
 
Seminariepass 2b 3: 
Att kunna identifiera, välja och hantera tempusformer för dåtid inom franska och spanska  

 
Bakgrund: Bakgrunden till det lärandeobjekt som vi valde för vår Learning Study rör ett 
område inom franska och spanska, som eleverna brukar ha svårt att lära sig att behärska. Det 
handlar om användningen av de tempus som finns för dåtid inom de två språken. Där man i 
svenska bara använder ett tempus (preteritum, tidigare kallat imperfekt) använder sig istället 
franskan och spanskan av två tempus.  Inom dessa måste eleverna alltid reflektera över vilken 
form av dåtid som ska användas och de behöver ställa sig olika frågor för att komma fram till 
rätt form. Användandet är inte alls lika självklart som på svenska och momentet blir därför ofta 
svårt att förstå och behärska för de spansk- och franskstuderande eleverna. 
Syfte:Syftet med vår Learning Study var att vi som lärare skulle få hjälp med att kunna stödja 
eleverna när de ska lära sig att kunna identifiera, välja och hantera tempusformer för dåtid 
inom franska och spanska. 
Metod/Genomförande:Lektionerna planerades utifrån två olika lektionsinnehåll. Under 
lektion 1 hölls en genomgång av de olika böjningsformerna och deras användning där olika 
exempelmeningar kontrasterades. Eleverna arbetade därefter i smågrupper med specifikt 
utformade övningar i syfte att identifiera böjningsformer för olika tempus. I helklass gick vi 
sedan igenom de korrekta svaren. Genomgångar och gruppövningar spelades in. Efter det 
första lektionstillfället genomförde eleverna en diagnos. Lektion 2 innehöll en introducerande 
och avslutande genomgång samt en gruppövning och var baserad på våra slutsatser av 
diagnos, ljudfiler och film. Syftet var att synliggöra de aspekter vi såg som kritiska genom olika 
variationsmönster. Även lektion 2 dokumenterades genom film och ljudinspelningar. En 
identisk efterbedömning genomfördes i nära anslutning till lektion 2. Utifrån de inspelade 
diskussionerna och resultaten på efterbedömningen kunde vi vidare analysera hur och vad vi 
som lärare bör tänka på när vi ska lära ut användningen av dåtid i franska och spanska. 
 
Resultat: 
Böja verb i dåtid rätt: Denna kritiska aspekt visade sig vara mer problematisk än vad vi trott då 
böjningarna till och med var svårare att hantera än tempusformerna i sig. 
Veta vilket tempus man bör använda för att berätta i dåtid på franska respektive spanska på 
rätt sätt: Ibland sammanblandas tempusformerna. 
Eleverna fastnar ibland vid att alla preteritumformer är ”en avslutad handling” och att alla 
imperfektformer är ”en beskrivning” (spanska).  
Problem med att skilja mellan händelse och beskrivning (franska). Problem med att skilja på 
vad som är beskrivning eller sammanfattande omdöme (spanska). 
Generellt svårt att producera egen text där båda verbformerna ska användas fritt. Även 
svårigheter när verbformerna är givna/de är tvungna att använda vissa verb: rörelseverb och 
reflexiva verb (franska). 
Generellt problem med att hantera båda verbformerna i samma mening då ett verb syftar på 
en pågående handling och ett verb som syftar på en plötslig händelse avbryter den pågående 
handlingen. 
Flera enskilda/specifika möten blir för eleven gärna exempel på en vana vilket gör att de vill 
byta tempus. Svårt att särskilja enskildheter från en helhet. När eleverna t.ex. vet att något har 
pågått under lång tid, exempelvis en bekantskap, har de ofta svårt att avgränsa en specifik 
händelse under denna bekantskap som det enskilda exemplet syftar på.  
 
Förslag till förändringar i undervisningen utifrån resultaten: 
Verbböjningar behöver få mer fokus i undervisningen där eleverna får praktisera rena 
böjnings-/grammatikövningar innan läraren introducerar momentet med att kunna skilja på 
användning av de två olika tempusen.  



Fler övningar där eleverna enbart behöver fokusera på imperfekt eller preteritum (till en 
början ska de inte behöva bestämma varför utan enbart fokusera på vilket verb det är böjt i). 
Detta för att lära sig att känna igen böjningsmönstren.  
Viktigt att inkludera en svensk översättning för de meningar och texter som används som 
exempelmaterial eller i övningar, detta för underlätta elevernas arbete med det som är i fokus 
för övningen. 
Kontinuerlig repetition.  
Viktigt med talövningar i smågrupper utformade utifrån det som visat sig kritiskt. 
 
Diskussion/reflektion 
Det vi undersökte i vår Learning Study visste vi redan kunde vara svårt för våra elever. Det 
visade sig dock att det var ännu mer problematiskt än vi trott. Vi kunde se och identifiera 
problem som vi tidigare trott att eleverna kunde hantera. Saker vi tagit för självklara insåg vi 
nu att ve behöver repetera. Vi insåg att medvetet utformade gruppdiskussioner är viktigare än 
vi tänkt tidigare för deras språkinlärning. Vi lärde oss om de olika svårigheterna i respektive 
språk. Vi som lärare fick mycket tid gemensamt för reflektion över våra elevers 
inlärningsprocess.  
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