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Sammanfattning 
 
Denna studie beskriver en grupp åttondeklassares uppfattning om vad de lär sig via ett 
Internetbaserat läromedel i relation till min tolkning av kursplanens mål, samt även vilken 
relation det finns mellan min analys av detta läromedels förutsättningar till måluppfyllelse och 
elevernas enkätsvar.  Min teoridel tar sin utgångspunkt i olika delar av språkforskningen och 
tyngdpunkten är lagd på Krashens teorier om acquisition och learning, det vill säga 
språktillägnelse och inlärning. 

Jag analyserade det Internetbaserade läromedlet ”Lär dig franska med Charlotte” utifrån 
kursplanens mål i moderna språk. Därefter genomförde jag en enkätundersökning bland 
eleverna om hur väl de själva tyckte att läromedlet hjälpte dem att nå upp till delar av dessa 
mål. Såväl enkätundersökningen som min egen analys av läromedlet visade att det eleverna 
huvudsakligen lär sig genom att använda läromedlet är ord och fraser (learning) och utifrån 
detta kan man dra slutsatsen att läromedlet inte ger eleverna förutsättningar att nå upp till 
flertalet av kursplanens andra mål, såsom till exempel muntlig kommunikation och skriftlig 
produktion. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Introduktion 
 
I min yrkesroll som språklärare vill jag utveckla mina elevers språkkunskaper på många olika 
sätt. Jag vill ge dem möjlighet att skriva, läsa, tala och lyssna samt lära sig om olika länders 
kultur. Många vägar kan vara bra vägar för att lära in ett nytt språk och en av dessa vägar kan 
vara att använda datorbaserade läromedel. I mitt arbete som fransklärare har jag gradvis infört 
nya metoder i min undervisning. Ett år har jag arbetat med portfolio, ett annat med Storyline 
och ett tredje med Internet som hjälpmedel i språkinlärningen. Det sistnämnda var ett projekt 
som föll både mig och eleverna i smaken. Jag är i det stora hela mycket intresserad av datorn 
som hjälpmedel och ser i den en möjlighet att ytterligare motivera eleverna  till att läsa språk, 
till exempel genom att använda olika dataprogram, söka information om olika länder på 
Internet eller kommunicera med elever i andra länder. Många av eleverna har redan god 
datorvana och använder datorn flitigt på sin fritid. Elevernas intresse för datorer kanske gör 
att de kopplar datorn till något roligt och det är viktigt att som lärare möta eleverna på deras 
nivå och i deras intressen. 

Att antalet elever som läser språk minskar är ett, i mina ögon, tråkigt faktum och det 
känns viktigt att som språklärare försöka hänga med i utvecklingen och även vara öppen för 
nya arbetssätt när det gäller moderna språk. Detta vill jag göra för att försöka ge mina elever 
en så bra och varierad undervisning som möjligt. Jag ser att mina elever uppskattar arbetet vid 
datorn, men jag har inte studerat resultatet eller utvärderat arbetet närmare. Jag har inte heller 
studerat själva läromedlet närmare i relation till kursplanen för moderna språk och avser 
därför göra det i denna studie. Jag anser det viktigt att som lärare ha ett kritiskt 
förhållningssätt till det man gör och det skall bli mycket intressant att analysera såväl 
läromedlet som elevernas attityd till detsamma och se vad jag kommer fram till. 
 
 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur en grupp elevers uppfattning om vad de lär sig via 
ett Internetbaserat läromedel ser ut i relation till kursplanens mål i moderna språk, samt hur 
väl detta läromedel svarar mot dessa mål, för att sedan analysera sambandet mellan elevernas 
åsikter och min analys av läromedlet. Mina frågeställningar blir således: 
 

• Vilka förutsättningar skapar läromedlet ”Lär dig franska med Charlotte” för 
inlärning i förhållande till kursplanen i moderna språk? 

 
• Vilken relation finns mellan hur eleverna uppfattar läromedlet och den möjlighet 

till måluppfyllelse som det ger? 
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1.3  Bakgrund 
 
Bakgrunden inleds med att arbetets syfte förankras i Utbildningsdepartementets 
styrdokument. Därefter följer en översikt av den teori som ligger till grund för min studie 
samt ett avsnitt om tidigare forskning kring datorn i skolan. 
 
1.3.1  Förankring i styrdokumenten 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo (1994:10), påpekas det att undervisningen 
skall vara allsidig samt att det finns olika vägar att nå undervisningsmålen. Inlärning via 
datorn kan vara ett sätt. Samma läroplan understryker också betydelsen av att eleverna lär sig 
att använda informationstekniken som ett verktyg för kunskapssökande och lärande 
(1994:16). Att använda sig av datorn som hjälpmedel är därmed något som uppmuntras i 
läroplanen. 
 
1.3.2 Teori 
 
Teoridelen innehåller olika teorier om språkinlärning och min avsikt med detta är att ge en 
bild av hur några forskare resonerar kring inlärning av ett andraspråk. Språkinlärning är ett 
komplext och brett ämne där forskningen inte ger några definitiva svar om vilken teori som 
stämmer eller vilken metod som är bäst. I denna uppsats finns det inte utrymme för att ge en 
fullständig bild av all språkforskning som bedrivits och för att begränsa teoridelens 
omfattning har jag valt att lägga fram ett urval av den forskning som finns. Jag kommer 
senare att använda teorierna om språkinlärning för att tolka mina undersökningsresultat i 
ljuset av dessa. 

Nässtrand skriver i sin rapport Språkläraren och språkinlärningsforskningen (1987:11-
12) om sambandet mellan första- och andraspråksinlärning. Han skiljer dessa åt genom att 
kalla dem L1 respektive L2 och talar om att forskning visar att det finns ett klart samband 
mellan dessa två. Andraspråksinlärarna går igenom i stort sett samma utveckling som 
förstaspråksinlärarna och det visade sig också att en viss inlärningsgång är densamma för 
inlärare med olika modersmål. Det mesta tyder enligt Nässtrand på att vuxna är minst lika bra 
som barn när det gäller att lära sig ett främmande språk, förutom när det gäller uttalet. 

Tornberg (2000:13) talar om att man på senare år inom språkinlärningsforskningen har 
sneglat mot Vygotskys teori om den nära utvecklingszonen när man studerar hur elever lär sig 
språk. Vygotskys teori går ut på att eleven utvecklas mest kunskapsmässigt om denne får 
undervisning på en nivå som ligger precis över dennes kunskaper. Teorin om den nära 
utvecklingszonen har sedan applicerats på språkinlärning i grupp där man utifrån den 
forskningen kommit fram till att eleverna lär sig lättare i grupp i samspel med andra. Ericsson 
(1989:136) håller med om att elever utvecklas bättre i grupp och säger att grupparbetet gagnar 
elevernas inlärning om ett positivt gruppklimat skapas. Dessutom kan eleverna tillsammans 
lösa olika språkliga problem och komma vidare i sin språkutveckling. Genom samarbete i 
grupp aktiverar man fler elever och elevaktivitet är en förutsättning för att de skall tillägna sig 
ny kunskap. Ökad aktivitet ger enligt Ericsson bättre inlärning. 

 STRIMS -, Strategier vid inlärning av moderna språk, projektet är ett forskningsprojekt 
som utförts av en grupp svenska språklärare i syfte att undersöka vilka strategier svenska 
elever använder sig av vid andraspråksinlärning När eleverna i projektet skulle utföra 
uppgifter med fri skrivning, visade eleverna prov på en större flexibilitet och vågade gissa 
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mer och använda språket mer än när de skulle skriva egna texter (Malmberg, 2000:206), 
vilket stöder Tornbergs och Ericssons resonemang. 

Tornberg (2000: 25) talar vidare om att det sedan 70-talet skett en förskjutning av 
språkpedagogiken från undervisning till inlärning och att det har lett till en ökad medvetenhet 
om att det inte finns någon universalmetod bland alla olika metoder som skulle leda till att 
eleverna på bästa sätt lär sig bättre än med någon annan metod. Förskjutningen innebär att det 
finns en tanke om att eleverna i stället för att bli ”matade” med undervisning, i stället aktivt 
skall lära sig själva och ta ett större ansvar för sin egen inlärning. 

Inom STRIMS- projektet fick eleverna anlägga en metakognitivt inriktad syn på sin egen 
inlärning och därmed lära sig om hur de själva lär sig ett främmande språk. Tanken bakom 
detta kan sökas i den förskjutning som Tornberg talar om, från undervisning till inlärning. 
Tornberg menar att medvetenheten om den egna inlärningen är en väldigt viktig kunskap som 
skolan har i uppdrag att förmedla (2000: 26). Även Ericsson understryker att läraren bör 
sträva efter att utveckla en förmåga hos eleven att ta eget ansvar för sin språkinlärning och 
vilja lära sig. Enligt honom är det viktigt att skolan tar till vara på elevers nyfikenhet och vilja 
till inlärning. Han talar om att vi som lärare kan försöka underlätta inlärningen, men att vi inte 
kan garantera att det sker en inlärning hos eleven (1989:18). 
Eleverna i STRIMS - projektet uppvisade efter studien ett ökat medvetande om sin egen 
inlärning. Eftersom att man i projektet även kom fram till att eleverna har en mängd olika 
strategier för att lära sig ett nytt språk, skulle de även gagnas i sin språkinlärning av att få fler 
strategier för hur de skall lära sig. (Malmberg ,2000:240). 

Tornberg skriver om att språkforskningen ofta pendlat mellan att hylla aktivism eller 
formalism, vilket innebär att det antingen är språkets formella eller funktionella egenskaper 
som fått en framträdande roll (2000: 25). Tornberg (2000: 26) hävdar vidare att det i och med 
att möjligheten till att kunna kommunicera med människor i andra länder blivit större i takt 
med en ökad internationalisering, har även denna kommunikation fått större utrymme i kurs- 
och läroplanerna. Muntlig och skriftlig kommunikation hör till de delar som har en aktivistisk 
inriktning. Europarådet har enligt Tornberg (2000:40) även de en väldigt aktivistisk inriktning 
i sin programförklaring, där de lägger tonvikten på de kommunikativa förmågorna i språket: 
 

� språk är ett medel för kommunikation 
� språk är handling 
� språk har ett innehåll 
� språkets funktioner står i fokus 
� kommunikation lär man sig bäst genom att kommunicera 

 
Tornberg (2000: 73-74) skriver även om två olika principer för språkinlärning som hon kallar 
”bottom - up” och ”top - down”. Bottom – up - principen går ut på att eleven avkodar en text 
ord för ord enligt översättningsmetoden. Eleven som använder sig av top – down -principen 
bygger på användandet av förkunskap, exempelvis om ämnet eller genom tidigare 
språkkunskaper, för att avkoda en okänd text. Den senare metoden är enligt Tornberg bättre 
vid språkinlärning för att undvika att eleverna skall tro att det viktigaste i en text är enskilda 
ord. Därför är det oerhört viktigt att eleverna i ett tidigt stadium lär sig att använda sig av sina 
förkunskaper på ett strategiskt sätt. Tornberg skriver att många av de gamla grammatik - och 
översättningsmetoderna idag anses som föråldrade och att den moderna 
läsförståelseforskningen visar på att våra möjligheter att förstå en text på till exempel franska, 
möjliggörs av våra förkunskaper och vår slutledningsförmåga (2000:28-29) 
Termer som bygger på samma principer är Transfer och Interferens som syftar på att man 
använder sig av sitt eget modersmål för att lära sig ett nytt språk. Transfer sker när 
förkunskaperna stämmer överens med det nya på ett positivt sätt och interferens är när 
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förkunskaperna stör inlärningen av det nya språket. Transfer tycks enligt Tornberg vara vanlig 
när eleven hittar likheter mellan modersmålet eller andra språk (2000:61) 
Malmberg (1989:5-7) skriver i sin rapport För en bättre språkundervisning om begreppet 
”tröskelnivå” som en lägsta nivå som man i Europarådet enats om att andraspråksinlärare 
skall klara. Begreppet myntades av J. Van Eks, som såg det som att andraspråksinläraren 
kliver över en tröskel till det främmande språkets miljö och då ska kunna göra vissa 
grundläggande saker med språket. Vissa grundläggande ämnesområden har beskrivits som 
viktiga: hus och hem, arbetsliv, fritid, resor, relationer till olika människor, sjukvård, 
utbildning, handel, shopping, mat och dryck, samhällsservice och så vidare. Tonvikten lades 
på kommunikation. 

Undersökningar visar dock enligt Malmberg att eleverna arbetar enligt alltför traditionella 
metoder för att utöka sitt ordförråd. De lyckas oftast vid glosförhör och test där orden är 
isolerade, men misslyckas när de skall använda sig av orden i ett större sammanhang. Vidare 
menar Malmberg att eleverna bara någon vecka efter inlärningen av dessa ord har glömt stora 
delar av dem. Eleverna har även intervjuats om hur de lär sig ord och även där framkommer 
det att de har lätt att falla in i mekanisk glosinlärning eftersom att det är ett väl inövat 
arbetssätt. Språklärarna inom STRIMS – projektet talar om att eleverna ofta känner till andra 
vägar för att lära in ord, men de lägger sällan energi på andra arbetssätt än traditionell 
ordinlärning via läromedlens ordlistor (Malmberg 2000:20). Ericsson (1989:84) håller med 
Malmberg i att eleverna lär sig glosor på ett mekaniskt sätt  och talar om en dålig retention 
(hur länge kunskapen kvarstår innan den försvinner). Ericsson påpekar att ordinlärning i ett 
sammanhang, genom förståelse, är en bättre väg att gå. Även om eleven kanske inte lär sig 
lika många ord på kort tid som vid memorering, gör en bättre retention av kunskapen vid 
förståelse att denna metod är överlägsen. Tornberg skriver också om inlärning av ord och att 
elever lägger ner för mycket tid på ordinlärning och instämmer med såväl Ericsson och 
Malmberg i att eleverna lär sig alltför kortsiktigt för att det skall vara optimalt (2000:91). 
Tornberg skriver vidare att hon anser att glosförhör borde överges helt och ordinlärningen i 
stället borde göras till en skapande process (2000:100). 

Språkforskaren Stephen D Krashen, professor i pedagogik och lingvistik vid University of 
Southern California, har en gedigen erfarenhet inom området språkforskning. Krashen har 
lagt fram fem huvudhypoteser som rör lärandet av ett främmande språk och oftast går under 
namnet monitormodellen. Han har skrivit en rad böcker inom språkforskningen och i denna 
uppsats har jag tagit del av The Natural Approach (2000), där även språkforskaren T. Terell 
medverkar. De hypoteser som Krashen gjort sig mest känd för är: 
. 

• Hypotesen om Aquisition (språktillägnelse) och learning (inlärning). 
• The Natural Order Hypothesis  - hypotesen om en ”naturlig” inlärningsgång. 
• The Monitor Hypothesis - hypotesen om monitorn. 
• The Affective Filter Hypothesis - hypotesen om det affektiva filtret. 
• The Ideal Input Hypothesis - hypotesen om idealisk input. 
 
 
Krashen (2000:26) skiljer mellan två olika sätt genom vilka man lär sig ett nytt språk; 

acquisition (språktillägnelse) och learning (språkinlärning). Acquisition är en sorts omedveten 
språkinlärning som sker naturligt när vi lär oss ett språk genom att till exempel flytta till det 
land där språket talas eller genom att höra det nya språket, till exempel genom att lyssna på 
när andra talar det eller via musik och teve. Som exempel tar Krashen och Terell det lilla 
barnets språkinlärning, som sker utan att det är medvetet om att det lär sig ett språk, utan 
endast kommunicerar. Learning är däremot en medveten form av inlärning med hjälp av 
grammatiska regler och glosinlärning, till exempel i en skolsituation med övningar i en 
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lärobok. Krashen menar på att dessa två olika språkinlärningsprocesser skiljer sig helt från 
varandra. Han menar vidare att korrigering av de fel en språkelev gör, enbart har effekt när 
det gäller språkinlärning (2000:27). Korrigeringen påverkar inte den mekanism i hjärnan som 
tillägnar sig språk naturligt genom acquisition. Denna naturliga mekanism har beskrivits av 
Chomsky i Ericsson (1989), som hävdar att den är genetiskt betingad. Han kallar denna 
medfödda språkmekanism LAD, Language Acquisition Device, och beskriver dess funktion 
som språkinlärning som sker automatiskt. Krashen håller med Chomsky om detta men kallar 
sin LAD för ”Organizer” (Ericsson 1989:106). Krashen (2000:25-26)  hävdar att learning ofta 
sker i en onaturlig språkmiljö, som till exempel i skolan. Det man tillägnar sig i klassrummet 
är enligt honom en kunskap om språket genom regler och grammatik. Learning kan sägas 
vara en mer traditionell undervisning med traditionella läromedel. Krashen menar att detta 
förhindrar eleverna från att skapa en naturlig känsla för det nya språket och att acquisition är 
den rätta vägen till att lära sig ett språk. Om man lär sig språket genom att tala det 
(acquisition), leder det enligt Krashen till en större känsla för korrekthet, än om man lär in det 
regelmässigt genom learning. Om eleven får tala fritt och göra fel utan att ständigt korrigeras 
av läraren, lär denne sig till sist att säga orden rätt ändå. Språkforskaren S. Pit Corder 
instämmer i detta och menar på att de fel inläraren gör även de är viktiga för inlärningen. 
Eleven har en bild av hur målspråket ska vara och testar denna bild genom att tala det nya 
språket. Om den första bilden över hur det ska låta verkar vara felaktig, ändrar eleven efter 
hand denna och kommer på så sätt närmare det som är korrekt (Nässtrand 1987:19). 

Tornberg tar även upp Krashens teorier, men anser att den skarpa gränsdragning han gör 
mellan acquisition och learning är ohållbar eftersom att det inte går att belägga hans teorier 
empiriskt (2000:31). Malmberg med flera (2000:73) har dock i sina undersökningar av elevers 
språkinlärning kommit fram till att eleverna ända upp i gymnasiets sista årskurs litar mer på 
”hur det låter” (acquisition) än på inlärda regler (learning). Han talar om att även andra 
forskare än Krashen kommit fram till att det vid språkinlärning sker en omedveten 
minnesinprägling som gör att vi kan tillägna oss abstrakta språkregler som vi inte kan 
beskriva grammatiskt. 

Krashen (2000: 28) hävdar i sin hypotes om den naturliga inlärningsgången att 
språkinlärningen, till exempel grammatiska strukturer, sker i en viss ordning. Han talar om 
studier som gjorts på engelska morfem där man funnit att språkinlärare tillägnar sig den 
progressiva ing-formen och plural-s långt innan de tillägnar sig tredje person -s för verben i 
presens. Detta gäller inte bara för förstaspråksinlärning, utan även för inlärare av ett 
främmande språk.  Kärnan i Krashens resonemang är att läraren inte kan bryta den naturliga 
inlärningsordningen av olika språkliga enheter genom att undervisa olika moment vid olika 
tillfällen. Corder (Nässtrand 1987:21) myntade uttrycket ”den inbyggda läroplanen” som 
bygger på en teori om att läraren inte kan påverka eleven när det gäller i vilken ordning denne 
lär sig de olika strukturerna i ett nytt språk. Nässtrand skriver vidare att en hel del kritik 
framförts mot Corders teorier, eftersom de undersökningar som gjorts varit relativt små i fråga 
om omfattning. 

Krashen (2000:30) tänker sig att vi inom oss har en sorts inbyggd ”övervakare”, en 
monitor, som granskar oss när vi skall tala eller skriva på det nya språket. Det vi lärt oss 
genom att studera grammatiska regler och strukturer, learning, kopplas på när vi skall 
använda det vi lärt oss undermedvetet genom acquisition och granskar våra försök till muntlig 
eller skriftlig kommunikation. Det är dock bara sådant som är medvetet inlärda regler som 
omfattas av monitorn, vid all spontant muntligt tal kommer det från inlärning via acquisition. 
Krashen säger vidare att vi vuxna oftast inte korrigerar små barn om de säger orden 
grammatiskt fel, men att vi däremot rättar barnet om de nämner ett föremål vid fel namn. I go 

cinema föranleder ingen rättning, medan This is my dog rättas om husdjuret i fråga egentligen 
är en katt. Krashens arbete har fått ta emot mycket kritik av andra forskare. Han har bland 
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annat kritiserats av McLaughlin (1978), som ansåg att det inte går att bedöma sådana 
svåråtkomliga processer som medveten eller omedveten inlärning (Linnarud 1993:51). 
Krashen (2000:44-45) talar om överanvändare, underanvändare och optimala 
monitoranvändare. En överanvändare gör bruk av monitorn för mycket på bekostnad av den 
muntliga kommunikationen. Han påstår att många språklärare tillhör denna kategori. De 
använder monitorn för ofta och hämmar därmed kommunikationen. Vanligt är också att 
språkläraren överför överanvändandet av monitorn på sina elever och därmed hämmas också 
de. Underanvändare kopplar på monitorn för lite och kan inte använda sig av inlärda regler 
vid fri muntlig och skriftlig produktion. Krashens optimala användare har hjälp av de inlärda 
reglerna i spontan kommunikation utan att hämmas i sitt tal. 

Krashen (2000: 37-38) har även lagt fram en hypotes om ett affektivt filter hos 
språkinläraren. Denna hypotes gör gällande att en variation i attityd spelar roll för 
språkinlärningen. Personer som är motiverade och med en god självbild lär sig enligt Krashen 
lättare ett språk genom acquisition. Språkinlärarens attityd är av stor vikt och om denne har en 
öppen inställning sker en större inlärning. Personer som däremot är osäkra, känner sig otrygga 
och ängsliga drar sig ofta undan situationer där de kan komma att tala och öva språket. De 
uppvisar ofta en högre skriftlig korrekthet än en muntlig sådan. Om man har ett lågt affektivt 
filter är man mer öppen för att lära sig ett nytt språk, har man ett högt sådant är man inte lika 
mottaglig. Krashen anser att det optimala är om språkinläraren har ett lågt affektivt filter för 
att denne skall vara mottaglig för så mycket språkinverkan som möjligt. 

Krashen (2000:32-33) ställer upp en hypotes om idealisk input. Enligt denna tillägnar vi 
oss språk via acquisition, genom att förstå information som ligger lite utanför den nivå som vi 
redan kan, liknande de hypoteser som Vygotsky lagt fram. Enligt Krashen är det därför 
essentiellt att språkinläraren utsätts för målspråket i så hög grad som möjligt. Eleven bör läsa, 
lyssna samt tala så mycket som möjligt för att aktivera den omedvetna 
språkinlärningsmekanismen (LAD/Organizern). Av vikt är också att det affektiva filtret är 
lågt, så att eleven är öppen för att ta emot kunskapen. 

Krashens hypoteser kom att lägga grund till en undervisningsmodell som kallas ”The 
Natural Approach”. I denna modell skapar läraren en trevlig atmosfär för kommunikation och 
språkproduktion och använder sig inte av direkt grammatikundervisning eller korrigering. 
Denna metod kritiserades av Long (1985) som tyckte att man först skulle ge eleverna en stabil 
grund att stå på i form av till exempel grammatikundervisning och sedan låta dem arbeta 
friare med språket (Linnarud 1993:103). Att avgöra om en elev har tillägnat sig ett språk via 
acquisition eller learning kan dock i många fall vara svårt att avgöra och detta talar också 
emot Krashens teorier (Nässtrand 1987:32). 
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1.4 Tidigare forskning kring datorn i skolan samt beskrivning av läromedlet 
 
Eftersom min studie berör datorn i skolan och inlärning via ett Internetbaserat program, vill 
jag kortfattat skissa en bild av hur det forskats kring datorn i skolan, samt ge exempel på hur 
datorn tillämpats inom skolvärlden. Jag tillfogar även en kort beskrivning av det läromedel 
jag avser studera. 
 
”Datorer har funnits i den svenska skolan i nästan 20 år men länge betydde de inte särskilt mycket för 
skolarbetet. Tillämpningsområdena blir dock successivt fler, datorerna blir allt lättare att använda och 
datanäten ger nya möjligheter; intresset för den nya teknikens roll i skolan har ökat kraftigt under de 
senaste åren”(Skolverket, 1998:10) 
 
På detta vis inleds Skolverkets rapport om IT-användningen i den svenska skolan. Den 
fortsätter: 
 
”Entusiasterna tror starkt på IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Deras retorik är 
högljudd och anspråksfull: Den nya informationstekniken skall eliminera en rad gamla och kända 
pedagogiska problem. Elever ska bli mer motiverade och de skall lära mer, lärarna kommer att 
utveckla sin kompetens och bli ‘kunskapsnavigatörer’, skolor kommer att omvandlas till 
medborgerliga kunskapshus och samverkan med andra skolor i Sverige och utomlands och med 
närsamhället kommer att växa fram” (Skolverket, 1998:10) 
 
Skolverket (1998:11-14) har initierat en rad projekt som har anknytning till området ”Datorn i 
skolan” och datorn har faktiskt en längre historia inom skolvärlden än vad man tror. För över 
35 år sedan lades den första motionen kring undervisning i datateknik i skolan fram och 
därefter formulerades det första regeringsuppdraget om att inleda en försöksverksamhet. 
Försöksverksamheten för att undersöka förutsättningarna för undervisning med dator startades 
därefter. Allt detta ledde till att Skolöverstyrelsen fastlade ett handlingsprogram för datorn i 
skolan redan 1980. 

Historiskt sett har det forskats en del inom området datorn i skolan. I mitten av 1980- talet 
tog staten initiativ till ett antal programsatsningar. 1984 startade ett stort nationellt 
mikroelektronikprogram som avslutades runt 1990. Programmet kompletterades med ett 
mindre samhällsvetenskapligt och humanistiskt program som baserades på temat forskning 
om datateknikens användning. När budgetpropositionen lades fram 1996/97 fanns en fortsatt 
satsning på ”det informationstekniska åtgärdsprogrammet” med. Uppmärksamhet riktades 
också mot ”forskning rörande förutsättningar för och konsekvenser av 
informationsteknologins användning”. HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet) blev en ledande organisation när det gällde att stödja och forska kring 
datoranvändningen. HSFR satsade ett antal miljoner på forskning inom programmet 
”Människa, Samhälle, IT” med början 1997. Även vid Linköpings universitet har forskning 
bedrivits inom ramen för ELOÏS - programmet, som vilar på forsknings - och 
utvärderingsarbete inom sektorn datorn i skolan. Svenska Kommunförbundet har lagt fram ett 
eget forskningsprogram; ”Kommunerna och IT” där de inbjuder forskare att arbeta med två 
områden ”IT och demokrati” samt ”IT och kompetens”. Ytterligare aktörer är 
Kommunikationsforskningsberedningen, KFB och Rådet för arbetslivsforskning, RALF. 
Inom RALF finns ett projekt som behandlar IT i skolan. Stiftelsen för Kunskap och 
Kompetensutveckling finansierar en rad doktorandtjänster med inriktning mot området IT - 
didaktik. Våren 1998 formulerades och debatterades början till ett större forskningsprogram 
med arbetsnamnet ”IT och lärande”. 
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Edström och Gunvik - Grönbladh skickade under våren 1998 ut en enkät till 61 svenska 
kommuner för att få en bred bild av läget när det gäller användning av datorer och IT i den 
svenska ungdomsskolan. I deras undersökning kom de fram till att elevernas inlärning främjas 
av IT-stödet och att deras motivation för inlärningen ökade. (Edström och Gunvik- 
Grönbladh, 1998:39) 

Under de senaste åren har IT i skolan uppmuntrats. Statens hittills största satsning på 
området hette ItiS, IT i skolan, och genomfördes mellan 1999-2002. Över 70 000 lärare och 
3500 skolledare fick då kompetensutveckling inom IT-området (Gustavsson, 2006:6). 
KK-stiftelsen, stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling, satsar miljoner på att stärka 
IT i lärarutbildningen. De har undersökt hur många lärarstuderande som vill använda sig av 
Internet i sin undervisning och kom i sin rapport IT och lärarstuderande (Idem 2006:6) fram 
till att så många som 90 % av Sveriges lärarstudenter ville använda sig av IT i sin blivande 
profession. 

Linn Gustavsson (2006:6) skriver i sin uppsats Internet som läromedel i Naturkunskap B- 

Onlinematerial som ersättning för en traditionell lärobok i Naturkunskap B för 

samhällsvetenskapligt program att World Internet Institute gjort en undersökning om 
utvecklingen och tillgången till Internet. De fann att Internetanvändandet ökar i alla grupper i 
samhället, men att det är ungdomarna som använder Internet mest. Gustavsson talar vidare 
om att IT i skolan kan betyda en rad saker: interna nätverk där diskussioner förs, undervisning 
på distans, utbyten med andra skolor i andra länder, användning av onlinematerial eller 
skapandet av en virtuell lärobok med länkar från olika sidor. Det finns idag en rad läromedel 
som är Internetbaserade. Många av de svenska läromedlen finns samlade på sidan 
”Läromedelsguiden”, skapad av Myndigheten för skolutveckling. 

Läromedlet ”Lär dig franska med Charlotte” är ett Internetbaserat läromedel som är 
tillverkat av en fransklärare som heter Charlotte Marie. Det följer inte någon speciell lärobok, 
men är i huvudsak uppbyggt efter de olika teman som vanligtvis behandlas när det är fråga 
om nybörjarspråk, det vill säga tematiska områden som exempelvis djur, färger, kläder, mat, 
fråga om vägen och presentationer. Läromedlet syftar till att lära med hjälp av små spel och 
eleverna får para ihop svenska och franska ord, spela Memory, sätta bokstäver i ordning och 
översätta ord på tid. Läromedlet är indelat i tre delar, från årskurs sex till nio. 
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2 METOD 
 
2.1 Val av vetenskaplig metod 
 
Eftersom det var en viss typ av faktakunskap jag eftersökte, ansåg jag enkäten lämplig som 
vetenskaplig arbetsmodell för att uppnå min undersöknings syfte och till dess fördelar kan 
läggas det faktum att forskaren kan hålla sig mer neutral än om denne gör en intervju, där det 
kan vara svårt att inte påverka respondenten. Jag ville dessutom ge röst åt samtliga elever i 
gruppen och inte bara välja ut ett fåtal för intervjuer. En stor fördel med enkäten som metod är 
även att alla respondenterna får sina frågor vid samma tidpunkt och med exakt samma 
frågeformuleringar. Detta underlättar när det gäller att göra jämförelser och generaliseringar 
utan att bortse från validiteten. Enkäten som metod syftar till att få reda på någonting. Syftet 
med undersökningen var att få reda på hur eleverna hade uppfattat arbetet med ”Lär dig 
franska med Charlotte”. Trost (2007:23) skriver om att syftet med en studie är avgörande för 
om man skall göra en kvalitativ eller kvantitativ studie. I mitt fall ville jag få fram svar i 
sifferform och värden som mer, mindre, fler eller mest eller hur ofta, och då rekommenderar 
Trost en kvantitativ enkät. 

Enkäten inleds med bakgrundsvariabler och består sedan av en rad frågor av sluten 
karaktär samt en öppen fråga på slutet. Att enkäten består av huvudsakligen slutna frågor 
beror på att jag till viss del ville styra eleverna för att få svar på det jag frågade efter, samt för 
att undvika korta svar som: ”Jag vet inte.”  Den öppna frågan på slutet inbjuder eleverna till 
att lägga till sådant som jag eventuellt missat. Trost (2007:74-76) rekommenderar slutna 
frågor för att underlätta resultatsammanställningen, men han säger att det kan vara relevant att 
ha med ett par öppna frågor för att på ett kvalitativt sätt undersöka huruvida enkäten 
utelämnat något svarsalternativ som eleverna kan tillföra. Därav min öppna fråga på slutet. 
Frågorna i enkäten hör ihop med de mål som finns citerade från kursplanen i moderna språk, 
se tabell två. Jag har försökt att anpassa språket till mottagarna och det är således väldigt 
enkelt eftersom frågorna kommer att ställas till en grupp åttondeklassare. Meningen är också 
att undersökningen skall gå att upprepa och applicera på andra grupper. Därav valet av 
kvantitativa data och enkäten som datainsamlingsmetod. Rörande själva frågorna i enkäten, 
hänvisar jag till bilaga ett. 

I min enkät valde jag att referera till läromedlet som ”Nicmar.nu” för att undvika 
förvirring eftersom det är den term de utvalda eleverna är bekanta med. Nicmar.nu är den sida 
där läromedlet finns. Jag har gjort ett medvetet val att begränsa min undersökningsmetod till 
att omfatta enkätmetoden. Observationsmetoden lämpar sig inte lika bra för min 
undersökning, eftersom språkinlärning är en komplex process. Även intervjumetoden valdes 
bort eftersom jag då hade valt att göra kvalitativa intervjuer som inte skulle bidra nämnvärt 
till att uppnå just den här studiens syfte ytterligare. Jag bedömde att enkäten som metod räckte 
för att uppnå det jag var ute efter att undersöka. 
 
2.2  Enkätundersökningens upplägg och genomförande 
 
Undersökningsgruppen fick arbeta i halvklass varannan vecka i datasalen under en hel termin. 
Vid undersökningens slut bad jag eleverna fylla i en enkät där de utvärderade arbetet.  
Undersökningsgruppen bestod av 21 elever, både pojkar och flickor, jämnt fördelade i antal. 
Jag har gjort vad Trost (2007:31) skulle ha kallat ett ”bekvämlighetsurval”, eftersom jag valt 
en klass  på grund av dess tillgänglighet. Eleverna är mellan 14-15 år och går i en 
åttondeklass. Min undersökningsgrupp är inte representativ för alla åttondeklasser, utan bara 
för just den här åttondeklassen på den här skolan, vid den här tidpunkten. Studien passar 



    

 14 

däremot utmärkt att applicera på andra grupper. Eftersom min urvalsgrupp bestod av hälften 
pojkar och hälften flickor, kunde det även vara intressant att se om enkätsvaren skiljde sig åt 
mellan könen. Jag väljer att koncentrera min undersökning till åttorna, huvudsakligen för att 
det material jag har tillgång till via Internet, enligt mitt tycke lämpar sig bäst för årskurs åtta 
och de moment vi går igenom då, men också på grund av att jag i ett så tidigt skede som 
möjligt skall vänja eleverna vid att söka information via Internet som ett komplement till den 
övriga inlärningen. Min relation till eleverna i undersökningsgruppen är att jag är deras lärare 
i franska och har så varit i snart fyra terminer. 
Under undersökningens genomförande kunde två elever inte svara på enkäten. Detta anser jag 
dock inte ha någon större inverkan på studiens resultat. 
 
 
2.3 Tillvägagångssätt vid min analys av läromedlet 
 
Analysen av läromedlet är tolkad av mig och inspirerad av principerna inom hermeneutiken. 
Inom denna forskningslära (Patel och Davidson, 2003:25) står tolkningar i centrum och jag 
har i denna studie tolkat den del av läromedlet som är relaterad till den årskurs jag studerat. 
När jag har tolkat läromedlet har jag utgått ifrån de färdigheter eleven skall lära sig inom 
målen i kursplanen för moderna språk i årskurs nio. Därefter har jag gjort en tolkning av vilka 
färdigheter som eleven tränar genom att använda läromedlet, för att sedan dra slutsatser 
utifrån dessa båda tolkningar i min analys. 
 
 
2.4 Användning av studiens resultat 
 
Utifrån vad forskningsresultaten visar, kan anpassningar av undervisningen göras. Till 
exempel genom att avsätta mer tid i datasalen om min analys av läromedlet samt elevernas 
enkätsvar visar att det är positivt för måluppfyllelsen med det arbetssättet. Visar det sig 
däremot att läromedlet ger dåliga förutsättningar för måluppfyllelse och elevernas svar pekar i 
samma riktning, bör undervisningen i datasal eventuellt slopas eller nya läromedel tillämpas. 
Forskningsresultaten kan även användas till att upprepa undersökningen samt jämföra 
resultaten från år till år, förutsatt att inte internetsidan förändras i utförande.  
 
2.5 Närmare beskrivning av läromedlet 
 

Tidigare har läromedlet Lär dig franska med Charlotte presenterats. Här nedan följer en 
egentillverkad tabell där de olika områdena för elever som läser franska för andra året i rad 
presenteras. Min åttondeklass läste inte franska i sexan och är alltså inne på årskurs sju enligt 
läromedlet. När vi arbetar i datasalen är det dock inte enbart detta läromedel vi använder. Det 
finns en rad olika internetsidor där man kan öva sina franskkunskaper, till exempel genom att 
lyssna på franska sånger/sagor, läsa om fransktalande länder eller öva på sitt franska uttal 
genom att använda mikrofon och härma en fransmans uttal. Vi alternerar mellan dessa olika 
sidor. 

Sägas bör även att mina elever inte följer läromedlets nivåer enligt årskurs, utan tränar 
den kategori som är aktuell för det arbetsområde som tas upp i vårt ordinarie arbete. Det 
innebär att vi ibland använder material från de övriga årskursnivåerna.  Jag har delat in sidan 
för årskurs sju i olika kategorier där jag tittat på hur innehållet i respektive kategori ser ut 
samt vilken typ av fraser som lärs in. 

En typisk lektion där eleverna använder läromedlet kan enligt mig vara utformad på detta 
sätt: Eleverna får arbeta med ett område som vi arbetat med på lektionerna innan, till exempel 
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i kategorin ”Handla kläder” eller ”Äta på restaurang”. Eleverna får då ägna en del av 
lektionen till att repetera fraser från det temat framför datorn och får sedan i uppdrag att i 
grupp konstruera en restaurangscen/låtsas handla kläder med ord från läromedlet. De får 
sedan spela upp den för klassen under någon av de följande lektionerna. Ibland har vi även 
skrivit texter med ord från läromedlet eller helt enkelt inlett ett nytt område med att eleverna 
får bekanta sig med de nya orden via Internet. På följande sida återfinns tidigare nämnda 
tabell: 
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Tabell 1. Innehållsbeskrivning. 
Kategori Innehåll Fraser 
Äta/Dricka/vara 
hungrig/törstig 

Ord för mat och 
dryck 

Hur mycket kostar det? Jag skulle vilja ha…, tack så 
mycket, jag är hungrig 

Kläder och 
smycken 

Ord och fraser 
för de vanligaste 
klädesplaggen. 

Han/hon har på sig, ring, klocka, halsband, tröja. 

Vädret och 
väderstrecken 

Olika sorters 
väderord och 
fraser samt de 
fyra 
väderstrecken. 

Det regnar, det är soligt, det är molnigt, i norr, i öster, 
vad är det för väder? 

Shoppa kläder Ord och fraser 
som hör ihop 
med shopping. 

Provhytt, kan jag hjälpa er?, vilken storlek?, färg. 

Vägbeskrivning Ord och fraser 
kring 
vägbeskrivningar 

Korsa, sväng, gå över den här gatan, ni är framme, en 
väg. 

Vem är du? Ord och fraser 
kring 
nationalitet, 
syskon, bostad. 

Jag bor i Sverige, vad heter du? Var bor du? Jag har 
inga syskon. Har du några syskon? 

Blandade verb Vanliga verb. 
Både 
regelbundna och 
oregelbundna. 

Äta, sova, dricka, gå, gråta, lyssna. 

Ir-verb i presens Böjning av Ir-
verbet ”Finir” i 
presens 

Jag slutar, du slutar, han slutar, hon slutar osv. 

Re-verb i 
presens 

Böjning av Re-
verbet ”Vendre”  
i presens 

Jag säljer, du säljer, han säljer, hon säljer osv. 

Blandade Ir/Re-
verb 

Vanliga Re-verb Att rodna, att åldras, att ge mat åt, att gå ner i vikt, att 
tänka efter. 

Caféet Beställa/betala 
på café 

Jag skulle vilja ha, vad kostar det, tack så mycket. 

Glasskiosken Köpa glass En strut, en bägare, smak. Två kulor tack. Varsågod 
 

Klockan Ord för klockan. Klockan är sex, tio över sex, 
 
halv sju, kvart i. 
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3 RESULTAT 
 
Här presenteras min analys av läromedlet samt därefter resultaten av enkätundersökningen i 
form av en resultatanalys. Resultatdelen inleds med en tabell där jag tolkat de mål som finns 
angivna i kursplanen för moderna språk som mål att uppnå i årskurs nio. Målen är tolkade 
efter innehåll, grammatik och vilken färdighet som skall tränas för respektive mål. I tabellens 
sista kolumn har jag sedan jämfört innehåll/grammatik/färdigheter med läromedlet för att se 
vilka delar som eleven kan öva respektive inte öva, genom att använda ”Lär dig franska med 
Charlotte”. Målen är citerade från kursplanen i moderna språk. 
 
3.1 Analys av läromedlet Lär dig franska med Charlotte 

 
Tabell 2. Läromedelsanalys. 
Mål att uppnå 

i år 9 
Tolkning av 

målens innehåll 
Grammatik Färdighet som 

tränas 
Lär dig 

franska med 
Charlotte 

Kunna förstå 
det mest 
väsentliga i 
tydligt tal i 
enkla 
instruktioner, 
berättelser och 
beskrivningar, 
som rör för 
eleven 
välbekanta 
områden. 

Hemmet, skolan, 
staden, affären, 
djur och natur, 
beskriva vägen, 
beskriva sig själv 
och sin familj, 
siffror, kroppen, 
fritidsaktiviteter, 
månader, årstider, 
väderstreck, 
beskriva utseende. 

Grunderna i de 
olika 
ordklasserna. 
Till exempel 
personliga och 
possessiva 
pronomen samt 
de vanligaste 
oregelbundna 
verben. 

Hörförståelse 
och läsförståelse 

Möjlighet till att 
läsa längre 
texter saknas. 
Grundläggande 
vokabulär som 
förbereder inför 
läs- och 
hörförståelse av 
välbekanta 
områden övas. 

Kunna delta i 
enkla samtal 
om vardagliga 
ämnen 

 
Se ovan 

Se ovan Muntlig 
kommunikation 

Möjlighet till att 
öva muntlig 
kommunikation 
saknas. 

Kunna muntligt 
berätta något 
om sig själv 
och andra 

Kunna berätta om 
sin familj, sina 
intressen, husdjur, 
vad man tycker om 
och inte tycker om. 

Se ovan Muntlig 
kommunikation 

Möjlighet till att 
öva muntlig 
kommunikation 
saknas. 
Vokabulär och 
fraser som hör 
till detta område 
övas. Till 
exempel ”Jag 
har X st syskon” 
eller ”Han är X 
år gammal”. 
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Mål att uppnå 
i år 9 

Tolkning av 
målens innehåll 

Grammatik Färdighet som 
tränas 

Lär dig 
franska med 

Charlotte 
Kunna läsa och 
tillgodogöra sig 
enkla 
instruktioner, 
berättelser och 
beskrivningar 

 Se ovan Läsförståelse Läsförståelse 
övas inte. 

Kunna göra sig 
förstådd i skrift 
i mycket enkel 
form för att 
meddela, 
berätta eller 
beskriva något 

Kunna skriva en 
presentation av sig 
själv eller ett brev, 
en 
dagboksanteckning. 

Se ovan Skriftlig 
kommunikation 

Eleven kan öva 
stavning i de två 
spel som heter 
”Nätet” och 
”Stress”. 
Möjlighet till att 
öva sig i att 
skriva längre 
texter saknas. 

Känna till något 
om vardagsliv, 
levnadssätt och 
traditioner i 
några länder 
där språket 
används 

Känna till lite om 
Frankrike, Belgien, 
Schweiz, 
Luxemburg, 
Kanada samt 
övriga länder i 
världen där franska 
talas. Till exempel i 
Nordafrika. 

 Kulturell 
kompetens 

Fakta om de 
olika länderna 
saknas helt i 
läromedlet. 

Kunna 
reflektera över 
hur den egna 
inlärningen går 
till vad gäller 
till exempel tal 
och läsning. 

Eleven skall känna 
till hur denne lättast 
lär sig ett språk 
samt behärska olika 
metoder för sin 
inlärning av ett 
modernt språk. 

 Metakognitiv 
kompetens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möjligheten att 
använda ett 
virtuellt 
läromedel 
erbjuder en för 
många elever ny 
metod att lära 
sig språk. I 
övrigt finner jag 
inte att 
läromedlet 
bereder väg för 
en dylik 
reflektion. 
Annat än att 
ensamarbetet 
vid datorn ger 
möjlighet till att 
ta eget ansvar 
för vilket 
moment eleven 
väljer att träna 
på. 
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Hur väl svarar då läromedlet Lär dig franska med Charlotte mot kursplanens mål? Som framgår 
av tabellen under rubriken ”Beskrivning av läromedlet”, samlar läromedlet många av de teman 
man brukar arbeta med vid inlärning av ett nybörjarspråk. Dessa svarar i någon mån mot delar 
av de första två punkterna i kursplanens mål för år nio, vilket jag kommer att precisera närmare 
nedan: 

 
- Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och     

beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden (min kursivering). 
- Kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen (min kursivering). 

 
Som lärare gör jag alltid en tolkning av texten i kursplanen. Min tolkning av de två första målen 
är att det för att kunna förstå det mest väsentliga och delta i enkla samtal i vad som rör för 
eleven välbekanta områden, alternativt vardagliga ämnen, krävs en viss basvokabulär. De delar 
som tas upp i läromedlet är exempel på denna basvokabulär. Min tolkning av kursplanens mål 
är att ett gott ordförråd är essentiellt när det gäller språkinlärning för att kunna nå en god 
måluppfyllelse, sedan kan det diskuteras hur man skaffar sig detta ordförråd. Krashen förordar 
här acquisition före learning, något som talar emot ordinlärning via ett läromedel som detta, 
eftersom ord övas in mekaniskt och inte genom spontan språkinlärning och aktivering av 
LAD/Organisern. I Malmbergs rapport om Europarådet framkommer däremot att man anser de 
olika tematiska områden, som det ges exempel på här ovan, viktiga för att nå upp till det de 
kallar ”tröskelnivån”. Ericsson invänder dock mot ordinlärning enligt läromedlets modell 
eftersom den ger dålig retention, kunskaperna kvarstår under alltför kort tid. Han förordar i 
stället inlärning genom förståelse, i ett sammanhang. 

När det gäller övriga mål, som att till exempel muntligt kunna berätta något om sig själv 
och andra, kan läromedlet bara sägas ge förutsättningar för denna måluppfyllelse så till vida att 
många av de teman det tar upp är grundläggande i det basordförråd som behövs för ett dylikt 
samtal, men varken uttal, intonation eller satsmelodi övas och läromedlet ger därmed inte 
förutsättningar för att nå ett av de mål som verkligen betonas i kursplanen, det om muntlig 
kommunikation. Denna slutsats drar jag även när det gäller målet ”kunna göra sig förstådd i 
skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något”, eftersom att läromedlet 
inte erbjuder träning i att kunna producera texter och kommunicera i skrift. Det som övas är att 
skriva enskilda ord. Som framgår av tabellen, hjälper läromedlet inte till att uppfylla en rad av 
kursplanens mål. Läsförståelse samt att kunna skriva korta texter är centrala delar i målen och 
Lär dig franska med Charlotte övar varken eleverna i att läsa textstycken eller att skriva korta 
texter. Som jag tidigare nämnt anser jag efter min analys att läromedlet bara ger förutsättningar 
för att uppfylla delar av målen. Dessa delar är dock inte tillräckliga för att kunna säga att 
läromedlet skapar förutsättningar för att nå målen. Enligt Krashens hypotes om monitorn kan 
ordinlärning enligt läromedlets modell kanske till och med verka hämmande, eftersom datorn 
korrigerar när man gör fel och därmed betonar inlärning via learning med en förstärkning av 
monitorn. Tornberg instämmer i att ordinlärning via översättning och ”bottom up” – metoden 
inte är det bästa sättet för att tillägna sig språket. 

Att skaffa sig en slags kulturell kompetens kring de länder där målspråket talas är en annan 
byggsten i kursplanens mål och det finns inga inslag av detta i läromedlet. En viktig aspekt att 
ta upp är även att läromedlet är konstruerat för att eleverna skall använda det en och en och inte 
lösa uppgifter i grupp. Forskarna inom STRIMS-projektet lade som en av sina viktigaste 
slutsatser vid projektets slut fram att arbete i grupp var en viktig beståndsdel i att utvecklas 
språkmässigt. Detta stöds av Ericsson och Tornberg som också framhåller vikten av att lösa 
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språkliga problem tillsammans med andra. Den metakognitiva aspekten där eleven skall klara 
av att reflektera över sin egen inlärning kan dock beredas väg genom att eleven tvingas sitta 
själv vid datorn och därmed i mångt och mycket får ta ansvar för sin egen inlärning. Denna 
förskjutning från undervisning till inlärning har också uppmärksammats av bland andra 
Tornberg och Ericsson. Enligt min tolkning är dock inte läromedlet i någon högre grad inriktat 
på att ge förutsättningar för att nå målet om ett metakognitivt förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att läromedlet bara i någon mån ger förutsättningar för 
måluppfyllelse av kursplanen för moderna språks mål. Läromedlet fokuserar ordinlärning och 
det man då bör fråga sig är hur viktigt det är att lära sig nya ord på ett tematiskt sätt när man lär 
sig ett nytt språk, samt på vilket sätt det är bäst att tillägna sig detta ordförråd. Enligt Krashen är 
ett läromedel som detta inte rätt väg att gå för att utöka sitt ordförråd. Det är alltså en 
tolkningsfråga och det beror på vilka teorier kring språkinlärning man ställer sig bakom när man 
skall komma fram till huruvida läromedlet bereder väg för språkinlärning. Viktiga färdigheter 
som muntlig och skriftlig kompetens övas däremot inte och läromedlet är i total avsaknad av 
sidor där man kan lära sig om de länder där franska talas. Min slutsats är att läromedlet kan ge 
förutsättningar för måluppfyllelse när det gäller att bygga upp en basvokabulär, men att 
läromedlet ger dåliga förutsättningar för många av de viktiga målen, till exempel muntlig och 
skriftlig kommunikation. 

 
3.2 Redovisning samt analys av enkätresultaten 
 

I min undersökning använde jag mig av enkäten som vetenskaplig metod. Nedan redovisas 
svaren i form av diagram med en förklarande text. I anslutning till diagrammen finns även min 
analys av svaren. Det fanns ingen skillnad mellan hur pojkarna och flickorna svarat och därför 
finner jag det inte relevant att diskutera resultaten utifrån ett genusperspektiv. 

 
Den första frågan i enkäten avsåg att ta reda på om eleverna lär sig fler ord via hemsidan. 
Nedan redovisas svarsfrekvenserna i ett diagram: 

 
 
 
 

Jag lär mig fler ord genom att använda hemsidan.
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Diagram 1. Ordinlärning. 
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Som svar på detta påstående angav de flesta eleverna att de lärde sig fler ord. Sexton elever av 
arton instämde i detta, vilket är nästan samtliga elever i undersökningsgruppen. Två elever 
upplevde att de inte lärde sig nya ord. Ordinlärning var också något som eleverna 
rangordnande som en av de saker de tränade mest på genom att använda hemsidan (se tabell 
3). Mekanisk inlärning av ord är något som ett flertal av de forskare jag studerat tar upp, 
bland andra Malmberg och Ericsson. Enligt Malmbergs och Ericssons resonemang om en 
mekanisk ordinlärnings nackdelar samt Krashens kritik mot kunskapstillägnelse via learning, 
är det inte förvånande att eleverna anser att läromedlet inte hjälper dem att utveckla sin 
franska nämnvärt (Se Diagram 8), eftersom läromedlet fokuserar just ordinlärning. 
 
Enkätens andra fråga avsåg att ta reda på huruvida eleverna lär sig mer om Frankrike och 
andra franskspråkiga länder genom att använda läromedlet. Nedan redovisas hur eleverna 
svarade: 

Jag lär mig mer om Frankrike och andra länder genom att använda hemsidan
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Diagram 2. Realiakunskap 
 
 
Det stora flertalet av eleverna svarade att de lär sig mer om Frankrike och andra länder genom 
att använda läromedlet. Tretton elever av arton angav att de lär sig mer realia. Fem elever 
hävdar motsatsen. Svaren på denna fråga är anmärkningsvärda, eftersom att jag i analysen av 
läromedlet kom fram till att ingen möjlighet till förvärvande av realiakunskap finns på 
hemsidan. Förvånande är också det faktum att om eleverna lär sig så mycket om Frankrike 
genom att använda hemsidan, varför visar detta sig inte i tabell 3? Tabellen visar, i motsats till 
detta diagram, att de inte lär sig fakta om Frankrike och andra länder genom att använda 
hemsidan. 
 
 
Enkätens tredje fråga ville ta reda på om eleverna utvecklar sin muntliga kompetens genom 
att använda läromedlet: 
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Jag lär mig tala bättre franska genom att använda hemsidan.
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Diagram 3. Muntlig kommunikation 
 

Påståendet delade gruppen i två läger där det ena tyckte att de lärde sig att tala bättre franska 
genom att använda sidan, medan det andra tyckte att de inte utvecklade sin kommunikativa 
kompetens genom att använda läromedlet. Det är också intressant att notera att halva 
undersökningsgruppen här anger att de utvecklar sin muntliga kompetens, medan det i tabell 3 
framgår att det bara är ett fåtal elever som rangordnar muntlig kommunikation som en av de 
saker de övar mest. Detta kan möjligen förstås utifrån det resonemang Malmberg med flera 
fört om att många läromedel fokuserar glosinlärning i stället för muntlig kommunikation, 
eftersom eleverna enligt min analys av läromedlet inte får möjlighet till att öva sin 
kommunikativa kompetens. 
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I den fjärde enkätfrågan frågades efter om eleverna får hjälp att bli bättre på att förstå hur de 
lär sig ett nytt språk genom att använda hemsidan. 

Hemsidan hjälper mig att bli bättre på att förstå hur jag lär mig ett nytt språk
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Diagram 4. Metakognitiv kompetens. 
 
 
Även denna fråga delar gruppen, även om den sidan som tycker att hemsidan hjälper dem att 
bli bättre på att förstå hur de lär sig ett nytt språk väger över. Elva elever av arton tycker att de 
utvecklas ifråga om att lättare kunna förstå hur de lär sig ett språk. Här kan man beakta det 
Tornberg säger om en förskjutning från att eleverna blir matade med information till att de 
själva söker information. I målen för kursplanen i moderna språk står det att eleven skall 
kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till. I och med att eleven sitter själv vid 
datorn och får ta ansvar för vad denne väljer att öva på för stunden, är detta möjligen ett steg i 
den riktning där ett eget ansvar för inlärningen tas. 
 
 
Den femte enkätfrågan avsåg att ta reda på om eleverna uppfattar att de repeterar ord och 
meningar de lärt sig genom att använda läromedlet. 
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Jag repeterar ord och meningar vi redan lärt oss genom att 

använda hemsidan.
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Diagram 5. Repetition. 
 
Bland eleverna rådde delade meningar om huruvida de repeterade redan tillägnad kunskap. 
Elva stycken instämde i påståendet, medan sju inte tyckte att de repeterade ord och meningar 
de lärt sig. När de fick besvara fråga 7 (se tabell 3), var repetition däremot något som de allra 
flesta eleverna angav vara en av de saker de övar mest genom att använda hemsidan. Även 
detta diagram visar på att ordinlärning enligt eleverna står i fokus i läromedlet. 
 
 
 
Den sjätte enkätfrågan avsåg att ta reda på hur ofta eleverna använder läromedlet för att öva 
sin franska. 
 

Jag använder hemsidan hemma för att träna/öva min franska.
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Diagram 6. Användningsfrekvens. 
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Diagrammet visar att majoriteten av eleverna inte använder sig av hemsidan i hemmet. Detta 
resultat kan länkas samman med resultatet i Diagram 8, som visar att eleverna inte lär sig mer 
franska i någon högre grad genom att använda programmet. Om inte läromedlet utvecklar 
elevernas kunskaper nämnvärt, är det inte så förvånande att de inte heller använder det hemma 
i någon större grad. Detta kan naturligtvis även bero på avsaknad av intresse för läromedlet 
från elevernas sida. Av tidigare diagram (se Diagram 1 och 5) har det framgått att läromedlet 
fokuserar ordinlärning samt att detta är något som Krashen med flera inte rekommenderar 
som en effektiv metod när det gäller att lära sig ett språk. Att bara ett fåtal elever använder sig 
av hemsidan i hemmet samt att majoriteten av eleverna anser att läromedlet utvecklar deras 
franskakunskaper stöder språkforskarnas teorier om att mekanisk ordinlärning inte bidrar i 
någon större grad till att språkeleverna lär sig målspråket. 
 
 
I fråga sju ombads eleverna rangordna de tre alternativ som de tränar mest på genom att 
använda hemsidan. Eleverna har delat ut en 1:a till det de tränar mest i fallande ordning till en 
3:a. 
 
Tabell 3. Inlärningsområden. 
 

Jag lär mig: 
Antal 
1:or 

Antal 
2:or 

Antal 
3:or 

Totalt antal som 
lär 

      

Att prata franska bättre 3 1 1 5  

Att skriva på franska 5 6 2 13  

Lär in fler ord 4 7 6 17  

Repeterar ord vi redan lärt oss 5 2 5 12  

Jag lär mig mer om Frankrike  1 1  
Jag lär mig att använda även datorn för att lära 
mig franska 1 1 2 4  

Jag lär mig mer om hur jag lär mig ett nytt språk 1 1 2  
 
 
 
I tabellen framgår att eleverna anser att de framför allt övar sig på att skriva på franska, lär in 
fler nya ord samt repeterar ord vi redan lärt oss. Att eleverna tycker att de övar sitt skrivande 
bör dock förstås som att de övar sig i att stava till glosor, eftersom att det är den enda 
funktionen i läromedlet där eleverna kan ”skriva”. Tabellen kan jämföras med svaren på 
tidigare frågor och särskilt påfallande är att många av de påståenden som eleverna bekräftar i 
tidigare frågor, inte sammanfaller med resultaten i tabellen. Däribland kan nämnas 
diagrammet som tar upp muntlig kommunikation samt diagrammet som tar upp  
realiakunskaper. 

Ur tabellen kan jag också dra slutsatsen att de områden eleverna uppfattar att de övar mest 
på, det vill säga att stava till glosor, lära in och repetera fler ord, är sådana moment som 
Krashen anser vara mindre bra metoder för att lära sig ett nytt språk. Enligt honom är detta 
kunskapstillägnelse via learning med en förstärkning av monitorn och nästföljande fråga och 
diagram kan möjligen förklaras med hjälp av hans teorier, eftersom att Diagram 8 visar på att 
inlärningen via ovan nämnda moment inte ger en stor inlärning. Det är också värt att påpeka 
att det är märkligt att det i tabellen inte är en enda av eleverna som anger att de lär sig mer om 
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Frankrike, medan det i Diagram 2 framgår att det stora flertalet av eleverna upplever att de 
tillägnar sig realiakunskap genom att använda läromedlet. 
 
 
 
Fråga åtta avsåg att utvärdera i vilken grad eleverna upplever att läromedlet bidrar till att de 
lär sig mer franska: 

I vilken grad bidrar Nicmar.nu till att du lär dig mer franska?
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Diagram 7. Inlärningsgrad. 
 
Som svar på denna fråga angav de flesta eleverna att de lär sig franska ”I någon grad”. Endast 
fyra elever valde alternativet ”I hög grad” och ingen av eleverna valde alternativet ”I mycket 
hög grad”. Baserat på hur eleverna svarat, kan deras svar på tidigare frågor anses leda fram till 
detta sammanfattande svar på fråga åtta. Eleverna har tidigare svarat att det de övar mest 
genom att använda läromedlet är ordinlärning/repetition av ord/skriva ord. Det finns ett visst 
belägg för att jag skall kunna påstå att det finns ett samband mellan Krashens teorier om 
learning och de resultat som kan utläsas av enkätundersökningen. Eftersom eleverna 
huvudsakligen övar ord, learning, men ändå inte lär sig målspråket i någon högre grad enligt 
diagrammet ovan, stärker detta Krashens teorier om att språk bör läras in i ett sammanhang 
och inte mekaniskt. 
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4 DISKUSSION 
 
4.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett mått på en undersöknings tillförlitlighet. Trost (2007:64) talar om att man 
enligt tradition menar att reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt ett resultat kan mätas utan 
att vara utsatt för inflytande av slumpen eller andra faktorer. Det innebär att den som gör en 
enkät eller intervjuar måste ställa frågorna på samma sätt i en likadan situation för att en 
undersökning skall vara tillförlitlig. Trost (2007:65) säger vidare att idén med reliabilitet går 
ut på att man gör kvantitativa studier eftersom  man gör mätningar och får fram olika 
variabler som kan ställas mot varandra vid upprepade undersökningar. Om en undersökning 
har hög reliabilitet innebär det alltså att resultatet kunnat mätas på ett tillförlitligt sätt under 
likadana förhållanden utan att slumpen eller andra faktorer stör mätningen (Tornberg 
2000:166). Det faktum att det är jag som lärare som delar ut enkäten kan ha haft en viss 
påverkan på elevernas svar. De kan tänkas ha velat ”svara rätt” eller visa upp sitt intresse för 
att påverka sitt betyg. Eleverna kan även tänkas ha varit rädda att kritisera arbetssättet, 
eftersom det är något jag som lärare initierat i gruppen. Kanske var de också rädda att det inte 
skulle bli någon mer undervisning i datasalen om de inte svarade ”som läraren vill”. Eftersom 
enkäten var anonym gav det dock möjlighet för eleverna att svara sanningsenligt. Själva 
urvalet av enkätfrågor är en viktig faktor för vad man får svar på. En annan utformning av 
frågorna hade måhända gett annorlunda svar. Att eleverna svarat att de tycker att de lär sig 
mycket om Frankrike och andra franskspråkiga länder trots att läromedlet enligt mig är6 i 
total avsaknad av fakta om dessa länder, gör att reliabiliteten blir lägre i och med att 
undersökningsgruppen verkar ha misstolkat frågan, alternativt blandat ihop läromedlet med 
något annat läromedel vi använt. Detta kan naturligtvis även gälla andra frågor och 
tillförlitligheten ifrågasätts därmed. 
 
 
 
4.2 Validitet 
 
Med validitet menas att man i sin undersökning mäter det som är avsett att mätas. (Trost, 
1997:101). Patel och Davidson påpekar att det är viktigt att man studerar rätt företeelse för att 
uppnå en hög validitet i sin forskning. De talar dessutom om att validiteten och reliabiliteten 
står i relation till varandra och att fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig 
validitet (2003:85). Kylén (2004:140) understryker att vi som forskare måste ställa oss frågan 
om vi fått de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla syftet med vår undersökning? Det 
kan ifrågasättas om eleverna förstått alla frågor. Det framkom i analysen av enkätresultaten att 
många av svaren var motsägelsefulla. Trost (2007:66) skriver att om många respondenter 
missuppfattar enkätfrågorna, är det ett tecken på att både reliabiliteten och validiteten är låg. 
Således kommer jag fram till att min undersökning troligen har en låg grad av reliabilitet och 
validitet, eftersom att jag misstänker att eleverna missuppfattat en del av frågorna. 
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4.3 Resultatdiskussion 
 
Jag inledde min studie med att beskriva syftet och att ange de frågeställningar som skulle 
ligga till grund för min undersökning. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur mina 
elevers uppfattning om vad de lär sig via ett visst läromedel ser ut i relation till kursplanens 
mål i moderna språk, samt hur väl detta läromedel svarar mot dessa mål, för att sedan 
analysera sambandet mellan elevernas åsikter och min analys av läromedlet. 

I min bakgrund ville jag ge en bild av hur datorn använts i det svenska skolväsendet, 
eftersom jag i min studie analyserar ett Internetbaserat läromedel. Jag förde fram en rad 
exempel på olika projekt där man forskat kring IT i undervisningen. I min bakgrund infogades 
även en teoridel där olika teorier om språkinlärning lades fram, därför att jag ansåg det viktigt 
att ge en bild av hur forskningen kring språkinlärning sett ut. Jag studerade bland annat 
Stephen D. Krashens hypoteser kring språkinlärning, där jag lade betoningen på hans hypotes 
om acquisition och learning. Dessa hypoteser går i korthet ut på att eleven antingen lär sig 
omedvetet genom att använda en slags automatiserad språkmekanism (LAD/Organizer) och 
lär in språket på ett naturligt sätt genom att till exempel lyssna till muntligt tal, eller medvetet 
genom att använda sig av glosinlärning, grammatikstudier och annan formlära. Krashen anser 
att den bästa inlärningen sker genom acquisition. Jag förde också fram Krashens tankar om en 
inbyggd monitor, som ett resultat av learning. Monitorn granskar talet och kan enligt Krashen 
hämma språkinläraren i sin användning. Krashen betonar även vikten av att språklärare är 
uppmärksamma på att inte överanvända sin egen monitor. Han talar om optimala 
monitoranvändare som personer som inte låter monitorn hämma dem i spontant tal, utan 
tillämpar den som ett redskap för att underlätta den spontana kommunikationen. Jag kom 
också in på Chomskys teorier om att språkförmågan är medfödd, vilket stöds av Krashen. 
Delar av STRIMS-projektets slutsatser redovisades också i teoridelen och Tornbergs och 
Ericssons teorier diskuterades. 

Därefter angav jag mitt val av metod i metoddelen. Av en rad orsaker, bland annat för att 
jag ville få fram kvantitiva data och låta samtliga elever i gruppen komma till tals, valde jag 
enkäten som metod. Jag redogjorde därefter för läromedlets uppbyggnad och analyserade det 
utifrån kursplanen i moderna språks mål för år nio. Jag analyserade läromedelet efter 
inspiration från de hermeneutiska forskningsprinciperna, som betonar tolkningar. Efter att ha 
kategoriserat läromedlet i en tabell, blev det mycket översiktligt och klart för mig att eleverna 
genom att använda just det här läromedlet varken tillägnar sig kunskaper när det gäller 
muntlig kommunikation, skriftlig produktion av längre texter eller förvärvar kunskaper om de 
franskspråkiga länderna. Resultatet av min analys av läromedlet visar att eleverna i huvudsak 
lär sig ord inom olika tematiska områden när de använder hemsidan. Till exempel djur, 
matord eller att beställa glass. Efter att ha studerat Krashen, Ericsson, Tornberg med flera 
drog jag med hjälp av deras teorier slutsatsen att läromedlet skapar knapphändiga 
förutsättningar för måluppfyllelse, eftersom samtliga dessa forskare lägger fram teorier om att 
mekanisk ordinlärning kan hämma eleven i sin språkutveckling. Ericsson talar om en dålig 
retention vid inlärning enligt läromedlet och Krashen om att ordinlärning bättre sker genom 
”The Natural Approach”, där eleven möter orden i ett naturligt sammanhang, till exempel 
genom att höra läraren tala målspråket. Enligt Europarådet skulle däremot en grundläggande 
vokabulär i stil med den som läromedlet tar upp vara bra för att uppnå det de kallar 
”tröskelnivån”. Det är benämningen på den nivå då man kan kliva över tröskeln till att 
använda ett nytt språk. 

I min undersökningsdel genomförde jag även en enkät med min undersökningsgrupp, där 
jag sedan redovisade elevernas svar på de olika frågorna i en resultatredovisning. I Diagram 1 
samt i tabellen för fråga sju visade det sig att nya ord var något som eleverna lärde sig mest 
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genom att använda läromedlet. Detta stämmer väl överens med analysen av ”Lär dig franska 
med Charlotte”, där det framkom att ordinlärningen är dominerande. 
Det förvånade mig att eleverna upplevde att de lärde sig mer om Frankrike och andra 
fransktalande länder genom att använda läromedlet, vilket kan utläsas i Diagram två. Skälet 
till denna förvåning kan förstås efter min analys av läromedlet, som visar att läromedlet inte 
innehåller några som helst fakta om Frankrike och andra franskspråkiga länder. En förklaring 
till denna diskrepans mellan min analys av läromedlet och elevernas uppfattning om att 
läromedlet lär dem realiakunskaper kan vara att vi använder många sidor på Internet när vi 
använder datasalen. Det kan därför vara möjligt att de blandar ihop olika läromedel med 
varandra eller att en del elever kanske uppfattat frågan som att jag frågade efter om de lär sig 
mer om Frankrike när vi sitter vid datorn. Missförstånd som detta kan ju naturligtvis även 
gälla andra frågor. Anmärkningsvärt när det gäller den muntliga kommunikationen är att 
eleverna i Diagram tre anser att de lär sig att tala bättre franska genom att använda läromedlet, 
medan analysen av läromedlet visar på att inga möjligheter till att öva muntlig 
kommunikation finns. Svaret kan måhända finnas i att eleverna tycker att de får 
förutsättningar för att klara av talet i och med att de lär sig grundläggande ord för att kunna 
delta i en konversation, som jag diskuterade som en möjlighet i min analys. Eleverna 
motsäger dock sina svar på fråga tre när de i fråga sju ombeds rangordna vad de lär sig mest 
genom att använda läromedlet. Ur tabell tre kan utläsas att inte en enda av eleverna anger 
muntlig kommunikation som en färdighet de övar mycket på genom att använda läromedlet. I 
tabellen väljer de i stället att framhålla att de övar att skriva på franska, lär sig nya ord samt 
repeterar ord de redan lärt sig. Som jag tidigare framfört bör dock skrivandet på franska 
förstås som stavningsträning av glosor. 

Efter att ha analyserat enkäterna framgår det även att eleverna tycker att tyngden på 
läromedlet ligger på ordinlärning. Det kan utläsas av att de rankar ordinlärning som en av de 
saker de lär sig mest genom att använda läromedlet, samt av att de frågor där jag efterfrågade 
huruvida de lärde sig många ord/repeterade ord genom att använda läromedlet, fick många 
instämmande svar. 

Förutom att ta reda på hur eleverna uppfattade arbetet med läromedlet, var en av mina 
forskningsfrågor även att ta reda på om det fanns något samband mellan hur eleverna 
uppfattar läromedlet och min egen analys av detsamma. I min analys kom jag till slutsatsen att 
det var i huvudsak ordinlärning som tränades och att läromedlet inte erbjöd särskilt goda 
möjligheter till måluppfyllelse vad gäller de kommunikativa färdigheterna. Detta kunde jag 
förstå med hjälp av den forskning jag tagit del av, som förordade en annan typ av inlärning, 
till exempel arbete i grupp eller att exponera eleverna för målspråket i större utsträckning.         
I Diagram sju angav de flesta eleverna att de inte lär sig franska i någon högre grad genom att 
använda läromedlet, vilket stöder min analys om att läromedlet inte erbjuder några större 
möjligheter till måluppfyllelse. 

Efter min analys av läromedlet kom jag fram till att förutsättning saknas för att eleverna 
skall kunna öva sig i att skriva längre texter och att läromedlet endast ger möjlighet till att öva 
ord. Därför bör elevernas svar om att de lär sig att skriva bättre på franska (se tabell tre) 
förstås i ljuset av att de troligen menar att de övar på att skriva ord, det vill säga att stava 
glosor. Enligt Krashens teorier om acquisiton skulle arbetet med datorn vara ett onaturligt sätt 
att lära sig franska på genom ett läromedel som ”Lär dig franska med Charlotte” eftersom att 
det enligt både min tolkning samt elevernas enkätsvar, fokuserar ordinlärning och 
grammatiska färdigheter. Enligt elevernas enkätsvar anser ingen av dem att läromedlet 
fokuserar på den kommunikativa förmågan där acquisition ingår, en förmåga som även 
betonas i kursplanen i moderna språk. Elevernas sammanfattning av i vilken grad läromedlet 
bidrar till att de lär sig franska är ”i någon grad”, vilket stärker Krashens teorier om att 
”learning” inte är det bästa sättet att tillägna sig ett språk på. Enligt den forskning som 
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framkom vid STRIMS - projektet samt enligt Ericsson och Tornberg, skulle det vara ett bättre 
arbetssätt att låta eleverna lösa uppgifter i grupp för att tillsammans utvecklas språkmässigt. 
Ericsson tog även upp begreppet retention i samband med språkinlärning. Han menade att ord 
som man lär sig genom att memorera inte blir till kunskap som kvarstår särskilt länge. Det är 
en tanke att ta i beaktande när det gäller att arbeta mot en bättre måluppfyllelse. Corder talade 
om ”den inbyggda läroplanen” och att eleverna lär sig olika strukturer i en viss ordning. 
Enligt honom skulle det alltså inte spela någon roll om vi lärare försökte påverka eleven att 
lära sig i en annan ordning än den naturliga. Denna teori liknar Chomskys LAD - teori om 
språkförmågan som medfödd samt Krashens idéer om en naturlig inlärningsgång. 
Arbetet i grupp var, som jag nämnt ovan, något som ett flertal av forskarna, bland annat 
Malmberg, Tornberg och Ericsson, framhöll. Att läromedlet inte inbjuder till grupparbete kan 
också vara en faktor som gör att jag som språklärare bör försöka hitta andra läromedel som är 
mer anpassade för grupparbete. Ensamarbetet vid datorn kan dock länkas samman med den 
förskjutning från undervisning till inlärning som Tornberg talar om. Att eleven kan arbeta vid 
dataskärmen och själv välja bland olika uppgifter och disponera sin tid, kan möjliggöra en 
utveckling hos eleven mot att mer självständigt söka information. 

I ljuset av ovan diskuterade likheter mellan slutsatserna från min analys av läromedlet och 
dess likheter med hur eleverna svarat, blir svaret på min andra forskningsfråga att det finns ett 
klart samband mellan hur eleverna uppfattar läromedlet och den möjlighet till måluppfyllelse 
det ger. Analysen av läromedlet och dess knapphändiga förutsättningar för en god 
måluppfyllelse står därmed i relation till elevernas uppfattning om att de inte lär sig franska i 
någon större utsträckning genom att använda läromedlet. Viktigt att notera är att de slutsatser 
jag kommit fram till samt de tolkningar jag gjort i denna studie endast gäller för den här 
elevgruppen, på den här skolan, vid det här tillfället. 

Trots att just detta läromedel inte verkar bidra till måluppfyllelsen i någon högre grad, tror 
jag ändå att det kan vara en god idé att använda sig av datorn i undervisningen ibland. 
Eftersom eleverna ofta vill använda datorn kanske den kan vara ett bra komplement till övrig 
undervisning samt hjälpa till att öka motivationen till att läsa språk hos eleverna, vilket kan 
vara nog så viktigt i tider som dessa när allt fler elever väljer bort språken. Undersökningen 
har, som nämndes ovan, troligen en låg grad av reliabilitet och validitet i och med misstanken 
om att en missuppfattning av frågorna förekommit. Detta föranleder en diskussion om 
huruvida enkäten bör genomgå en ombearbetning om den skulle appliceras på andra grupper 
eller om det helt enkelt är en utförligare förklaring av frågorna inför en svarssituation som 
krävs. 
 
4.4 Fortsatt forskning 
 
Detta är endast en liten undersökning av ett enda läromedel. Att göra en mer omfattande 
undersökning och studera den nya IT-tekniken och vad den har för effekter på elevers 
inlärning skulle vara mycket intressant. Det dataprogram jag använt i undervisningen med 
mina elever är ett gratisprogram som finns att hämta på Internet. Det finns en rad andra 
läromedel som är långt mer omfattande än detta. Med bättre program speciellt anpassade för 
högstadieelever, eller till den lärobok man använder, kan man göra en mer djupgående 
undersökning och då kanske också undersöka vilken effekt på inlärningen användningen av 
databaserade program får. Ett projekt i den kalibern är dock långt mer tidskrävande. 
Andra områden som är möjliga att spinna vidare på är exempelvis elevers attityder till andra 
företeelser inom språkinlärning som till exempel att lära genom att blogga. Enligt Krashens 
teorier om acquisition, skulle detta vara ett bättre sätt att använda den nya tekniken på, i och 
med att eleven då skulle få leka med språket och skapa egna texter. 
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Elektroniska källor 
 
Kursplanen för moderna språk : 
 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=
11&id=3874&extraId=2087,  från Skolverket.se 080502. 
 
www.nicmar.nu, sidan där ”Lär dig franska med Charlotte” finns, 2008-06-04. 
 
 
 
Diagramförteckning 
 
Diagram 1. Ordinlärning 
Diagram 2. Realiakunskap 
Diagram 3. Muntlig kommunikation 
Diagram 4. Metakognitiv kompetens 
Diagram 5. Repetition 
Diagram 6. Användningsfrekvens 
Diagram 7. Inlärningsgrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=
http://www.nicmar.nu
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Bilaga 1 Enkät 
 
 
Pojke             Flicka 
 
Ringa in det påstående som stämmer bäst in med din åsikt. 

 
1) Jag lär mig fler ord genom att använda hemsidan 
 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra      Stämmer inte så bra       Stämmer inte alls 
 
 
 

2) Jag lär mig mer om Frankrike och andra länder där man talar franska genom att 
använda hemsidan 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra      Stämmer inte så bra       Stämmer inte alls 

 
 
 

3) Jag lär mig att tala bättre franska genom att använda hemsidan 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra      Stämmer inte så bra       Stämmer inte alls 

 
 
 

4) Hemsidan hjälper mig att bli bättre på att förstå hur jag lär mig ett nytt språk 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra      Stämmer inte så bra       Stämmer inte alls 
 

 
 

5) Jag repeterar ord och meningar vi redan lärt oss genom att använda hemsidan 
 
 

Stämmer helt      Stämmer ganska bra      Stämmer inte så bra       Stämmer inte alls 

 
 
 
 
 

6) Jag använder hemsidan hemma för att träna till prov/öva min franska 
 
 

Alltid                      Ganska ofta                     Inte så ofta                     Aldrig 
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7) Rangordna de tre saker som du tränar mest genom att använda Nicmar.nu 
Sätt en etta för det du tränar mest, sedan en tvåa och så vidare. 
 
(   ) Att prata franska bättre 
(   ) Att skriva på franska 
(   ) Lär in fler ord 
(   ) Repeterar ord vi redan lärt oss 
(   ) Jag lär mig mer om Frankrike 
(   ) Jag lär mig att använda även datorn för att lära mig franska 
(   ) Jag lär mig mer om hur jag lär mig ett nytt språk 
 
 
 
 
8) I vilken grad bidrar Nicmar.nu till att du lär dig mer franska? 
 
(  ) I liten grad 
(  ) I någon grad 
(  ) I hög grad 
(   ) I mycket hög grad 
 
 
 
 
9) Är det något mer du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


