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ABSTRAKT 

 

Den här studiens syfte är att undersöka om, hur och varför man kan läsa litteratur 

inom moderna språk, franska, på grundskola senare år. 

 

För att genomföra undersökningen har aktionsforskningsmetoden används, vilket 

innebär att forskaren deltog i den process som undersöktes som lärare. Studien har alltså två 

dimensioner:  

- Att planera, genomföra och utvärdera en verksamhet för en nionde klass som 

harmoniserar de nationella målen i moderna språk och studien av en litterär bok på 

franska (Le Petit Prince av Antoine de Saint-Exupéry). Att fundera på lärarens 

förhållningssätt. 

- Att undersöka elevernas lärande, uppfattning, förutsättningar, reaktioner och upplevelser 

genom enkäter och observationer. 

 

Studien visar att det är möjligt att harmonisera en undervisning baserad på 

litteratur med de nationella målen för moderna språk. En sådan undervisning kan främja 

kommunikation både muntligt och skriftligt. Den kan också utveckla elevernas medvetenhet om 

hur språkinlärningen går till, bland annat genom att ge dem insikt om de olika lässtrategierna och 

uppmuntra dem att lära sig anpassa lässtrategin med textens natur. Att litteratur utgör en del av 

kulturen bör dock förstärkas hos eleverna.  

Boken Le Petit Prince kännetecknas av underlättande särdragen och erbjuder 

samtidigt en rimlig utmaning. Bokens tema var inte lika motiverande för alla elever och några 

elever fick svårigheter i samband med deras språknivå. Studien visar dock att elevernas 

arbetsvanor spelar en avgörande roll i nyttan av undervisning baserad på litteratur både vad det 

gäller deras förhållningssätt och hur de upplever svårigheterna. Användning av lärobokstexter i 

språkundervisningen främjar bottom up-läsning och installerar vanor som kan hindra en top down-

läsning vid långa och autentiska texter. Att utveckla nya vanor anses alltså vara nödvändigt för att 

utnyttja språkundervisningen baserad på litteratur optimalt. Variation visar sig vara ett 

nyckelbegrepp då eleverna behöver uppmuntras och utmanas genom varierande aktiviteter och 

uppgifter. Detta gäller både inom språkundervisningen baserad på litteratur så som 

språkundervisningen i övrigt. Litteratur anses alltså vara ett bra komplement till läroböcker.  

 

Sökord: språkdidaktik, andraspråkinlärning, autentiska texter, främmande litteratur, lässtrategier, 

kommunikation, moderna språk, franska. 
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INLEDNING 

 

 Undervisning i främmande språk för alla utvecklades i Sverige efter andra 

världskriget i samband med en ökad förståelse för språkundervisningens roll i den nödvändiga 

demokratiseringsprocessen i samhället samt ett behov av internationella kontakter. 

Skolkommissionen förklarade denna omorientering med följande ord: 

 ”En ur medborgerlig synpunkt kännbar brist i den obligatoriska skolans hittillsvarande 

ämnesuppsättning är frånvaron av undervisning i främmande språk. […] Ett fönster ut mot världen skulle öppnas 

för den breda massan av medborgare.” (SOU 1948:27, s.7)

1

. 

 Idag får alla barn i Sverige läsa minst ett främmande språk - engelska - och erbjuds 

ytterligare ett, eventuellt två moderna språk. I Kursplanerna för Moderna språk

2

 betonas syftet 

med utbildningen genom tre olika punkter - en allsidig kommunikativ förmåga, en förmåga att 

reflektera över omvärlden och olika kulturer, och en förmåga att främja den egna 

språkinlärningen: 

”Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. […] 

Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga kontakter av olika slag. 

[…] Utbildningen i moderna språk har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och på olika kulturer. […] Alla 

elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet moderna 

språk syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig språk”. 

(SKOLVERKET 2000, s.135). 

 Hur man ska sträva mot och uppnå dessa mål, rent metodiskt, är decentraliserat, 

d.v.s. upp till varje enskild lärare som har utrymme för att bestämma innehållet, arbetssättet, 

läromedlet. Att använda läroböcker är vanligt i moderna språk. Vanligt är också att blanda 

läroböcker med andra material, bland annat autentiska texter. Bo Lundahl betonar vilken 

nödvändig och viktig roll spelar autentiska texter i språkundervisning: 

 ”Även om jag skriver mycket om autentiska texter, menar jag inte att läroboken bör överges. Många 

läroböcker i främmande språk innehåller utmärkta texter. Det finns emellertid anledning att reagera mot fall då 

läroboken blir ”hela kursen”. De texter jag presenterar fungerar rimligen som komplement till läroboken. Framför 

allt ger de elever en chans att möta ett innehåll som intresserar dem, berättelser som fascinerar dem och språkliga 

utmaningar av ett slag som läroboken inte kan erbjuda. Läsning och språkinlärning rymmer en viktig kvantitativ 

sida.” (LUNDAHL 1998, s.11).  

Autentiska texter kan definieras som alla slags texter som riktar sig mot 

modersmålsläsarna/språkbruksläsarna i första hand. Detta innebär att dessa texter har en 

förankring i verkligheten i motsats till lärobokstexterna som har varit genomtänkta för att läsas 

                                                             

1

 Citerat i TORNBERG 2000, s.16. 

2

 ””Moderna språk” är ett eget ämne med en egen kursplan och det omfattas alla språk utom svenska, svenska 

som andraspråk, engelska, grekiska, latin och teckenspråk.” (Skolverket). 
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endast av språkstuderande. Med autentiska texter räknar man bland annat 

informativa/administrativa texter, och litterära texter.  

Med den här uppsatsen vill jag bidra till forskningen om användning av litteratur i 

språkundervisning och specifikt i franska. Studien, som genomförs ur ett elev- och lärares 

perspektiv, har två dimensioner:  

- Att planera, genomföra och utvärdera en verksamhet för en nionde klass som 

harmoniserar de nationella målen i moderna språk och studien av en litterär bok på 

franska. Att fundera på lärarens förhållningssätt. 

- Att undersöka elevernas lärande, uppfattning, förutsättningar, reaktioner och upplevelser 

genom enkäter och observationer. 

 

Le Petit Prince av Antoine de Saint-Exupéry har valts för att genomföra 

undervisningsverksamheten. Boken, som skrevs 1943, riktar sig både till barn och vuxna och 

innehåller illustrationer. Den är, än idag, mycket populär både i Frankrike och i andra länder. 

 

Elevernas reception av litterära texter på främmande språk anses vara ett 

undersökningstema som bör utvecklas. Angela Marx Åberg förklarar det med följande ord: 

”Svenska elevers reception av litterära texter har undersökts utifrån ämnena svenska och historia 

(Ingemansson 2007 ; Molloy 2002), medan forskning om deras läsning av litterära texter i samband med 

undervisning i främmande språk ännu är obeträdd mark.” (MARX ÅBERG 2009, s.94). 

 Att använda litteratur till moderna språks undervisning kan uppfattas som en 

utmaning. Meningen med uppsatsen är att gå igenom insatserna, svårigheterna och möjligheterna 

av en sådan undervisning. 

  

 

Syfte  

 

Den här studiens syfte är att undersöka om, hur och varför man kan läsa litteratur 

inom moderna språk, franska, på grundskola senare år. 

 

Frågeställningar  

 

1- Hur kan man anpassa en språkundervisning baserad på litteratur till de nationella målen 

för Moderna språk? 

2- Vilka svårigheter kan uppstå? 

3- Vad kan underlätta utnyttjande av användning av litteratur inom franska? 

4- Hur hanterar eleverna att använda litteratur inom franska i samband med deras avsikt att 

studera det moderna språket? 

5- Är Le Petit Prince en lämplig bok? 
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Disposition 

 

I första delen av uppsatsen presenteras bakgrunden och tidigare forskning. Arbetet 

inleds med en historisk tillbakablick på ämnet Moderna språk i de nationella kursplanerna sedan 

1960-talet. De andra avsnitten syftar till att reflektera över insatserna, förutsättningarna, 

möjligheterna och svårigheterna för språkundervisningen baserad på litteratur utifrån allmän 

didaktiska- och språkdidaktiska tidigare analyser.  

I andra delen presenteras metoden. Här förklaras bland annat vad aktionsforskning 

innebär och varför den metoden har valds. I avsnittet undersökningsgrupp preciseras att de eleverna 

som fick läsa litteratur på franska aldrig hade provat/övat på det förut. Det finns även ett avsnitt 

som presenterar boken Le Petit Prince. 

Resultatdelen består av tre huvudavsnitt: undervisningsverksamheten, enkäterna 

och utvärdering - syntes. 

Diskussion ingår i sista delen. Med stöd av tidigare forskning och resultat av 

aktionsforskning, besvaras frågeställningarna.  
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I-BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

1- Ämnet moderna språk / franska i de nationella kursplanerna 

 

 Språkundervisningshistoria belyser samhälleliga förändringar och, som konsekvens, 

dominansen av en eller en annan utbildningsfilosofi under varje tidsperiod. 

 

A- Kursplanerna Lgr62 och Lgr69 

Kursplanerna Lgr62 och Lgr69 präglas av objektivitetskravet, övertron på vetenskaplighet vid 

lösningen av samhällsfrågor (strukturalismens syn på samhället) och inspireras av den 

essentialistiska utbildningsfilosofin och den behavioristiska inlärningsteorin. Ulrika Tornberg 

förklarar den grammatiskt orienterade språkundervisningen med följande ord: 

 ”språket i huvudsak förstås som ett grammatiskt fenomen och […] språkundervisningen därför 

byggs upp kring grammatiken. […] både kursplanerna och läromedlen gestaltar språkundervisningen som ett slutet 

system av systematiskt strukturerade och hårt kontrollerade muntliga grammatiska övningar som inte tillåter några 

avvikelser. Att ”tala” språket blir liktydigt med att muntligt och dessutom korrekt upprepa och inöva grammatiska 

strikturer.” (TORNBERG 2000, s.162). 

 ”läraren […] står för kunskap, vetande och kontroll av lektionen medan eleven betraktas som 

mottagare och som objekt för betingningen. […] Språkundervisningen framstår som en verksamhet där möjligheten 

till delaktighet huvudsakligen består i att eleven svarar rätt på lärarens frågor.” (TORNBERG 2000, s.163). 

Språket betraktas alltså som ett objekt som ska analyseras objektivt, vilket kan relateras till 

Poppers tredje värld-kunskap

3

. Språkkunskap förblir ett prerogativ av vissa auktoriteter och 

förmedlas till ”hörande” elever ur en monologisk diskursform, där begreppet hörande står för 

fråga-svar-bedömning, enligt Olga Dysthes analys

4

. Det finns inget särskilt utrymme för ett 

flerstämmigt meningsskapande och ingen tydlig uppmuntring att använda det främmande språket 

för att kommunicera vare sig i klassrummet eller utanför klassrummet. 

 

B- Kursplanerna Lgr80 

Kursplanerna Lgr80 resulterar av 1970-talets ifrågasättning av samhällsutvecklingen i övrigt och 

av skolans roll och mål. Språkundervisningens fostrande roll tas upp ur ett demokratiskt 

perspektiv, vilket präglas /inspireras av den rekonstruktiviska utbildningsfilosofin. Den tidigare 

strukturalistiska synen på språkinlärning utmanas av en ny uppfattning av språket som betraktas 

                                                             

3

 Se DYSTHE 1996. 

4

 DYSTHE 1996, s.50-51. 
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mer som en kreativ process. I slutet av 1970-talet, under inflytande (/ingivelse) av Europarådet, 

började språkundervisningen i Europa förändras från den traditionella undervisningen som 

fokuserade mest på språkets beskrivning, till en kommunikativt inriktad språkundervisning med 

vilken eleverna skulle lära sig använda språket. Ulrika Tornberg ger en bra sammanfattning av 

denna omorientering: 

 ”Istället för att, som traditionen var, främst behandla språkets formsida, d.v.s. dess grammatik, 

skulle undervisningen nu inriktas mot språkets handlingsdimensioner, d.v.s. vad en människa gör med hjälp av 

språket när hon använder det, främst i muntlig kommunikation.” (TORNBERG 2000, s.18). 

 ”Ett arbete som fick stort inflytande på olika slags undervisningsmaterial i Europa var D.A. 

Wilkins’ Notional Syllabuses (1976). Wilkins ställde den traditionella grammatiskt orienterade och analytiska 

lärogången, med vilken eleven systematiskt lär sig språkets formstruktur, mot en holistisk notional (semantiskt -

begrepplig och funktionell) lärogång med vilken eleven lär sig använda språket. Eleven skulle också lära sig 

grammatiken, men utgångspunkten skulle vara vad språket kan användas till.” (TORNBERG 2005, s.41). 

Lgr80 präglas alltså av en mer funktionell språksyn med ambitionen att utveckla elevernas 

förmåga att ge och inhämta informationer, uttrycka egna tankar, önskemål och känslor samt att 

berätta, beskriva och förklara. Språkundervisningens syfte är nyttoinriktat. Dock fokuserar 

kursplanerna också på ord, fraser och grammatik vilket fortfarande ger dessa en essentialistisk 

prägel.  

Man kan notera att Lgr80 möjliggör olika tolkningar av deras innehåll vilket kan leda till en 

mångfacetterad förverkligande / genomförande av undervisningen. 

 

C- Kursplanerna Lgr94 och de reviderade språkkursplanerna från 1996 och 2000 

Sedan 1990-talet, har språkundervisningen varit ännu mer nyttoinriktad under inflytande av det 

ekonomiskt styrda samhället. Den språklärande eleven betraktas som en blivande student och en 

blivande arbetare ur ett internationaliserings- och globaliserings perspektiv. Betoning av 

individualismen är också ett kännetecken av kursplanerna Lgr94 / Lpo94

5

. 

”1990-talets och det tidiga 2000-talets språkundervisning kan således förstås som en 

marknadsekonomiskt försvarbar, framtidsinriktad och målstyrd verksamhet där förutsättningarna för en 

demokratisk utbildningskonception och en kommunikativ rationalitet som delvis kom till uttryck i Lgr80, har tonats 

ned till förmån för den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen” (TORNBERG 2000, s.272). 

Internationalisering innebär också en harmonisering / samstämmighet länderna emellan vad det 

gäller språkundervisning. Kursplanerna från 2000 präglas av Europarådets Framework (1996), 

bland annat vad det gäller terminologin : productive activities, receptive activities och interaction, även 

kompetensbegreppet. Syftet med Framework är att kunna göra internationella jämförelser. 

Kursplanernas fokus på färdighetstermer : höra, tala, läsa, skriva, överger kommunikation som 

undervisningsmål utan hänsyn till betydelsen av äkta kommunikation här och nu (d.v.s. i 

                                                             

5

 Lpo94: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994. 
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klassrummet),  vilket kännetecknas av essentialism. Ulrika Tornberg uttrycker det med följande 

ord: 

”Genom inriktningen mot ”kommunikation” som undervisningsmål och elevens individuella 

färdighetsutveckling sker […] slutligen ett slags blockering eller ett brott mellan språket som medium och den 

flerstämmigt meningsskapande kommunikativa handlingen. Det är mediet som utgör målet medan 

kommunikationen skjuts på framtiden. […] ”Kommunikation” framstår således främst som den enskildes förmåga 

att förmedla och att förstå ett budskap medan eventuella samtalsparter inte omnämns.” (TORNBERG 2000, s.256-

257). 

Att kommunikation presenteras som ett mål men att elevernas ”färdigheter” 

hanteras individuellt tycks vara en motsägelse, anser Ulrika Tornberg. Hon påpekar alltså att det 

inte är kommunikation som egentligen utgör målet utan det är elevernas färdigheter i det 

främmande språket. 

Vad avser kultur, präglas kursplanerna i anslutning till Lpo94 (kursplanerna 1996 

och 2000) återigen av objektivitetskravet: kultur reduceras till nationella enheter som man kan 

beskriva och jämföra utan hänsyn till mångkulturalism och nyanser. Kulturkunskap hanteras inte 

som kontextberoende och tolkbar.  

 Thomas Englund sammanfattar Lpo94 med följande ord: 

 ”Det är således i flera avseenden en traditionell skola som återupprättats i och med Lpo94 där den 

värdemässiga grunden uttrycks i termer av oförytterliga värden nära kopplade till människovärdet och där utrymmet 

för pluralism ej är betonat om än inte motarbetat.” (ENGLUND 2000, s.11). 

 Här kan man poängtera att individualism inte rimmar med pluralism i den 

meningen att det nödvändiga mötet tycks saknas. 

 

2- Om ”kommunikation” och ”kultur” i språkundervisning : demokrati på spel 

  

”Kommunikation” och ”kultur” är språkundervisningens två väsentliga 

nyckelbegrepp som Ulrika Tornberg har använt för att problematisera språkundervisnings 

innehåll och mål: 

 ”Istället för att ställa frågor om hur elever på olika sätt tillgodogör sig ett innehåll eller utvecklar 

sina språkliga färdigheter, frågor som hur viktiga de än är, tenderar att ta undervisningens mål och innehåll för givna, 

vill jag snarare problematisera detta innehåll och dessa mål genom att rikta fokus på två av språkundervisningens 

mest prominenta begrepp, nämligen ”kommunikation” och ”kultur” och knyta dem till relationen mellan 

språkundervisning och demokrati.” (TORNBERG 2000, s.15). 

 Språkundervisning har alltså en demokratisk dimension, nämligen en fostrande roll 

för de blivande medborgarna. Sambandet mellan demokratiutveckling och kommunikation 

påpekades redan av John Dewey (1916): 

”Ett samhälle som ombesörjer att alla dess medlemmar på lika villkor får del av dess förmåner och 

som tryggar en flexibel anpassning av dess institutioner genom interaktion med de olika formerna av samhällsliv är 

så till vida demokratiskt. Ett sådant samhälle måste ha en typ av utbildning som ger individerna ett personligt 
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intresse för sociala relationer och kontroll, och intellektuella vanor som gör det möjligt att genomföra sociala 

förändringar utan att oordning uppstår.” (DEWEY 1997/1916, s. 140). 

”Ett progressivt samhälle räknar individuella variationer som värdefulla eftersom det ser dem som 

redskap för sin egen utveckling. Därför måste ett demokratiskt samhälle i överensstämmelse med sina ideal tillåta 

intellektuell frihet och mångfaldens fria spelrum i utbildningen.” (DEWEY 1997/1916, s. 358). 

 Med tanke på att vårt samhälle kännetecknas av att villa på demokrati som 

gemensam värdegrund och att demokrati kan innehålla sin egen undergång, anses det viktigt att 

betona utbildningens betydelse i samspelet mellan de blivande medborgarna. Att kommunikation 

äger rum i klassrummet möjliggör en kontinuitet med de sociala relationerna utanför 

klassrummet. Samtidigt får eleverna intellektuella vanor som kan tolkas som utvecklande förmåga 

att reflektera över begrepp så som ansvar, tolerans, medvetenhet, pluralism, mångkulturalism, 

kunskap som kontextberoende, diskussion, argumentation… 

 Att kommunikation anses vara en förutsättning för demokratiutveckling och har 

alltså sin rättmättiga plats i skolan betonas också av Thomas Englund utifrån termer som 

deliberativa samtal. Det deliberativa samtalet kan definieras som konfrontation av skilda synsätt där 

olika argument ges utrymme, med en tolerants - och respektfulls prägel och med strävan att vara 

lyhörd och att komma överens.  

 ”En av de långsiktiga målsättningarna med att ge det deliberativa samtalet en framträdande plats i 

skolans värdegrundsarbete är således att på så sätt söka stärka demokratin. Ambitionerna med att formera 

deliberativa samtal som värdegrund kan vidare förstås mot bakgrund av att skolans dominerande tradition utgörs av 

lärares kunskapsförmedling och elevers arbete / inhämtning av kunskap eller vad som skulle kunna benämnas 

kunskapsuppdraget.” (ENGLUND 2000, s. 5-6). 

Enligt Englund är ”förutsättningarna för att demokratiska värden som pluralism skall ges spelrum i skolan: skolan 

som en mångsidig och öppen miljö, skolan som en mötesplats mellan skilda kulturer och synsätt.” (ENGLUND 

2000, s.12). 

 Thomas Englund påpekar alltså sambandet mellan kommunikation och kultur ur 

ett demokratiskt perspektiv. 

 Under senare år har kulturens plats i språkundervisningsfrågor ökat. Språket anses 

avspegla en kulturgemenskap som bör få utrymme i undervisningen; interkulturell kompetens är 

ett av språkundervisningens mål. Medan kursplanerna anser att kultur kan hanteras på ett 

objektivt sätt, menar andra att kultur bör hanteras pluralistiskt och att kommunikation alltså har 

sin rättmättiga plats i kulturfrågorna. Begreppet mellanrum beskrevs av Ulrika Tornberg och 

utesluter av analysen av ”kommunikation” och ”kultur”, både i och utanför den 

språkpedagogiska kontexten: ”ett mellanrum som delas av alla men ägs av ingen” (TORNBERG 

2000, s.210). 

 

*Att använda litteratur i språkundervisning kan göras med ett didaktiskt 

förhållningssätt som inspireras av detta mellanrum samt av kommunikations - och kulturs 

demokratiska dimension.  
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3- Skapa mening i språkundervisningen 

 

A- Tema 

I studier om elevernas reception av litterära texter på svenska har Gunilla Molloy 

påpekat betydelsen för tonåringar av sambandet mellan texterna och deras liv: 

”Om eleverna i skolan skall uppleva sitt arbete som viktigt och meningsfullt, så bör de i texterna 

enligt min och andras uppfattning kunna finna en koppling mellan liv och text.” (MOLLOY 2003, s.62). 

Utöver autenticitet som kännetecknar litterära texter, tycks den förankringen i 

verkligheten uppfyllas mest om eleverna kan göra en koppling av dessa texter med livet. Tema 

anses alltså vara avgörande för att skapa mening hos eleverna. Thomas Englund, som för övrigt 

är kritisk till användning av läroböcker, betonar dock att det är framförallt kontexten som gör 

skillnad (I Englunds citat står begreppet texten för undervisnings innehåll, vilket kan vara 

sammansatt av litterära texter): 

”Det är aldrig texten [=innehållet] som sådan som ensam skapar förutsättningarna för 

meningsskapandet, utan det är texten i en specifik kontext, ett specifikt sammanhang, som ger undervisningen dess 

mening.” (ENGLUND 1997, s.127).  

 Alltså är tema inte den enda förutsättningen för att skapa mening. Englund 

betonar betydelsen av samspelet text-läsare i meningskapandet och hur lärarens tal bidrar till 

kontextualisering. Dessutom kan eleverna erbjudas/utmanas att upptäcka nya perspektiv och nya 

världar. I en studie om att läsa litteratur inom engelskämnet, understryker Anna Thyberg att 

syftet kan vara: 

 ”att väcka elevernas medvetenhet om vikten av att hålla sinnet öppet för andra sätt att uppfatta 

verkligheten, vilket också är ett av målen i läroplanens värdegrund (Lpf94: 5).” (THYBERG 2009, s.99). 

 Anna Thyberg menar att litteraturläsning kan skapa en kontaktzon där vägen mot 

verkligheten går genom en imaginär mötesplats: 

 ”Att se litteraturen som en kontaktzon innebär att den blir till en slags imaginär plats där människor 

(och karaktärer), åsikter, erfarenheter och olika perspektiv möts och bryts mot varandra. […] I litteraturens 

kontaktzon uppnår man förmodligen empati endast om man bryr sig om vad som händer med karaktärerna. Uttryck 

av empati är ett tecken på att eleverna utvecklar sin förmåga att leva sig in i och förstå andra människors känslor, 

vilket sedan i praktiken kan leda till respekt för andra sätt att leva.” (THYBERG 2009, s.105). 

 Tema måste alltså tas med i beräkningen när man erbjuder litteratur till tonåringar 

och deras inflytande över val av tema kan bidra till att skapa mening.  Samtidigt kan litteratur 

vara ett tillfälle att prova på nya teman; meningskapandet utmanas lite mer i så fall. 

 

B- Flerstämmighet och dialog 

 Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande betonar Roger Säljö att kunskap 

inte kan betraktas som ”färdigförpackade enheter” (SÄLJÖ 2000, s.125), vilket belyser en tydlig 
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distans från essentialism. Kontingens i undervisningen, som också betonas av, bland annat, 

Ulrika Tornberg och Thomas Englund, kan främja uppkomsten av språkklassrummet som en 

demokratisk mötesplats (se TORNBERG 2000, s.267) om de olika rösterna får höras. 

Kommunikation är det medium som möjliggör flerstämmighet och dialog. 

 Olga DYSTHE, i sitt arbete om det flerstämmiga klassrummet, presenterar två skilda 

typer av undervisning: 

 ”Medan "presenterande undervisning" utgör en enkelriktad förmedling av kunskap, omfattar 

"socialt interaktiv undervisning" alla former av undervisning som aktivt lägger tyngdpunkten på skapandet av en 

dialog mellan eleven och andra individer samt mellan eleven och det stoff som ska läras in. […] själv intar jag utifrån 

mina erfarenheter från skolarbete ett pragmatiskt förhållningssätt och anser att båda dessa grundläggande former av 

undervisning har sin rättmätiga plats” (DYSTHE 1996, s.51-52). 

 Den presenterande undervisningen kännetecknas av slutna frågor, d.v.s. som har 

facitliknande svar (DYSTHE 1996, s.58). Däremot, autentiska frågor och oförutsägbara svar ger 

eleverna ”möjlighet att komma med sina egna inlägg i diskussionen” (DYSTHE 1996, s.58). Den 

kombinationen som föreslår Dysthe kan vara ett sätt att hantera litteratur-undervisning. Medan 

den socialt interaktiva undervisningen kan bidra till meningskapande, genom kommunikation 

baserad bland annat på autentiska frågor och oförutsägbara svar, kan den presenterande 

undervisningen bidra till att ge stöd och ramar.  

 

C- Syftet med litteratur i skolan: att finna balans mellan två ytterligheter 

 Sonia Lagerwall jämför den svenska och den franska skolans förhållningssätt till 

litteraturen: 

 ”Både den svenska och den franska skolans förhållningssätt till litteraturen under de senaste trettio 

åren förefaller mig, trots de omvända perspektiven, karakteriserade av en och samma enögdhet. Den enögdheten 

tror jag är starkt hämmande för skönlitteraturens främmandegörande potential. Den inlevelse och det uppgående i 

ett andra som den mimetiska dimensionen av texten teoretiskt erbjuder, kan inte annat än gå obönhörligt förlorad i 

en läsarorienterad svensk skolundervisning som uppmuntrar den personliga upplevelsen och det personliga uttrycket 

utan att ge läsarna de nödvändiga redskapen för att närma sig texten också semiotiskt […]. Men också den franska 

skolans tekniskt orienterade litteraturundervisning riskerar att leda till liknande resultat, genom att producera långt 

fler efferenta

6

 än estetiska läsningar och misslyckas, om vi får tro Todorov, i att övertyga läsarna om litteraturens 

allmänmänskliga relevans.” (LAGERWALL 2009, s.373). 

 Det gäller alltså att finna en balans mellan en för tekniskt och nära-textens 

förhållningssätt och en alltför stark distansering av textens budskap och sätt att kommunicera.  

 

 

                                                             

6

 Efter Louise Rosenlatt, använder Sonia Lagerwall begreppet efferenta läsningar i den mening att dessa 

”inriktar sig på det som eleven tror sig komma att examineras på, det direkt matnyttiga.” (Se LAGERWALL 

2009, s.371). 
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D- Litteratur och bildkonst: två systerkonster 

 Litteratur så som bildkonst kan bidra till att möta det främmande på ett personligt 

sätt. Att förbinda litteratur och bild är inte ovanligt och resulterar av en lång tradition. 

”Litteratur och bildkonst har historiskt sett ett lika fruktbart som självklart förhållande till varandra. 

[…] Ord och bild utgör alltså de s.k. ”systerkonsterna” (Hagstrum 1958) som båda från olika utgångspunkter vill 

göra anspråk på referentialitet, verklighetsavbildning och meningsskapande.” (LAGERWALL 2009, s.349). 

 Bildkonst kan alltså möjliggöra meningsskapandet i litteraturundervisning på 

främmande språk på två olika sätt: genom att främja textens förståelse

7

 och genom att betona 

textens konstdimension. I avsnitt 5 ska förklaras hur bild kan underlätta litteraturläsning på 

främmande språk. 

 

4- Måste språket utvecklas innan det kan användas ? 

 

Till skillnad mot engelska

8

, möter svenska ungdomar ej stora mängder franska 

utanför skolan och det är framförallt under lektionstid som de får chans att praktisera på franska. 

 Man kan ifrågasätta i vilken mån det är lämpligt att erbjuda litteraturläsning till 

elever med tre år franska bakom sig? 

”antaget att språket först måste utvecklas innan det kan användas är en av språkundervisningens 

förbannelser, eftersom det leder till att undervisningen i främmande språk huvudsakligen handlar om 

färdighetsutveckling och att kommunikativa språkliga handlingar och den flerstämmiga mening dessa skulle kunna 

skapa i undervisningens här och nu därigenom lämnas obeaktade.” (TORNBERG 2000, s.265). 

Ulrika Tornberg menar att kommunikation och flerstämmighet bör äga rum i 

språkklassrummet här och nu oavsett vilken färdighetsnivå eleverna har nått hittills.  Ur en 

progressivistisk syn på lärande, föreslår hon att uppmuntra eleverna att konstruera sin egen 

kunskap genom äkta kommunikation. 

Sambandet mellan kommunikation, flerstämmighet och litteratur är dubbelt: 

genom litteraturläsning får läsaren kommunicera med texten och med andra om texten. 

Att det kan finnas svårigheter kan man inte förneka. I sin uppsats om 

litteraturläsning på franska, går Siri Larsson igenom dessa svårigheter

9

. Forskarna har skilda 

åsikter om hur avgörande svårigheterna vid litteraturläsning på främmande språk är. Enligt 

                                                             

7

 Se avsnittet: 5-Det som kan underlätta litteraturläsning på främmande språk. 

8

 Bo Lundahl betonar : ”Svenska ungdomar möter avsevärt större mängder engelska utanför skolan än under 

lektionstid.” (LUNDAHL 1998, s.12). 

9

 Siri Larsson, Comment et pourquoi travailler avec des textes littéraires en classe de FLE ?, Uppsala 

Universitet, 2009. 
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Clarke (1980) och J. Devine (1987)

10

 är det nödvändigt att ha utvecklade förmågor i det 

främmande språket man ska läsa i. Risken är annars att man mest använder en svag läsares 

lässtrategier och därigenom förhindrar att till fullo dra nytta av läsningen. Det perspektivet kan 

relateras till Ulrika Tornbergs kritiska analys av kursplanerna i anslutning till Lpo94: att 

färdigheterna måste gå före kommunikationen. Devine påpekar dock att man lär sig språket 

genom att läsa, inte för att läsa, vilket belyser det dilemma hon befinner sig i. Problemet är svårt 

att hantera och man förstår att det är framförallt en fråga om nyanser.  

Några forskare, bland annat Groebel (1980), menar att läsförmågan på 

modersmålet är viktigare än språkförmågan vid läsning och förståelse av en text på främmande 

språk

11

. Elley (1984) anser att det finns en växelverkan mellan läsförmågan och språkförmågan på 

främmande språk och att språkförmågan kan öka genom läsning samt att läsförmåga blir 

effektivare i takt med språkets utveckling

12

. 

Bo Lundahl, i sin studie om att läsa på främmande språk, presenterar olika 

läsmodeller och vad det innebär för läsundervisning:  

*I en bottom up-läsning utgår man från textens minsta delar. Basfärdigheter och 

baskunskaper om språket betonas som grund till förståelse. Böckerna klassificeras i samband 

med deras svårighetsgrad. Man fokuserar på de mindre språkenheterna för att gå, stegvis och 

långtsamt, till helheten.  

”Uttalet av enskilda fonem betonas, likson ordinlärningen. Den grammatiska inlärningstakten är 

försiktig. Språket byggs upp bit för bit. Förståelsen av en text måste vara exakt, vilket vanligen leder till att det mesta 

översätts.” (LUNDAHL 1998, s.20). 

*I en top down-läsning har man ett helhetsperspektiv. Meningsskapandet står i 

fokus. Bakgrundskunskaper utgör utgångspunkten. Förförståelsen och förutsägelseförmågan 

anses vara avgörande vid läsning av texter på främmande språk.  

”Eleverna ges en försmak av textinnehållet eller också försöker läraren fastställa vad eleverna redan 

vet om det ämne som kommer att behandlas.” (LUNDAHL 1998, s.20). 

*I interaktiva modeller blandar man bottom up-läsning och top down-läsning: 

”Enligt interaktiva modeller behöver elever både träna upp sin fonemkänsla och aktivera sina 

bakgrundskunskaper, både arbeta med en texts detaljer och läsa med inriktning mot en övergripande förståelse. I 

själva verket växlar vi hela tiden mellan de båda typerna av läsningar.” (LUNDAHL 1998, s.20). 

Bo Lundahl poängterar att svåra texter tenderar att tvinga eleverna till bottom up-

läsning men att läraren kan vägleda de till den lämpligaste läsningen i samband med textens 

natur. Ju längre texten är, desto lämpligare är det att använda en top down-läsning.  

                                                             

10

 Se LARSSON 2009, s.8. 

11

 Se LUNDAHL 1998, s.27. 

12

 Se LUNDAHL 1998, s.27. 
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Att läsa litteratur på främmande språk tycks vara en utmaning. Det kan också 

relateras till en större insats: svenska elevers läs- och skrivfärdigheter på svenska. 

”Samtidigt hör vi alarmerande rapporter från många håll om sämre läsvanor och stora brister i 

elevernas läs- och skrivfärdigheter. Flera undersökningar pekar på att Sverige här håller på att tappa mark och förlora 

sin tidigare så starka ställning internationellt. T.ex. visar resultaten från OEC:s senaste läsfärdighetstest (PISA-

studien) att svenska 15-åringars förmåga att ta till sig och korrekt uppfatta innehållet i icke-litterära texter har 

försämrats och att den vikande tendensen är konstant sedan år 2000.” (LAGERWALL 2009, s.345). 

Läs- och skrivsvårigheter på svenska kan uppfattas som förutsättning till ännu 

större svårigheter vid läsning av litterära texter på främmande språk. Emellertid kan man se 

problemet ur ett globalt perspektiv och anse att läs- och skrivförmågor bör utvecklas i alla språk. 

 

5- Det som kan underlätta litteraturläsning på främmande språk 

 

Att läsa en litterär bok på främmande språk är detsamma som att befinna sig i det 

som Vygotskij

13

 kallar för utvecklingszon: det gäller att utgå från det man redan kan till det man vill 

lära sig. På vägen ditt kan man få stöd. Bo Lundahl talar om stödstrukturer. Han föreslår, bland 

annat, att aktivera elevernas förförståelse, kombinera läs- och hörförståelse, arbeta gruppvis vid 

läsning, använda böcker med illustrationer, fokusera på helheten, ge vägledande uppgifter, 

använda svensk översättning och, eventuellt, ordlista i början. Bo Lundahl menar att 

stödstrukturer bör uppmuntra eleverna att fortsätta läsa på egen hand. 

”Stödstrukturer måste därför se olika ut och anpassas till olika elevers behov. Ett lämpligt stöd 

innebär en rimlig utmaning.” (LUNDAHL 1998, s.43). 

Sonia Lagerwall, i sin studie om att använda bilder vid läsning av litterära texter på 

franska på Högskolenivå, har undersökt två komplementära funktioner av bildkonst i litteratur: 

främja språkstudenternas förmåga att förstå texternas lingvistiska och referentiella dimensioner, 

samt den litteraturestetiska dimensionen (LAGERWALL 2009, s.348). Hon betonar att 

illustrationer underlättar läsarens språkliga tillägnelse av litterära texter, bidrar till att hantera 

texten från ett helhetsperspektiv samt att bygga en förförståelse av innehållet. Bilderna 

understryker textens konstdimension vilket främjar bemötandet av den Andre. 

Angela Marx Åberg har studerat läsuppgifters roll vid läsning av litterära texter i 

språkundervisning. Hon poängterar dilemman mellan läsupplevelse och läsuppgifter.  

”Är det uppgiften som är det viktiga eller är uppgiften en hjälp att nå ett annat mål? Vad är det 

överordnade elementet i undervisningen? Uppgiften som medel att nå ett mål kan vara en stödstruktur för att klara 

av något svårt […]. När å andra sidan läsuppgiften i sig blir det som undervisningen går ut på och man är ”färdig” 

när man har löst uppgiften och inte tar eller får möjligheten att fördjupa sig i texten, då är läsuppgiften mer en 

                                                             

13

 Se LUNDAHL 1998, s.42. 
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begränsning som stänger inne möjligheter till lärande, till självständighet och till läsupplevelser.” (MARX ÅBERG 

2009, s.92). 

Läraren bör alltså tydliggöra vad som utgör målet i aktiviteterna kring 

litteraturläsning. Är syftet att främja läsupplevelser hos eleverna? I så fall bör uppgifterna 

betraktas endast som stöd.  

 

6- Sammanfattning 

 

Vid planering av studien om Le Petit Prince har jag försökt att harmonisera de 

nationella kurplanerna och den aktuella forskningens förslagen. Följande begrepp har används 

som grund: kommunikation, mellanrum, flerstämmighet, autentiska frågor och oförutsägbara 

svar, meningsskapande utifrån olikhet. Några mer presenterande och essentialistiska 

komponenter ingår också i planeringen.  

 

 

 

II-METOD 

 

1- Initialprojekt och forskningsetik 

 

Projektet var att undersöka elevernas lärande, uppfattning och upplevelser samt att 

fundera på lärarens förhållningssätt vid litteraturbaserad språkundervisning: 

1-Att planera, genomföra och utvärdera en verksamhet för en nionde klass som 

harmoniserar de nationella målen i Moderna språk och studien av en litterär bok på 

franska. 

2-Att undersöka elevernas förutsättningar, reaktioner, upplevelser. 

 

Projektet presenterades till skolans rektor, utvecklingspedagog och lärare i franska 

för att få deras tillstånd. 

Forskningspersonerna, som också var mina elever under perioden då 

undervisningsverksamhet pågick, var i beroendeförhållande med mig. För att uppfylla alla 

forskningsetiska krav vände jag mig till Etiska nämnden vid Högskolan Dalarna innan 

undervisningsverksamhet började, som därefter granskade mitt forskningsprojekt. I beslutet 

föreslog man att jag skulle avstå från att intervjua eleverna. Forskningspersonerna skulle få fylla i 

enkäter anonymt, även för mig.  

De forskningsetiska kraven uppfylls på följande sätt. Eleverna har informerats om 

projektet muntligt och via informationsbrev (se bilaga). De informerades om undersökningens 

syfte, vad deltagandet i forskningen innebär, att deltagandet är frivilligt och anonymt och att de 
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kan avbryta deltagandet när som helst. Trots att alla var över 15 år, fick även deras föräldrar ett 

informationsbrev (se bilaga). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att en annan person än 

mig delade ut enkäterna och var närvarande i klassrummet när de frivilliga deltagandena fyllde i 

dessa. Elevernas namn syns inte på enkäterna, utan en bokstavskod har används för att 

möjliggöra uppföljning från en enkät till en annan. Bokstavskoder har bytts i uppsatsen för att 

utplåna alla spår. Elevernas kön syns inte heller på enkäterna eftersom en sådan information var 

ett hot mot anonymitet, då gruppen var så liten och bestod av två pojkar och fem flickor. I själva 

uppsatsen skyddas anonymitet genom det gjorts omöjligt för utomstående att identifiera vare sig 

skola eller elever. Allt material som har samlats in har enbart använts till den här uppsatsen och 

inte till andra ändamål. 

 

2- Val av metod 

 

Aktionsforskningsmetoden har valts för att genomföra forskningen. 

Aktionsforskning innebär ”att forskaren deltar i den process som undersöks.” (JOHANSSON 

1996, s.17). Forskaren är alltså en av de aktörerna i forskningen och kan revidera sin metodik 

under processen i samband med utvärderingar. Denna uppläggning har både fördelar och 

nackdelar: 

”Fördelen med denna uppläggning är att den är praktisk och inriktad på problemlösning, en 

nackdel är att det är tveksamt i vad mån de vunna erfarenheterna kan generaliseras och att det kan vara svårt att 

identifiera vad det var i processen som skapade de resultat man fick.” (JOHANSSON 1996, s.17). 

 

Uppläggningen uppfattas både som en kartläggande undersökning och ett försök 

med utvärdering. Undersökningen kommer att bidra till att kartlägga elevernas läsvanor och 

läsförmågor. Att genomföra en undervisning som grundar sig på främmande litteratur är inte 

vanligt i moderna språk och var helt nytt för forskningspersonerna. Undervisningen är alltså en 

förändring vars utfall utvärderas. 

  

 Studien, som genomförts i enbart en skola, är framförallt kvalitativ. Intervju anses 

vara det lämpligaste sättet att samla material vid kvalitativa studier, medan enkät är en bra metod 

för att samla basfakta och som komplement till intervjuer

14

. Eftersom det inte var möjligt att 

intervjua eleverna, fick jag bygga enkäterna så att de skulle ge intervjuliknande svar, detta genom 

att bland annat ställa öppna frågor. Jag försökte undvika svårtolkade frågor. 

 

3- Undersökningsgrupp 

 

Undersökningen genomfördes i en F-9 grundskola av cirka 340 elever, på landet i 

Mellansverige. Undervisningen inriktade sig till en grupp av sju elever som går den nionde 

klassen och som läser franska som moderna språk. Eleverna hade läst franska i nästan 3 år 

(årskurser 7, 8 och 9) vid undersökningen eftersom den ägde rum i slutet av vårterminen. De var 

vana vid användning av läromedel och hade aldrig läst litteratur på franska tidigare: detta var 

                                                             

14

 Se JOHANSSON 1996, s.22-23. 
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alltså helt nytt för dem. Fem av de sju eleverna deltog i enkätundersökningen. Dessutom valde 

en till elev att delta i Enkät 3. För att skydda anonymitet, togs inte genusperspektivet med i 

beräkningen, då gruppen var liten och bestod av fem flickor och två pojkar.  

 

4- Tillförlitlighet 

 

Studien, som är baserad på ett fåtal elever, är kvalitativ. Den ger alltså inte en 

helhetsbild av förutsättningarna, möjligheterna och svårigheterna vid läsning av litterära böcker 

på franska på grundskola senare år i Sverige. Det skulle vara lärorikt att forska vidare i andra 

skolor för att få en bredare bild. 

Att undersöka elevernas upplevelser utan intervjuer och endast genom enkäter kan 

ha påverkat resultatet en aning. Intervjuer möjliggör spontanitet, tydliggöranden, reviderande 

frågor och utvecklande diskussion. Å andra sidan, kan enkäterna och anonymitet främja 

autenticitet. Dessutom kunde elevernas upplevelser delvis observeras under lektionerna. Såväl 

enkäterna som själva undervisningssituationen och utvärderingarna har gett en bra insikt om 

elevernas lärande. 

 

5- Presentation av boken : Le Petit Prince av Antoine de Saint-Exupéry 

 

Le Petit Prince är, än idag, mycket populär i Frankrike och i andra länder. Den riktar 

sig både till barn och vuxna. Ett av bokens kännetecken är att den innehåller författarens egna 

illustrationer. I Frankrike kan man höra boken redan på förskolan och läsa den i grundskolan 

tidigare år. I andra länder kan Le Petit Prince läsas på modersmål eller på franska. I Sverige har 

flera elever (grundskola senare år eller gymnasium) från olika generationer läst valda delar av 

boken under lektionerna i franska. Det tycks dock ha varit vanligare förut än idag. 

Antoine de Saint-Exupéry var både författare och civilflygare och, under andra 

världskriget, var han med i befrielsearmén. Han föddes 1900 och försvann i samband med en 

flygning 1944. Hans böcker (romaner, noveller, berättelser) är oftast relaterade till flygvärlden 

och innehåller reflektioner om människors natur (egenskaper) i ett samhälle som kännetecknas 

av tekniskt utveckling. 

Le Petit Prince är en berättelse som utgavs 1943. Berättaren är en pilot som har 

tvingats landa med sitt plan i Sahara. Medan han förbereder sig för en svår lagning, ensam i 

öknen, hör han ett litet barns röst som säger: ”S’il vous plaît… Dessine-moi un mouton!” (Snälla, rita 

ett får åt mig). Så dyker Lille prinsen upp i pilotens liv. Han kommer från en annan planet och har 

besökt flera planeter innan han kom till jorden. De personer och djur han träffar under resan 

väcker hos honom en kritisk syn på människorna. Berättelsen kan tolkas som en initiation /ett 

invigningsresa från barndomen till vuxenliv.   

Varför Le Petit Prince? 

Le Petit Prince är boken som har valts för att genomföra 

undervisningsverksamheten. Med tanke på tidsomfång (både vad det gäller förberedelse och 

genomförande) och den kollektiva dimensionen av projektet, var det praktiskt omöjligt att 
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grunda undervisningen på flera litterära böcker. Le Petit Prince har egenskaper som anses vara 

relevanta för att forska om litteraturläsning på franska i grundskolans senare år. Boken omfattar 

cirka 84 sidor och är uppbyggd med 27 korta kapitel. Texten är invävd med författarens egna 

illustrationer och innehåller många dialoger, ofta baserad på ett meningssökande förhållningssätt. 

Till exempel i kapitel XV frågar Lille prinsen: ”Qu’est-ce qu’un géographe?” (Vad är en geograf?) och 

får följande svar:  ”C’est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les 

déserts.”  (Det är en vetenskapsman som vet var hav, floder, städer, berg och öknar finns). I boken finns 

dessutom upprepade situationer, så som Lille prinsen besök på olika planeter. Boken innehåller 

dock mer komplexa ord och meningar, och vissa tempus, så som le passé simple, som eleverna inte 

lär sig på grundskolan. Dessutom kan texten tolkas på olika sätt då den har en poetisk och 

filosofisk dimension. Sammanfattningsvis kan man säga att Le Petit Prince har kännetecken som 

kan både uppmuntra och utmana läsning, förståelse och reflektion. 

 

6- Presentation av undervisningsmaterial 

 

A- Tidsomfång 

 Tanken var att genomföra undervisningsverksamheten under tre veckor (veckorna 

18, 19 och 20), med några reservdagar den fjärde veckan. Eleverna hade fyra lektioner i franska 

per vecka: två à 45 minuter och två à 50 minuter. På grund av röd dag försvann en sekvens vecka 

19. Planeringen omfattade 12 lektioner, inklusive tid för att fylla i enkäterna. 

B- Valda delar av boken 

Med tanke på undersökningens begränsade tidsomfång, var det inte möjligt att läsa 

hela boken. Fem kapitel i början av boken (I, II, III, IV och VI) valdes därför ut för att belysa 

berättarens förhållningssätt och hur han träffar Lille prinsen, samt dessa två huvudpersoners 

egenskaper. Vidare lästes kapitlen X, XI, XII, XIII, XIV och XV: de berättar Lille prinsens resa 

från en planet till en annan. De är uppbyggda på samma sätt och är oberoende av varandra. 

Kapitlen XVI och XXI handlar om möte med två djur: en orm och en räv och avspeglar bland 

annat likgiltighet / kallsinnighet / cynismen och des motsats: vänskapen. Kapitel XXVI berättar 

om hur Lille prinsen slutligen lämnar jorden.   

C- Planering 

Det var meningen att harmonisera undervisningsverksamhet och de nationella 

kursplanerna i Moderna språk, samt att ta med i beräkningen den aktuella forskningen i 

språkdidaktik och i allmän didaktik. Detta kan dock uppfattas som en utmaning eftersom de 

ibland avspeglar skilda åsikter. 

I bilagor finns planeringen och betygskriterierna relaterade till projektet: En studie 

om Le Petit Prince av Antoine de Saint-Exupéry. Eleverna fick dessa i början av 

undervisningsverksamheten. De olika arbetsbladen (1 till 5) finns också som bilagor. Som jag 

förklarade i presentationen av metod ovanför, är undervisning och forskning invävda. Detta 
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innebär att det som var planerat i början har förändrats under tiden då undervisningen 

genomfördes. Förändringarna samt anledningen till dessa förklaras i resultatdelen.  

I planeringen ingår en inledningspresentation om hela projektet, författaren och 

boken Le Petit Prince, med stöd av en egen producerad illustration av boken. 

 

*Undervisningen har fyra huvudmål: 

 1-Att främja kommunikation här och nu; kommunikation läsaren-texten, 

kommunikation eleverna emellan, kommunikation läraren-eleverna, skriftligt och muntligt. 

 2-Att ge insikt av bildernas- och textens konstnärliga dimension; boken som en 

fasett av den franska kulturen. 

 3-Att medvetandegöra hur den egna språkinlärningen går till och hur man kan 

främja den, vid en undervisningsverksamhet baserad på litteratur. 

 4-Att stimulera en affektiv utveckling, inriktad på känslor. 

   

*Planeringen består av 3 huvudmomenten: 

Dessa tre huvudmoment överlappar dock varandra.  

 1-Inläsning  

Tanke var att ägna en relativ stor del av klassrumstiden åt läsning. Anledningen till 

detta är att eleverna aldrig hade läst litteratur på franska tidigare, vilket för dem innebar ett helt 

nytt förhållningssätt som skulle kräva vägledning. Att be dem att läsa hemma var otänkbart. Det 

var dessutom meningen att undersöka hur inläsning går till genom, bland annat, observationer. 

Eleverna skulle få prova olika sätt att läsa. De fyra sekvenserna av vecka 18 och de två sista 

sekvenserna av vecka 20 skulle fokusera på läsning, dock med lite läsuppgifter och diskussion.  

Arbetsbladen 1 och 2 är relaterade till inläsning av kapitlen I, II, III, IV och VI 

som var tänkt till att äga rum första veckan (se bilagor). De är genomtänkta för att vara 

stödstrukturer

15

. De innehåller frågor med facitliknande svar (Arbetsblad 1: frågor 1 till 6. 

Arbetsblad 2: frågor 1 till 4) som kan relateras till fakta- och förståelsenivåer och som syftar till 

att bekräfta förståelse eller främja den. Det var alltså meningen att skapa trygghet hos eleverna. 

Det finns också autentiska frågor med oförutsägbara svar, så som att välja ord och mening som 

eleven själv anser vara nyckelord och nyckelmening. Det finns frågor som kräver analys och 

möjliggör nyanserade svar. I arbetsbladen står enkla frågor på franska och mer komplexa frågor 

på svenska. Gemensamma stunder skulle äga rum efter arbetet med varje arbetsblad för att 

möjliggöra det mellanrum som definierats av Ulrika Tornberg.  

                                                             

15

 Se LUNDAHL 1998, s.43. 
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 2-Grupparbete 

 I grupparbetet skulle ingå inläsning av två valda kapitel bland kapitlen X, XI, XII, 

XIII, XIV och XV som handlar om Lille prinsens besökande av olika små planeter. Dessa 6 

kapitlen är uppbyggda på samma sätt: Lille prinsen möter den enda boende på planeten och 

diskuterar med den. Tanken var att gruppindelning skulle se ut så: tre grupper av två/tre elever, 

varje grupp läser två kapitel som motsvarar totalt cirka 5 sidor text. Eleverna skulle skapa mening 

tillsammans och skriva en resumé till varje kapitel. Arbetsblad 3 ger en mall som kan användas 

som stöd. Sedan skulle de förbereda sig till en muntlig redovisning för att ge de andra insikt om 

kapitlens innehåll, på franska. Eleverna skulle få fundera på allt som kan underlätta 

kommunikation, bland annat bilder, nyckelord, kroppsspråk, med mera. De lyssnande eleverna 

skulle anteckna det de förstår. Arbetsblad 5 kan användas som stöd för att främja en 

tydliggörande kommunikation. 

 3-Att producera ett eget kapitel 

 Tanken var att eleverna skulle skriva på franska ett till kapitel med tema: Le Petit 

Prince besöker en till planet. De skulle också illustrera texten. Bildsekvensen syftar till att ge 

inspiration, bidra till meningskapande och främja kommunikation. Arbetsblad 3, texten Le Petit 

Prince och ordboken kan används som stöd för att skriva texten. Tanken var att eleverna också 

skulle få be läraren att hjälpa dem. Bildproduktionen skulle sedan presenteras i form av en 

utställning och varje elev skulle berätta muntligt om sitt eget bidrag till Lille prinsens resa. 

 

7- Enkäter, observationer och utvärdering 

 

Undersökningsmaterial samlas genom enkäter, observationer och utvärdering. 

Tanken var att de frivilliga deltagande i forskningen skulle fylla i tre enkäter

16

. Den 

första, som skulle fyllas i före undervisningsverksamhetens start, syftar till att kartlägga elevernas 

hantering av litteratur i övrigt och på främmande språk, samt deras förhållningssätt till läsning av 

texter på främmande språk. I enkät 1 skulle också undersökas vad eleverna tycker om franska 

och varför de valde det moderna språket. I enkät 2, som skulle delas ut i mitten av 

undervisningsperioden, skulle eleverna berätta hur de upplever studiet av Le Petit Prince hittills, 

hur de hanterar de olika inläsningsmetoder och vad de anser kan bidra till att förbättra 

inläsningen. Enkät 3 skulle äga rum i slutet av perioden. Eleverna skulle uttrycka deras 

upplevelser och lärande i samband med projektet Le Petit Prince besöker en till planet. De skulle 

också bedöma deras utveckling inom de tre kursplanernas huvudmål: den kommunikativa 

förmågan, den interkulturella kompetensen och medvetenheten om hur språkinlärningen går till. 

De skulle fundera på hur man kan göra för att utveckla en slags självständighet vid inläsning av 

böcker på franska, samt på vad de tycker om att läsa litteratur i allmänhet och på franska. 
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 Se bilagor. 
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Under undervisningens gång skulle jag observera elevernas reaktioner, attityder, 

beteende och lärande, vilket skulle kompletteras med utvärdering av elevernas utveckling och av 

undervisningsverksamhet (lärarens utvärdering och elevernas självutvärdering).  

 

 

 

III-RESULTAT 

 

 Resultat delen består av tre huvudavsnitt: undervisningsverksamheten, enkäterna 

och utvärdering - syntes. 

 

1- Undervisningsverksamheten 

 

A- Planering som den blev 

 Planeringen var genomtänkt för 12 lektioner, plus två reservdagar. Trots dessa två 

reservdagar, gick det inte att hålla planeringen. Undervisningen pågick under totalt 14 lektioner, 

inklusive tid för att fylla i enkäterna. Elevernas frånvaro har påverkat undervisningen och 

studien. Under endast 2 sekvenser av 14 var alla de 7 eleverna närvarande. Under övriga 

sekvenserna var det minst en elev, ibland upp till 3 elever frånvarande. Alla elever har missat 

minst en sekvens; 2 elever har missat 6 sekvenser av 14. Frånvaro har negativa konsekvenser 

både individuellt och kollektivt, bland annat ledde detta nödvändigtvis till att förändra 

planeringen. Dessutom krävde vissa aktiviteter mer tid än det som var tänkt då eleverna saknade 

rutiner vid läsning av litterära texter på franska och inte heller var vana vid att skriva egna texter 

på franska. Några delar av planeringen avskaffades: inläsning av kapitlen XVI, XXI och XXVI, 

syntes av alla inlästa kapitlen (arbetsblad 4) och diskussion (arbetsblad 5). Det gäller alltså att inte 

vara för ambitiös och att ta kontingens med i beräkningen. 

B- Genomförande 

-Inledning: Eleverna får information on projektet, om boken Le Petit Prince och författaren. De 

kan titta på boken och en illustration av boken som jag gjorde(se bilaga). Inledning stunden 

syftar bland annat i att aktivera elevernas förförståelse. 

-Lektion 1: De elever som vill fyller i enkät 1. Sedan läser de kapitlen I och II, utan förklaringar, 

stöd, ordbok. Det tar cirka 10 – 15 minuter. Alla läser flitigt. Jag frågar de hur det gick, om det 

var svårt. De svarar att det var svårt och att de nästan inte förstår någonting. Jag frågar om de 

har fått en helhetsbild. De nämner fyra begrepp: mouton (får), éléphant, serpent (orm) et désert (öken). 



 

24 

 

Jag frågar dem hur många huvudpersoner som finns i texten. De har svårt att svara men säger till 

slut att det finns två huvudpersoner.  

-Lektion 2: Eleverna fyller i arbetsblad 1. De får arbeta gruppvis. Sedan går vi igenom de sex 

första frågorna tillsammans. Inga särskilda svårigheter uppstår. Arbetsbladet fungerar som 

bekräftelse av förståelse eller främjar den. De får göra frågorna 7 och 8 som läxor.  

-Lektion 3: Gemensam diskussion om vilka ord de anser vara nyckelord i kapitlen I och II. Varje 

elev kommer med egna nyckelord. Vid inläsning av kapitlen III, IV och VI, byter jag metod. 

Eleverna får först en resumé av texten på svenska. De får använda arbetsblad 2 och ordboken 

som stöd. Jag observerar att eleverna direkt fokuserar på arbetsbladet och försöker fylla i det. De 

läser målinriktat, men målet för dem är inte att läsa utan att fylla i arbetsbladet. Att ha flera 

aktiviteter samtidigt påverkar deras koncentration dåligt. Det verkar som om de inte har läst hela 

texten. De får som läxa att göra klart arbetsblad 2. 

-Lektion 4: Grupparbetet börjar, med tre olika grupper (blå, grön, gul). Eleverna får nu läsa två 

valda kapitel med stöd av ordboken och läraren, i syftet att skriva en resumé. Grupp blå arbetar 

självständigt; bestämmer att vara i korridoren. Grupp grön visar vilja att arbeta men har svårighet 

att samarbeta. De arbetar självständiga. Grupp gul har svårt att sätta sig i arbete och behöver mer 

uppmuntran.  

-Lektion 5: Grupparbetet fortsätter. Grupp gul har svårt att komma igång. De försöker skriva 

resumén utan att läsa kapitlen. De har svårt att söka ord i ordboken. De frågar mig inte mycket. 

En elev skriver när den får färdiga svar av mig. Grupp blå arbetar fortfarande självständigt och 

flitigt. De söker alla nya ord i ordboken och fokuserar på detaljer. Grupp grön består av en elev 

den dagen. Den arbetar självständigt och har ett helhetsperspektiv.  

-Lektion 6: Eleverna är försenade den dagen och kommer en efter en annan. Grupparbetet 

fortsätter. 

-Lektion 7: Eleverna får en interaktiv presentation av vad kommunikation innebär. Detta för att 

hjälpa dem reflektera över kommunikationens olika ansikten: med stoffet (texten), inom 

grupparbete, med andra elever vid presentation av resumén. Grupparbete fortsätter. Eleverna får 

som läxa att repetera 10 av de 12 ord de själva har valt som nyckelord från kapitlen I, II, III, IV 

och VI. 

-Lektion 8: Den muntliga redovisningen börjar. Eleverna har fått insikt i hur man finner medel 

för att underlätta kommunikation och att det är lika viktigt att lyssna som att redovisa. Medan en 

grupp redovisar, antecknar en annan grupp. Grupp grön gör sin presentation och försöker 

underlätta kommunikationen genom att använda kroppsspråk, översätta nyckelord. Grupp blå 

lyssnar och antecknar. Grupp gul gör sedan sin presentation. En av de tre eleverna vill inte alls 

tala. Grupp grön lyssnar och antecknar. Grupp blå förklarar sedan att den inte vill göra sin 

presentation inför de andra utan bara inför mig efter lektionens slut. Grupp gul får alltså igen 

chans att lyssna och anteckna en redovisning på franska. 

-Lektion 9: Inledning av tema: Att producera ett eget kapitel. Syftet med inledningen är att 

medvetandegöra eleverna om hur språkinlärningen går till, och hur man kan tillgodogöra sig 
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kunskaper genom bland annat att själv skriva en text. Eleverna får reflektera över vilka strategier 

som kan användas för att skriva en text på franska. De flesta eleverna börjar och arbetar flitigt. 

Några elever har svårt att sätta igång i arbetet trots uppmuntran och när slutet av sekvensen 

närmar sig är det nästan igenting gjort. Eleverna får hjälp av mig för att formulera rätt, hitta 

några utryck… Till följande dag får de skriva färdigt minst 60 ord av kapitlet på franska. 

-Lektion 10: Eleverna som vill fyller i enkät 2. Eleverna börjar med bildsekvensen. De flesta 

satsar på bilden. Några (två stycken) som hade svårt att arbeta med texten visar stor intresse och 

engagemang med illustration. En elev som hade svårt med texten har också svårt med bild och 

engagerar sig inte trots uppmuntran. En elev bestämmer att fokusera på texten i första hand och 

ritar inte alls. 

-Lektion 11: Tre elever är frånvarande. De andra fortsätter flitigt med text eller illustration.  

-Lektion 12: Eleverna gör klar text och illustration. 

-Lektion 13: Eleverna står och tittar på utställningen. Varje elev kommenterar muntligt sin bild 

och berättelse. De flesta gör det på svenska och lite på franska. En elev gör det helt på franska. 

Eleverna som vill fyller i enkät 3.  

-Lektion 14: Vi går igenom arbetsblad 2 tillsammans och diskuterar. Eleverna får individuell 

utvärdering av hela studien om Le Petit Prince där elevens starka sidor lyfts fram samtidigt som det 

som bör utvecklas belyses, utifrån betygskriterierna för studien och de nationella 

betygskriterierna. Då elevernas prestationer under studien inte skulle påverka (negativt) deras 

slutbetyg i franska, bestämde jag att inte sätta betyg för studien. 

 

C- Utvärdering utifrån klassrumsobservationer 

*Engagemang: Att studera en litterär text som Le Petit Prince var helt nytt och de 

upplevde det som ganska svårt. Eleverna reagerade olika inför utmaningen och man kan 

poängtera att det inte finns något särkilt samband mellan deras reaktioner och deras tidigare 

förmågor och betyg i franska. Två elever visade engagemang och intresse inför alla momenten av 

studien utan undantag. En elev arbetade flitigt vid alla momenten, med undantag för den 

muntliga redovisningen. En elev arbetade flitigt när den var närvarande, men missade 6 lektioner 

av 14. Den ville inte redovisa muntligt inför de andra. En elev ville inte engagera sig i studien och 

visade ointresse inför alla moment av studien, men deltog i de flesta aktiviteter förutom den 

muntliga redovisningen. Två elever, varav en missade 6 lektioner, hade svårt att engagera sig i 

studien tills bildsekvensen ägde rum; den stimulerade deras kreativa förmåga och därmed 

skrivandet av eget text på franska. Dessa två elever visade intresse och förmåga i muntlig 

kommunikation. 

*Att läsa på franska: utvärdering av inläsning presenteras ovanför i avsnittet 

Genomförande och nedan i avsnittet Enkäter. 
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*Att skriva på franska: Alla elever skrev en hel berättelse på franska, med cirka 

100/150 ord. De använde olika strategier som var mer eller mindre effektiva. En elev skrev hela 

texten på svenska först och översatte sedan ord för ord till franska vilket ofta ledde till icke 

idiomatiska formuleringar och även nonsens. Eleven var sedan frånvarande tills slutet av 

undervisningsverksamheten och fick därför ingen chans att reflektera över sin strategi och 

förbättra sin text. En elev skrev sin text hemma vilket gjorde det svårt att bedöma strategin. 

Eleven tycks ha använt boken Le Petit Prince som stöd vilket belyser en strävan till stil- och 

idiomatisks förståelse. Eleven har även återanvänt le passé simple som är ett svårt och litterärt 

tempus (kännetecken av berättelse på franska) som inte läses på grundskolenivå. Ytterligare en 

elev skrev sin text hemma då den ofta var frånvarande och föredrog att satsa på illustrationen när 

den var i skolan. De andra eleverna skrev direkt på franska. En elev använde ordboken ganska 

mycket och frågade mig om idiomatiska formuleringar. En annan elev använde ordboken lite 

och har inte bet om hjälp. En elev, som hade svårt att börja, uttryckte flera idéer på svenska 

muntligt och bad om hjälp för att formulera det på franska. Den skrev också några meningar 

själv. En annan elev behövde mycket uppmuntran för att komma på idéer och formulera dem. Så 

småningom började eleven skriva och gjorde texten färdig hemma. Att använda ordboken var 

inte själklart för de flesta eleverna, inte heller att använda själva boken Le Petit Prince. Alla elever 

fick tips för att omformulera deras text på perfekt franska, under skrivprocessen eller efter.  

*Bild och inspiration: Eleverna har reagerat olika inför bild projektet. Tre elever 

har illustrerat den egna texten lika flitigt som de skrev själva texten. En av dessa tre elever var 

dock helt frånvarande efter bild sekvensen och kunde därför inte göra färdigt sin illustration. En 

elev bestämde sig för att fortsätta satsa på texten som den tolkade som viktigast. Eleven gjorde 

dock en illustration hemma, men utan färger.  En elev hade lika tråkigt med texten som med 

bilden och tycktes uppleva allt som ett tvång. För två elever var bildsekvensen tydligt en positiv 

upplevelse som bidragit till inspiration och textproduktion. De sju illustrationerna finns som 

bilagor. 

*Sju nya kapitel till Le Petit Prince: Eleverna har alltså lagt till sju nya kapitel till 

boken. I deras berättelser besöker Lilla prinsen en nyfiken björn och sex personer: en bagare och 

en pizzabagare som både blir glada att få Lilla prinsen som gäst, en bonde med får vars ull 

producerar moln, en polis som endast pratar om regler, en sångare som blir glad att få en 

lyssnare, och en vacker, ung tjej som har väntat på kärleken för länge och blir kär i Lilla prinsen. 

Ur ett genus perspektiv, kan man poängtera att boken Le Petit Prince präglas av maskulinitet; Lilla 

prinsen möter endast maskulina personer eller djur, förutom blomman som är helt feminin. 

Eleverna tycks ha reproducerat det särdrag, förutom en elev som valde att presentera en kvinna. 

 

2- Enkäter 

 

Enkäternas mall finns i bilagor. Som redan sagt i avsnittet metod, deltog fem elever 

i enkäterna och en till elev deltog i endast enkät 3. Här kommer jag att presentera resultatet 

temas vis (dvs. vad är det som uppstår från enkät 1, enkät 2 och enkät 3). I bilagor finns också en 

presentation av resultat elevs vis (dvs. uppföljning av eleven från en enkät till en annan). 
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A- Enkät 1 

Enkät 1 delades ut förre undervisningsverksamhets start. 

-Till frågan 1, om att läsa litteratur i övrigt, svarade två elever att de inte tycker om det därför att 

det är ”svårt, tråkigt”, ”lång tråkigt”. En elev läser endast för skolans skull och den andra kan läsa 

för sig själv endast om det är på svenska. De tre andra eleverna svarade att de tycker om att läsa 

litteratur, att ”det är kul”, ”det är spännande och roligt” och ”det är bättre än att vara vid tv’n 

hela tiden”. De tre eleverna anser att de läser: en för sig själv, den andra för sig själv och för 

skolan, och den tredje endast för skolan. 

-Frågan 2, att läsa texter på främmande språk, syftar till att uppskatta preliminärt om eleverna är 

svaga läsare eller starka läsare

17

. Alla anser att de läser igenom hela texten för att få en helhetsbild 

vid läsningen av en text på främmande språk. Fyra elever anser att det inte är viktigt att förstå 

varje ord utan att det är helhetsförståelse som är viktigast. En femte elev anser dock att det är 

viktigt att förstå varje ord ”annars kan jag missa något viktigt i boken”. Eleverna förklarar att de 

kontrollerar om de har förstått texten genom att fråga en annan person eller titta i ordboken: 

”läraren eller en kompis”, ”nån som kan”, ”lexikon eller någon förälder”. En elev säger: ”jag 

märker väl om det smälter ihop med resten”. Och en elev har inte svarat på den delen. 

-Frågan 3, franska som moderna språk, syftar till att kartlägga elevernas förhållande till franska 

språket. Tre elever förklarar att de valde franska därför att det var kul, vars en säger dessutom att 

den fick åka till Paris med familjen. En till elev säger att ”franska skulle vara lättaste språket”. En 

elev har inte svarat på den delen. Två elever anser att de inte kommer att ha nytta av franska i 

framtiden, varav en dock säger att den kan använda språket på fritiden. Två elever förklarar att 

de kommer att använda språket på fritiden och till vidare studier. En elev säger att den kommer 

att använda språket på fritiden och yrkeslivet: ”jag kanske ska bo där”. De fem eleverna anser att 

franska är svårt, varav två säger att det är lätt samtidigt: ”det varierar. Ibland är det lite svårare 

och ibland lätt”. Två av de fem eleverna säger att franska är också spännande eller roligt. En av 

de fem eleverna anser att franska bara är svårt: ”Det mesta jag lär mig glömmer jag alltid bort 

efter en tid”. 

B- Enkät 2 

Enkät 2 delades ut i mitten av undervisningsverksamhet. 

-Till frågan 1, hur upplever du studien om Le Petit Prince, förklarar tre elever att det är tråkigt. 

En av de tre eleverna säger dessutom att det krångligt, och en andra att det känns meningslöst 

och att det är jättesvårt. En elev säger att: ”det är svårt för det mesta men vissa av grejerna är 

ganska kul att göra”. En femte elev säger: ”Jag tycker att det går bra. Det är roligt och man 

upplever läsglädje”. 

-Frågan 2, inläsning metoder, syftar till att kartlägga med vilken metod eleverna känner att de får 

den bästa förståelsen, lust att läsa vidare och läsglädje. Till de tre delfrågorna har fyra elever 
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 Se Carol Hosenfeld, ”Case Studies of Ninth Grade Readers” (1984), citerat i LARSSON 2009, s.7. 
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svarat att det var genom att läsa texten efter att de fick en resumé av läraren på svenska, med 

stöd av ordboken och arbetsblad. En annan elev har svarat likadant till de två första delfrågorna, 

men annorlunda till den sista om läsglädje då den ansåg att den upplevde mest läsglädje genom 

att läsa texten i syftet att skriva en resumé med stöd av ordboken och läraren. Till delfråga om 

eleverna kommer på någonting som skulle kunna göras för att förbättra inläsningen, svarar två 

elever att det skulle vara bra att få tillgång till textens översättning. En elev säger att det inte finns 

någonting som skulle kunna göras. Ytterligare en elev är tveksam och säger att det skulle vara bra 

att gå igenom texten noga. En annan elev tipsar att använda en lättare text och förklarar att 

texten ”är svår och konstig. Svårt med bara en ordbok, man fattar i alla fall inget”. 

-Frågan 3, om att läsa på franska och reflektera över texten Le Petit Prince, och om studien är en 

positiv utmaning, svarade alla elever olika. En elev skriver: ”Vet inte”. En elev skriver: ”nej”. En 

till elev är tveksam och säger: ”Nja lite kanske. Njaaa vet inte”. En annan elev förklarar: ”Jodå, 

men det hade kunnat vara en bättre bok. Ja, men inte med den här boken”. En elev svarar mer 

positivt: ”Ja det känner jag”. 

C- Enkät 3 

Enkät 3 delades ut efter undervisningsverksamhets slut. I enkät 3 deltog sex elever. 

-Frågan 1, om att skriva en egen text på franska. En elev upplever att det var tråkigt och att den 

inte lärde sig någonting. En till elev skriver att den har ”många svårigheter med franskan” men 

lärde sig ”några ord bara på franska”. De fyra övriga eleverna upplever positivt skrivandet av den 

egna texten på franska. En elev säger att det är ”kul fast det är svårt” och känner att den lärde sig 

”mycket. t. ex binda ihop ord”. En till elev säger att ”det var ganska kul” och lärde sig ”nya ord 

och nya sätt att skriva meningar”. En elev förklarar att ”det är lärorikt och oftast kul” och känner 

att den lärde sig ”några ord och användning av vissa ord i olika tempus”. Och en till elev skriver 

att ”det var roligt att fantisera lite” och lärde sig ”att skriva en riktig text. En berättelse, det har vi 

inte gjort förut”. 

-Frågan 2, om text och bild, syftar till att uppskatta elevernas förhållande till sambandet mellan 

text och bild. De sex eleverna anser att bilderna i boken Le Petit Prince bidrar till förståelse men 

förklarar det på olika sätt: ”man förstår väl lite mer”, ”det ger en helhetsbild”, ”ja, för de visar 

texten. Om man inte förstår kan man titta på dem”, ”bilderna kan säga mycket”, en elev säger 

även att ”det blir roligare; och i alla fall jag kom på mer till texten medan jag ritade för att bilder 

är lättare att förstå och utveckla”. Till delfrågan om bilderna bidrar till att möta textens 

konstdimension, säger två elever att de inte vet, och tre elever säger: ja. En till elev svarade på de 

två delfrågorna samtidigt: ”det blir roligare…”. Till delfrågan om det har varit inspirerande att 

skapa både text och bild, anser tre elever att det var inspirerande. En av dessa tre elever förklarar 

dessutom att ”det har jag väl men det var svårt” och en annan skriver: ”Det var roligt och jag 

använde min bild för att skriva texten”. En annan elev anser att det inte var inspirerande och 

förklarar: ”jag kan inte rita och det va tråkigt o skriva om det här”. Två elever känner att 

illustrationen inte var nödvändigt: ”Nej, det var bara för jag hade den uppgiften”, ”Det kunde ha 

räckt med texten kanske, bilden kändes mer som en kul grej”. 
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-Frågan 3 syftar till att kartlägga om eleverna anser att studien av Le Petit Prince har bidragit till att 

utveckla de tre huvudmål som finns i de nationella kursplanerna. Fem elever anser att de har 

utvecklat deras kommunikativa förmåga och en anser att den inte har utvecklat sin 

kommunikativa förmåga. Två elever anser att de har utvecklat sin interkulturella kompetens och 

fyra elever anser att de inte har utvecklat deras interkulturella kompetens. Fyra elever anser att de 

har utvecklat sin medvetenhet om hur språkinlärningen går till och två elever anser att de inte har 

utvecklat sin medvetenhet om hur språkinlärningen går till.  

-Till frågan 4, om hur eleverna tycker man skulle kunna göra för att utveckla en slag 

självständighet vid inläsning av böcker på franska, har endast tre elever svarat. En elev tipsar att 

”läraren läser högt”. En elev menar att boken var för svår och anser att ”man måste diskutera 

och få texten förklarad så man förstår. För om man får höra vad allt betyder så lär man det …..”. 

En annan elev tycker att ”det är bra när läraren läser först, sen diskutera och sen kan man få titta 

på texten själv”. 

-Till frågan 5, om vad eleverna tycker om litteratur i allmänhet och på franska efter studien om 

Le Petit Prince, har svarat fyra elever. En elev ”vet inte riktigt”. En elev skriver: ”riktigt tråkigt om 

man ska läsa själv och inte förstår. Helt okej om man går igenom texten först”. En elev tycker att 

det var ”ganska svårt… mycket nya ord”. En till elev förklarar att ”det verkar väldigt svårt. Men 

det är nog bara för att Le Petit Prince kanske var lite för svår för oss”.  

 

3- Utvärdering, syntes 

 

A- Hur anpassar sig studien av Le Petit Prince till de fyra huvudmål av 

undervisningsperioden? 

1-Att främja kommunikation här och nu; kommunikation läsaren-texten, 

kommunikation eleverna emellan, kommunikation läraren-eleverna, skriftligt och muntligt. 

Eleverna är inte vana i att föra autentisk kommunikation på franska under 

lektionstid, och detta gäller särskilt samtal eleverna emellan. De förblir i en betygslogik och 

bedömer, mer eller mindre, att kommunikation läraren-eleverna är viktigast. Denna 

kommunikation betraktas dessutom enligt det fråga-svar-bedömnings system. Under den 

muntliga redovisningen tog grupp grön med i beräkningen förslagen för att underlätta 

kommunikation vilket belyser möjligheterna av en sådan kommunikation. Gruppens försök 

präglades dock av osäkerhet vilket visar att eleverna behöver träning och uppmuntran på vägen 

till äkta kommunikation. Grupp blås beteende däremot belyser typiskt hur eleverna bedömer 

kommunikation läraren-eleverna som viktigast då de inte ville redovisa inför andra elever utan 

enbart inför läraren. En elev från grupp gul ville inte alls redovisa muntligt och ansåg att de 

skriftliga delarna räckte till för att nå målet. Vid presentationen av utställningen och de egna 

kapitlen, gjorde en elev sin presentation helt på franska. Eleven visade en väldigt bra förmåga i 

att uttrycka sig och improvisera på franska men riktade sig framförallt till läraren och försökte 

inte att underlätta kommunikationen för de andra. Kommunikationen läsaren-texten bromsades 
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av förståelse svårigheter. Bilderna var dock ett bra medel för att underlätta denna 

kommunikation. Att skriva ett eget kapitel på franska var givande för eleverna som på det viset 

fick ge en respons på texten. De flesta eleverna upplevde att det var roligt och lärorikt. Att 

använda bilder för att kommunicera var inte självklart. Genom uppgiften fick eleverna dock 

insikt i att även deras egna bilder kan underlätta kommunikation. Att diskutera om de olika 

nyckelorden som varje elev ansåg vara relevant för att belysa ett kapitel, var också givande och 

gav eleverna insikt av pluralitet. I enkäterna, meddelar några elever att de gärna skulle höra 

läraren läsa högt på franska

18

. Detta förslag ska tas med i beräkningen och påminner hur viktigt 

det är, för språklärande, att få höra språket talas flytande, även i en undervisning baserad på 

litteratur. Eleverna själva bedömde att de har utvecklat deras kommunikativa förmåga under 

studien av Le Petit Prince (fem elever av sex)

19

.  

 2- Att ge insikt av bildernas- och textens konstnärliga dimension; boken som en 

fasett av den franska kulturen.  

 Genom att arbeta med en autentisk text på franska, fick eleverna uppleva en fasett 

av den franska kulturen. Begreppet konstnärlig dimension tycks vara i sig väldigt främmande för 

eleverna. I arbetsblad 2, fick eleverna svara på frågan: À ton avis, pourquoi écrit-on des livres ? (Varför 

skriver man böcker, tycker du?). De flesta eleverna svarade att det var för att tjäna pengar, vilket 

belyser ett nyttoinriktat förhållningssätt som avspeglas av de nationella kursplanerna. I enkät 3, 

till delfrågan om bilderna bidrar till att möta textens konstdimension, har svarat eleverna med 

tveksamhet: några skrev att de inte vet och andra skrev ”ja” utan detaljer. Endast två elever av 

sex anser att de har utvecklat deras interkulturella kompetens under studien av Le Petit Prince

20

.  

 3-Att medvetandegöra hur den egna språkinlärningen går till och hur man kan 

främja det, vid en undervisningsverksamhet baserad på litteratur. 

 Att förstå att äkta kommunikation främjar inlärningen bör utvecklas hos eleverna 

vars beteende präglas mycket av det fråga-svar-bedömnings system (som redan sagt ovanför). 

Det var inte tydligt, hos eleverna, att kommunikation - på franska - med de andra eleverna är av 

betydelse för att främja språkinlärningen. Hos flera elever tycks de muntliga delarna vara av 

mindre värde än de skriftliga. Vid läsning av texter på främmande språk, ansåg eleverna att de 

använder den top down-läsning (d.v.s. strävan efter en helhetsbild)

21

. Vid läsning av Le Petit Prince, 

ansåg eleverna att de fick den bästa förståelsen, lust att läsa vidare och läsglädjen, genom att läsa 

texten efter att de fått en resumé av läraren på svenska, med stöd av ordboken och arbetsblad

22

. 

Detta kan tolkas som en bekräftelse av deras top down-läsnings förmåga. Att de föredrog den 
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 Se enkät 3, fråga 4. 
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 Se enkät 3, fråga 3. 
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 Se enkät 3, fråga 3. 
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 Se enkät 1, fråga 2. 
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 Se detaljer, enkät 2, fråga 2. 
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inläsningsmetoden istället för att läsa utan stöd alls, kan tyda på att texten var för svårt eller att 

eleverna inte var vana vid att läsa litterära texter på franska och därmed att aktivera deras 

förförståelse och att använda de resurser som finns i själva texten (bilder, franska ord som liknar 

de svenska). Elevernas tips för att förbättra inläsningen avspeglar däremot en bottom up-läsning

23

: 

att få tillgång till textens översättning, att gå igenom texten noga. Eleverna behöver alltså 

uppmuntran i att upptäcka och använda de olika resurser som finns utan att använda 

översättningen. De behöver få insikt att det som står på spel vid läsning av långa och litterära 

texter är inte detsamma som det som står på spel vid läsning av korta och enkla lärobokstexter. 

Att läsa en litterär bok (eller valda delar) är som att befinna sig i stora havet: man måste vara 

självständig och våga möta det okända. Denna självständighet är inte självklar för eleverna. De 

tre eleverna som svarade på frågan hur man skulle kunna göra för att utveckla ett slags 

självständighet vid läsning av böcker på franska visar att begreppet självständig är inte förstått 

eller accepterad: ”läraren läser högt”, ”läraren läser först”, ”få texten förklarad […] får höra vad 

allt betyder”

24

. Att skriva en egen text på franska har visat sig vara mycket lärorikt för eleverna, 

som redan sagt ovanför vad det gäller kommunikation. Här kan vi poängtera att genom att skriva 

en hel berättelse på franska, fick eleverna tillägna sig språket, vilket de flesta också upplevde att 

de gjorde. Enkät 3 visar att fyra av sex elever anser att de har utvecklat sin medvetenhet om hur 

språkinlärningen går till

25

. 

 4-Att stimulera en affektiv utveckling, inriktad på känslor. 

 Bokens tema präglas av en mångsidig av känslor och karaktärer/personligheter 

vilket förankrar berättelsen i verkligheten. Anna Thyberg menar att litteraturläsning kan skapa en 

kontaktzon mellan bokens imaginära mötesplats och verkligheten. Textens svårighetsgrad och 

elevernas läsvanor och läsförmågor bromsade bemötandet av bokens särdrag. Det var framförallt 

genom att skriva sin egen berättelse på franska och illustrera den som eleverna fick uttrycka och 

gestalta känslor. Det tekniska i språket används i syftet att föra fram ett budskap. Aktiviteten 

hjälpte eleverna att närma sig texten på ett balanserat sätt, d.v.s. mellan en alltför teknisk analys 

och en alltför stark distansering av texten

26

. 

 

B- Forskare och lärare 

För att undersöka hur man kan läsa litteratur i språkundervisning, har jag använt 

aktionsforskningens metodik. Detta innebär att jag var både forskare och lärare och att jag fick 

göra medvetna val i samband med detta. Under tre och en halv veckor, undervisade jag elever 

som jag aldrig tidigare hade undervisat. Jag kom plötsligt i en skoltradition, med ett nytt 
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 Se enkät 2, fråga 2. 
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 Se enkät 3, fråga 4. 
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 Se enkät 3, fråga 3. 
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förhållningssätt, ett nytt sorts upplägg, ett nytt tema och ett nytt sätt att arbeta. Vissa situationer 

har varit intressanta för mig som forskare och mer problematiska för mig som lärare. Till 

exempel, att en grupp inte ville göra en muntlig presentation inför de andra och att en elev från 

en annan grupp inte ville uttrycka sig muntligt alls, kan hanteras ur de två olika perspektiven. 

Vidare kan jag, både som forskare och lärare, reflektera över hur man kan göra målen tydligare 

för eleverna och hjälpa dem att uppnå dessa mål. Att vara forskare och lärare samtidigt kan 

upplevas alternativt som konkurrensmässiga eller kompletterande aktiviteter. 

Undervisningsverksamheten och enkäterna möjliggjorde en kartläggning av elevernas vanor och 

förmågor i läsning och kommunikation. Undersökningen innebar också en förändrad 

undervisning vars utfall kunde utvärderas. Undersökningen bidrar alltså både till den aktuella 

forskningen om användning av litteratur i språkundervisning och till min egen utveckling som 

lärare. 

 

 

 

IV-DISKUSSION 

 

1- Hur kan man anpassa en språkundervisning baserad på litteratur till de 

nationella målen för Moderna språk? 

 

Min studie visar att det är möjligt att harmonisera en undervisning baserad på 

litteratur med de nationella målen för moderna språk. Det går utmärk att ge en kollektiv 

dimension till en sådan undervisning, och därmed att främja kommunikation, både skriftligt och 

muntligt. Den aktuella forskningens kritiska analys av kursplanerna togs med i beräkningen vid 

planering och genomförande av undervisningsverksamheten. I enlighet med Ulrika Tornberg 

och Thomas Englund som menar att Kursplanerna Lgr94 och de reviderade språkkursplanerna 

från 1996 och 2000 inte främjar äkta kommunikation i klassrummet och utesluter språket som ett 

tekniskt verktyg, har jag alltså försökt att fokusera först på autentisk kommunikation. Eleverna 

fick göra egna medvetna val, bland annat genom att plocka ut olika nyckelord och diskutera 

tillsammans de olika förslagen, skriva en resumé av flera kapitel på ett personligt sätt (två kapitel 

per grupp) samt skriva och illustrera en till kapitel, för att sedan presentera detta till de andra. 

Det är möjligt att främja flerstämmighet i klassrummet där skilda synsätt konfronteras samt att 

låta eleverna bidra till lektionens innehåll och därmed ge en demokratisk dimension till 

undervisningen. I följande avsnitt kommer jag dock att förklara vilka svårigheter kan uppstå. 

Litteratur utgör en självklar del av den franskspråkiga kulturen. Jag anser, med stöd 

hos Ulrika Tornberg, att kultur bör hanteras pluralistiskt och att kommunikation spelar en 

central roll i kulturfrågorna. Dessvärre räckte inte min studies tidsram (tre och en halv veckor) till 

för att ge kulturen en pluralistisk dimension. Det vore intressant att föra dialog med eleverna om 

vad de tyckte om boken, samt att läsa andra böcker. Litteratur bör dock inte vara det enda sätt 

för att hantera kultur.   
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En undervisning baserad på litteratur kan bidra till att göra eleverna medvetna om 

hur språkinlärning går till. Eleverna kan få insikt om de olika lässtrategierna samt lära sig anpassa 

lässtrategin med textens natur och därmed se vägen mot självständighet. De muntliga delarna får 

också utrymme i en sådan undervisning och hjälper eleverna att få reflektera över deras muntliga 

utveckling.  

 

2- Vilka svårigheter kan uppstå? 

 

Elevernas arbetsvanor spelar en avgörande roll i nyttan av en undervisning baserad 

på litteratur. At läsa det moderna språket genom lärobokstexter bidrar till att utveckla bottom up-

läsning vilket kan bli ett hinder vid läsning av långa och litterära texter. Det som står på spel vid 

läsning av långa och autentiska texter är att utveckla ett slags självständighet som kan hjälpa 

eleverna att välja en läsningsmetod som passar, att utgå från det man redan kan, att sträva efter 

textens budskap, att se helheten och att ta distans från texten för att därigenom utveckla en 

kritisk tänkande.  

Språknivån spelar också en roll men kan lätt bli en undanflykt. Alltså kan 

svårigheter med språket dölja motstånd mot någonting nytt och som kan upplevas som jobbigt 

eller stressigt. Här kan man poängtera att återigen påverkar arbetsvanor i hur eleverna upplever 

svårigheter. Vid användning av lärobokstexter är eleverna vana i att ha koll på nästan alla ord och 

kontroll på texten. Vid läsning av långa och litterära texter måste eleverna anta ett helt nytt 

förhållningssätt och acceptera ickeförståelsen av flera, kanske många ord. De måste aktivera 

deras förförståelse och konstruera en lässtrategi som leder till att skapa mening. Enkät 2 visar att 

eleverna föredrar att läsa kapitlen av Le Petit Prince efter de har fått en resumé på svenska, vilket 

belyser en icke konstruktivistisk syn på kunskap. Att skriva en egen text på franska var nytt för 

eleverna och här igen kan man säga att arbetsvanor spelar en större roll än språknivån. Eleverna 

behöver uppmuntran och vägledning för att använda de olika resurser som finns (själva boken 

som modell, ordboken, läraren). 

Elevernas motivation är viktigt att ta med i beräkningen. Bokens tema tycks ha 

varit mindre motiverande för några elever (se avsnitt 5). Elevernas inflytande över val av tema 

kunde ha bidragit till ett bättre engagemang hos eleverna

27

.  

 

3- Vad kan underlätta utnyttjande av användning av litteratur inom franska? 

 

För att underlätta litteratur användning inom franska gäller det att finna en balans 

mellan ett lämpligt stöd och en rimlig utmaning som förklarar Bo Lundahl

28

. Översättning bör 
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 ”Vissa studier, (se t.ex. Ellis 1990) tyder också på att språkstuderande som får utrymme att själva välja 

samtalsämnen lär sig mer och snabbare än språkstuderande som måste hålla sig till det innehåll som 

läraren och läromedlet bestämt.” (TORNBERG 2000, s.267). 

28

 LUNDAHL 1998, s.43. 
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vara väl doserad, risken är annars att utesluta eleverna i en bottom up-läsning och förhindra dem 

att utveckla den nödvändiga självständigheten. Också min studie bekräftar att användandet av 

varierande uppgifter kan underlätta undervisningen eftersom eleverna är olika och uppmuntras 

eller utmanas på olika sätt. Det är dock viktigt att väl definiera vad utgör den överordnade 

aktiviteten i undervisningen. Under lektion 3, kunde jag observera att eleverna fokuserade direkt 

på arbetsbladet och inte på läsningen. Angela Marx Åberg betonar att uppgifter också kan bli ett 

hinder till en meningsfull läsning

29

. Som nämnts tidigare, att producera ett eget kapitel har varit 

mycket givande för eleverna. Det var kanske genom den här uppgiften som de upplevde bäst 

litteratur känslan och bokens tema. Uppgiften genomfördes i slutet av undervisningsperioden, 

men en annan gång vore det intressant att fortsätta läsandet efter en sådan uppgift. 

Den litterära boken själv kan ha särdragen som underlättar litteratur användning, så 

som bilder, dialoger. Tema spelar också en roll (se avsnitt 5). 

Att utveckla nya vanor är, som ja ser det, nödvändigt för att utnyttja optimalt 

litteratur användning i språkundervisning: ju mer läser man litterära texter desto mer får man 

nyttan av det. Detta gäller också för autentiska texter i övrigt. Läsning av litterära texter och 

andra autentiska texter bör alltså ske redan när eleverna börjar lära språket

30

. 

 

4- Hur hanterar eleverna att använda litteratur inom franska i samband med deras 

avsikt att studera det moderna språket? 

 

Nytt kan upplevas som svårt och meningslöst. Det kan också upplevas som 

spännande. Eleverna är olika och reagerade olika. I bilagor presenteras resultat av enkäterna 

också utifrån elevernas uppföljning, vilket belyser bra variationer eleverna emellan. Eleverna 

anser att franska är svårt, men några av dem tycker att det också är lätt ibland. Några elever 

tycker att de inte kommer att ha stor nytta av franska i framtiden. Andra kommer att använda 

språket i fritid och/eller till vidare studier och yrkesliv. I slutet av undervisningsverksamheten 

kunde eleverna kommentera vad de tyckte om litteratur på franska men relaterade inte detta med 

deras avsikt att studera det moderna språket. Frågan vore intressant att fördjupa med tanke på 

den allsidigt mer nyttoinriktade syn på språkundervisningen som präglar kursplanerna. Är 

litteratur onödig i språkundervisningen eftersom den inte kommer att användas i framtiden? 

Eller kan eleverna få en chans att möta den sidan av kulturen? 

 

                                                             

29

 Hon poängterar risken att eleverna känner sig färdiga när de har löst uppgiften ”och inte tar eller får 

möjligheten att fördjupa sig i texten, då är läsuppgiften mer en begränsning som stänger inne möjligheter 

till lärande, till självständighet och till läsupplevelser.” (MARX ÅBERG 2009, s.92). 

30

 ”Elley (1984) beskriver det ömsesidiga förhållandet mellan läs- och språkförmågan och menar att tidig 

läsning kan bidra till att öka språkförmågan samtidigt som möjligheterna att läsa effektivt givetvis 

förbättras i takt med att språket utvecklas.” (LUNDAHL 1998, s.27). 
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5- Är Le Petit Prince en lämplig bok? 

 

Boken Le Petit Prince har visat sig vara svår för eleverna trots de underlättande 

särdragen så som bilder, enkla dialoger, ofta baserad på ett meningssökande förhållningssätt, 

samt upprepande situationer. Att boken var svår utgör inte en anledning till att avstå att använda 

den på grundskolans senare år. Det var meningen att använda boken ur ett top down-läsnings 

perspektiv och att ge eleverna ett skriftligt ”språkbad” (dyka ner i språket). 

Däremot kan man ifrågasätta om bokens tema var lämpligt för tonåringar. I 

Frankrike läses boken både av barn och vuxna eftersom den kan tolkas på olika nivåer. 

Tonåringar kan ha intresse för andra tema än berättelse om en liten pojkes resa och filosofisk- 

samt affektivt utveckling. Eleverna reagerade olika: några upplevde att det var tråkigt och för 

andra var det kul. Antalet elever var dock inte stort och det vore intressant att använda boken 

med fler elever. Lika intressant vore att prova andra böcker. 

 

6- Avslutande ord 

 

Varför skulle man använda litteratur i språkundervisningen? Man kan besvara med 

tre ord: autenticitet, kultur och självständighet. Att läsa en bok på främmande språk dessutom 

ger eleverna ett skriftligt ”språkbad” som kan jämföras med ett muntligt ”språkbad” man får 

exempelvis vid en språkresa. Ur ett bredare perspektiv är det läsförmåga i övrigt (d.v.s. oavsett 

språket) som står på spel och därmed analysförmåga

31

. Att utveckla läsförmågor i ett språk bidrar 

till att utveckla läsförmågor i alla språk. Litteratur i språkundervisningen anses alltså vara ett bra 

komplement till läroböcker. Genom att skapa variation i undervisningen, ökar man möjligheterna 

att nå alla elever. 

 

Utifrån en konstruktivistisk syn på kunskap, kan man sammanfatta med följande 

ord

32

: man lär sig språket genom att läsa och för att läsa. 

Undersökningen var begränsad både i tid och rum, vilket erbjuder till vidare 

forskning angående elevernas reception av litterära texter på främmande språk. 

 

 

                                                             

31

 Se LAGERWALL 2009, s.345 och i den här uppsatsen avsnittet I-4- s.14-15. 

32

 I reaktion mot Devine (1987) som påpekar att man lär sig språket genom att läsa, inte för att läsa, citerat 

i LARSSON 2009, s.9. 
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1- Informationsbrev 

 

 

INFORMATION om en undersökning om att läsa litteratur i moderna språk, franska på 

grundskola senare år. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Undersökningens syfte 

är att undersöka hur och varför man kan läsa litteratur inom moderna språk, franska på 

grundskola senare år. Det är viktigt att undersökningens genomförs för att utveckla 

undervisningen inom moderna språk. 

Undersökningen riktar sig till nioklassare som läser franska som moderna språk. I 

undersökningen ingår alla från klassen som vill delta. Deltagandet innebär att besvara på enkäter i 

samband med undervisningen. Det som förväntas av den tillfrågade är att besvara på enkäterna 

som ska delas ut under lektionerna i franska. Totalt, ska det ta högst 45 minuter att besvara på 

alla enkäterna (delat i tre sekvenser om 15 minuter). För de som deltar, kan enkäterna bidra till 

att reflektera över sitt eget lärande inom moderna språk. Inga känsliga uppgifter ska samlas och 

all information ska behandlas anonymt. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna. Efter det att examensuppsatsen har skrivits färdig och godkänts, 

kommer enkäterna att förstöras. Det blir möjligt att få tillgång till den färdiga uppsatsen efteråt.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Detta ska inte påverka betygsättning. Undervisningen 

är densamma vare sig du medverkar i studien eller inte. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

[…] 

Gagnef, den 2010-04-27 

Sophie Yvert-Hamon              Christina Kullberg                   Torsten Blomkvist 
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INFORMATIONS BREV TILL FÖRÄLDRAR 

 

Hej, 

 Jag heter Sophie Yvert-Hamon och är lärarstuderande vid Högskolan Dalarna. Jag 

går nu sista terminen av lärarutbildningen och inom ramen av mitt examensarbete kommer jag 

att genomföra en undersökning om att läsa litteratur inom moderna språk, franska, på 

grundskola senare år. 

Jag kommer att undervisa franska till era barn under tre veckor (18,19,20). Min 

vistelse under lektionerna innebär två olika delar: undervisning och forskning.  

1- Undervisning: under de tre veckorna ska eleverna få läsa valda delar av en 

fransk litterär bok: Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, med flera 

aktiviteter kring boken. 

2- Forskning: för att undersöka elevernas lärande och upplevelser kommer jag att 

dela ut enkäter till era barn. 

Det är friviligt att delta i forskningen. I examensarbetes uppsats blir alla deltagande 

anonyma. Eleverna får också ett informationsbrev som förklarar projektet. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sophie Yvert-Hamon 
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2- Undervisnings material 

 

 

PLANERING FRANSKA, EN STUDIE OM LE PETIT PRINCE AV 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, VECKORNA 18, 19, 20. 

 

 Veckan 18 

Måndag: Presentation. Enkät 1 (för deltagande i forskningen). Inläsning av kapitlen I och II. 

Tisdag: Arbete kring kapitlen I och II. Diskussion. Inläsning av kapitel III. 

Onsdag: Inläsning av kapitel IV (valda delar) och kapitel VI. Arbete kring kapitlen III, IV och 

VI. 

Torsdag: Grupparbete kring kapitlen X, XI, XII, XIII, XIV och XV. Inläsning av valda delar. 

 Veckan 19 

Måndag: Grupparbete fortsätter. Varje grupp skriver en resumé. 

Tisdag: Muntlig redovisning av grupparbete. Arbetsblad kring den muntliga redovisningen. 

Enkät 2 (för deltagande i forskningen). 

Onsdag: Skrivande av egen text: Le Petit Prince besöker en till planet. 

 Veckan 20 

Måndag: Bild sekvens: illustration av egen text om: Le Petit Prince besöker en till planet. 

Tisdag: Tid för att göra klar arbete om: Le Petit Prince besöker en till planet, text och bild. 

Onsdag: Inläsning av kapitlen XVII och XXI. Arbete kring kapitlen XVII och XXI. 

Torsdag: Inläsning av kapitel XXVI. Arbete kring kapitel XXVI. Diskussion. 

 Veckan 21 

Måndag: Enkät 3 (för deltagande i forskningen). 
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BETYGSKRITERIER FÖR STUDIEN OM LE PETIT PRINCE. 

 

 Godkänt 

För att få G ska du: 

- läsa de kapitlen som står på planeringen och visa förmåga att förstå helheten samt tillgodogöra 

dig dessa texter. 

- fylla i alla arbetsbladen (fiches de travail).  

- delta i diskussionerna kring Le Petit Prince på franska. 

- välja ut en kamrat för att arbeta i grupparbete och skriva en resumé på franska som ska sedan 

redovisas muntligt.  

- skriva på franska och illustrera en egen text om tema : Le Petit Prince besöker en till planet. (med 

cirka 100 / 150 ord). 

 Väl godkänt 

För att få VG ska du, förutom det som gäller för G: 

-tillgodogöra dig alla kapitlen du läser och visa på olika sätt en god förståelse av innehållet. 

-visa förmåga att skriva den egen texten (med cirka 150 ord) på ett begripligt och tydligt sätt. 

- visa förmåga att förstå huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt. 

- visa förmåga att använda några strategier för att kommunicera samt att tala med sammanhang 

och ett tydligt och klart uttal. 

 Mycket väl godkänt 

För att få MVG ska du, förutom det som gäller för G och VG: 

- tillgodogöra dig alla kapitlen du läser och visa på olika sätt en mycket god förståelse av 

innehållet, så väl helhet som detaljer. 

- visa förmåga att skriva den egen texten (med cirka 200 ord) på ett begripligt och tydligt sätt, 

med en rik och varierande vokabulär. 

-visa förmåga att tillgodogöra dig innehållet i tydligt talat språk och göra sammanfattningar av 

helheten. 

-visa förmåga att använda olika strategier för att lösa språkliga problem samt att tala med gott 

uttal.
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EN STUDIE OM LE PETIT PRINCE AV ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

ARBETSBLAD 1. FICHE DE TRAVAIL, CHAPITRES I ET II. 

1- À l’âge de six ans, Antoine de Saint-Exupéry, l’auteur, voulait devenir : 

□ Écrivain   

□ Pilote d’avion    

□ Peintre 

 

2- Adulte, Antoine de Saint-Exupéry est devenu : 

□ Écrivain   

□ Pilote d’avion    

□ Peintre 

 

3- Avec son dessin numéro 1, l’auteur a voulu représenter : 

□ un chapeau   

□ un serpent boa qui digère un éléphant 

    

4- L’auteur est tombé en panne d’avion : 

□ en Arizona   

□ dans le désert du Sahara 

    

5- Le petit prince demande à l’auteur de dessiner : 

□ un boa   

□ un mouton 

□ une caisse 

 

6- Le petit prince accepte le dessin représentant : 

□ un éléphant dans un boa   

□ une caisse   

□ un mouton avec des cornes 

 

7- Välj ut 6 ord som du anser vara nyckelord i kapitlen I och II. Använd ordboken om det 

behövs. 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

8- Välj ut en mening i varje kapitel som du anser vara nyckelmening. 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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EN STUDIE OM LE PETIT PRINCE AV ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

ARBETSBLAD 2. FICHE DE TRAVAIL, CHAPITRES III, IV ET VI. 

1- Le petit prince répond toujours aux questions qu’on lui pose : □ oui □ non 

 

2- Le petit prince sait ce qu’est un avion : □ oui □ non 

 

 

3- La planète d’où vient le petit prince est : 

□ la Terre □ à peine plus grande qu’une maison   

□ Jupiter □ l’astéroïde B 612 

   

4- Le petit prince est souvent : □ joyeux  □ mélancolique 

 

5- Quel est le synonyme de coucher de soleil  (chapitre VI)? ______________________________ 

 

Pourquoi l’auteur utilise-t-il des synonymes ? 

________________________________________________________________________ 

 

6- Analyse le dernier paragraphe du chapitre IV.  

Pourquoi Antoine de Saint-Exupéry a-t-il écrit ce livre ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

À ton avis, pourquoi écrit-on des livres ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Antoine de Saint-Exupéry est-il sûr de lui lorsqu’il dessine ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Är det nödvändigt att vara kunnig och duktig i ett område för att våga försöka och att öva sig 

på  det ? Varför / Varför inte ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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7- Välj ut 6 ord som du anser vara nyckelord i kapitlen III, IV och VI. Använd ordboken om 

det behövs. 

- ________________________________________ 

 

- ________________________________________ 

 

- ________________________________________ 

 

- ________________________________________ 

 

- ________________________________________ 

 

- ________________________________________ 

 

8- Välj ut en mening i varje kapitel som du anser vara nyckelmening. 

 

- Chapitre III : 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

- Chapitre IV : 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

- Chapitre VI : 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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EN STUDIE OM LE PETIT PRINCE AV ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

ARBETSBLAD 3. FICHE DE TRAVAIL, CHAPITRES X, XI, XII, XIII, XIV ET XV. 

Le petit prince besöker flera planeter. Varje grupp läser två kapitel (som motsvarar totalt cirka 5 

sidor av text) och skriver en resumé till varje kapitel. För att skriva en resumé kan du använda 

följande mall. Du kan också välja ut några meningar ur boken som du anser vara nyckelmeningar 

(använd citationstecken ” ”). Se till att allt smälter bra ihop. 

 

- Cette planète est habitée par ___________________________________________________ 

- Ce personnage aime / veut / doit / est /… 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Ce personnage pense que ______________________________________________________ 

-Le petit prince lui demande / dit ________________________________________________ 

-Ce personnage répond ________________________________________________________ 

-Le petit prince lui demande ____________________________________________________ 

-Ce personnage répond ________________________________________________________ 

… 

-Le petit prince pense que ______________________________________________________ 

 

Lista upp nya viktiga ord och förberedda er att förklara dessa ord till de andra så att alla förstår 

resumén.  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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EN STUDIE OM LE PETIT PRINCE AV ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

ARBETSBLAD 4. FICHE DE TRAVAIL, SYNTHÈSE.  

 Skriv här en nyckelmening ur varje kapitel: 

-Chapitre I :_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Chapitre II :_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Chapitre III :________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Chapitre IV :________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

-Chapitre VI :________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Chapitre X :_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

-Chapitre XI :________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Chapitre XII :_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

-Chapitre XIII :______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Chapitre XIV :_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

-Chapitre XV :_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Chapitre XVI :_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

-Chapitre XXI :______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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ARBETSBLAD 5. FICHE DE DISCUSSION:  

COMMENT DIT-ON? (HUR SÄGER MAN?) 

 

När man säger sin åsikt 

- Je pense que … (Jag tycker att …) 

- J’aime cette histoire parce que … (Jag tycker om berättelsen därför att …) 

- Je n’aime pas cette histoire parce que … (Jag tycker inte om berättelsen därför att …) 

 

När man inte förstår / vill ha ett förtydligande 

- Pardon, je ne comprends pas. (Förlåt, jag förstår inte.) 

- Que signifie … ? (Vad betyder … ?) 

- Que veux-tu dire? (Hur menar du?) 

 

När man vill kontrollera att man har förstått eller att något är rätt 

- … n’est-ce pas? (…, inte sant?) 

- C’est ça? (Stämmer det?) 

- Hein! / ? (Vad! / ?) 

- Vous comprenez? (Föstår ni?) 

 

När man reagerar negativt 

- C’est ennuyeux / étrange / triste / dommage … (Vad tråkigt / konstigt / trist / synd …) 

 

När man reagerar positivt 

- C’est bien / amusant / intéressant / beau … (Vad bra / roligt / intressant / vackert …) 

 



 

49 

 

3- Enkäter 

 

ATT LÄSA LITTERATUR INOM MODERNA SPRÅK FRANSKA I KLASS 9. 

ENKÄT 1 

Din bokstav kod: _______ 

 

1- Att läsa litteratur i övrigt. 

1-1- Tycker du om att läsa litterära böcker (svenska /engelska / annat språk) ? 

□ ja             □ nej           

□ det beror på ___________________________________________________ (förklara vad) 

  1-2-  Varför / varför inte ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1-3- När du läser litteratur, är det bara för skolans skull eller läser du också för dig själv? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Att läsa texter på främmande språk. 

2-1- Hur gör du när du läser en text på främmande språk? 

 □ Läser du ord för ord och kollar betydelsen av varje ord? 

 □ Läser du igenom hela texten för at få en helhet bild oavsett om det finns ord      

      som du inte förstår? 

2-2- Är det viktigt att förstå varje ord? Varför / varför inte ? 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2-3- Hur kontrollerar du att du har förstått texten? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

  

 

3- Franska som moderna språk 

3-1- Varför valde du franska som moderna språk? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3-2- Vilken nytta kommer du att ha av franska i framtiden, tycker du? 

□ Fritid   □ Vidare studier   

□ Yrkesliv  □ Annat: ____________________________________________ 

Förklara: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3-3- Tycker du att franska är: 

□ Svår   □ Lätt  

□ Spännande   □ Tråkig   

□ Annat: ____________________________________________ 

Förklara: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ATT LÄSA LITTERATUR INOM MODERNA SPRÅK FRANSKA I KLASS 9. 

ENKÄT 2   

Din bokstav kod: _______ 

 

1- Berätta hur du upplever studien om Le Petit Prince: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Inläsning metoder 

Du har läst flera kapitel i boken Le Petit Prince med olika inläsning metoder: att läsa texten först, 

UTAN stöd eller instruktioner, förklaringar av läraren, ordbok, arbetsblad (kapitlen I och II), att 

läsa texten efter du fick en resumé av läraren på svenska, med stöd av ordboken och arbetsblad 

(kapitlen III, IV och VI), att läsa texten i syftet att skriva en resumé med stöd av ordboken och 

läraren (2 valda kapitel bland kapitlen X, XI, XII, XIII, XIV och XV). 

*Med vilken metod känner du att du får den bästa förståelsen? 

□ att läsa texten först, UTAN stöd.  

□ att läsa texten efter du fick en resumé av läraren på svenska, med stöd av ordboken och 

arbetsblad.  

□ att läsa texten i syftet att skriva en resumé med stöd av ordboken och läraren. 

*Med vilken metod känner du att du får mest lust att läsa vidare? 

□ att läsa texten först, UTAN stöd.  

□ att läsa texten efter du fick en resumé av läraren på svenska, med stöd av ordboken och 

arbetsblad.  

□ att läsa texten i syftet att skriva en resumé med stöd av ordboken och läraren. 
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*Med vilken metod känner du att du upplever mest läsglädje? 

□ att läsa texten först, UTAN stöd.  

□ att läsa texten efter du fick en resumé av läraren på svenska, med stöd av ordboken och 

arbetsblad.  

□ att läsa texten i syftet att skriva en resumé med stöd av ordboken och läraren. 

 

*Är det någonting som skulle kunna göras för att förbättra inläsningen, tycker du? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3- Att läsa och reflektera på franska 

Känner du att du kan reflektera över texten Le Petit Prince trots att franska är för dig ett 

främmande språk? Är det en positiv utmaning? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för medverkan! 
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ATT LÄSA LITTERATUR INOM MODERNA SPRÅK FRANSKA I KLASS 9. 

ENKÄT 3 

Din bokstav kod: _______ 

 

1- Att skriva en egen text på franska 

-Vad upplever du när du uppmuntras att skriva en egen text på franska? Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Vad har du lärt dig när du skrev din egen text på franska? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Text och bild 

-Bidrar bilderna i boken Le Petit Prince … 

… till förståelse? Förklara: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

… till att möta textens konstnärliga dimension? Förklara: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

-Illustration av din egen text : har det varit inspirerande att skapa både text och bild ? Förklara: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

54 

 

___________________________________________________________________________ 

3- Har studien av Le Petit Prince under de tre veckorna bidragit till att utveckla: 

 

- din kommunikativa förmåga?  □ Ja  □ Nej 

Kommentera:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- din interkulturella kompetens?   □ Ja  □ Nej 

Kommentera: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- din medvetenhet om hur språkinlärningen går till? □ Ja □ Nej 

Kommentera: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4- Hur tycker du skulle man kunna göra för att utveckla en slag självständighet 

vid inläsning av böcker på franska? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5- Efter att du har läst Le Petit Prince på franska, vad tycker du om att läsa 

litteratur i allmänhet? på franska? 

___________________________________________________________________________ 
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*** 

 

 

4- Resultat utifrån elevernas uppföljning i enkäterna 

För att skydda anonymitet har elevernas bokstavskod förändrats i den här uppsatsen. 

*Elev D:  

Eleven D tycker om att läsa litteratur i övrigt för att det är spännande och roligt och läser 

för både sig själv och för skolans skull. Vid läsning av texter på främmande språk, anser 

eleven att den läser igenom hela texten för att få en helhetsbild och att det inte är 

nödvändigt att förstå alla ord för att ”få ett sammanhäng i texten”. Eleven har valt 

franska ”för att det var kul att lära sig” och kommer att använda franskan för fritid och 

vidare studier, vilket förklaras med följande ord: ”Det kan vara roligt att kunna prata ett 

annat språk”. Eleven tycker att franska är både svår och spännande; ”Men det är väl alla 

andra främmande språk. Men det är kul att kunna fler språk”. 

I mitten av undervisningsverksamhet, upplever eleven studiet av Le Petit Prince ganska 

negativt: ”Jag tycker att det har varit ganska tråkigt. Jag vet inte om jag har lärt mig nått 

heller för det har varit krångligt!”. Eleven anser att det är genom att läsa texten efter den 

fick en resumé av läraren på svenska, med stöd av ordboken och arbetsblad, som den 

fick den bästa förståelse, mest lust att läsa vidare och upplevde mest läsglädje. För att 

förbättra inläsningen tipsar eleven en ”lättare text! Den är svår och konstig. Svårt med 

bara en ordbok, man fattar i alla fall inget”. Eleven är tveksam om den kunde reflektera 

över texten Le Petit Prince och om det var en positiv utmaning: ”Nja lite kanske. Nja vet 

inte”. 

I slutet av undervisningsverksamhet, uttrycker eleven mer positiva upplevelser. Den 

”tycker att det har varit ganska roligt [att skriva en egen text på franska]. Det var roligt att 

fantisera lite”. Eleven anser att den har lärt sig ”att skriva en riktig text. En berättelse, det 

har vi inte gjort förut”. Eleven tycker att arbeta både med text och bild har varit 

berikande; det har bidragit till inspiration och till förståelse: ”Det blir roligare, och i alla 

fall jag kom på mer till texten medans jag ritade för att bilder är lättare att förstå och 

utveckla”. Eleven D anser att studiet av Le Petit Prince inte har bidragit till att utveckla den 

interkulturella kompetensen. Studien har dock bidragit till att utveckla den 

kommunikativa förmågan: ”Jag har lärt mig nya ord” och medvetenheten om hur 

språkinlärningen går till: ”För att det var bra att rita en bild till det hjälpte fantasin och 

det var bra i ett sådant här projekt”. För att utveckla en slag självständighet vid inläsning 

av böcker på franska, föreslår eleven D att ”läraren läser först, sen diskutera och sen kan 

man få titta på texten själv”. Eleven tycker att läsa litteratur på franska ”verkar väldigt 

svårt. Men det är nog bara för att Le Petit Prince kanske var lite för svårt för oss”. 
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*Elev H:  

Eleven H tycker inte om att läsa litteratur i övrigt ”för att man inte förstår allt och man 

får lov att läsa sakta och noggrant”, det är ”svårt, tråkigt”. Eleven läser litteratur: ”för 

min skull när jag läser på svenska, inte annat språk”. Vid läsning av texter på främmande 

språk, anser eleven H att den läser igenom hela texten för att få en helhetsbild och att det 

inte är nödvändigt att förstå alla ord därför att ”man fattar helheten i a f”. Eleven 

kontrollerar att den har förstått texten på följande sätt: ”jag märker väl om det smälter 

ihop med resten”. Eleven har valt franska ”för att hela min familj har gått det, man fick 

åka till Paris och jag tkt det verkade kul” och kommer att använda franskan för fritid och 

yrkesliv, vilket förklaras med följande ord: ”jag kanske ska bo där”. Eleven tycker att 

franska är både svårt och lätt. 

I mitten av undervisningsverksamheten, upplever eleven studien om Le Petit Prince 

mycket negativt: ”Tyvär är det hur tråkigt som helst. Det känns meningslöst! Det är 

jättesvårt”. Eleven anser att det är genom att läsa texten efter den fick en resumé av 

läraren på svenska, med stöd av ordboken och arbetsblad, som den fick den bästa 

förståelse, mest lust att läsa vidare och upplevde mest läsglädje. Eleven H skriver ”jag vet 

inte” hur man kan förbättra inläsningen och ”att man går igenom texten noga så att man 

fattar i alla fall hälften för nu förstår jag ingenting”. Eleven anser att den inte kunde 

reflektera över texten Le Petit Prince och att det inte var en positiv utmaning. 

I slutet av undervisningsverksamheten, uttrycker eleven mer positiva upplevelser. Om att 

skriva en egen text på franska, tycker eleven H att ”det var ganska kul”. Eleven anser att 

den har lärt sig ”nya ord och nya sätt att skriva meningar”. Eleven H tycker att bilderna i 

boken Le Petit Prince bidrar till att möta textens konstdimension och förståelse ”för de 

visar texten, om man inte förstår kan man titta på dem”. Eleven tycker att arbeta både 

med text och bild har varit inspirerande: ”det var roligt och jag använde min bild för att 

skriva texten”. Eleven H anser att studien av Le Petit Prince inte har bidragit till att 

utveckla den interkulturella kompetensen. Studien har dock bidragit till att utveckla den 

kommunikativa förmågan: ”Jag kan nya ord och meningar” och medvetenheten om hur 

språkinlärningen går till: ”min starka sida är muntlig, så är det alltid. Jag har varit borta 

mkt, därför har det varit svårt med text och ord”. För att utveckla en slag självständighet 

vid inläsning av böcker på franska, föreslår eleven H att ”man måste diskutera och få 

texten förklarad så man förstår. För om man får höra vad allt betyder så lär man det […]. 

lite för svår bok”. Om att läsa litteratur på franska förklarar eleven: ”riktigt tråkigt om 

man ska läsa själv och inte förstår. Helt okej om man går igenom texten först”. 

*Elev I: 

Eleven I tycker om att läsa litteratur i övrigt beroende på ”handlingen i boken” och att 

”det är bättre än att vara vid tv’n hela tiden”. Eleven läser för skolans skull. Vid läsning 

av texter på främmande språk, anser eleven att den läser igenom hela texten för att få en 

helhets bild, men att det dock är viktigt att förstå varje ord för att ”annars kan jag missa 

något viktigt i boken”. Eleven kontrollerar sin förståelse av texten genom att fråga ”nån 
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som kan”. Eleven I har vald franska för att det ”skulle vara lättaste språket” och kommer 

kanske att använda franskan för fritid men skriver dock: ”jag tror inte jag kommer ha 

stor nyttja av språket”. Eleven tycker att franska är svårt, vilket förklaras med följande 

ord: ”Det mesta jag lär mig glömmer jag alltid bort efter en tid”. 

I mitten av undervisningsverksamheten, upplever eleven I att studien om Le Petit Prince är 

”svårt för det mesta men vissa av grejerna är ganska kul att göra”. Eleven I anser att det 

är genom att läsa texten efter den fick en resumé av läraren på svenska, med stöd av 

ordboken och arbetsblad, som den fick den bästa förståelse och mest lust att läsa vidare. 

Och det var genom att läsa texten i syftet att skriva en resumé med stöd av ordboken och 

läraren som eleven I upplevde mest läsglädje. För att förbättra inläsningen tipsar eleven 

”att ha ett papper som översätter ifall det blir för svårt”. Eleven I vet inte om den kunde 

reflektera över texten Le Petit Prince och om det var en positiv utmaning: ”Vet inte”. 

I slutet av undervisningsverksamheten, uttrycker eleven tveksamma upplevelser. Om att 

skriva en egen text på franska förklarar eleven att den har ”många svårigheter med 

franskan”. Eleven anser att den har lärt sig ”några ord bara på franska”. Om bilderna i 

boken bidrar till förståelse skriver eleven I: ”vad jag minns så var det bara bilder på 

personen det handlar om i varje kapitel” och vet inte om bilderna bidrar till att möta 

textens konstdimension. Eleven tycker att det inte har varit inspirerande att skapa både 

text och bild: ”Nej det var bara för jag hade den uppgiften”. Eleven I anser att studien av 

Le Petit Prince inte har bidragit till att utveckla den interkulturella kompetensen och 

medvetenheten om hur språkinlärningen går till. Studien har dock bidragit till att utveckla 

den kommunikativa förmågan: ”men bara lite”. Eleven har inte svarat till de sista 

frågorna. 

*Elev K: 

Eleven K tycker inte om att läsa litteratur i övrigt för att det är ”lång tråkigt” och läser 

”för skolans skull”. Vid läsning av texter på främmande språk, anser eleven att den läser 

igenom hela texten för att få en helhetsbild och att det inte är nödvändigt att förstå alla 

ord för att ”man kan lista ut vissa ord eftersom man förstår helheten”. För att kontrollera 

förståelse av texten frågar eleven ”läraren eller en kompis”. Eleven K har inte förklarat 

varför den har valt franska och tycker inte att den kommer att använda franskan i 

framtiden. Eleven K tycker att franska är både svårt och roligt: ”Det är svår, mycket 

plugg men det är roligt”. 

I mitten av undervisningsverksamheten, upplever eleven K studien om Le Petit Prince 

ganska positivt: ”Jag tycker att det går bra. Det är roligt och man upplever läsglädje”. 

Eleven anser att det är genom att läsa texten efter den fick en resumé av läraren på 

svenska, med stöd av ordboken och arbetsblad, som den fick den bästa förståelse, mest 

lust att läsa vidare och upplevde mest läsglädje. För att förbättra inläsningen tipsar eleven 

en ”översättning av hela texten efter läsning”. Eleven känner att den kunde reflektera 

över texten Le Petit Prince och att det var en positiv utmaning: ”Ja det känner jag”. 
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I slutet av undervisningsverksamheten, uttrycker eleven K fortfarande positiva 

upplevelser. Om att skriva en egen text på franska, tycker eleven K att det var ”kul fast 

det är svårt”. Eleven anser att den har lärt sig ”mycket. T. ex binda ihop ord”. Eleven K 

tycker att bilderna i boken bidrar till förståelse: ”det ger en helhetsbild” och till att möta 

textens konstdimension: ”Ja!”. Det har varit inspirerande att skapa både text och bild: ”ja 

det har jag väl men det var svårt”. Eleven K anser att studien av Le Petit Prince inte har 

bidragit till att utveckla den interkulturella kompetensen. Studien har dock bidragit till att 

utveckla den kommunikativa förmågan: ”Ja man har väl försökt och lyckats” och 

medvetenheten om hur språkinlärningen går till. För att utveckla ett slags självständighet 

vid inläsning av böcker på franska, föreslår eleven K att ”läraren läser högt”. Om att läsa 

litteratur i allmänhet och på franska, svarar eleven K: ”Vet inte rigtikt”. 

*Elev L: 

Eleven L tycker om att läsa litteratur i övrigt för att ”det är kul” och läser för sig själv. 

Vid läsning av texter på främmande språk, anser eleven L att den läser igenom hela 

texten för att få en helhetsbild och att det inte är nödvändigt att förstå alla ord: ”Nej. 

Läser man ett stycke så förstår man oftast allt va det handlar om ändå”. För att 

kontrollera förståelse av texten, använder eleven ”lexikon eller [frågar] någon förälder”. 

Eleven L har valt franska för att det var ”kul och prova” och kommer att använda 

franskan på fritiden och i vidare studier, vilket förklaras med följande ord: ”Jag kommer 

att resa dit, och jag har valt det på gymnasiet”. Eleven L tycker att franska är ”både lätt o 

svårt. Det varierar. Ibland är det lite svårare, och ibland lätt”. 

I mitten av undervisningsverksamheten, upplever eleven L studien om Le Petit Prince 

ganska negativt: ”det är tråkigt!”. Eleven L anser att det är genom att läsa texten efter den 

fick en resumé av läraren på svenska, med stöd av ordboken och arbetsblad, som den 

fick den bästa förståelse, mest lust att läsa vidare och upplevde mest läsglädje. Eleven 

tycker att det finns ingenting att göra för att förbättra inläsningen. Eleven L tycker att 

den kunde reflektera över texten Le Petit Prince och att det var en positiv utmaning: ”Jodå, 

men det hade kunnat vara en bättre bok. Ja, men inte med den här boken”. 

I slutet av undervisningsverksamheten, uttrycker eleven L fortfarande negativa 

upplevelser. Om att skriva en egen text på franska förklarar eleven att: ”Det var tråkigt, 

för att det var ett tråkigt ämne”. Eleven L anser att den inte har lärt sig någonting: ”inget 

typ”. Eleven L tycker att bilderna i boken har bidragit lite till förståelse: ”lite så, man 

förstår väl lite mer” men vet inte om bilderna har bidragit till att möta textens 

konstdimension. Eleven L tycker att det inte har varit inspirerande att skapa både text 

och bild: ”Nej, jag kan inte rita och det va tråkigt o skriva om det här”. Eleven L anser att 

studien av Le Petit Prince inte har bidragit till att utveckla den kommunikativa förmågan 

och den medvetenheten om hur språkinlärningen går till. Studien har dock bidragit till att 

utveckla den interkulturella kompetensen: ”lite”. Eleven L har inte svarat till de sista 

frågorna. 
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*Elev M: 

Eleven M har endast fyllt i enkät 3. Eleven M uttrycker positiva upplevelser. Om att 

skriva en egen text på franska, tycker eleven M att det var ”lärorikt och oftast kul, bara 

man vet vad man ska göra och har tillgång till ”hjälpmedel””. Eleven M anser att den har 

lärt sig ”några nya ord och användning av vissa ord i olika tempus”. Eleven M tycker att 

bilderna i boken bidrar till förståelse: ”Ja, bilderna kan säga mycket” och till att möta 

textens konstdimension. Eleven M tycker inte att det var särskilt inspirerande och 

nödvändigt att skapa både text och bild: ”Det kunde ha räckt med texten kanske, bilden 

kändes mer som en kul grej”. Eleven M anser att studien av Le Petit Prince har bidragit till 

att utveckla den kommunikativa förmågan, den interkulturella kompetensen och den 

medvetenheten om hur språkinlärningen går till: ”T. ex att man kan förstå helheten av 

texten. För mig, kommer jag ihåg texten bättre om man förklarar (om jag inte förstår 

själv då)”. Eleven har inte svarat till frågan om att utveckla en slag självständighet vid 

inläsning av böcker på franska. Om att läsa litteratur i allmänhet och på franska, svarar 

eleven M: ”Ganska svårt… mycket nya ord”. 
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5- Bilder 

 

Bild som jag gjorde för att presentera projektet. 
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Utställning: elevernas illustration av det egna kapitlet om Le Petit Prince besöker en till 

planet. 

 

 


