassrumsobservation genomföras för att på ett mer påtagligt sätt granska hur mycket 

grammatik som faktiskt lärs ut samt vilken slags grammatik som ger det bästa resultatet: när 

den betraktas som en produkt, som en process eller som en färdighet. Man kan sedan 

utvärdera elevernas resultat, för att urskilja vilken metod som är den mest framgångsrika?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lepointdufle.net/
http://lepointdufle.net/
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BILAGOR  
 
Bilaga 1: informationsbrev  
 

 
 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie om pedagogik. 

 Vill Du delta i en studie som kommer att studera användningen av digitalisering i 

inlärningen av fransk grammatisk hos elever på högstadium? 

 

1.  Information om undersökningen: 

 

I den här studien kommer jag att undersöka hur lärarna använder IT i fransk 

grammatikundervisning? Vad är fördelarna och nackdelarna?  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning: 

 

Eftersom du använder dig av det digitala verktyget i din undervisning tillfrågas Du härmed 

om deltagande i denna undersökning. Om du vill vara med i projektet kommer du att besvara 

en blankett genom mejl som beräknas ta mellan 15 till 30 minuter. Enkäten kommer att beröra 

din erfarenhet av digitalisering i grammatisk undervisning.  

 

2. Informationsbrevets vidare innehåll 

 

Undersökningen, som riktar sig till lärarna som använder sig av det digitala verktyget i deras 

undervisning, kommer att analyseras genom en kvalitativ metod.  

 

Den här undersökningen är viktig. Skolverket uppmanar oss att nyttja det digitala verktyget 

mer och mer i undervisningen. Därför är det angeläget att få reda på om digitalisering gynnar 

elevernas kompetens i moderna språk när det gäller inlärning av grammatik som trots allt är 

viktig för eleverna eftersom goda kunskaper i grammatik ger dem möjligheter att nå 

kunskapskraven.  

Studien kommer att genomföras under 24/11/2017 - 21/12/2017.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Alla deltagares namn kommer att vara anonyma i form av en bokstav 

i uppsatsen så att ingen lärare kommer att vara identifierbar.  Dessutom kommer inte staden 
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var undersökningen skedde avslöjas.  

Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete som kommer att presenteras 

och försvaras muntligt. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas vid Högskolan Dalarna. Dessutom kommer du ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet om du så önskar.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av KPU, Kompletterande 

Pedagogiskt utbildning, i Högskolan Dalarna. KPU är en kort utbildning för dem som vill bli 

behöriga lärare och redan har läst skolämnen på högskolenivå och för min del kommer denna 

undersökning att vara det sista arbetet jag utför för att kunna få legitimation som fransklärare. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna.  

 

Ansvariga för studien är Sarah Månsson och André Leblanc. Har Du frågor om studien är Du 

välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

 

 

Sarah Månsson   André Leblanc 

Student   Universitet lektor franska  

Mejladress -----  Mejladress ------ 

Telefonnummer: ------  Telefonnummer: ------77 83  

 

Bil 
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Bilaga 2 

 

Formulär för lärare: 

 
· Kan du kort presentera dig själv (Ålder, utbildning, hur länge du har arbetat som lärare?) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Hur ofta tar du upp grammatik? Sätt ett kryss i rätt ruta: 

 

 Varje 

lektion 

En gång i 

veckan 

Minst en 

gång i 

månaden 

Aldrig Jag vet 

inte 

Hur ofta tar 

du upp 

grammatik? 

     

 
 
 

· Hur länge har ni använt er av digitalisering? (om du använder digitalisering) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Vilka förutsättningar ger metoden för elevers utveckling? Kan ni se någon/några 

fördel/fördelar eller nackdel/nackdelar med metoden? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Har ni tidigare jobbat utan hjälp av digitalisering? Kan ni jämföra tidigare undervisning 

utan digitalisering med digitalisering idag? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Vad tycker eleverna om att använda digitalisering när de lär sig franska? 

’ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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· Har du använt dig av digitalisering (i form av glosor, övningar, filmer, videor, googledrive, 

lekar som glosor.eu, …osv) för att hjälpa eleverna med följande grammatiska svårigheter?  

Sätt ett kryss i rätt ruta:  

 

Sätt ett kryss i rätt ruta:  

I rutan ”Hur” kan du kortfattad beskriva det du har använt.  

 

 Ja Nej Jag vet 

inte 

Hur 

Verb     

Artiklar     

Pluralism form     

Possessiva 

pronomen 

    

Böjning av adjektiv     

Negativ form     

Partitiv artikel     

Genitiv     

Pronomen     

Prepositioner 

framför städer och 

länder 

    

  

 

 

 
 

 

Bilaga 3: Fördelar och nackdelar med digitalisering/ Elevernas syn på 
digitalisering  

 

 positiv  Negativ  Elevernas syn  
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Läraren A lättare 

ändra dok 

skicka dok 

 roligt:  

Läraren B  repetition inför prov  

träna uttal  

oändlig mkt material 

classroom 

/kommunikation  

variation 

motivera elever 

nivåanpassa  

 

tråkigt och 

tidskrävande när 

tekniken strular  

hör hört bara positiva 

saker  

 

 

Läraren C 

 
arbeta eget tempo 

E vågar pröva och 

göra fel  

E kan göra om  

E kan jobba överallt  

E tappar inte dok 

jag kan rätta online 

när de passar  

Google classroom  

 roligare o lättare 

 
Quizlet 

 

Läraren D  individualisera  

större utbud  
om eleverna använder 

till annat  

om eleverna glömmer 

sina Ipad 

positiva  

enklare: Quizlet  

 

Läraren E  variationsrikedom 

passar alla 

arbeta egna texter  

arbetet försvinner 

inte  

lättare att ge E 

respons  

E bearbetar  

omotiverad elever: 

finns så mkt annat att 

syssla med 

negativ med Google 

översättning 

 

roligt omväxlande  

 

SLäraren F  variation   uppskattar mkt nästan 

av alla  
Läraren G  E kan tillgodogöra 

sig arbetet på olika 

sätt: gamification, 

kan lyssna på klipp, 

bild 

 i egen takt 

oandlig tillgång 

(öppnar även upp för 

världen utanför)  

 

 

lättare för (utan IT) 

att kontrollera 

elevernas kunskaper  

uppskattar olika 

webbplatser 

(variation)  

 

E = eleverna  
 
 

Bilaga 4: de olika digitala verktygen lärare använder:  

 

 L 
A  

L 
B 

L 
C 

L 
D 

L 
E 

L 
F  

L 
G  
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Verb 
•  •  

Q G K 

S  
La Q Ö G 

Gd •  
Ö M 

Artiklar  
•  

Q K  La Q Ö G 

Gd •  
Ö Film 

Pluralism 

form 
 

•   • 
 Ö G  

Gd •  
Ö 

Possessiva 

pronomen •  •  
K G  La Q Ö  G 

Gd •  
Ö 

Böjning av 

adjektiv 
 

•  
K G   Ö  G  

Gd •  •  

Negativ form  
•  

G 
youtube  •  

Ö G 

Gd •  
Ö 

Partitiv 

artikel 
 

•  
G  La Q Ö  G  

Gd •  
 

Genitiv  
•  • 

 Ö  G  

Gd •  • 

Pronomen  
•  • 

La Q Ö G 

Gd •  • 

Prepositioner 
framför 
städer och 
länder 

•  • • 
 Ö  G  

Gd  •  • 

Total olika 

digitala 

verktyg  

 mycket 

olika 

verktyg  

5 2 3 (många) 3 

Y  
 
… 

  

 
classroom 

   glosor 

övningar  
filmer  
videor 
google 
drive 
lekar  

klipp  

 
 
A= alla digitala övningar  G =   Gd: Google drive  
K = kahoot   La = languageoneline L = lärare  
M = memrise    Q = quizlet  S= socrative  

Y = ytterligare digitala verktyg de använder sig av Ö =   
•= läraren har använt IT för den här grammatiska företeelser  
•= läraren har inte använt IT för den här grammatiska företeelser 


