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1 Bakgrund 
 

Nu är jag snart färdig grundskollärare i år 4-9 med inriktning svenska/tyska. 

Det var först under min slutpraktik under vårterminen 2001 som jag praktiserade i ämnet  

tyska. Detta var mycket efterlängtat, eftersom tyska är ett av mina huvudämnen. Jag hade  

dessutom turen att få en mycket duktig handledare, som jag lärde mig mycket av. Hon är själv  

språkpilot för Skolverket och arbetade aktivt för att vidareutbilda språklärarna i Västerviks  

kommun. Under min praktik närvarade jag vid flera studiedagar för språklärare, vilket var 

mycket lärorikt. Jag hade däremot missat att språkämnena hade fått nya kursplaner år 2000, 

då jag själv haft ett studieuppehåll på ett läsår. Min handledare och jag diskuterade 

språkundervisningen ganska mycket. Vi var t ex inte helt överens gällande rättningen. Min 

handledare rättade i princip ingenting. Hon menade att huvudsaken var att budskapet på tyska 

gick fram. Om jag förstod vad eleven menade, så var det inte fel, enligt henne. Personligen 

tyckte jag att det var svårt att arbeta på det sättet. Jag antar att det är något som jag blir 

tvungen att vänja mig vid. Förut undervisade lärarna i B-språk. Idag undervisar vi i moderna 

språk. Jag började i och med detta att fundera på vad som skiljer undervisningen i moderna 

språk från den språkundervisning som tidigare bedrivits i skolorna. 

 

Själv har jag fått en ganska ”traditionell” språkundervisning i skolan. Vi arbetade med en 

textbok och en övningsbok med diverse olika övningar. Vi fick minst en läsläxa och en 

glosläxa i veckan. Det jag minns allra bäst från mina lektioner i tyska är sångerna vi fick 

sjunga för att lära oss prepositionerna som styr ackusativ respektive dativ. Dessa ramsor 

gnolar jag än idag. 

 

Under slutpraktiken fick jag också lära mig att formen för tyskan inte är lika viktig som själva 

språket. Tonvikten läggs vid det talade språket. Det är alltså inte lika viktigt att grammatiken 

är korrekt som det är, att eleverna använder sig av språket i tal och skrift. Det är 

kommunikationen som är viktigast. Med utgångspunkt i detta bestämde jag mig för att skriva 

detta examensarbete. 

 

2 Syfte 

 

Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka skillnaderna mellan undervisningen i moderna 

språk idag och tidigare traditionell språkundervisning. Arbetet kommer att presentera en 
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litteraturstudie samt intervjuer med lärare i tyska. En del av syftet är också att undersöka vilka 

metoder/arbetssätt som används vid språkinlärning. 

 

 

3 Problemformulering 

 

• Vad innebär undervisning i moderna språk idag? 

 

• Hur skiljer den sig från tidigare traditionell språkundervisning? 

 

• Vilka metoder/arbetssätt används vid språkinlärning i tyska idag? 

 

 

4 Undervisning i moderna språk 

 

4.1 Kort historik 
 

Att låta språkundervisningen ingå som en väl integrerad del i skolans totala verksamhet har 

långt ifrån alltid varit en självklarhet. Språklärarna rörde sig länge inom ett väl avgränsat revir 

skilt från det arbete som försiggick i skolans övriga ämnen. Denna isolering kan ha gällt även 

övriga ämnen, men språken var något av ”främmande fåglar” som befann sig utanför 

gemenskapen, skriver Per Malmberg.1 

 

På 1970-talet började man föra diskussioner om huruvida man skulle föra in det som kallades 

läroplanens övergripande mål i en språkundervisning, som dittills haft en betydligt snävare 

inriktning. Vad var det då som hade medfört detta utanförskap? Antagligen var orsaken att 

språken länge hade haft karaktären av rena färdighetsämnen, där anknytningen till ett levande 

innehåll ofta hade saknats. Sett ur ett historiskt perspektiv har det varit så att en verksamhet 

främst inriktad på språkets formella sida har dominerat språkundervisningen under 

århundraden. I och för sig har det funnits aktivister som velat ge språkundervisningen en mer 

praktisk inriktning, men formalisterna har gång på gång återtagit den språkliga scenen.  

                                                                 
1 Per Malmberg, ”Språksynen i dagens kursplaner”, i Skolverket:Språkboken (Örebro 2001), s.16. 
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En orsak till detta kan ha varit att områden som grammatik och översättning ansågs ha ett s k 

formalbildningsvärde. Många menade att arbetet med språklig analys hade en 

intelligensstärkande funktion d v s att det hade ett värde utöver det rent språkliga. En annan 

förklaring, enligt Malmberg, kan vara att lärare som arbetade med grammatik och 

översättning kände sig säkrare än när de arbetade med friare talövningar där osäkerheten om 

eleverna gjorde rätt eller fel upplevdes som frustrerande.2 Man får inte heller bortse ifrån att 

en del lärare lade tyngdpunkten på formella övningar i syfte att få en garanti för att språkfelen 

skulle minimeras vid verklig språkanvändning senare i livet. Det inträdde ett tecken på 

förändring av språksynen när det i Lgy 703 framhölls att: 

 

Grammatikens roll i undervisningen är funktionell: de grammatiska kunskaperna ska ställas i den praktiska 

språkfärdighetens tjänst och får inte tillmätas något egenvärde. (Lgy 70, 3- och 4-åriga linjer, Supplement II, s. 

267) 

 

 Man kan här alltså tala om en förändrad språksyn där det praktiska syftet överordnas det 

teoretiska. Denna förändrade syn blir ännu mer påtaglig i den omorientering som sker i slutet 

av 1970-talet. Denna var till en början en följd av Europarådets arbete kring de s k 

tröskelnivåerna. Engelsmannen David Wilkins var en av de ledande teoretikerna inom 

Europarådets språkprojekt. Han menade att kärnan i en språkkurs inte kunde beskrivas med 

utgångspunkt i traditionella begrepp som grammatik och ordförråd. Istället skulle man utgå 

från uttrycksbehoven: vad behöver man kunna säga på språket och vad behöver man kunna 

förstå för att skaffa sig och ge information, be om tillåtelse, förneka, instämma, uttrycka 

gillande o s v. Den prototyp till baskurs som de kom fram till var både funktionell och 

kommunikativ. Den första delen i en serie av tröskelnivåer (namnet på baskurserna) kallades 

”The Threshold Level” och utkom 1975. Författare var holländaren Jan von Ek. Arbetet med 

tröskelnivåerna i Europarådet fick betydelse för utformningen av kursplanerna i moderna 

språk i Lgr 804. En av målformuleringarna i engelska löd: 

 

Friare samtalsövningar som syftar till att öka elevernas förmåga att skaffa sig och ge upplysningar samt 

uttrycka önskemål, känslor och åsikter. (Lgr 80:79) 

 

                                                                 
2 Malmberg, s.17. 
3 Lgy 70 är förkortning för Läroplan för gymnasieskolan 70. 
4 Lgr 80 är förkortningen för Läroplan för grundskolan 80, allmän del. 
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Utgångspunkten är inte längre grammatiken utan vad eleven ska kunna göra med den, menar 

Malmberg. Man kan ändå inte bortse ifrån att grammatiken finns med i bakgrunden. 

Tröskelnivåerna var bara det första steget på vägen mot en förändring och vidgning av 

språkundervisningens mål som vi ser under 80-och 90-talen. 

 

1986 gav Jan van Ek ut ”Scope”. Den mest påtagliga förändringen i språkundervisningen 

jämfört med tröskelnivåerna var synen på inlärarna (eleverna). Tidigare ansåg man att de som 

håller på att lära sig ett språk helt kunde förlita sig på sin intellektuella (kognitiva) förmåga 

vid inlärningen. Van Ek m fl menade att detta inte räcker, utan att man måste inrikta sig på ett 

mycket bredare spektrum. Vi måste komma åt helheten och allsidigheten när vi försöker att 

lära oss ett språk. Detta sätt att närma sig inläraren (eleven) präglar även ”Skola för bildning”. 

Där kan man läsa: 

 
i skolarbetet skall det intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas 

(1992:49) 

 

”Scope” har spelat en stor roll gällande sammanställningen och definitionen av de olika 

kompetenserna i den kommunikativa förmågan. Dessa kompetenser utgjorde en viktig 

bakgrund i Sverige när vi tog fram dagens kursplaner, särskilt den del som kallas ”Ämnets 

karaktär och uppbyggnad”. Van Ek tar upp sex kompetenser. Den första är lingvistisk 

kompetens. Den betecknar van Ek som baskomponenten för all kommunikativ förmåga. Han 

menar att man behöver kännedom om vokabulär och behärskning av vissa strukturella regler 

för att överhuvudtaget möjliggöra meningsfulla yttranden. Den sociolingvistiska kompetensen 

innebär att vara medveten om i vilka situationer och sammanhang ett visst ordval och vissa 

uttryck hör hemma. Diskurskompetensen kan t ex handla om hur man börjar och avslutar ett 

samtal. Den strategiska kompetensen handlar om att ha verbala och icke-verbala 

kommunikationsstrategier för att komma runt svårigheter och ändå bli förstådd. Den 

sociokulturella kompetensen innebär att man känner till så mycket av det främmande landets 

samhällsliv och kultur att man har möjlighet att förstå även sådant som ligger lite djupare än 

förståelsen av det enskilda ordet. Den sociala kompetensen till sist berör ett annorlunda 

område. Här är det frågan om viljan att interagera. Om attityd, motivation och empati, som 

alla är viktiga komponenter för att kommunikationen skall fungera som ett socialt samspel. 
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Om man går tillbaka till kursplanerna från 1960-talet kan man se att målet är en allsidig 

språkfärdighet redan här, d v s en behärskning av de fyra färdigheterna höra, läsa, tala och 

skriva. (I Lgr 69 nämns färdigheten läsa före tala). De gemensamma målen för de då aktuella 

språken såg ut så här: 

 

…undervisningen i engelska, tyska och franska har till uppgift att i respektive språk göra eleverna förtrogna 

med ett begränsat, centralt förråd av ord, uttryck och grammatiska mönster samt att grundlägga ett gott uttal så 

att de kan uppfatta och förstå tydligt tal, läsa och förstå lätt text, uttrycka sig i tal i enkla vardagliga situationer 

och i någon mån uttrycka sig i skrift (Lgr 62:190) 

 

Att ord, grammatik och uttal nämns före de fyra färdigheterna gör det lätt att få känslan av att 

man först skall ägna sig åt dessa språkliga element, så att man sedan kan börja öva de olika 

färdigheterna isolerat. Detta var nog tyvärr också det som skedde ute i klassrummen, säger 

Malmberg. Men man kan se i Lgr 695 att man ansåg att den muntliga kommunikationen 

spelade en viktig roll. 

 

Språkundervisningen i grundskolan måste utgå från det faktum, att språket i första hand är ett medel för muntlig 

kontakt mellan olika individer (Lgr 62:194)6 

 

Om man går fram till Lgr 80 7och Lvux 828 så gällde det rent allmänt för denna läroplan att 

man ville se över arbetsformer och arbetssätt. Man tyckte att undersökande och laborativa 

övningar borde få en större plats i skolan. Nu blev begrepp som kommunikativ färdighet och 

kommunikativ kompetens diskuterade och fick genomslag inte bara i Sverige utan även i 

läroplaner i andra olika delar av världen. 

 

Med tanke på det intresse som Europarådet visade under hela 1980-talet, både för teoretiska 

och praktiska aspekter på kommunikativ förmåga, var det naturligt att språklig 

kommunikation fick en central plats i de svenska kursplaner som kom fram under1990-talet. 

Kommunikativ språkfärdighet blev en av de centrala delarna i avdelningen ”Ämnets karaktär 

och uppbyggnad” i Lpo 949. Den andra centrala delen var interkulturell förståelse. 

 

                                                                 
5 Lgr 69 är förkortningen för Läroplan för grundskolan 69, allmän del. 
6 Lgr 62 är förkortningen för Läroplan för grundskolan 62. 
7 Lgr 80 är förkortningen för Läroplan för grundskolan 80, allmän del. 
8 Lvux 82 är förkortningen för Läroplan för kommunal vuxenutbildning 82. 
9 Lpo 94 är förkortningen för Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 94. 



  6 

Varför kom det nya kursplaner år 2000? Som en av anledningarna till att en revidering 

gällande alla ämnen kommit jämförelsevis snabbt anges följande: 

 
De snabba samhällsförändringarna som ökad internationalisering och kulturell mångfald, arbetslivets 

förändring och informationsteknologins utveckling påverkar arbetet i skolan. Det är en av orsakerna till att 

kursplaner och betygskriterier nu behöver revideras (Grundskolan 2000:7) 

 

I engelska och övriga moderna språk blev det en mer genomgripande förändring i ett 

avseende. I målbeskrivningarna hade det tidigare saknats en tydlig progression i övergången 

från grundskola till gymnasieskola. Det var av stor vikt att åstadkomma ett mer enhetligt och 

sammanhängande system. Här hämtade kursplaneförfattarna inspiration från Europarådets 

”Framework”. De konstruerade ett system med sammanlagt sju steg, där det ena steget tydligt 

skulle bygga på det andra. Detta innebar i sin tur att även betygskriterierna blev stegvis 

uppbyggda. Varje sådant steg har samma ordalydelse oavsett vilket språk det sedan gäller. 

Det här innebär att kriterierna för betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd i engelska år 

9 i grundskolan (=steg 4) motsvaras av kriterierna för steg 4 i moderna språk i 

gymnasieskolan. Detta gör det möjligt att jämföra de olika språken både lokalt och nationellt. 

På sikt vill man använda de sju stegen som instrument för internationella jämförelser. Detta 

skulle i en framtid kunna leda till ett årskurslöst tänkande där eleverna går över till nästa steg 

så fort de är godkända på det föregående oavsett vilken årskurs eleven befinner sig i. 

 

 

4.2 Vad är det som är nytt i kursplanerna år 2000? 
 

Malmberg skriver att nyckelorden är kommunikation, internationell informationsteknik och 

kultur. Det talas om t ex engelskan som ett ”dominerande kommunikationsspråk”, men också 

om att utveckla ”en allsidig kommunikativ förmåga”. Vidare talas det om ”internationella 

kontakter” och en ”internationaliserad arbetsmarknad”. För ordet ”informationsteknik” är det 

premiär. Man säger att vi måste ta del av den snabba utvecklingen. Ordet ”kultur” lyfts också 

fram starkare än i tidigare kursplaner. Det står att engelskan ”förmedlar många vitt skilda 

kulturer” och att utbildningen har som ett av sina syften ”att vidga perspektiven på en 

växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande kulturer”. I och med detta har man i 

”Ämnets syfte” lyckats ringa in det som angavs som viktiga skäl för en kursplanerevidering i 

alla ämnen, nämligen den ökade internationaliseringen, den kulturella mångfalden och 
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informationsteknikens utveckling. I kursplanerna från 1994 mötte vi för första gången en ny 

typ av mål, ”Mål att sträva mot”. Det kännetecknande för dessa mål är att de är vida och inte 

sätter någon gräns för den vidare kunskapsutvecklingen. Man kom fram till under 

kursplanearbetet att det var önskvärt att man hade skilda mål att sträva mot för de båda 

skolformerna. Detta ledde till att vi har gemensamma mål för engelska och moderna språk i 

grundskolan och på samma sätt gemensamma mål för dessa språk i gymnasieskolan. Både i 

grundskolan och i gymnasieskolan lyfter man fram vikten av reflektion. I grundskolan ska 

eleven reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas samt reflektera 

över och ta ansvar för sin egen språkinlärning. I gymnasieskolans kursplan heter det: 

 

- reflekterar över levnadssätt, kulturtraditioner och samhällsförhållanden i länder där språket används 

samt utvecklar fördjupad förståelse och tolerans för andra människor och kulturer (Språk 2000:85) 

 

I ”Mål att sträva mot” rör reflektionen främst kultur och språkinlärning, men utifrån vad vi vet 

idag om språkinlärning borde kanske reflektionen finnas som övergripande princip för 

samtliga mål. 

 

Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” står att läsa under engelskan i 

grundskolan att det finns ett rikt utbud av engelska utanför skolan i t ex TV, filmer, musik, 

internet, datorspel samt i texter och kontakter med engelsktalande. På detta sätt ger engelskan 

en bakgrund till de kulturyttringar som eleverna omges av i dagens internationella samhälle. 

Här ligger engelskan steget före övriga moderna språk. Här tas också upp vilka kompetenser 

som ingår i en allsidig kommunikativ förmåga. (Se redovisningen av van Eks olika 

kompetenser i texten ovan). Utöver van Eks olika kompetenser tas två till upp i kursplanen. 

Interkulturell kompetens samt den kompetens som innebär medvetenhet om hur 

språkinlärning går till. 

 

Klart är att det är den kommunikativa språkfärdigheten som står i centrum i de nya 

kursplanerna i samtliga moderna språk både i grundskolan och i gymnasieskolan. Att denna 

språkfärdighet är av en komplex natur med många olika komponenter är man också överens 

om. Idag ser man inte språken som isolerade färdighetsämnen. Man uppfattar dem istället som 

bidrag när det gäller att vidga perspektivet från det nationella till det internationella. Med 

tanke på att den djupare förståelsen av en kultur bygger på språkkunskaper likaväl som den 
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djupare språkförståelsen bygger på kulturkunskaper måste egentligen all verksamhet i 

språkklassrummet vara allsidig10. 

 

 

5 Arbetssätt/undervisningsmetoder – en litteraturstudie 
 

Innan redogörelsen för olika metoder och arbetssätt påbörjas kan det vara på sin plats att 

klargöra några begrepp. Förstaspråksinlärning är när barnet lär in ett språk innan något annat 

språk har etablerats, i regel modersmålet. Andraspråksinlärning talar man om när ett språk 

lärs in först efter att ett eller flera språk redan blivit ordentligt etablerat. Det kan gälla 

inlärningen av ett andra eller ett tredje språk. När andraspråksinlärningen sker helt på egen 

hand utan undervisning kallas det för informell inlärning. Sker inlärningen med hjälp av 

undervisning kallas det för formell inlärning. Både den formella och den informella 

andraspråksinlärningen sker i den miljö där målspråket talas.11 Främmande språk lärs in 

enbart genom undervisning utanför den miljö där språket talas.12 När vi talar om undervisning 

i främmande språk är det alltså samma sak som undervisning i moderna språk. 

 

 

5.1 Grammatik- och översättningsmetoden 
 

Enligt Ulrika Tornberg har grammatikundervisning och översättning funnits under hela 

språkundervisningens historia, men som metod tycks den ha sitt ursprung i slutet av 1700-

talet. Den första läroboken som utgick från grammatik och översättningsmetoden lär vara 

Meidingers ”Praktische Französische Grammatik” från 1883. Men detta var bara den första i 

raden av en mängd läroböcker om metoden som sedan utgavs. De moderna språken hade till 

en början svårt att hävda sig gentemot latinets och grekiskans status. Detta ledde till att de 

moderna språken anpassade sig till de klassiska språkens undervisningssätt med grammatisk 

analys och översättning. Utgivningen av alla dessa böcker gjorde att metoden kunde hållas till 

liv generation efter generation. 1856 infördes läroverksstadgan på allvar i de svenska 

läroverken, vilket ledde till att ett behov av lärare i franska, engelska och tyska uppstod. 

                                                                 
10 Per Malmberg, ”Språksynen i dagens kursplaner”, i Skolverket:Språkboken (Örebro 2001), s. 16ff. 
11 Viberg, Åke, Vägen till ett nytt språk  (Stockholm 1987), s. 9f. 
12 Viberg, Åke, ”Modersmål, fadersmål och andra språk”, i Pedagogiska Magasinet 2001/2. 
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Eftersom dessa lärare var skolade vid universiteten så överförde de den grammatik- och 

översättningsmetod som de själva hade undervisats efter. 

 

Metoden innebär bl a undervisning på modersmålet, långa förklaringar av grammatikens 

regler, där reglerna lärs in först för att sedan tillämpas genom översättning från modersmålet 

till målspråket, förståelsekontroll skedde genom översättning av litterära texter. Man använde 

texterna i huvudsak som underlag för grammatisk analys. Den allra vanligaste övningsformen 

var att översätta isolerade meningar till och från målspråket. Tornberg menar att metoden har 

begränsningar med tanke på vad eleverna inte lär sig, nämligen att tala och att praktiskt 

använda språket. Att kunskaperna hos språklärarna i att tala målspråket var begränsad, kan 

vara en av förklaringarna till att det talade språket inte blev en naturlig del av 

språkundervisningen.13 Grammatik- och översättningsmetoden har sina rötter i 

”klostertraditionen”. Det var en intellektuell disciplin, som ansågs ge träning åt hjärnan. Det 

var frågan om att analysera språket logiskt, vilket ansågs vara nyckeln till den klassiska 

litteraturen. Läroböckerna var skrivna på ett akademiskt språk, ofta med ett litterärt ordförråd. 

Undervisningen var analytisk, man strävade efter att eleverna skulle förstå språkets 

grammatik. Grammatiken och dess regler lärdes in mekaniskt och skrivövningarna intog en 

dominerande plats. Det fria talet och vardagsspråket fick ingen plats i denna metod. Det var 

modersmålet som dominerade under lektionerna, målspråket hördes endast vid högläsningen 

av texter. Metoden lämpade sig bäst för språkbegåvade elever, medan de som hade svårt för 

abstrakta grammatiska resonemang hade stora svårigheter. Metoden överlevde trots detta som 

den huvudsakliga för språkundervisningen i skolan och finns fortfarande delvis företrädd i 

många läromedel som används än idag.14 

                                                                 
13 Tornberg, Ulrika, Språkdidaktik (Kristianstad 2000), s. 27f. 
14 Ericsson, Eie, Undervisa i språk – språkdidaktik och språkmetodik  (Lund 1989), s. 154f. 
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5.2 Direktmetoden 
 

Direktmetoden är grammatik- och översättningsmetodens raka motsats. Den är lite drygt 

etthundra år gammal och uppkom som en protest och reaktion mot ”latinundervisnings-

metoderna”, som användes vid undervisningen av främmande språk.  

Idéerna och tankarna kring direktmetoden skapades och spriddes av stora språkforskare som 

tysken Wilhelm Viëtor och dansken Otto Jespersen.15 Även fransmannen och läraren Francois 

Gouin (1892) bidrog med en avgörande insats. Han hävdade b l a att frasen är viktigare än 

ordet och i enlighet med associationspsykologiska antaganden organiserade han språkstoffet i 

exempelserier och ordkategorier som skulle underlätta elevernas språkinlärning.16 Han var 

den förste att använda sig av psykologi när det gäller språkinlärning. Han hävdade att språket 

är intimt förknippat med tankar kring verkligt upplevda händelser och att språket bör tränas 

med så äkta innehåll som möjligt. Föredömet och modellen för metoden är det sätt på vilket 

barnet lär sig sitt modersmål. Man ska lära sig språket genom att lyssna mycket på det. Man 

ska lära sig att tala språket genom att tala. Talandet ska sedan i sin tur kopplas ihop med 

tillhörande handlingar, aktiviteter. Eleverna ska lära sig att tala språket innan de lär sig att 

läsa det. Anhängare av denna modell anser att det inte är meningsfullt att översätta till 

modersmålet eller omvänt eftersom det inte har med språkinlärning att göra. I denna metod 

sker undervisningen helt och hållet på målspråket. Det är viktigt att uttal och intonation blir 

korrekt. Skrivandet inleds inte förrän uttalet av ordet är inlärt. 

 

För att demonstrera målspråket använder man sig av befintliga och ihopsamlade föremål i 

klassrummet samt av bilder. För att eleverna ska koppla språket till frekvent 

vardagsanvändning används agerande, mimande och olika handlingskedjor i undervisningen. 

Eleverna deltar aktivt hela tiden. Här övas grammatiken induktivt, först ges exempel sedan 

kommer regeln. Men inga regler eller paradigm pluggas in på modersmålet. Metoden kräver 

mycket av läraren, som bör vara speciellt bra på att tala målspråket. Det krävs också att 

han/hon är skicklig på frågeteknik, så att eleverna aktiveras. Analytiskt inriktade elever trivs 

inte med denna metod, eftersom de saknar systematiska grammatikregler att hänga upp ett 

korrekt språkbruk på. Det är de kreativa, konstnärligt begåvade eleverna med stark känsla för 

                                                                 
15 Ericsson, s. 156f. 
16 Tornberg, Ulrika, Språkdidaktik  (Kristianstad 2000), s. 30f. 
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rytm och melodi som stortrivs. Direktmetoden har haft betydelse för vad som hände i 

språkklassrummen under olika skeden av 1900-talet.17 

 

 

5.3 Den audiolingvala metoden 
 

I USA under och efter andra världskriget uppstod ett stort behov av kunskaper i flera av de 

europeiska språken, då många soldater skickades på olika uppdrag i Europa. De behövde 

alltså lära sig att klara sig muntligt på ett stort antal främmande språk. Språkundervisningen 

började nu riktas mot delar av befolkningen som inte tidigare hade studerat främmande språk. 

Detta är några av orsakerna till att den audiolingvala metoden växte fram i USA, till skillnad 

från direktmetoden och grammatik- och översättningsmetoden som främst växte fram i 

Europa. Språkligt vilade den audiolingvala metoden på strukturalismen. Detta är en 

språkvetenskaplig teori med en förgrening i Europa hos Ferdinand de Saussure och den andra 

i USA främst hos Leonard Bloomfield. Ibland har Saussure kallats den moderna 

språkvetenskapens fader. Han beskrev språket ur talarens tidsperspektiv, vilket bröt mot den 

traditionella, språkhistoriskt orienterade språkvetenskapen. Han försökte finna de generella 

strukturerna i språket oberoende av hur språket skulle användas. Saussure koncentrerade sig 

på de enskilda orden och deras bakomliggande betydelse, medan Bloomfield även ägnade sig 

åt t ex fonologi och syntax. Saussure menade att ords betydelse endast kunde förklaras enbart 

i relation till andra ord i språket. Strukturalisterna har gemensamt att de beskriver språket 

utifrån de interna relationer som råder mellan språkets olika delar och nivåer. Psykologiskt 

vilar den audiolingvala metoden, med upprepning och imitation som huvudingredienser, på  

behaviorismen, utvecklad av Skinner. Behavioristerna såg språkinlärning som ett bildande av 

vanor som i sin tur bildades genom stimulus- och responskedjor samt genom positiv och 

negativ förstärkning. Inlärningen sker alltså genom betingning, individer upprepar ett 

beteende om det upplevs som positivt, där en slags belöning eller förstärkning erhålls. Med 

hjälp av en modell (stimulus - respons) visade Skinner hur ett givet stimulus gav en förutsagd 

respons. 

 

Enligt en av de audiolingvala teknikerna övas språket via s k strukturdrillövningar, där man 

kan byta ut ord eller satsdelar ganska godtyckligt så länge de behåller sin plats i strukturen. 

                                                                 
17 Ericsson, s. 155f. 
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Det har ingen betydelse vad eleven säger, det viktiga är att han säger något och att han säger 

det korrekt.18 

 

Följande fem slogans arbetades fram av metodens företrädare: 

 

1. Språk är tal, ej skrift. 

2. Språk är en rad inlärda vanor. 

3. Lär ut språket, inte om språket. 

4. Ett språk är vad de ”infödda” säger, inte vad någon tycker att de bör säga. 

5. Språk är olika. 

 

Det var alltså det talade språket som stod i centrum. Språkundervisningen och 

grammatikinlärningen är systematiskt uppbyggd. Man betonar ordningsföljden mellan olika 

färdigheter: lyssna, tala, läsa, skriva. Barns modersmålsinlärning var förebilden för metoden. 

Eftersägning, utantillärning samt körläsning utgör viktiga delar av undervisningen. All 

undervisning sker på målspråket. Drillövningar är vanliga i grammatikundervisningen. Fri 

kreativ skrivning och programmerad undervisning i språklaboratorier förekommer också. På 

det sättet får eleverna möjlighet att arbeta i sin egen takt.19 

 

 

5.4 The cognitive code-learning theory/insiktsmetoden 
 

Denna teori infördes av John B Carroll (1965). I Sverige kallades denna metod för 

”insiktsmetoden”. Den ställdes i direkt motsatsförhållande till den audiolingvala metoden. 

Carroll menade att så många utlärningssätt som möjligt skulle användas vid språkinlärning, 

även t ex vanebildning och grammatiska förklaringar. I språkundervisningen skulle man inte 

enbart öva språket, utan även utnyttja elevernas intellekt.20 Man måste studera skillnaderna i 

språkets betydelse, innehåll och uttryck. Olikheterna måste identifieras och beskrivas. Sedan 

är det språklärarens uppgift att utveckla en särskild inlärningsteknik hos eleverna samt att 

                                                                 
18 Tornberg, s. 34f. 
19 Ericsson, s. 157f. 
20 Ericsson, s. 160f. 
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skapa ett övningsmaterial som får eleverna att förstå dessa olikheter.21 Carrolls idéer 

medförde att pendeln svängde tillbaka mot grammatik- och översättningsmetoden.22 

 

 

5.5 Community Language Learning 
 

Denna språkundervisningsmetod har utvecklats av psykologen och rådgivaren Curran (1972, 

1976). Ett av metodens syften är att skapa en avspänd icke-korrigerande atmosfär, att 

motarbeta elevernas rädslor för språket, för varandra och gruppen samt för sig själva. 

Eleverna står i centrum för inlärningen som individer. Gruppen är ganska liten, alla sitter i 

ring, men läraren är utanför. Undervisningen utgår alltid från elevernas egna yttranden på 

modersmålet. Viktigt är, att alla känner sig trygga i gruppen så att de vågar tala om det som de 

just då har i tankarna. Curran betonar vikten av att det innehåll som eleverna lär sig är 

autentiskt. Elevernas yttranden på modersmålet simultanöversätts av läraren. Alltsammans 

spelas in på band, både elevernas meningar och lärarens målspråksversioner. Efter några 

minuter spelas sedan kassetten upp, avlyssnas, imiteras, analyseras, skrivs av och lärs in. 

Eleverna arbetar alltså med äkta, aktuellt innehåll. Allteftersom tiden lider försöker eleverna 

att själva tala på målspråket, ibland med hjälp av läraren. Samtalen spelas fortfarande in för 

att sedan analyseras och läras in av eleverna. Lärarens uppgift är främst att vara rådgivare. 

Han/hon ska hålla sig i bakgrunden, för att gripa in när eleverna behöver hjälp. Samtidigt ska 

läraren träna upp och överlämna ansvaret för deras egen inlärning till eleverna. Detta är en 

lärarroll helt olik den traditionella i såväl grammatik- och översättningsmetoden som i 

direktmetodiska varianter. Läraren har ingen dominerande roll i denna metod. Eleverna ska 

bli alltmer oberoende av läraren. De ska lära sig att arbeta självständigt och att samarbeta i 

gruppen (”community learning”). Det krävs att eleverna i gruppen har samma modersmål 

samt att läraren är mycket kunnig i målspråket.23 5.6 Learner Autonomy 

 

Under 1980-talet arbetade Europarådet fram denna metod. Termen introducerades från början 

av Henri Holec. Han ser individualiseringen som något negativt, då läraren blir en auktoritet 

som ser elevernas behov och bedömer och väljer ut vad han eller hon ska arbeta med. 

Eleverna betraktas enligt Holecs tolkning som objekt. Istället för detta tillvägagångssätt så 

                                                                 
21 Malmberg, Bertil, Språkinlärning-en orientering och ett debattinlägg, (Lund 1971). 
22 Ericsson s. 161. 
23 Ericsson, s. 163. 
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förespråkar han en metod där eleverna arbetar i grupper, tar eget ansvar och studerar 

självständigt. Detta representerar enligt honom inlärning, till skillnad från individualisering, 

som betraktas som undervisning.24  

 

Ulrika Tornberg menar att Learner Autonomy finns förankrad i läroplanerna, liksom 

reflektion och metakognition, även om termerna inte direkt nämns. Hon säger vidare att 

autonomitanken går tillbaka till upplysningstiden, då man i likhet med i vår tid satte stor tilltro 

till den upplysta människans förmåga att lösa samhällets problem och att göra världen till en 

bättre plats att leva i. Denna tanke har framförts både av den tyske teologen Schleiermacher 

och den tyske filosofen Immanuel Kant. Schleiermacher hävdade långt före Vygotsky, att 

människan bildar sig och mognar genom egen aktivitet i diskussion och interaktion med sin 

omvärld. Här kan man ännu en gång konstatera att ”ingenting är nytt under solen”. Tornberg 

betonar vikten av lärares kunskap om att några ”pedagogiska sanningar” inte existerar i 

egentlig mening.25 

Sättet att arbeta går ut på att eleverna själva väljer vad de vill göra under en arbetsperiod samt 

vilket innehåll, arbetssätt, material och utvärderingsform de vill använda sig av. Sedan ställer 

de själva upp sina mål för perioden, för att slutligen själva utvärdera efteråt om de tycker att 

de har uppnått sina mål. Detta arbetssätt ökar elevernas medvetenhet om sin egen inlärning. 

De får också känna att de har sin lärares förtroende. Undervisningsspråk och samtalsspråk 

eleverna emellan är målspråket. Lärarens uppgift är här att finnas i bakgrunden och att hjälpa 

till när det behövs. Målet är dock hela tiden att eleverna ska lära sig att arbeta helt 

självständigt. I första hand ska de alltid söka kunskapen själva, innan de frågar läraren. 

Klassen har bestämda tillfällen då de samlas för att redogöra för hur långt de har kommit. Här 

förekommer även en viss utvärdering samt förbättringsförslag. Ericsson menar att elevantalet 

inte bör vara fler än 20 samt att det nästan är nödvändigt att eleverna får vara i sitt eget 

klassrum vid språkinlärning. Han betonar att lärarens roll är synnerligen viktig. Metoden bör 

införas så tidigt som möjligt för att eleverna ska vänja sig vid sättet att arbeta. Den går även 

att gradvis införa i senare årskurser.26 

 

 

                                                                 
24 Ericsson, s. 165. 
25 Tornberg, s. 70f. 
26 Ericsson, s. 165f. 
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5.7 Suggestopedi 
 

Suggestopedin utvecklades på 70-talet av bulgaren Georgi Lozanov, psykiatriker och forskare 

i Sofia. Enligt Ericsson tillhör metoden de mer originella språkundervisningsmetoderna. 

Lozanov vill ta hela människan i anspråk vid språkinlärning. Här gäller det, liksom i 

Community Language Learning, att skapa en positiv miljö där eleverna kan känna sig 

avspända och trygga. Han lägger stor vikt vid affektiva faktorer, som rädsla, ängslan och oro. 

Dessa måste försvinna för att inlärningen ska bli effektiv. Lärarpersonligheten betyder 

mycket, men även den yttre miljön spelar en viktig roll. Klassrummen ska se ut på ett speciellt 

sätt: milda pastellfärger dominerar, golvet är klätt med en mjuk matta, eleverna ska ha 

möjlighet att sitta eller ligga i bekväma sköna stolar eller fåtöljer, i bakgrunden gärna klassisk 

musik, framförallt barockmusik, som aktivt utnyttjas vid inlärning av det ganska omfångsrika 

text- och dialogmaterial, som ingår i kursen. Läraren läser texterna högt på varierande sätt, 

med olika röstlägen och växlande tempo. Ofta läser han/hon i takt med musiken. Eleverna 

följer tyst med i sina textböcker, sittande eller liggande i en bekväm ställning. På ena sidan i 

boken finns texten på modersmålet och på nästa översatt till målspråket. Senare läser eleverna 

efter läraren. Textmassan är omfångsrik med avsikten att elevernas rädsla och respekt för det 

nya språket ska brytas ned. Eleverna lyssnar på målspråket många gånger och övar sedan 

aktivt. Elevantalet i gruppen bör vara lågt. Ett mycket viktigt inslag i suggestopedin är att 

eleverna måste läsa igenom textmassan varje kväll före sänggåendet, för att sedan upprepa 

proceduren det första de gör varje morgon. Man hoppas på att det ska ske ytterligare 

undermedveten bearbetning av stoffet under sömnen. Dessutom ska det ge eleverna en extra 

utmaning. Mest känd inom suggestopedin är kopplingen mellan musik och språkinlärning. 

Man hävdar att musiken är bra på många sätt, bl a utvecklar den det estetiska sinnet, aktiverar 

undermedvetna känslor och krafter samt bidrar till att eleverna kan nå oanade 

inlärningsresultat genom att utnyttja större delar av sina affektiva och uttrycksmässiga 

resurser.27 

 

 

                                                                 
27 Ericsson, s. 161f. 
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5.8 The silent way 
 

Den tysta metoden är utarbetad av Caleb Gattegno 1963. Han baserar metoden på livslång 

erfarenhet, då han arbetat som språklärare på fem kontinenter och i fjorton länder. Även i 

denna metod är det viktigt att bygga upp en god atmosfär så att eleverna kan känna sig trygga 

och våga utveckla målspråket. En känsla av gemenskap i gruppen och en positiv 

uppmuntrande atmosfär i klassrummet ska bidra till att ge eleven förutsättningar att ta i 

anspråk och utveckla hela personligheten. Gattegno betonar att inlärning är en process, som 

sker inom individen. Detta skeende ska störas av läraren så lite som möjligt. Dennes uppgift 

är bara att gripa in, stötta och hjälpa på elevens eget initiativ. Ofta finns det inlagt helt tysta 

moment i undervisningen, då varken elever eller lärare får säga något. Var och en ska tyst för 

sig själv gå igenom och försöka komma ihåg vad som sagts. Eleverna bearbetar det språkliga 

materialet och omvandlar det tills det mognar. En stor del av inlärningen sker, liksom i 

suggestopedin, under sömn eller när hjärnan kopplar av. 

 

Läraren använder små stavar (”rods”) av plast eller trä och av olika form, längd och färg. 

Planscher med olika färger används för att memorera och demonstrera detaljer i grammatik 

och uttal. Läraren övar olika språkliga och grammatiska problem med hjälp av detta material. 

Hela arbetssättet är mycket konkret. Olika stavar jämförs med varandra. Eleverna får i uppgift 

att ta, hämta, överräcka, ställa, lägga, ge varandra, visa upp o s v olika stavar. Läraren är ofta 

stum och kommunicerar genom att peka eller demonstrera. Alla grammatiska moment kan 

övas på detta sätt. Lingvistiska tecken och symboler bör relateras till en sann verklighet, i 

direkt anslutning till att eleven upplever det med sina sinnen. Språk måste övas med adekvat 

innehåll i verkliga situationer. Eleverna reflekterar tyst för sig själva efter varje pass, 

påminner sig om vad som sagts och låter det hela sedan mogna. Så småningom leder eleverna 

själva arbetet med stavarna. Gattegno betonar vikten av att eleverna görs medvetna om sin 

egen inlärning, vilket leder till att de får medansvar för studierna med inbyggd självkontroll. 

Undervisningen sker enbart på målspråket. Att eleverna gör fel ses som ett tecken på 

utveckling. Metoden innebär en hög elevaktivitet och kan gärna ske i grupper där eleverna har 

olika modersmål.28 

 

 

                                                                 
28 Ericsson, s. 163f. 
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6 Metod 
 

6.1 Val av metod 
 

Jag valde att använda intervjumetoden, eftersom jag tycker att denna metod är ganska 

flexibel. Jag ville inte använda mig av någon enkät med angivna svarsalternativ, eftersom det 

ger styrda svar. Fördelen med en enkät är, att det är lättare att sammanställa ett resultat, man 

slipper att analysera svaren i lika hög grad som man är tvungen att göra efter en intervju. 

Trots det sistnämnda valde jag att genomföra en relativt ostrukturerad öppen intervju, 

eftersom mitt syfte är att spegla intervjupersonernas subjektiva känslor och att jämföra 

intervjupersonernas svar. Vilka likheter resp. olikheter förekommer i svaren? När jag gjorde 

mina frågor utgick jag ifrån mina problemformuleringar: Hur skiljer sig språkundervisningen 

idag från tidigare traditionell språkundervisning? samt Vilka arbetssätt/metoder används vid 

språkinlärning idag? Jag vill veta hur varje enskild intervjupersons språkundervisning såg/ser 

ut. (Intervjufrågorna se bilaga 1) Att antalet intervjuer endast blev fyra stycken beror helt 

enkelt på att jag var tvungen att begränsa uppsatsens omfång. Det tar tid att skriva ut och 

sammanställa resultat av intervjuer. Jag använde mig av en hel del av Judith Bells tips inför 

intervjuerna.29 Jag lät de intervjuade själva får föreslå tid och plats för intervjun samt 

påpekade för dem att intervjun bör ske någonstans där vi kan prata ostört. Jag presenterade 

även mig själv och uppsatsens syfte när jag ringde för att fråga personerna om de ville ställa 

upp på en intervju. Jag talade också om för dem hur jag kommer att presentera informationen 

samt frågade dem huruvida de ville vara anonyma eller inte. Alla dessa faktorer anser Bell 

vara viktiga. 

Annika Lantz beskriver intervjun som en situation av samspel mellan två personer med olika 

och icke-jämställda roller.30 En person som frågar och en person som svarar. Samspelet i sig 

är baserat på frivillighet och det är själva kommunikationen mellan intervjuaren och den 

tillfrågade som är föremål för analys. Fokus sätts på respondentens (den tillfrågades) utsagor, 

vilket innebär det verbalt uttryckta, men beroende på intervjuns syfte blir den icke-verbala 

kommunikationen (t ex minspel och kroppsspråk) föremål för analyser och kan också, 

beroende på intervjuarens syfte, utgöra en del av underlaget för slutsatser. Den icke-verbala 

kommunikationen kommer inte att analyseras i intervjuerna i detta arbete. I en intervju är det 

                                                                 
29 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik , (Lund 1995), s. 95f. 
30 Annika Lantz, Intervjumetodik , (Lund 1993), s. 12. 
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vidare ”den som intervjuar som styr dialogens utveckling och processen har en i förväg 

bestämd riktning”. Kraven på en professionellt genomförd intervju är, enligt Lantz, bl a att 

 

• metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 

• resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) och 

• det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. 

 

Dessa krav ställs på alla metoder av datainsamling i yrkesmässiga sammanhang och det som 

sägs under intervjun utgör data som efter bearbetning och analys ger resultat som ligger till 

grund för någon form av slutsats eller beslut. Vidare diskuterar Lantz en intervjus objektivitet 

och drar slutsatsen att ”en professionell intervju innebär i detta sammanhang en systematisk 

undersökning av det subjektiva eller av ett subjektivt uppfattat fenomen”. Det subjektiva i en 

professionell intervju räknas till vetenskapens område.  

 

Det finns också olika former av intervjuer. Ett sätt att beskriva vilken typ av kunskap som 

erhålls genom olika former av intervjuer är, att utgå från skillnader i struktureringsgrad. En 

intervju kan vara helt öppen. Detta innebär att intervjuaren ställer en vid öppen fråga, som den 

tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring. En intervju kan också vara helt strukturerad. 

Här ställer intervjuaren i förväg formulerade frågor i en förutbestämd ordningsföljd och 

respondenten svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ. Den mest strukturerade formen av 

utfrågning är enkäten, en skriftlig utfrågning med fasta frågor och bundna svarsalternativ. I 

den öppna intervjun ställs frågan hurdant något är och vilken mening det har. Genom den 

öppna intervjun är det möjligt att fånga den intervjuades uppfattning och upplevelse av för 

denne betydelsefulla kvaliteter. Det är den intervjuade som definierar och avgränsar 

fenomenet. Om man jämför detta med den strukturerade intervjun, så utgår intervjuaren från 

att fenomenet är känt. Frågorna har formulerats för att fånga respondentens uppfattning eller 

upplevelse av i förväg bestämda fenomen eller begrepp. I detta arbete kommer jag att använda 

mig av en öppen intervjuform i syfte att spegla de intervjuades subjektiva upplevelser. 

Avsikten är att undersöka om en viss utveckling har skett i de intervjuades språkundervisning. 

Det är, enligt Lantz, undersökningens syfte som avgör metodvalet och metoden avgränsar vad 

som kommer att bli belyst i undersökningen. Min undersökning kommer att hamna under den 

hermeneutiska/antipositivistiska traditionen, där syftet är att differentiera och nyansera istället 
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för att söka det allmängiltiga. Undersökningarna som redovisas i arbetet kommer 

sammanfattningsvis att vara av det öppna, kvalitativa slaget.31 

 

 

6.2 Urval 
 

Ewa är 34 år gammal och gick grundskollärarutbildningen år 4-9 åren 1989-93. Hennes 

huvudämnen är tyska/svenska/engelska. Hon har arbetat som lärare i åtta år. Just nu har hon 

inlett sin mammaledighet. Annars arbetar hon på en medelstor högstadieskola i Västerviks 

kommun. 

Inger är 56 år gammal. Hon har en fil. mag. i tyska/engelska/historia/arkeologi/pedagogik. 

Hon utbildade sig åren 1965-71. Hon har arbetat som lärare i 31 år, av dessa har hon arbetat 

25 år på samma medelstora högstadieskola i Västerviks kommun. 

Margareta är 53 år. Hon har arbetat på samma medelstora högstadieskola i Västerviks 

kommun i 17 år. Hon har varit yrkesverksam på andra skolor sedan 1975. Margareta har läst 

in ämnena först, tyska/engelska/franska. Sedan vikarierade hon i flera år och tyckte att det var 

roligt. Sedan sökte hon in till Lärarhögskolan våren –85 och läste pedagogik i en termin. 

Heléne är 34 år och är utbildad grundskollärare år 4-9 i svenska/engelska/tyska. Hon gjorde 

sin utbildning 1988-92. Hon har arbetat som lärare i 10 år. Nu arbetar hon på en medelstor 

skola i Västerviks kommun. 

 

Tre av fyra intervjuade lärare arbetar på samma skola. Detta kan naturligtvis påverka 

resultatet något. Det kanske skulle ha sett annorlunda ut om lärarna hade kommit från fyra 

olika skolor. 

 

 

6.3 Sammanställning av intervjuer 
 

Jag har spelat in intervjuerna på band. Sedan har jag skrivit ner varje intervju i form av en 

berättelse i tredje person. Jag valde detta sätt, eftersom jag tycker att det blir enklast att läsa en 

sådan text. Jag har i texten skrivit ner precis vad de intervjuade har sagt, ibland har jag till och 

                                                                 
31Lantz, s. 12ff. 
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med citerat personerna. På det här stadiet har jag alltså undvikit att göra egna tolkningar av 

deras utsagor. Det är min avsikt att spara eventuella tolkningar av intervjuerna till 

slutdiskussionen. Intervjupersonerna arbetar på två olika högstadieskolor i Västervik och är 

utvalda slumpvis. Mitt enda uppställda krav var att de skulle ha arbetat i några år och inte vara 

nyutexaminerade lärare samt att de undervisar i tyska. 

 

 

7 Resultat intervjuer 
 

7.1 Ewa 
 

Anledningen till att Ewa valde utbildningen till lärare berodde mycket på trycket från 

omgivningen, att hon skulle plugga, göra någonting. Samtidigt så ville hon göra någonting 

med tyska och ”tyska och lärare kunde man ju bli, så då blev det så”. Från början hade hon 

egentligen tänkt läsa internationell ekonomi. Några andra anledningar till att hon valde 

lärarutbildningen var att hon hade vikarierat lite i skolan innan och tyckte att det var roligt 

samt att hon hade bott i Tyskland. Hon tycker fortfarande att det är roligt i skolan och så länge 

hon tycker det tänker hon fortsätta att arbeta som lärare. Samtidigt säger hon att hon absolut 

inte tänker jobba kvar i skolan hela livet. 

 

När Ewa blev färdig lärare undervisade hon ganska mycket så som hon hade lärt sig själv, i 

alla fall i tyskan. Hennes undervisning var ganska knuten till boken. Hon tyckte att det var 

viktigt med grammatik och paradigm, att nöta och nöta. Samtidigt tyckte hon att det var 

viktigt att eleverna skulle lära sig att prata och att göra sig förstådda. När hon blev färdig 

lärare undervisade hon efter Lgr 80. Lpo 94 kom efter en termin, så den fick hon läsa in sig på 

under sommarlovet. Hennes utbildning byggde också på Lgr 80. Under utbildningen pratades 

det om den nya läroplanen, men den var inget som lärarna försökte delge studenterna. 

 

Sedan hade Ewa turen att arbeta tillsammans med en kollega på gymnasiet (de arbetar 

tillsammans med ett språkprojekt för Skolverket än idag). De lärare som arbetade på den 

skolan var överhuvudtaget väldigt framåt och med sin tid. De träffades regelbundet och Ewa 

menar att det var det som fick henne att börja fundera. Ju mer man läser kursplanerna och Lpo 

94 så ser man ju att den har en helt annan syn på språket jämfört med tidigare läroplaner, 
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menar Ewa. Det ska vara kommunikativt, roligt och lustfyllt att lära sig språk. Grammatiken 

finns inte med längre i kursplanen. Målet är att språkbruket ska bli korrektare med tiden och 

det menar Ewa är självklart. Att göra fel är utveckling enligt Ewa. Eleverna behöver lära sig 

att göra fel, menar hon vidare. 

 

Ewa menar att hennes språkundervisning har ändrats väldigt mycket. Hon har sänkt sina krav 

på eleverna, det har hon gjort p g a att styrdokumenten säger att hon ska göra det. Hon tycker 

att det är mycket roligare att arbeta på detta sätt. Ewa försöker att ta hänsyn till elevernas 

olika inlärningsstilar, men säger att det är svårt. Hon menar att hon behöver träna på detta. 

Hon försöker också att plocka in verkligheten mycket mer i sin undervisning. Det menar hon 

kan vara svårt ibland vad det gäller tyskan, eftersom vi inte har det språket runt omkring oss 

på samma sätt som engelskan. Tyska är ett språk för alla, då måste man finna en väg för alla 

till förståelse och inte bara för de supermotiverade eleverna som tar till sig allt oavsett hur hon 

undervisar. Ewa arbetar idag mer med fraser och ordfält än med ren grammatik. 

 

Viktigast i språkundervisningen är för Ewa att eleverna har roligt, att de vill och vågar 

använda sitt språk.  

 

Ewa försöker använda olika metoder och arbetssätt. Det är viktigt för henne att varje elev 

hittar sitt eget bästa sätt att lära. Det är okej att dricka en läsk eller att äta en frukt på Ewas 

lektioner. På skolorna saknas ofta fysiska förutsättningar, man kan inte erbjuda ett litet mjukt 

hörn med soffa, olika typer av belysning, möblering, värme eller musik. Freestyle går att 

använda, men Ewa menar att det då inte ska lyssnas på hårdrock, utan musik som gör 

inlärningssituationen bättre.  

 

Ewa har ingen metod som hon arbetar särskilt efter. Hon menar att målet är att arbeta sig bort 

från den traditionella, visuella eleven som sitter och skriver av, att bli bättre på att hitta 

metoder för de elever som inte lär sig på det sättet. Hon menar att hon självklart inspireras av  

t ex Ulrika Tornbergs och Lena Boströms (inlärningsstilar) sätt att arbeta, men att det är 

viktigt att du som lärare hittar ditt eget sätt att tillämpa metoderna på. 
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7.2 Inger 
 

Inger valde att bli lärare därför att hon inte tycker om att bara sitta och arbeta med papper. 

Hon vill arbeta med levande material och hon tycker att det är roligt med ungar. Hon menar 

att ingen lektion är den andra lik, att man aldrig kan planera i förväg, det händer alltid 

någonting och det är det som är charmen med det hela. Man kan aldrig göra samma sak i två 

klasser, utan man måste ändra på någonting eftersom eleverna är så olika. Det tycker Inger är 

roligt. Det kan vara skönt att sitta vid ett skrivbord där det är lugnt, men så tråkigt det måste 

vara, menar Inger. ”Att bara sitta där liksom, ingen gör någonting och det händer ingenting 

och allt är sig likt”, det är inget för Inger. Hon är både intresserad av att arbeta med ungar och 

att arbeta med sina ämnen. Hon hade kunnat arbeta som akademisk sekreterare på den tiden, 

men det hade hon inte en tanke på. Hon vill inte vara underordnad någon annan, utan vill 

arbeta självständigt. 

 

Inger tycker att eleverna inte alls var lika trasiga då som de är nu. De var mycket mer 

motiverade då än nu. Det var i stort sätt bara att jobba på. Hon hade mycket 

katederundervisning och hon skrev upp planeringen på tavlan och eleverna bara jobbade på. 

Det är inte så idag, menar Inger. Barnen hon möter idag har mycket mer svårigheter. Ibland är 

det väldigt tråkigt när barnen mår illa, det är jobbigt. Samtidigt har hon mycket mer kontakt 

med barnen idag. Det hade man inte så mycket då. Eleverna stod henne inte så nära tidigare. 

Idag kommer eleverna in i arbetsrummet, de står bredvid henne, de frågar om allt möjligt och 

hon får hjälpa dem. Tidigare fanns en skillnad mellan lärare och elever som inte finns idag. 

Eleverna behandlar en som en kompis, en jämlike i många fall. Till och från har Inger använt 

och använder fortfarande, lärarstyrd katederundervisning. Hon menar att i vissa fall är en 

lärare absolut nödvändig. Men i vissa fall klarar eleverna av att arbeta själva, det beror på vad 

det handlar om. Hon tycker själv om att få inleda och avsluta lektionerna och att vara med och 

hålla i det hela. Annars glider det lätt iväg. 

 

Idag låter Inger eleverna arbeta med småområden och lämna in uppgifter. Hon arbetar inte i 

långa pass som hon gjorde tidigare. Tidigare arbetade hon med mycket skriftliga uppgifter. 

Idag är hennes undervisning mycket mer kommunikativ. De använder språket mycket mer 

idag. Tidigare drillades eleverna mer i grammatiska moment, det är inte så nu. Idag arbetar de 

med inlärning av fraser istället. Eleverna idag är inte så bra på att förstå eller att lära sig 



  23 

utantill. Allting tar längre tid idag, men de lär sig gärna fraser, enligt Inger. Eleverna kan inte 

lära sig t ex böjningsmönster med ackusativ och dativ om de inte förstår det och istället bara 

lära in det utantill som vi gjorde, menar Inger. Om vi kommer till ackusativ i nian och de 

förstår det, så är det jättebra menar Inger. Förr var det ett helt annat system, men det var ju 

också så att eleverna läste allmän eller särskild kurs i tyska. Det gjorde att man drillade på 

med de duktiga eleverna, medan de svaga eleverna fick mer hjälp. Eleverna i allmän kurs 

pratade mer i undervisningen och grupperna var små. I de sista allmänna kurserna 

undervisade hon en form av kommunikativ turisttyska, minns Inger. Hon jämför detta med 

den tyskundervisning som hon ägnar sig åt idag, säger att den är någonting åt det hållet i alla 

fall. Hon går inte riktigt ner på djupet idag, jämfört med tidigare. Inger menar att eleverna 

idag inte orkar med det. De ser inte ordklasser, satsdelar eller helheten och har för dålig 

språkuppfattning. Eleverna har överhuvudtaget för dåligt ordförråd idag. Hon menar att 

eleverna idag säkert har en annan sorts kunskap, men de saknar den grammatiska. 

 

Viktigast i hennes språkundervisning är att försöka följa de uppsatta målen. En annan viktig 

sak är att stanna upp när man ser att eleverna får för mycket, att inte gå över huvudet på 

eleverna som man gjorde mycket förr. Det är viktigt att hejda sig när man märker att eleverna 

inte är längre komna än si eller så. 

 

Inger använder sig inte av några särskilda metoder, men hon har mycket tankar. Hon skulle 

vilja ha haft ett eget klassrum att göra väldigt ”tyskt”. Men det fungerar inte på den skolan där 

hon arbetar, eftersom hon undervisar i olika klassrum. Det vore drömmen för en språklärare 

att ha ett klassrum där man har allt material och dit ungarna kommer och får uppleva ”tyskt”. 

Man lägger upp böcker och litteratur längs väggarna, sätter upp kartor på väggarna o s v. Det 

vore helt underbart, menar Inger. I den mån hon använder sig av metoder har hon nog plockat 

lite här och där och förändrat det så att det passar henne, avslutar hon. 

 

 

7.3 Margareta 
 

Margareta valde att utbilda sig till lärare, därför att hon alltid tyckt att det är roligt med språk. 

När hon var klar med språkstudierna arbetade hon som sekreterare, men det tyckte hon inte 

alls var kul. Då började hon att vikariera på en annan högstadieskola i Västervik och tyckte då 
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att det var kul att vara lärare. Då ville hon utbilda sig klart, eftersom det i samma veva började 

bli jättesvårt att få jobb som språklärare. 

 

1976 när Margareta började arbeta som lärare var hon ännu inte utbildad. Hon tänkte därför 

väldigt mycket på hur det hade varit när hon själv gick i skolan. Hon säger att hon var väldigt 

osäker i början och visste inte riktigt hur hon skulle göra. Därför höll hon sig hela tiden till 

läroboken. 

 

Idag är hon betydligt mer lyhörd för eleverna. Eleverna har förändrats ofantligt, det är ett helt 

annat elevunderlag än tidigare. Hon tycker att hon känner av eleverna på ett annat sätt nu. 

Hon känner efter var hon har dem och gör lite olika saker beroende på det. Margareta 

använder fortfarande en bok i undervisningen, för det tycker hon fungerar bäst i och med att 

den ger henne en grund att hålla sig till. Hon tycker att det är väldigt svårt att ha en helt 

individualiserad undervisning. I år har hon t ex två elevgrupper i sjuan, en är på 26 elever och 

en är på 25 elever. De är inga lugna grupper, eleverna är mycket livliga. Hon måste jobba på 

det sätt som fungerar bäst. Hon styr därför eleverna väldigt mycket till en början och de 

jobbar med olika saker ibland, men då märker hon att det blir jättejobbigt - alla 25 elever 

börjar fråga henne på en gång. Det är klart att hon försöker att individualisera, hon kräver ju 

inte lika mycket av alla elever. Eleverna gör olika saker på olika sätt. En av anledningarna till 

att eleverna är annorlunda idag jämfört med tidigare tror hon kan bero på att alla elever läser 

språk idag. Det är inget de själva väljer. Alla hennes 25 elever har ju inte valt att läsa tyska. 

Hon menar att den skillnaden märks enormt mycket. Men hon tycker ändå att det för det 

mesta fungerar rätt så bra. Vissa år har hon sämre grupper och då upplever hon att de inte lär 

sig särskilt mycket, men helt plötsligt märker hon att de nog har lärt sig lite ändå. Men det är 

inte alls som det har varit tidigare, då kom eleverna mycket längre beroende på att de hade 

valt att läsa språket. De som tröttnade på tyskan slutade helt enkelt, det får de inte göra idag. 

Idag lär eleverna sig ord och de flesta lär sig att förstå språket menar Margareta. Hon tycker 

dock att det är synd att de måste ha så stora grupper, det är en nackdel. I hennes sexa är de 17-

18 elever och det är helt perfekt, även om de skulle kunna vara ännu färre. Det är stor 

skillnad, menar hon. Ibland arbetar de efter olika teman t ex de tyskspråkiga länderna eller 

yrken. De har också en del bra dataprogram, men det tycker eleverna är jobbigt. Det är ett 

intensivt arbete att bara sitta framför skärmen och eleverna blir hemskt trötta av det. Men det 

får dem verkligen att vilja jobba. 
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Viktigast i språkundervisningen tycker Margareta är att känna att hon får eleverna med sig på 

sin sida, att eleverna är glada åt det och att de vill ställa upp. Eleverna ska tycka att det är 

meningsfullt det de gör. Margareta tycker att det är hemskt jobbigt ”att slåss” med eleverna. 

Det är hopplöst att få eleverna emot sig, menar hon. 

 

Margareta säger att hon säkert använder sig av olika metoder hela tiden. Hon anpassar sig ju 

efter olika grupper. Hon försöker hela tiden att prova något annat när något inte har fungerat. 

”Man känner sig aldrig säker”, menar hon. 

 

 

7.4 Heléne  
 

Heléne har alltid velat bli lärare. Till en början ville hon bli lågstadielärare, men eftersom hon 

är språkintresserad så passade det inte så bra att jobba på lågstadiet. Dessutom kom hon 

underfund med att hon inte ville jobba med så små barn. 

 

När Heléne började arbeta hade hon större klasser än hon har idag. Hon tänker efter innan hon 

fortsätter och säger sedan att hon inte vet om det är så stor skillnad. Hon arbetade redan då 

med att uppnå målen, betygskriterierna såg i och för sig annorlunda ut. Hon säger sedan att 

det nog var vanligare att alla i klassen arbetade med samma sak. Då arbetade hon efter 

läroboken och säger att hon minns känslan av att hon ville att eleverna gjorde alla övningar i 

övningsboken. Även om hon inte tyckte att allt i boken var bra så gjorde hon det faktiskt. 

Heléne menar att hon kanske inte tänkte efter varför hon gjorde saker, på samma sätt som hon 

gör idag.  

 

Idag är hennes undervisning för det första mer individualiserad. Eftersom det är större 

spridning på eleverna i gruppen idag så måste hon arbeta på det sättet för att eleverna ska 

behålla sitt intresse. De arbetar t ex med vissa texter och vissa teman under en viss period. 

Hon planerar alltid dessa avsnitt så att det finns en baskurs, som ger godkänt, som alla elever 

ska göra. Sedan gör hon andra uppgifter för VG- resp. MVG-nivån. I sjuorna gör hon ibland 

bara en enklare resp. en svårare kurs. Sedan jobbar alla elever på i sin egen takt. De väljer 

själva ut de ord som de ska ha i läxa. Heléne pratar också mycket med eleverna om varför de 

ska lära sig saker, inte för att göra fröken glad eller för att få guldstjärna. Det handlar om att 
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eleverna ska lära sig ord som de faktiskt kan ha nytta av i framtiden. Eleverna vet att världen 

inte går under och att ”fröken inte blir arg” om de inte har gjort läxan. Heléne menar att de 

måste välja själva att plugga. Eleverna får arbeta mycket muntligt i par eller i grupper. Ibland 

får de olika uppgifter att spela in på band. Hon pratar mycket med eleverna om att det 

viktigaste är förståelsen, att de kan förstå vad som sägs. Hennes tanke är att bandet de får i 

sjuan ska följa eleverna ända till nian. Eftersom hon har samma elever även i engelska så kan 

de använda bandet och spela in engelska på ena sidan och tyska på den andra. Heléne pratar 

även med eleverna om målen och betygskriterierna. Eleverna har själva fått skriva ner dem på 

ett enklare språk så att alla kan förstå dem. Efteråt har eleverna själva fått skriva ner vilka mål 

de vill satsa på att uppnå och varför de valt dessa. Då har hon ibland märkt att det finns elever 

som jobbar lite och aldrig tar hem några läxor, som trots detta väljer att satsa på MVG. Det 

tycker Heléne är jättekul, även om hon vet att de aldrig kommer att nå så långt. Hon menar att 

de saknar självinsikt och satsar högt ”för så svårt är det ju inte”. Heléne tycker att det är 

underbart att de satsar så högt, sedan får hon prata med dem efteråt om vad som är realistiskt. 

 

Viktigast i Helénes språkundervisning är att eleverna tycker att det är intressant, att de inser 

vad de har för nytta av att kunna tyska i framtiden. Framförallt är det viktigt att eleverna har 

roligt. Viktigt är också att det blir en mysig stämning så att det är roligt att gå till lektionen 

både för henne och för eleverna. Något som inte är viktigt för henne är att allting eleverna gör 

blir korrekt. Hon lägger inte ner mycket tid på grammatikundervisning, förrän eleverna frågar 

efter det. I hennes förra klass, som hon hade från sjuan till nian, gick hon inte igenom någon 

grammatik förrän i nian när eleverna var mogna för det och då lärde de sig snabbt. Det 

viktigaste för Heléne är att eleverna kan uttrycka sig. Ibland kan hon känna att hon inte riktigt 

vet om eleverna kan någon grammatik alls. Men samtidigt menar hon att eleverna säkert kan 

andra saker. Viktigt är att de kan, törs och vill använda språket samt att de vill fortsätta att 

läsa tyska på gymnasiet. Korrektheten kommer med tiden, menar hon. Hon kan tycka att det 

är viktigast i så fall, att eleverna lär sig verbböjning, perfekt samt skillnaden mellan ”haben 

och sein”. Det är viktigare för henne att eleverna kan skillnaden mellan starka och svaga verb 

än att de böjer adjektiven rätt. 

 

Heléne skrattar när hon får den sista frågan och menar att hon nog använder sina egna 

metoder i olika tappning. Hon har varit på många kurser och utbildningar och säger att hon 

har plockat ut det bästa efter varje gång. När hon arbetade på en skola i Södertälje gick hon en 

kurs i suggestopedi. Efter det hade hon en period när hon arbetade mycket med musik och 
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bilder och gjorde egna planscher att använda i undervisningen. Att lära med olika sinnen är 

något som Heléne fortfarande tror på, men det är svårt och tar en massa tid att omsätta idéerna 

i praktiken. Hon arbetar med att göra eleverna medvetna om att det finns olika sätt att lära in 

saker på och erbjuder eleverna olika arbetssätt. De har alltid musik på i klassrummet när de 

arbetar, något som de har infört i hela arbetslaget. Förra året hade Heléne en jobbig grupp i 

sjuan. Då började hon arbeta med avslappning till en cd och idag har gruppen blivit jättebra. 

Hon är mycket inne på och har läst mycket om inlärningsstilar, men säger samtidigt att det är 

svårt att hitta rätt utan att det tar alltför mycket tid. ”Men jag tror absolut på det”, avslutar 

Heléne. 
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8 Diskussion 
 

Huvudsyftet med mitt arbete var att undersöka skillnaderna mellan undervisningen i moderna 

språk idag och tidigare traditionell språkundervisning. Det kan vara på sin plats att reda ut vad 

man egentligen menar med en traditionell språkundervisning. Min tolkning är att den 

traditionella språkundervisningen har sitt ursprung i den undervisningsmetod, som enligt 

Ulrika Tornberg funnits under hela språkundervisningens historia, nämligen grammatik- och 

översättningsmetoden. Denna metod, som har sitt ursprung i 1700-talet, känns nog igen av de 

allra flesta som läst språk. Det handlar här om undervisning på modersmålet, översättning av 

texter samt isolerade grammatikövningar. Jag har själv undervisats på detta sätt. Ulrika 

Tornberg menar att denna metod har sina största begränsningar med tanke på vad eleverna 

inte lär sig, nämligen att tala och att praktiskt använda språket. Jag håller med henne 

fullständigt. Detta sätt att undervisa borde vara helt förlegat, eftersom det strider helt emot 

vad vår läroplan säger. Trots detta är jag ganska säker på att det fortfarande undervisas på 

detta sätt i en del skolor idag. När jag läser mina lärarintervjuer får jag uppfattningen att alla 

fyra, oavsett antal yrkesverksamma år, har börjat sin bana med att undervisa enligt denna 

tradition. Ewa säger t ex att hon började undervisa som hon själv hade blivit undervisad och 

det är ju inte så konstigt. Som tur är säger alla fyra att de undervisar annorlunda idag. 

 

Vad innebär då undervisning i moderna språk? Per Malmberg skriver att en verksamhet 

främst inriktad på språkets formella sida har dominerat språkundervisningen i flera 

århundraden, trots att det har funnits aktivister som velat ge språkundervisningen en mer 

praktisk inriktning. Därför är det lite förvånande att vikten av kommunikationen betonas 

redan i läroplanen från –69. På 70-talet inträdde sedan en förändrad syn på 

språkundervisningen. Europarådet införde tröskelnivåerna i läroplanen och grammatikens roll 

i undervisningen skulle vara funktionell och fick inte tillmätas något egenvärde. Detta var det 

första steget mot den förändring av språkundervisningen som skedde under 80- och 90-talen. 

Så strävan efter en kommunikativ språkundervisning har funnits med i läroplanerna under en 

längre tid. Nyckelorden för kursplanerna 2000 i moderna språk är kommunikation, 

internationell informationsteknik och kultur. Ordet informationsteknik har aldrig tidigare 

funnits med i en läroplan. Man säger att vi måste ta del av den snabba utvecklingen. Ordet 

kultur lyfts fram tydligare här än i tidigare kursplaner. Man anser att den djupare förståelsen 

av en kultur bygger på språkkunskaper precis som den djupare språkförståelsen bygger på 

kulturkunskaper. Helt klart är det också den kommunikativa språkfärdigheten som står i 
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centrum i de nya kursplanerna. Vi språklärare ska alltså lära eleverna att kommunicera ännu 

mer så att de kan göra sig förstådda internationellt. Vi ska lära dem mer om ländernas kultur 

för att fördjupa denna språkförståelse och vi ska lära dem hantera olika slags 

informationsteknik. 

 

Det har givetvis funnits fler undervisningsmetoder än grammatik- och översättningsmetoden. 

Direktmetoden kom som en motreaktion emot denna metod. Här sa man att frasen var 

viktigare än ordet. Stoffet organiserades i ordkategorier för att underlätta elevernas 

språkinlärning. Eleverna skulle lära sig språket genom att lyssna på det och lära sig att tala 

språket genom att tala det. Talandet ska sedan kopplas ihop med tillhörande handlingar och 

aktiviteter. Man anser att översättningar till modersmålet eller omvänt är meningslösa 

eftersom det inte har med språkinlärning att göra. Undervisningen sker på målspråket. Detta 

är tankar som jag känner igen från idag. Både Ewa och Inger berättar i intervjuerna att de 

ägnar sig åt att lära ut fraser istället för ord. Att kommunicera och att undervisa på målspråket 

är också mål som eftersträvas i dagens undervisning. Personligen anser jag att det är självklart 

att man ska undervisa på målspråket. 

I USA uppstod en metod efter andra världskriget som kallas den audiolingvala metoden. Här 

såg man språket utifrån de interna relationer som finns mellan språkets olika delar och nivåer. 

Huvudingredienserna är upprepning och imitation. Stor vikt lades vid att eleverna uttryckte 

sig korrekt. Detta strider helt mot läroplanens mål idag. Men även i denna metod var det talat 

språk som stod i centrum. 

Insiktsmetoden eller the cognitive code-learning theory var den audiolingvala metodens 

motsats. Här skulle så många utlärningssätt som möjligt användas vid språkinlärning. De 

uteslöt inte grammatiska förklaringar. Det är lärarens uppgift att utveckla en inlärningsteknik 

hos eleverna samt att skapa ett övningsmaterial som får eleverna att förstå språkets olikheter. 

Man studerar språkets betydelse, innehåll och uttryck, vilket fick pendeln att svänga tillbaka 

mot grammatik- och översättningsmetoden. 

Inom Community Language Learning är det allra viktigaste att skapa en avspänd atmosfär i 

gruppen. Vikten av detta pratar både Ewa, Inger, Margareta och Heléne om i intervjuerna. 

Margareta säger till och med ”att det är hemskt att få eleverna emot sig”. Det som är ovanligt 

med denna metod är att de arbetar med autentiskt inspelat material. Jag har svårt att se framför 

mig hur en klass idag skulle klara av att sitta tysta och lyssna av och analysera tal inspelat på 

band. I denna metod har läraren ingen dominerande roll. Tanken är att eleverna ska bli alltmer 

oberoende av läraren. Denna passivare lärarroll är ju något som eftersträvas idag. 
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Learner autonomy är en metod som finns förankrad i dagens läroplan, även om dess grundare 

Holec såg individualisering som något negativt. Han menade att läraren blir auktoritär genom 

att se elevernas behov och bedöma och välja ut vad de ska arbeta med. Han förespråkar en 

metod där eleverna arbetar i grupper, tar eget ansvar och studerar självständigt. De sätter 

själva upp målen för sin undervisning, väljer kursinnehåll och utvärderar sitt arbete efteråt. 

Detta ökar elevernas medvetenhet om sin egen inlärning. Ericsson säger att elevantalet i 

klassen inte bör vara mer än 20 och att det är nödvändigt att eleverna har sitt eget 

språkklassrum. Här anser jag det vara ett problem att inget av dessa kriterier går att uppfylla i 

praktiken. Skolan ser i regel inte ut så. Min personliga uppfattning är dessutom att alla elever 

inte klarar av att arbeta på detta sätt. Bland de intervjuade är åsikterna olika vad det gäller 

detta sätt att arbeta. Heléne planerar ett arbetsområde med olika mål för de olika 

betygsnivåerna och låter sedan eleverna själva sköta sitt arbete och sin utvärdering efteråt. 

Inger säger att hon gärna inleder och avslutar sina lektioner, att hon gärna vill behålla 

kontrollen i klassrummet så att det inte ”glider iväg”. Margareta tycker att det är svårt att ha 

en helt individualiserad undervisning. Hon arbetar gärna med boken som grund och släpper 

ogärna kontrollen över eleverna, i alla fall de yngre. 

Suggestopedin kom med helt nya tankar på 70-talet. Här tas hela människan i anspråk vid 

språkinlärningen. Liksom i andra metoder är det även här viktigt att skapa en positiv 

inlärningsmiljö där eleverna kan känna sig avspända och trygga. Man lägger stor vikt vid den 

yttre miljön: milda pastellfärger ska dominera, mjuk matta på golvet och bekväma stolar eller 

fåtöljer som eleverna kan ligga eller sitta i är ett måste. Bakgrundsmusik är viktigt att ha vid 

språkinlärningen. Även här bör elevantalet vara lågt. Ett viktigt inslag är att eleverna måste 

läsa igenom textmassan innan de går och lägger sig varje kväll, för att sedan upprepa samma 

sak direkt varje morgon. Man tror nämligen att stoffet bearbetas undermedvetet under natten. 

Detta är en metod som Heléne var inspirerad av under en kort period och hon spelar än idag 

alltid musik under lektionerna. Inger pratar om att hon gärna skulle vilja ha en tysk 

arbetsmiljö i klassrummet, men menar att det är omöjligt där hon jobbar. Själv tycker jag att 

metoden är lite överdriven. Hur ska man genomföra detta på högstadiet i en klass med 30 

elever? Men jag håller med Ewa om att eleverna gärna får dricka en läsk eller äta en frukt på 

lektionen. Hon tycker också att det är okej att de lyssnar på musik i hörlurar, om musiken 

främjar inlärningen. Ewa håller också med Inger om att skolan saknar de fysiska 

förutsättningarna för att ändra på klassrumsmiljön. 

The silent way betonar att inlärning är en process som sker inom individen. Viktigt är en trygg 

miljö för eleverna. Läraren ska hålla sig i bakgrunden och bara gripa in på elevernas initiativ. 



  31 

Eleverna arbetar ofta helt tyst för sig själva. En del av inlärningen sker under sömn eller när 

hjärnan kopplar av. Läraren använder stavar i plast eller trä samt planscher med olika färger 

som används för att memorera och demonstrera detaljer i grammatik och uttal. Detta verkar 

vara en ganska flummig metod, tycker jag. Jag har aldrig hört talas om någon som använder 

sig av den. Även här sker undervisningen på målspråket och att eleverna gör fel ses som ett 

tecken på utveckling. Det sista är något som Ewa nämner i sin intervju. 

 

Den traditionella språkundervisningen (den som jag menar har sitt ursprung i grammatik- och 

översättningsmetoden) skiljer sig från undervisningen i moderna språk på flera sätt, vilka jag 

hoppas har framkommit i min text. Idag handlar det om kommunikation, internationalisering, 

informationsteknik och kultur. Läraren fungerar som en handledare. Då handlade det om att 

lära sig isolerad grammatik, att läsa skriva och översätta korrekt. Läraren hade huvudrollen. 

Vilka metoder används vid språkinlärning idag då? Här blir min sammanfattning att lärarna 

använder sig av alla eller ingen av metoderna. Samtliga av de intervjuade säger att de har 

plockat ut det som de tycker är bäst ur olika metoder, för att sedan göra blandningen till sin 

egen metod. Med undantag för Heléne som provat på suggestopedin. Efter att själv ha skrivit 

detta arbete känner jag att jag nog kommer att göra likadant. Det finns ingen metod som 

passar mig på alla sätt. Intervjuerna kunde förstås ha varit fler än fyra. Men som jag tidigare 

nämnt så var jag tvungen att begränsa arbetet. På grund av detta kanske resultatet av 

undersökningen ska tas för vad det är – en presentation av fyra lärares sätt att uppleva och 

utföra sitt arbete. 

 

Jag har redogjort för åtta olika undervisningsmetoder i mitt arbete, men det finns säkert fler. 

Jag var även här tvungen att begränsa mig av utrymmesskäl. Det är min förhoppning att 

läsarna, precis som jag, har lärt sig något nytt av detta arbete. Under tiden som jag läste 

litteraturen fick jag nya funderingar: Hur ser eleverna på sin inlärning? Hur vill eleverna att vi 

undervisar? Att undersöka elevernas perspektiv på undervisning och framförallt på sin 

inlärning av språk, kunde vara något för någon annan att arbeta vidare med.
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor     
 

 

1. Redogör kort för namn, ålder, utbildning (När?, Varför valde du denna?), antal 

yrkesverksamma år. 

 

2. Hur undervisade du när du började arbeta? 

3. Hur undervisar du idag? 

4. Vad är viktigast för dig i din språkundervisning? 

5. Använder du olika metoder i din undervisning? Varför? 

 


