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Syftet med fundersökningen är att ta reda på hur fyra språklärare uppfattar sin undervisning 
och vilka metoder de använder sig av  i klassrummet. Koncentrationen är  lagd på huruvida 
och i vilket omfång de använder sig av elevens modersmål och hur detta påverkar deras ar‐
bete. 

Fyra respondenter har valts ut, varav samtliga undervisar vuxna elever och arbetar  i  länder 
där målspråket ej är det huvudsakliga kommunikationsmedlet. Intervjuerna fördes som öpp‐
na samtal.  

Litteraturstudier av aktuell och historisk  forskning genomfördes parallellt med  intervjuerna 
och vägdes mot lärarnas åsikter och uppfattningar.  

Resultatet presenteras  i  form av att en  imaginär elev besöker de  fyra  lärarnas klasser och 
läsaren upplever genom elevens ögon hur dennes lektion gestaltas. 

I analysen av undersökningen  framgår att det  inte  främst är modersmålets närvaro  i klass‐
rummet  som  är  utslagsgivande  för  att  fastställa  en  lärares  undervisningspraktik:  lärarens 
utbildning  och  attityd  gentemot  sina  studenter  och  sitt  eget  arbete,  klassens  storlek,  hur 
styrd läraren är av sin uppdragsgivare, vilka mål läraren har och med vilka medel det arbetas 
i klassrummet visade sig ha större betydelse än modersmålets eventuella bruk.  
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1. Förord 

 

Jag sitter i klassrummet på det välrenommerade universitetet Sorbonne mitt i Paris centrum. 
Jag kunde inte ett ord franska när jag satte min fot i klassrummet för första gången. Nu har 
två veckor gått och jag kan både fråga vad någon heter och svara på hur jag mår.  Framste‐
gen är enastående. Fröken pratar som ett vattenfall och  fingrarna ömmar när  jag  försöker 
hinna med att skriva ner allt hon säger. Vi  i klassen är en salig blandning  från  jordens alla 
hörn. Dock mest asiater. Lärarinnan är i sextioårsåldern men ser ung och kry ut trots att hon 
röker som en borstbindare och har plasthandskar på sig  för att hon  inte tycker om att ta  i 
kritor. Hon  ritar bra också, det behövs. Hon målar en stol ”chaise” säger hon. ”un chaise” 
upprepar vi  i kör. Hon målar en blomma. ”Fleure” säger hon. ”Une  fleure” skriker vi glatt. 
Hon målar en glad flicka ”jolie” artikulerar hon, ”très jolie” ropar vi.  

Ännu ett par veckor senare är  jag ute  i det parisiska nattlivet med min syster. Vi sitter och 
dricker ett glas vin  i närheten av Notre Dame. Två  fransmän  slår  sig ner. De gör nämligen 
gärna det, fransmännen, vare sig man vill inte. ”Comment ca va?” Frågar de. Stolt som jag är 
över att kunna föra konversationer på detta språk svarar jag min vana trogen: ”Bien, je suis 
très  jolie.” De  ler mot mig och nickar  instämmande. Men det ser väl kanske vem som helst 
att jag är glad och lycklig? 

Vi  lyckas skaka av oss dem efter några minuter. ”Det är  ju ett märkvärdigt sätt att göra re‐
klam för sig på” påpekar min syster ”att gå omkring och säga att man ser bra ut”. Jag undrar 
så klart vad hon menar. Och  får  förklarat  för mig vad ”jolie” verkligen betyder.  Jag  rodnar 
djupt och tänker på de senaste två veckornas alla möten. Där jag inte sagt en enda gång att 
jag är lycklig utan ständigt informerat folk om att jag är söt.  
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2. Inledning 

 

How do you do? 

¿Como te llamas? 

Wie alt bist du? 

Voulez‐vous aller au cinema? 

Jag anser att språk är ett av de viktigaste medlen vi har för att kunna förstå varandra, om‐
världen och andra kulturer. En  resa eller ett  längre uppehåll  i ett  land berikas oerhört om 
man kan tala med lokalbefolkningen. Att kunna göra sig själv förstådd, för nöjes skull eller i 
nödfall, och att själv förstå andra gör världen lite rikare. 

För mig är det sålunda viktigt att språkundervisningen  leder till så bra kunskaper att åtmin‐
stone delvis  integration i det samhälle där språket utövas möjliggörs. Jag har både studerat 
och arbetat utomlands  i ett  tiotal år nu. För att vardagen ska vara så bekväm som möjligt 
behöver jag mina språk, både det muntliga och det skriftliga.  

Jag kan själv föreställa mig att arbeta med språkundervisning, vilket är en ytterligare faktor 
till varför jag vill undersöka hur läraren utformar sin undervisning. 

Jag vill tacka min handledare, Annika Åkerblom. Hon har varit enastående och alltid svarat 
på alla möjliga sorts frågor oerhört snabbt. Hon har hjälpt mig att hitta material och kommit 
med goda,  lugnande råd. Hon har  lyckats motivera mig när det känns tungt och det känns 
verkligen som ett privilegium att få ha henne till handledare. Tack också till Glen Helmstad 
för hans konkreta råd, till Sven‐Åke Lennung och till mina fantastiska klasskamrater från del‐
kurs ett. Vi har utvecklat en fin vänskap som har varit oerhört hjälpsam i skrivprocessen. Sist 
men inte minst vill jag tacka min vän Johanna Landtmansson och min mamma Helene Eriks‐
son som båda har varit givit mig ett otroligt moraliskt stöd och har tillbringat timmar med att 
diskutera, bolla idéer och ge konstruktiv kritik.  
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3. Syfte 

 

Med hjälp av eller utan modersmålet? 

En flerfallsundersökning av  hur lärare uppfattar sin undervisning 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur och i vilken utsträckning elevens modersmål används i 
språkundervisning. Genom att se till hur fyra lärare uppfattar sin egen undervisning vill jag få 
svar på följande frågor: 

• Vilka metoder används i dagens språkundervisning och hur arbetas det konkret med 
dessa metoder? 

• Vilken plats har elevens modersmål i klassrummet? 

• Vilka för‐ och nackdelar finns det med att använda sig av översättning? 

• Hur arbetar lärare med att lära ut nya ord? 
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4. Studiens utgångspunkter och avgränsningar  

 

”Vetenskapligt arbete är  inte en politisk debatt”  (docent Lennung, 2009‐02‐23,  föreläsning 
på pedagogiska  institutionen, Lunds universitet). Det är  inte heller målet med denna upp‐
sats. Syftet är  inte att  förespråka det ena undervisningssättet  framför det andra, utan att 
undersöka hur undervisningen uppfattas  i praktiken.   Då  jag personligen har  lärt mig främ‐
mande språk både med hjälp av mitt modersmål och utan och ej kan påvisa tydliga fördelar, 
anser jag mig neutral.  

I detta kapitel förklaras dels motiven till de avgränsningar som gjorts, dels klargörs vissa be‐
grepp som kommer användas ofta.  Anledningen är att underlätta läsandet och förekomma 
den undran som annars kan uppstå hos läsaren.  

 

4.1 Bakgrund till val av ämne 

Jag har studerat fyra främmande språk: Engelska och tyska inom svenska skolan, franska och 
spanska  i språkkurser utomlands.    Jag har således erfarenhet av att  lära mig ett nytt språk 
både med hjälp av svenska (mitt eget modersmål) så väl som utan. Omedvetet har jag samlat 
på mig hundratals timmar av observationer i olika klassrum och har erfarenheter av hur man 
som elev uppfattar och tar till sig språkundervisning. Denna uppsats är ett försök att få  in‐
blick i hur undervisningen uppfattas från andra sidan katedern, nämligen av läraren. 

 

4.2 Avgränsning: Läraren 

Jag vill understryka att jag utgår från lärarens sätt att se på sin egen undervisning. Uppsatsen 
ämnar behandla hur  läraren uppfattar sin  individuella roll som kunskapsförmedlare: Vad är 
lärarens mål med undervisningen, med vilka metoder arbetar läraren samt på vilket sätt tror 
läraren att hans/hennes metod gynnar studenterna? Sammantaget: Varför har han/hon valt 
att undervisa med hjälp av respektive utan elevens modersmål och hur går de tillväga? 

 

4.3  Avgränsning och definition av begreppen ”modersmål” & ”målspråk” 

Tonvikten i uppsatsen läggs på modersmålets eventuella användande i undervisningen då jag 
anser att detta genomsyrar hela  inlärningsprocessen.   Modersmål definieras  i Svenska Aka‐
demins ordlista som ”det språk som man ss. barn har lärt sig tala (eg. av sin moder); foster‐
landets  språk,  det  språk  som  talas  av  det  folk  man  tillhör;  ens  eget  språk.” 
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(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). Utgångsläget  i  denna  studie  är  att  eleverna  behärskar 
sitt modersmål både muntligt och skriftligt. 

Målspråket är det språk som eleverna förväntas  lära sig. Det vill säga, målet med undervis‐
ningen.  

Jag vill  särskilt betona att  jag  talar om att undervisa utifrån elevens modersmål eller  inte.  
Huruvida läraren använder sig av sitt eget modersmål är visserligen en intressant fråga, men 
inte aktuell för denna studie. 

 

4.4 Elevens motivation som förutsättning 

Studiens huvudsyfte är inte att undersöka hur elever kan motiveras till att lära sig ett främ‐
mande  språk. Urvalet  av  intervjuobjekt  är därför  gjord mot bakgrund  av deras  respektive 
elevgrupper. Samtliga undervisar ”vuxna” elever, dvs. på gymnasial nivå eller högre och som 
lär sig språket frivilligt. Tanken med att begränsa mig till lärare med äldre elever är också att 
vuxna ofta behöver prata ett mer flytande språk. 

Vuxna kan anses ha det svårare för att lära sig nya språk och kommer snabbare befinna sig i 
situationer  där  de måste  använda  sig  av  ett mer  komplext  uttryckssätt  och  uttrycka mer 
avancerade tankar (Lightbown & Spada 2006).   
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5. Metod 
 

Metodkapitlet är upplagt på följande sätt: 

• Det görs  inledningsvis en genomgång av vad flerfallsundersökning är, vad en fallstu‐
die  innebär och varför det kan anses  lämpligt att använda  fallstudien som verktyg  i 
pedagogisk forskning och speciellt i denna undersökning.  

• Det  följer ett avsnitt om kvalitetskriterier och etiska övervägande som gjorts under 
undersökningens gång.  

• Hur arbetet med intervjuverna genomfördes och vilka övervägande som gjorts i sam‐
band med dessa presenteras.  

• Slutligen förklaras hur jag bearbetat och tolkat mina data och jag för en kort diskus‐
sion angående den metod jag valt att använda mig av samt hur jag valt att presentera 
min undersökning. 

 

5.1 Varför en flerfallsundersökning? 

Valet att använda sig av en flerfallsundersökning tedde sig relativt självklart, både med tanke 
på syftet med uppsatsen men även med hänsyn till min personlighet och mitt sätt att arbeta. 
För  att  utveckla min  arbetsmetod  har  jag  främst  använt mig  av  boken  ”Fallstudien  som 
forskningsmetod”  författad  av  Sharan  B Merriam  (1994)  och  i  detta  kapitel  (5.1  inklusive 
5.1.4) är det den som är huvudkällan, vilket innebär att det är den som det refereras till när 
ingen annan källa anges. När direkta citat hämtas ur boken har  jag gjort en hänvisning  till 
sidan. 

En flerfallsundersökning är förenklat en  jämförelse mellan ett antal genomförda fallstudier. 
”Grupper eller fall ska väljas ut utifrån deras förmåga att både maximera och minimera skill‐
nader beträffande den företeelse man är intresserad av” (s 165). Jag har bestämt mig för att 
använda mig av fyra fallundersökningar för att öka perspektivet på min undersökning.  

 

5.1.1 Vad innebär en kvalitativ flerfallsundersökning? 

Jag har valt att  investera  i en kvalitativ flerfallsundersökning. Kvalitativ  i den betydelsen att 
jag  i mina  intervjuer arbetar med verbala  formuleringar och  inte befattar mig med  siffror 
eller statistik (Backman 1998).  

I kvalitativ forskning utgår man ifrån att det finns många verkligheter och att verkligheten är 
en subjektiv historia som bör tolkas  istället för att mätas. Åsikter och uppfattningar utgör  i 
en fallstudie grunden för varsebildning. Det  intressanta är  innebörden,  inte objektiva fakta.  
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Den filosofiska utgångspunkten för denna typ av forskning är att verkligheten inte är ett ob‐
jektivt fenomen utan att vi omger oss med olika tolkningar av verkligheten. Kvalitativ forsk‐
ning strävar  inte efter att  isolera  lagar  för människans beteende utan  försöker snarare att 
beskriva och förklara världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den, vilket 
är precis det som jag försöker få fram i mina intervjuer.  

 

5.1.2 Fallstudien som ett verktyg i pedagogisk forskning: 

En fallstudie är en metod som man väljer att använda sig av för att man vill gå på djupet med 
en bestämd situation, person eller händelse. Fallstudier inom pedagogiken används för att få 
en bild av och förståelse för specifika frågor som rör den pedagogiska praktiken. Inom peda‐
gogiken  fokuseras  fallstudier  på  frågor  som  rör  inlärning  och  undervisning.  Fallundersök‐
ningar anses  särskilt  lämpade  för pedagogisk verksamhet eftersom den kan  förklara orsak 
och verkan, beskriva och undersöka olika situationer. En fallunderesökning kan vara lämplig 
när den  information man  fått av deltagarna  inte ”kan bedömas av  sanningsvärde men väl 
utifrån trovärdighet” (s.43) 

Pedagogiska problem, processer och program kan tack vare en fallstudie undersökas på ett 
sätt som förmedlar förståelse, vilket leder till påverkan och, i bästa fall, till att förbättra prak‐
tiken. Fallstudien vill fånga åsikter och synsätt och har inte som mål att få en sann eller exakt 
redogörelse. I en kvalitativ fallstudie är det jag som forskare som är det främsta instrumen‐
tet för insamling och analys av information.  

Fallstudieforskning kallas för ’tolkande forskning’ och har bland annat som mål att göra det 
redan bekanta  intressant  igen, och att ”skapa en komparativ  förståelse som går utöver de 
omedelbara kännetecken som den specifika situationen uppvisar”  (s.176).  I denna  flerfalls‐
undersökning innebär det att  jämföra de olika undervisningsstilarna och även ta hänsyn till 
olika yttre och inre omständigheter i en lärares arbetssituation. 

 

5.1.3 Hur fallstudien genomförs 

I en fallstudie sker insamling och analys av informationen parallellt. Första intervjun påverkar 
den kommande och det är viktigt att föra anteckningar och diskussioner både med sig själv 
och människor runtomkring kontinuerligt.  

Denna  flerfallsundersökning har därmed en abduktiv ansats då  teoretiska studier  ligger  till 
grund för de intervjuer som ska genomföras. Efter och under utfrågningarna kommer inter‐
vjuobjektens svar och åsikter att tolkas mot publicerat material och mot varandra. Detta sker 
i kapitel åtta och nio.  
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”Abduktionen  utgår  från  empiriska  fakta,  liksom  induktionen, men  avvisar  inte  teoretiska 
förföreställningar och  ligger  i så måtto närmare deduktionen. Analysen av empirin kan t ex 
mycket väl kombineras med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen:” vida‐
re sker under forskningsprocessen ” således en alternering mellan (tidigare) teori och empiri, 
varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra” (Alvesson & Sköldberg 1994, sid 42). 

 

5.1.4 Kategorier i en flerfallsundersökning 

I en fallundersökning eller en induktiv flerfallsundersökning där man använder sig av flera fall 
(i denna uppsats flera intervjuver) utvecklas kategorier som innebär ”att man letar efter re‐
gelbundheter  och  företeslser  som  återkommer  i  informationen”  (s.  145). Man  hoppas  på 
detta sätt kunna jämföra en grupp med en annan. Kategorierna ska spegla syftet med forsk‐
ningen och vara  ”ömsesidigt uteslutande”  (s.148). Således har  jag delat upp mina  respon‐
denter  i  två grupper: David och Roland,  som undervisar med hjälp av elevens modersmål. 
Grupp två består av Amy och Andrew som endast nyttjar målspråket i sin respektive under‐
visning. I resulatet presenteras de dock var och en för sig. 
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5.2 Kvalitetskriterier  

Det är viktigt att uppsatsen uppfyller vissa kriterier för att få  en vetenskaplig tyngd. I detta 
avsnitt  görs en genomgång av de etiska övervägande jag som forskare tagit ansvar för, följt 
av en genomgång av hur uppsatsens validitet och reabilitet kan mätas. 

 

5.2.1 Etiska övervägande 

Vetenskapliga rådet (VR) påpekar att ”Forskaren tar ett ansvar för de människor han eller hon forskar 
på, både för deras välbefinnande och för den information om dem som samlas in” 
(www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html). Det är viktigt att respektera de personer 
som är berörda av studien och att vara precis med syfte och information.  

För att uppnå detta mål fastställer VR fyra huvudkrav som bör tolereras för att skydda individen inom 
forskning (http://www.vr.se/download/pdf). 

• Informationskravet: ” Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiften’’ (sid.7) 

 
• Samtyckekravet: ’’Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medver-

kan.’’ (sid. 9) 
 

• Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obe-
höriga inte kan ta del av dem’’.(sid. 12) 

 
• Nyttjandekravet: ’’Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsk-

ningsändamål’’. (sid. 14)  
 
 

I min studie ernås de tre första kraven otvivelaktig: Respondenterna är väl införstådda med 
studiens syfte och deltar frivilligt i min undersökning. Två av dem har självmant anmält sig till 
studien, två har tackat  ja efter förfrågan. De kan när som helst avbryta sitt deltagande. Jag 
använder mig av  fiktiva namn  för att  skydda deras  identitet. De uppgifter  som publiceras, 
ålder och nationalitet, har respondenterna själva godkänt.  

Huruvida ”Nyttjandekravet” uppnås eller inte, kan diskuteras då uppsatsen kommer publice‐
ras på Lunds universitets databas och på så sätt vara tillgänglig för allmänheten. 
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5.2.2 Reabilitet och validitet 

 

”All  forskning  syftar  till att producera giltiga och hållbara  resultat på ett etiskt godtagbart 
sätt, och en kvalitativ fallundersökning är inget undantag från detta” (Merriam 1994, s 176).  

Det som oftast kan ses som ett problem inom kvalitativ forskning som negativt påverkar kva‐
liteten på studierna är den enskilde  forskarens stora  roll. Speciellt  i  fallundersökningar där 
forskarens observationer, slutsater och tolkningar är avgörande för resultatet. Även om for‐
karens erfarenheter, både  inom ämnesområdet och som  intervjuvare är viktiga för att höja 
validiteten i en sådan undersökning (Ibid)  är det också så att forskarens tidigare erfarenhe‐
ter  kan  leda  till  att denne  inte  är opartisk  i  sitt  förhållande  till det material  som  använts 
(Backman 1998). 

Tillika är en risk vid  informella  intervjuer som kan  inverka på undersökningens kvalitet den 
att forskaren kan påverka svaren (Grönmo 2006). Som framkommit innan anser jag mig neu‐
tral  i den bemärkelsen att  jag  inte har en tydlig preferens  för huruvida språk  lättast  lärs  in 
med eller utan modersmålets användning. Dock kan jag inte utgå ifrån att jag inte omedve‐
tet har en viss förkärlek till hur vissa undervisningsmoment bör gestaltas, vilket kan äventyra 
kvaliteten på undersökningen.  

Ett annat typiskt dilemma som kan uppstå i intervjusammanhang är att respondentens vilja 
att uppfattas på ett visst sätt påverkar den information de delar med sig (Grönmo 2006, Al‐
vesson 1999, Alvesson & Deetz 2000). Det anser jag minimeras då mina respondenter är väl 
införstådda med studiens syfte.  

Som nämnts  tidigare känner  jag mina  respondenter personligen  i den bemärkelsen att  jag 
har träffat på dem i min utbildning innan denna studie påbörjades, dock umgås jag inte med 
någon av dem på en daglig basis. Det faktum att mina respondenter känner till mig menar 
jag kom att vara behjälpligt för att etablera en god kommunikationssituation och öka såväl 
kvaliteten som öppenheten i intervjun. Fontana & Frey (1994) menar att en intervjusituation 
där båda parter känner varandra blir mer  likt ett ”verkligt samtal” och således ärligare och 
trovärdigare.  

Jag är dock medveten om det problem som kan inträda när respondenten känner stor sym‐
pati för sin intervjuvare och tenderar att hålla med denne (Alvesson & Deetz 2000) vilket jag 
medvetet försökt  motverka genom att hålla mina frågor neutrala och inte styra samtalet.  

Generellt används fallstudier för att man vill gå på djupet med en person och deras situation 
och  inte för att man vill göra en generalisering (Merriam 1994). Det faktum att läsaren är väl 
informerad om vilka metoder som använts, hur urval och  intervjuver har gått  till samt hur 
den empiriska sökning gått till, gör att validiten på uppsatsen höjs.  
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5.3  Empiriska delen/ intervjuerna   

”I  fallstudier som  rör utbildning kommer en del och  ibland all  information  från  intervjuer” 
(Merriam 1994 sid 62). Intervjuer görs för att forskaren vill få reda på vad någon annan vet, 
tänker och tycker. Syftet med dessa samtal är att komma åt intervjupersonernas sätt att se 
på saker och ting (Merriam 1994). Således tedde det sig naturligt, med tanke på uppsatsens 
syfte, att använda mig av intervjuer.  

I uppsatsen benämns  intervjuobjekten som respondenter. Jag grundar mig här på Grönmos 
beskrivning av respondenter. ”… använda beteckningen respondent när den personen som 
intervjuvas ger information om sig själv, sin egen bakgrund och status, sina egna upplevelser, 
åsikter och handlingar” (Grönmo 2006, sid 124).  

I följande avsnitt beskrivs först hur urvalet av respondenter gick till och sedan hur  intervju‐
erna genomfördes.  

 

5.3.1 Strategiskt urval av respondenter 

Antalet respondenter fastlades till fyra. Det är viktigt att ha rätt antal intervjuer för att kunna 
ta till sig dem på djupet  (Kvale 1997). Urvalet är målinriktat, vilket ”baseras på antagandet 
att man önskar upptäcka,  förstå och  få  insikt. Man måste därför göra sitt urval på ett sätt 
som gör att man lär sig så mycket som möjligt” (Merriam 1994 sid.61). 

Urvalet av respondenter baseras på följade kriterier:  

•  Samtliga undervisar elever som lär sig språket frivilligt (således drar jag slutsatsen att 
motivationen bör inte vara ett större problem) 

• Samtliga undervisar ett språk som inte talas i det land de undervisar i. 

• Skillnaden  är  att  två  respondenter  använder  sig  av  elevens modersmål  i  undervis‐
ningen  (David & Roland) och två respondenter undervisar helt målspråksorienterat. 
(Andrew & Amy) 
 

 

5.3.2 Sökning av respondenter 

Då  jag själv är mycket  intresserad av språk och har bott  i  lite olika hörn av världen, har det 
naturligt blivit så att jag kommit i kontakt med många språkstudenter som senare har utbil‐
dat sig till och jobbat som lärare. Mitt urval kan därför ses som ett ”bekvämlighetsurval” då 
jag utnyttjat de kontakter jag redan har. Jag har valt ut mina intervjuobjekt eftersom jag an‐
ser  dem  ha  intressanta  erfarenheter  inom mitt  forskningsområde.  För  att  finna  passande 
respondenter togs den moderna tekniken och mitt eget kontaktnät till hjälp, då jag annonse‐
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rade efter  intervjuobjekt över en  kontaktsida på  internet.  (www.facebook.com)  Jag  skrev:  
”Looking for qualified language teachers, who teaches adults and are willing to answer some 
questions”. Tre personer svarade  inom ett par dagar. Jag tog med två av dem  i min under‐
sökning: Amy och Andrew. Den tredje personen valde jag bort, då denna kvinna enbart job‐
bat med små barn. David svarade inte självmant men jag tog kontakt med honom eftersom 
andra tipsade mig. Jag har här alltså använt mig av ett strategiskt urval genom självselektion. 
Det positiva med detta urvalssätt är att de aktörer som självmant anmäler sig kan förutses 
ha mycket information och stor förmåga att förmedla den (Grönmo 2006).  

Det saknades en  lärare som enbart och alltid undervisat med hjälp av modersmålet och jag 
kontaktade då Roland som undervisar i mina hemtrakter.  

 

5.3.3 Kort introduktion av respondenterna  

I uppsatsen används fiktiva namn som dock påvisar respondentens ursprungsland. Samtliga 
respondenter har genomgått en lärarutbildning på universitetsnivå. David presenteras först, 
då han är den respondent som i störst utsträckning använder sig av elevens modersmål, där‐
efter  följer Roland, Andrew och Amy. De  två  sistnämda använder  sig uteslutande av mål‐
språket i sin undervisning,  

David är engelsman och undervisar engelska ’gymnasieelever’ i tyska i en statlig skola utan‐
för London. Han har arbetat i sju år och är själv i trettio års ålder.  

Roland har arbetat som lärare i tyska på svenska gymnasieskolan och befinner sig i övre me‐
delåldern. Numera är han aktiv på högstadienivå, där han undervisar såväl tyska som svens‐
ka. Roland har över tjugofem års erfarenhet av språkundervisning. 

Andrew är en australisk man runt trettiofem års ålder som har undervisat engelska språket i 
Japan under närmare ett årtionde. Han behärskar  inte japanska och undervisar enbart med 
utgångspunkt  i målspråket. Han har även undervisat engelska  i Australien, då med blivande 
universitetsstudenter från hela världen som var nödsakade att klara av ett engelskt språktest 
för att kunna studera i Australien.  

Amy är en kvinna som under  fem års  tid arbetat med att undervisa det engelska språket  i 
Wien,  hon  har  både  gett  privata  kurser  och  varit  anställd  på  en  språkskola 
(www.berlitz.com). Amy är  trettiotvå år gammal. Hon behärskar  såväl engelska  som  tyska 
(modersmålet i Österrike).   

De eventuella betänkligheter som kan uppstå med tanke på mitt förhållande till responden‐
terna behandlas närmare i kapitlet ”kvalitet”. I följande avsnitt skildras vilken intervjumetod 
som använts och hur intervjuerna gått till. 
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5.3.4 Intervjumetod 

Efter inledande teoretiska studier fick respondenterna ta del av ett frågeformulär som skick‐
ades över e‐mail (se Bilaga 1). De ombads svara på ett par allmänna frågor, som hur länge de 
undervisat och hur stora deras elevgrupper är. Dessa inledande frågor kan klassificeras som 
”strukturerad utfrågning” då frågeformulären har fasta frågor och även olika svarsalternativ 
(Grönmo 2006, s.131). 

Tanken var att  få en bas med  fakta  för att kunna  fastställa upplägget på de påföljande ut‐
frågningarna. Respondenterna  informerades samtidigt med frågeformuläret även om syftet 
med undersökningen och jag poängterade att de skulle vara anonyma. En vidare avsikt med 
de  inledande  frågorna var att det skulle vara  lättare  för  respondenterna att svara utförligt 
om de gavs ett par dagars  tid att  reflektera över ämnet och eventuellt göra anteckningar.  
Jag hade efter det att blanketten ifyllts möjlighet att lägga upp en personligt anpassad inter‐
vjuguide.   

Tid  för  intervju bestämdes  inom de närmaste veckorna.  Intervjuerna hölls  i  tre  fall av  fyra 
över  internet och  Skype  (www.skype.com). Vilket  innebär att en  video‐konversation hölls. 
Den fjärde intervjun, med Roland, hölls per telefon då han föredrog detta. Samtalen banda‐
des  i den mån det var möjligt, min utrustning för detta var dock  inte på högsta nivå, vilket 
innebar att jag även förde anteckningar under samtalen. Direkt efter avslutad intervju satte 
jag mig ner och noterade mina intryck av diskussionerna. 

Mina  intervjuer är ”informella  intervjuer” som kan klassificeras som samtal mellan mig och 
de olika respondenterna.  Jag hade specificerat temat för min intervju samt lagt upp ett par 
inledande frågor innan jag tog mig an det egentliga temat (Grönmo 2006).  Däremot var frå‐
gorna inte fasta utan öppna. De bestod alltså inte av ja eller nej frågor och respondenterna 
gavs stor plats att utveckla sina svar.  

Den kortaste intervjuvn hölls med David och varade i fyrtiofem minuter. Amy och jag samta‐
lade i nästan två timmar och Andrew och Roland talade jag med i över en och en halv timme.  

Jag utgår  i min tolkning av  intervjuerna av det som kallas för ”självförståelse”, vilket repre‐
senteras av att ”uttolkaren försöker formulera  i koncentrerad form vad  intervjupersonerna 
själva uppfattar  som meningen  i vad de  säger”  (Kvale 1997). Detta arbetssätt är mer eller 
mindre begränsat till intervjupersonernas självförståelse och hur de tolkas av forskaren 
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5.4 Bearbetning och tolkning av data 

I en kvalitativ fallstudie är det jag som forskare som är det främsta instrumentet för insam‐
ling och analys av  information  (Merriam 1994). Fyra  intervjuer har genomförts som öppna 
samtal och  litteraturstudier har genomförts parallellt med  intervjuerna  för att sedan vägas 
mot  lärarnas åsikter. Efter varje samtal satte  jag mig ner och skrev rent mina anteckningar 
samt de personliga  intryck  jag  fått av  respektive  respondent. Den  första  intervjun gav mig 
idéer och uppslag  till nästa och  så vidare. De  jämfördes  sedan med varandra och gemen‐
samma nämnare söktes. Jag försökte sedan sätta mig in hur jag som elev, och inte som fors‐
kare, skulle uppfatta deras undervisning och framförallt hur jag tolkat att de ville och trodde 
att eleven skulle uppfatta den. Jag förde kontinuerligt samtal med människor runt omkring 
mig för att pröva mina tolkningar. 

Som nämnts  tidigare utgår man  i  kvalitativ  forskning  från  att  verkligheten  är en  subjektiv 
historia (Merriam 1994). Uppgifterna jag fått fram tolkas mot bakgrund till att varje enskild 
respondent upplever sin undervisning på sitt sätt.  

 

5.5 Metoddiskussion  

Jag har valt att göra en flerfallsundersökning baserad på samtal med fyra respondenter. Att 
använda sig av en flerfallsundersökning kan anses riskabelt, det ligger nämligen i fallstudiens 
natur att det inte går att generalisera resultatet för en större population än det valda fallet. 
Dessutom är resultatet från en fallstudie bundet till den situation som råder när undersök‐
ningen genomförs (Bryman 2004).  
 
Däremot kan metoden yppa sig väl för att applicera den kunskap som fås från en fallstudie 
på dylika fall eller att använda kunskapen för att göra jämförelser mellan olika fall (Grönmo 
2004).  Således  anser  jag  att  den  valda metoden  passar mitt  syfte. Undersökningen  utgår 
ifrån den enskilde respondentens tolkning av sin egen undervisning, något som omöjligt kan 
generaliseras. 
 
Jag har använt mig av en abduktiv ansats, där intervjuerna tolkas mot teoretiska data under 
arbetets  gång. Detta  val  gjordes  för  att  öka  förståelsen  av mina  kvalitativa  uppgifter  och 
även för att i viss mån ge tyngd åt dessa. 
 
Respondenternas antal  fastlades  till  fyra och  som  sagts  tidigare undervisar  samtliga vuxna 
elever. Detta val gjordes för att inte elevernas motivation skulle ifrågasättas eller bli ett diss‐
kusionssämne. Vuxna anses  i allmänhet vara tvungna att behärska språket på ett mer kom‐
plext sätt, där de är tvungna att använda mer avancerade tankar (Lightbown & Spada 2006).  
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5.5.1 Undersökningens presentation 

”Det finns inga fastslagna regler för hur en fallstudierapport ska se ut” (Merrim 1994, s 203). 
Jag har valt att efter metodkapitlet ha en teoretisk del, där förförståelse för ämnet och före‐
gående  forskning  förevisas. Resultatet av  intervjuerna presenteras härnäst,  följt av en dis‐
kussion och analys av studien.  

Slutprodukten av en fallstudie är primärt beskrivande, tolkande eller värderande.  Även pro‐
sa och litterära tekniker kan användas, något som inte är speciellt vanligt i andra vetenskap‐
liga arbeten. En forskare kan därför gärna använda sig av en berättande beskrivning, vilket 
jag använder mig av i förmedlingen av resultatet.  Resultatet av en fallstudie når ofta en stör‐
re publik då den bör skrivas på ’vanlig svenska’, till skillnad från de rapporter som använder 
en  teknisk vetenskaplig eller pedagogisk  jargong”  (Merriam 1994, s.44). Denna  typ av pre‐
sentation passar mitt eget sätt att arbeta, jag tycker om när vissa kreativa friheter finns. Det 
känns spännande att personligen kunna gestalta sin uppsats och inte vara alltför bunden av 
föregivna mallar.  
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         6. Föregående forskning 

 

I denna  introduktion  till  resultatet önskar  jag  skänka  läsaren  förförståelse och presentera 
dem för en del av den forskning som bedrivits inom uppsatsen ämne. Först görs en genom‐
gång av hur jag gått till väga för att få tag på material. Därefter tittar jag på några av de kän‐
da teorier som behandlar skillnader och likheter mellan att lära sig ett första språk (sitt mo‐
dersmål) och ett främmande språk.   

Fyra metoder som har präglat språkundervisningen under det senaste århundradet beskrivs 
därefter kortfattat. Syftet är att ge läsaren en inblick i hur det arbetas inom och med dessa 
olika metoder. De presenteras i kronologisk ordning, så långt detta är möjligt. För‐ och nack‐
delar med de olika metoderna diskuteras sedan utförligare i kapitel åtta: ”Analys av lärarnas 
undervisningspraktiker”, i vilket teoretiska och empiriska data ställs mot varandra.  

 

6.1  Sökning och val av litteratur 

Jag började med att läsa igenom och försöka få en överblick av språkkursers möjliga utform‐
ning. Jag sökte först över Lovisa. Sökorden ”modersmål” och ”språkkurs” användes och när 
jag tog fram de båda gemensamt fick jag fram en avhandling av Gunnar Freudenthal. Innan 
jag påbörjade arbetet med min kandidatuppsats skrev jag en utvärdering av denna avhand‐
ling som bar titeln ”Om typiska skiljaktigheter mellan modersmålsutveckling och språkkurs. 
Ett  bidrag  till  språkundervisningens  psykologi”(1917).  Trots  publiceringsåret  väcktes mitt 
intresse av denna avhandling, då den behandlade hur språk blir allt mer viktigt och hur sam‐
hället ska gå till väga för att undervisa sina medborgare så att dessa kan konversera och skri‐
va på  främmande  språk  (Freudenthal 1917). Uppenbarligen ett  tema  som diskuterats och 
varit intresseväckande i över tre kvarts sekel.   

Jag började jobba med att skriva en granskning av denna text och under tiden jag arbetade 
med den väcktes en del frågor. Då  jag satt hemma och skrev ”googlade”  jag vissa begrepp, 
som  ”språkdidaktik” och  fick på  så  sätt  fram uppsatser  som behandlade  ämnen  som mo‐
dersmål och målspråk. Även om de uppsatser jag fann inte var identiska med mina egna idé‐
er, skrev de om  liknande ämnen och  jag  insåg att  jag kunde  lära mig mycket av deras käll‐
hänvisningar. När jag studerade dessa böcker kom jag i kontakt med nästa. Ofta skummade 
jag igenom böcker och avhandlingar på biblioteket innan jag lånade hem dem. På Social och 
beteendevetenskapliga biblioteket i Lund, finns en hylla med böcker markerade ”eabf” vilket 
står  för: Pedagogisk metodik,  språk. Det  kan  verka  förlegat att  titta  igenom böcker på en 
hylla men när det enbart finns ett trettiotal böcker, så kan man ta sig tid att bläddra igenom 
och analysera vad som döljer sig bakom en boks titel.  
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Jag använde mig av de texter som citerades ofta av andra och av de vars syfte närmast över‐
ensstämde med mitt eget. Vetenskapliga artiklar söktes över ELIN, med hjälp av orden: Tea‐
cher‐ second Language – methods. Intressant nog gav vare sig ordet ”didactics” eller ”Langu‐
age & didactics” på engelska några  träffar,  trots att det  svenska uttrycket  ”språkdidaktik” 
visade sig vara det mest framgångsrika sökordet både på Lovisa och Libris. 

 

6.2 Teorier och förespråkare för språkinlärning 

Skinner (1904‐1990) menade att barn lär sig ett språk genom imitation och övning. Barn som 
utsätts för retningar kommer, om feedbacken är positiv, att fortsätta öva upp sin språkliga 
kompetens ”until they formed ’habits’ of correct language use” (Lightbown and Spada 2006, 
s  10). Det  som  är  viktigt  är  således  även  vad  som  händer  efter  inlärningen,  den  positiva 
feedbacken, vilket inkluderar den sociala miljö som barn växer upp i (Scovel 2001).  

Chomsky (född 1928) kritiserade starkt Skinners synsätt. Enligt Chomsky börjar barn tala ef‐
tersom de är människor och det ligger i människans natur kunna tala:  Liksom barn lär sig gå 
för att klara sig, lär de sig även tala.  “They are also born to talk, so to speak, so they speak” 
(Scovel 2001, s 19). Chomsky ser på språk som en dynamisk, kreativ process där inläraren är 
aktiv (Bergström m.fl. 1995).  

För Vygotsky  (1896‐1934) var det möten mellan människor som påverkade och utvecklade 
språket (Lightbown & Spada 2006).  Att kunna behärska ett språk innebär också att man ska 
kunna  leva  i det samhälle där språket  talas, vilket barn övade upp  igenom att umgås med 
äldre människor. ”Enligt Vygotsky leder social interaktion till stegvisa förändringar i ett barns 
tänkande och beteende och att  tänkandet och beteendet kan variera starkt  från kultur  till 
kultur. Vygotsky anser att utveckling beror på samspel med andra människor och på de verk‐
tyg  som  kulturen  ger  individerna  att  forma  en  egen  bild  av  verkligheten” 
(http://socialpsykologi.twice.se/lev_vygotsky.html).  

Krashen (född 1941) gör en stor skillnad på hur modersmålet och ett främmande språk lärs 
in. Han  talar om  ”acquisation”  vilket  innebär en omedveten  inlärning  som uppstår  främst 
genom  kommunikation  och  ”learning”  som motsvarar  den medvetna  inlärningen.  (Thorn‐
berg 2000) Dessutom påpekar Krashen att  för bästa resultat bör  inlärare, det vill säga den 
som lär sig, ha en positiv och öppen attityd (Lightbown & Spada 2006). 

Hunfeld och Schröder är inne på samma linje när de konstaterar att modersmål är något som 
barn tar till sig på intuitiv väg till skillnad från ett främmande språk som lärs in genom regler. 
”Muttersprachler haben  ihr sprachliches Ausdrueckvermögen  ja  in der Regel auf  intuitivem 
Weg erworben. Eine analytisch begruendete Systematik  ist  ihnen als Muttersprachler weit‐
gehend fremd” (Hunfeld & Schröder 1997, s 29). 
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Slutligen kan det konstateras att den  som  lär  sig ett andra  språk  redan kan ett  första och 
detta kan ses som en fördel. ”By definition, all second language learners , regardless of age, 
have already acquiered at least one language. This prioir knowledge may be an advantage in 
the sense that they have an idea of how languages work” (Lightbown & Spada 2006, s 30). 

 

6.3 Metoder för undervisning av främmande språk 

Jag har valt att här presentera de metoder av undervisning av  främmande  språk  som har 
relevans för min uppsats.  

 

6.3.1 Grammatik‐ översättningsmetoden 

Grammatik och översättningsmetoden dominerade språkundervisningen under nästan hela 
artonhundratalet  och  en  bra  bit  in  på  nittonhundratalet  (Hunfeld &  Schröder  1997).   Ut‐
gångspunkten låg i språkets grammatiska uppbyggnad och en typisk lektion gestaltade sig på 
följande sätt: Först behandlades en grammatisk regel, följt av glosöversättning och översätt‐
ning av meningar i båda riktingarna, från modersmål till målspråk och vice‐versa. (Lightbown 
& Spada 2006) Huvudkravet är god översättning, vid uttal  läggs  i denna metod mindre vikt. 
De texter som studerades är anpassade till att behandla översättning och grammatik. ”Mo‐
dersmåltexterna voro tillrättalagda så att de  innehöllo svårigheter, vilka genomgåtts  i sam‐
band med grammatiken, men för övrigt voro de sorgfälligt rensade från allt som kunde kräva 
återgivande med andra uttryck än ordagrann översättning”  (Freudenthal 1925, s 71). Lära‐
rens uppgift blir i denna metod främst av kontrollerande art (Ibid). En annan viktig aspekt är 
att  inläraren  här  ska  göra  rätt  från  första  stund,  fel  korrigeras  och  påpekas.  Eleven  bör 
således  ”get  it  right  from  the beginning”  (Lightbown &  Spada 2006).  Fritt  tal uppmuntras 
ofta inte av lärare som valt denna form av undervisning, då risken anses stor att eleverna då 
tillåts att göra fel och dessa fel kan bli till en vana (Ibid). 

 

6.3.2 Audiolingvala metoden 

Under  femtio och  sextiotalet hade den  audiolingvala metoden  sin  storhetstid.  (Bergström 
1995). Den audiolingvala metoden bygger på Skinners tanker om  inlärning. Metoden stam‐
mar från behavioristernas språksyn och som nämnts i samband med presentationen av Skin‐
ner, utgår metoden  ifrån att  imitation och  repetition  främjar  inlärningen. Undervisningens 
mål är att göra det nya språket till en vana, i motsats till att aktiv inlärning. Vilket också inne‐
bär att all undervisning bör ske på målspråket (Hunfeld & Schröder 1997). I den audiolingvala 
metoden står uttal och förmågan att uttrycka sig genom att tala högt  i kurs. Stora delar av 
undervisningen bedrivs  i språklaboratorier, där eleven repeterar uttryck för uttryck tills det 
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sitter. Eleverna ska här  lära sig både dialog och meningsuppbyggnad utantill  (Lightbown & 
Spada  2006,  Linnarud  1993, Bergström  1995). Uttal  övas  här  självständigt  av  eleven  eller 
med hjälp av läraren, dock saknas ofta samtalssituationer. 

 

6.3.3 Direkta metoden 

Den direkta metoden hade framförallt på sextio och sjuttiotalet ett stort uppsving. Grovt sett 
kan den ses som en protestmetod mot grammatik & översättnigsmetoden. Den direkta me‐
toden förespråkar hundraprocentig målspråksanvändning och det är det vardagliga språket 
som står  i centrum (Tornberg 2000, Valdman 1966). Metoden kan anses krävande både för 
läraren och eleven som exempelvis måste förklara nya ord med hjälp av synonymer, kropps‐
språk eller omskrivningar (Tornberg 2000). 

 

6.3.4 Kommunikativa metoden 

Den kommunikativa metoden fick sitt genomslag i slutet av sjuttiotalet. I den kommunikativa 
metoden står språkets funktion  i centrum, det handlar om att kunna använda språket. Det 
poängteras hur viktigt det är att kunna prata och förstå, att kunna använda det nya språket i 
sociala  situationer.  ”Kunskaper  i  språket prioriteras  före kunskaper om  språket”  (Linnarud 
1993 s 57). Inom den kommunikativa metoden, som dess namn avslöjar, gäller det att kunna 
kommunicera, sätta  ihop meningar,  förstå vad någon säger  till dig.   Men det handlar även 
om att känna till de sociokulturella regler som styr konversation (Ibid).  Inom undervisningen 
markeras  detta  genom  att  rollspel  och  diskussionsövningar  ökar. Det  är  användningen  av 
språket som prioriteras. Språk anses meningsfullt först när man kan använda det (Forsgren 
1991). Även  elevens  personlighet  och miljön  vid  inlärningen  uppmärksammas. Miljön  ska 
vara trygg och undervisningen ska leda till att stärka elevens självförtroende (Ibid, Lightbown 
& Spada 2006).  

Joschua A  Fischman  kommenterar  redan  i  slutet av  sextiotalet hur  språkinstruktioner  står 
inför en  förändring. ”Today, most  language  instruction  seem  to emphasize  the production 
and  comprehension  of  casual  speech  dealing with  interpersonal  and  intercultural  topics” 
(Valdman 1966, s 127). 

Krashen kallade sin tolkning av denna teori för ”The natural approach” vilken kan samman‐
fattas med att inlärning sker bäst genom kommunikation i trevlig atmosfär och att gramma‐
tik  och  felkorrigering  enbart  bör  ta  plats  vid  inlärningen  när  grundläggande  regler  lärs  in 
(Linnarud 1993). 
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7. Gestaltning av lärarnas undervisningspraktiker  

 

7.1 Upplägg och presentation av resultatet 

Syftet med uppsatsen  är  att undersöka hur  läraren uppfattar  sin egen undervisning, med 
speciell betoning på huruvida de i sin undervisningsmetod använder sig av elevens moders‐
mål eller  inte. Fyra  respondenter har valts ut, den  första kategorin består av de  två  lärare 
som använder sig av elevens modersmål (David och Roland) och den andra kategorin av två 
personer som, genom övertygelse eller på grund av yttre omständigheter (Andrew och Amy) 
enbart undervisar med hjälp av målspråket.   

Intervjuerna  fördes  som  öppna  samtal  och  resultatet  av  denna  fallstudie  presenteras  här 
med hjälp av följande upplägg. 

• För att förstå hur en lärare arbetar med språk är det viktigt att förstå hur denne ser 
på  språk.  Inledningsvis  görs  således  en  kortare  genomgång med  respondenternas 
grundläggande förhållande till språk samt vilka mål de har med sitt arbete med språ‐
ket. 
 

• Lärarens förhållande till språk och deras personliga mål påverkar hur de arbetar med 
språkundervisning,  vilket  granskas  härnäst.  Hur  anser  sig  respondenterna  arbeta  i 
klassrummet i förhållande till vad de själva önskar få ut av undervisningen? 
 
Jag  låter här en  imaginär elev vid namn Robin besöka de olika respondenternas  lek‐
tioner.  
 
 

7.2 Respondenternas förhållande till språk och undervisning 

När  respondenterna  talar om  sin undervisning  säger detta även något om deras  språksyn 
och deras grundläggande syn på språket genomsyrar deras sätt att lära ut.  Hur responden‐
terna pratar om sitt arbete, sin syn på språk och målet med deras undervisning  förklaras  i 
denna inledande presentation. 

• David vill att hans elever ska  förstå ett språk. Grammatik och språkets uppbyggnad 
tar stort rum i hans undervisning och han talar om ordens ”real meaning” och elever‐
na ska ”understand what they are doing.” Han pratar med entusiasm om att kontrol‐
lera  språkliga  färdigheter  från  första minuten och att det är viktigt att  lära  sig  rätt 
från början. Språk för David tycks vara rent kunskapsbaserat. Hans elever  lär sig för 
att passera sin examen, huruvida de sedan kan använda sig av sina kunskaper utanför 
skolan tycks vara av mindre interesse för honom, vilket han påpekade när jag frågade 
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honom om hans mål. David sammanfattar sitt arbete med följande ord. ” My job is to 
get the kids to pass the exam and that’s the way I have got to teach”   
 

• Roland är den respondent som har längst arbetserfarenhet, han har varit aktiv inom 
läraryrket i över tjugofem år. Han talar mycket om språket som aktivitet, om hur vik‐
tigt det är att lära sig använda språket. Han använder sig av övningar som tränar ele‐
vens samtliga sinnen.  ”nu är det mycket roligare att undervisa för det är mer inriktat 
på hur språket ser ut  i verkligheten”. Han är väl medveten om sin egen roll för ele‐
vernas  framsteg.  ”Jag  vill  att de  ska  fungera  i  språkområdet,  att de  ska  förstå och 
kunna tala.  Mina elever ska känna att dom kan använda språket, inte bara rapa upp 
en massa ord.” Vidare menar han på att ” Klassen måste tycka att undervisningen är 
kul, att det är en stimulans att gå dit. Det är samspelet mellan lärare och elever som 
gör att utvecklingen går framåt. ” 
 

• För Andrew är språk en vetenskap. Han vill själv förstå språk och varför det fungerar 
på ett visst sätt. Och han vill att hans elever ska förstå språket han undervisar. Språk 
bygger på ett  regelverk och detta bör behärskas  för att  kunna behärska ett  språk. 
Man kan inte känna ett språk, man måste förstå det. Han talar om pedagogiska teori‐
er som han medtagit från  lärarutbildningen och teorier som han utvecklat själv.   En 
viktig del av hans sätt att undervisa är att få eleverna att kämpa för att förstå. ”If [the 
brain]  is struggling to understand something  it is tiring but it also means that  it gets 
deeper into your conciseness and then it would be there for you to use”. Likt Davids 
elever måste även Andrews’ klara av ett prov I slutet av terminen men hans personli‐
ga mål är att eleverna kunskap ska öka. ”…generally with language teaching my goal 
was  that people would  leave  the classroom and know more  than  they knew when 
they came in.” 
 

• Amy  önskar  att  hennes  elever  ska  kunna  använda  språket  i  vardagliga  situationer. 
Rollspel  är ett  genomgående  inslag  i hela hennes undervisning. Hennes  elever  ska 
tänka på målspråket och  leva med det. Språkandet blir således en aktivitet som ge‐
nom övning och repetition ska bli ett användbart redskap  i kontakt med människor 
från målspråkslandet.  Amy vill framför allt att hennes elever ska få stimulans och ut‐
byte av hennes undervisning. ”I want  to make my students feel proud of themselves 
after class. The class should be  fun and  interesting and  the  time shall pass by  fast. 
They shall look forward to coming back.” 
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7.3 Imaginär lektion hos de fyra respondenterna 
 

Jag låter i detta kapitel en imaginär elev vid namn Robin besöka de olika respondenternas 
lektioner. Robin är en produkt av hur de enskilda lärarna ser på sin egen undervisning, deras 
mål och metoder. Det handlar inte om hur Robin lär sig utan hur lärarna uppfattar att de lär 
ut till honom. Robin besöker de fyra olika klassrummen i tur och ordning. Han börjar hos 
David, sedan är han på besök hos Roland, sedan hos Andrew och sist hos Amy. Han går såle‐
des från det klassrum som är mest modersmålsorienterat till det mest målspråksorienterade. 
Robin besöker en typisk lektion där han även får undervisning i hur han kan lära sig nya ord. 

I detta avsnitt ges såväl konkreta exempel på hur lärarna arbetar med bland annat ordinlär‐
ning och grammatik som förklaringar och tolkningar till varför. Förenklat sett har läraren en 
undervisande funktion, men sättet att förmedla språk skiljer sig åt från person till person och 
beror inte bara på lärarens särpräglade karaktär utan även på de resurser han har att arbeta 
mot som eventuella uppsatta mål från skolan, elevantal och vilken tid han har till sitt förfo‐
gande. Respondenternas sätt att se på sin egen undervisning och de prioriteringar de sätter i 
klassrummet gör att de önskar att en elev hos dem skulle få ut specifika saker med sin un‐
dervisning. 

När ”citattecken” används innebär detta ett faktiskt citat från berörd respondent.  

 

7.3.1 I Davids klassrum 

När Robin går  in  i Davids klassrum sätter han sig på samma plats som varje vecka. På hans 
bänk  ligger  en  rättad  hemuppsats. Det  var  några  veckor  sedan  han  skrev  den  och  Robin 
kommer bara vagt ihåg vad den handlade om. Samtliga Robins fel är överstrukna och rättade 
med en röd penna. De korrekta svaren står till höger om texten men  ingen kommentar om 
innehållet  finns med. Robin är här  för att han ska kunna  ta studenten  i slutet av terminen 
och David utgår från att detta motiverar Robin tillräckligt. ”Because in England it works like 
this: Good grades lead to a good university that leads to a good life”. Lektionen börjar med 
en grammatisk genomgång. Det nya kapitlet behandlar de tyska tempusen  . Exemplen som 
används handlar om Mozart och Göthe och Berlinmurens  fall,  för både historia,  lyrik och 
politisk utveckling  i målspråkslandet ingår  i kursen. Böckerna som används rekommenderas 
av skolan och Robin och hans kamrater arbetar sig  fram, ett kapitel  i veckan ska avverkas, 
därför kan Robin förbereda sig väl inför varje lektion.  

Mycket  tid  satsas på  grammatiken,  ibland hela  lektionen. David bedyrar  att  ”I often have 
pure grammar lessons”. Grammatiken förklaras först på modersmålet men exemplen ges på 
målspråket. Robin och hans kamrater anses helt enkelt för dumma för att kunna förstå an‐
nars. ”The kids are just too stupid to understand it otherwise”. Robins klass är liten, han har 
bara  fem‐sex klasskamrater, vilket gör att han  får prata  trots  frånvaron av  specifika  talöv‐
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ningar. Säger Robin fel blir han rättad direkt, även mitt i en mening. Såväl uttal som gramma‐
tiska småfel påpekas. ”I will  interrupt and correct the students  immediately. It  is  important 
to point out  the wrong  things  straight away, otherwise  they will  learn wrong”. Korrekthet 
och kontinuerlig korrektur genomsyrar undervisningen. Robin bör förstå grunderna i språket 
och förstå varför saker och ting ser ut som de gör.  

När Robin lär sig nya ord arbetar han med ett tvåspråkigt lexikon eller med den gloslista som 
kan  hittas  i  skolans  textböcker.”Translations  of words  are  important  however  because  it 
shows if the kids have understood things correctly. It’s too easy to get away with knowing an 
expression half‐way. Like jealousy, knowing that it’s something bad. You use that in a phrase 
because you’ve heard someone else using it and then you don’t know what it really means. 
Of course you have to translate things to be sure that you got it right”. Robin och hans kam‐
rater testas två tredjedelar av tiden i ett så kallat ”straight‐test” som mer eller mindre går ut 
på att fylla i ena halvan av den förutnämnda gloslistan. Detta prövningsmoment använder sig 
David av eftersom det är ”the easiest to control”. De kunskaper som förmedlas av David är 
således, enligt egen utsago, av det korrekta, kontrollerbara slaget. Och det är modersmålet 
närvaro i undervisningen som behjälper detta.  

 

 

7.3.2 I Rolands klassrum 

Hos Roland får Robin jobba mycket med olika medier: Lyssna på hör‐cd, arbeta med moder‐
na musiktexter, titta på filmer från målspråkslandet som oftast även är textade på målsprå‐
ket. På så sätt får Robin både höra och  läsa uttryckssätt och ord parallellt. Robin skriver av 
från tavlan  istället för att slå upp  i böcker och får på så sätt använda sig av samtliga sinnen 
för att ta till sig det nya språket. Robin övas i att aktivt använda språket genom övningar där 
han exempelvis får boka tågbiljetter i biljettluckan på tågstationen i Berlin eller beställa wie‐
nerschnitzel  i en  restaurang  i Wien. Robin  skådespelar  sig  själv  i det  tyska  språksamhället 
men utan att stå på scen. Han övar sig inför realistiska framtidsnära situationer på ett lekan‐
de sätt. ”Det är skillnad mellan att  lära sig ett språk  för att kunna  resa och att  lära sig ett 
språk för att kunna jobba med det. Det gör ingenting om det blir små grammatiska fel, det är 
däremot viktigt att dom har självförtroende och vågar prata. Det viktigaste är ju att folk för‐
står vad dom säger”. Får Robin problem med vissa ord eller uttryck får han hjälp av Roland 
som ger honom modersmålets ekvivalens. Roland tittar och  lyssnar på studenterna och av‐
bryter inte om han inte blir särskilt tillfrågad, han väntar till slutet av övningen för att ge sina 
kommentarer.  

 När grammatik gås igenom får Robin först se på hur han i svenskan arbetar med exempelvis 
olika tempus för att paralleller sedan ska kunna dras till det nya språket, så att han kan förstå 
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de exempel som sedan  följer på tyska. Annars anses risken vara  för stor att Robin  förlorar 
intresset när han inte fattar.   

 Även när det handlar om att lära sig nya ord får Robin använda samtliga sinnen. ”De får först 
läsa orden, sedan höra dem, sedan skriva dem”.  Ibland kollas elevernas målspråkskunskaper 
av mot modersmålet, men i de flesta fall får Robin och hans kamrater konstruera meningar 
med orden i, vilket i så fall sker helt på målspråket. Roland värdesätter främst att Robin kan 
använda det nya ordet, om en nyans är fel är det ingenting som bestraffas eller pekas särskilt 
ut. Översättningar av meningar och texter förekommer, men oftast handlar det om så kallad 
’fri översättning’ där inte varje ord poängteras. Översättning används främst för att kontrol‐
lera om eleverna har förstått innebörden av en text. ”För det finns många elever som har ett 
perfekt uttal men  inte verkar ha en aning om vad dom talar om, därför är översättning vik‐
tigt. Däremot hakar jag inte upp mig på varenda ord”. 

Under  sista  terminen  ska  Robin med  på  utbytesresa  till  Tyskland.  Då  sover  en  tysk  elev 
hemma hos honom en vecka och sedan ska Robin iväg och uppleva tyskt familjeliv under en 
vecka. Detta motiverar Robin, han övar upp sitt språk med hjälp av ett konkret mål: att få ut 
det mesta möjliga  av  sin  vistelse. Dessutom  övar  han  upp  sin  vardagstyska med  hjälp  av 
brevskrivning till ’sin tysk’.  

 

 

7.3.3 I Andrews klassrum 

Robin är elev hos Andrew. Han ska lära sig Andrews modersmål, engelska, men han får inte 
använda sitt eget. Trots att Robin inte kan ett ord på engelska i början förstår han vad And‐
rew vill säga, då den sistnämnda använder sig av sin egen kropp för att förmedla sitt språk. 
Han ritar, gör pantomimer och gester. Han förklarar genom att peka, hämta föremål och föra 
konversationer med enkla ord. Han använder sig av exempel  istället för att översätta. And‐
rew vill att Robin ska förstå, inte bara att det är på ett visst sätt men även varför det är så, så 
att Robin kan använda sig av sina kunskaper i flera fall. ”People try to explain langauge say‐
ing they ’just feel it’ but normally there is a good reason to why things are the way they are, 
you just have to learn it”. Andrew undervisar grammatik på samma sätt som han skulle un‐
dervisa matematik och han försöker få Robin att förstå genom att använda exempel som han 
kan relatera till. När Robin säger fel gör det ingenting, det viktiga är att det blir rätt i slutän‐
dan.  Andrew  försöker  förmedla  språket  som  en  levande  vetenskap,  som  Robin  och  hans 
klasskamrater bör  ta  till  sig genom att använda huvudet.   Bara när man kämpar  för att  få 
kunskap  fastnar den också  i det aktiva  språkcentrat, vilket är anledningen  till att han  inte 
låter sina studenter använda modersmålet: det är alldeles för lätt. ”It’s too easy. If you don’t 
struggle, you forget”. Så lätt att kunskapens blomma dör utan att ha slagit rot i studenternas 
huvud.  I Andrews  klassrum  får Robin  ta mycket  plats.  ”a  good  language  course has  their 
teacher  speaking  twenty procent of  the  time”. De  resterande åttio  tillhör Robin och hans 



29 
 

kamrater. Detta innebär att övningar rättas gemensamt och att samtal leder till förklaringar, 
rättningar ges inte bara gratis.    

När det gäller att lära sig nya ord tar Andrew hjälp av motsatspar, associerar ord eller bygger 
graderingsstegar, som exempelvis kan behandla en människas känsloperspektiv från olycklig 
till lycklig eller en dags måltider från frukost till kvällsmål. ”Estatic is happy but even more”. 
Robin bör inte använda sig av lexikon överhuvudtaget. När Robin griper efter en ordbok, tar 
Andrew den  ifrån honom och  frågar om han vill kunna det nya ordet  i  slutet av  lektionen 
eller inte. Vill han det så ska han inte vara lat och slå upp det, eftersom han då kommer att 
ha glömt det  inom en  timme.  ”Use examples  instead of  translating” är Andrews devis  för 
efficient glosinlärning.  I sin målspråksorienterade undervisning använder han sig av gester, 
mimik och teckningar för att förklara ord och erbjuda sina elever en ökad ordförståelse. And‐
rew  försöker  förklara en känsla,  rita ett bord eller visa att dag är motsatsen  till natt. Han 
medger att denna arbetsmetod kräver mer hjärngymnastik och  tid, men att de nya orden 
därefter är fast förankrade i studenternas huvud och att de stannar kvar där. Översättningar 
av ord är  inte alltid exakta  i alla  fall,  ibland  finns helt enkelt  inte ett ord  i ett annat språk, 
påpekar Andrew. Han är medveten om att detta är klurigt  för Robin. ”One of  the hardest 
things when learning a new language is stopping yourself from translating in your head”.  

Andrew kräver inte att Robin ska tala perfekt men han kräver att han är uppmärksam och att 
han funderar på varför saker och ting ser ut som de gör.   

 

 

7.3.4 I Amys klassrum 

När Robin spatserar  in  i Amys klassrum går han rakt fram till  läraren och tar henne  i hand. 
Han har inte bara gått in i ett klassrum utan ska ha känslan att han faktiskt är i England. ’How 
do you do’ säger Amy och  tar Robins hand.  ‘I’m  fine’ svarar Robin, som han  lärt sig under 
förra veckans samtal. Nästa vecka kommer han att utveckla samtalet ännu längre. Robin be‐
ordras sätta sig ihop med en klasskamrat och diskutera någonting de tycker om. ’Sit in pairs’ 
instruerar Amy. När Robins språkkunskaper  inte räcker till, tar Amy tag  i stolarna och visar 
hur de ska sitta  för att kunna prata med varandra.  ’Sit  in pairs’ upprepar hon.  ’Talk about 
your weekend’  instuerar Amy vidare. Börjar  inte Robin prata direkt  tar Amy  tag  i samtalet 
och visar med exempel hur hon menar. Hon säger att det är måndag  i dag, att  igår var det 
helg, då hade hon ledigt. Hon berättar om sin helg tills eleverna förstått vad ’weekend’ inne‐
bär och själva börjat prata om sin helg. Robin och hans kompis pratar fritt och har möjligtvis 
ett antal nya ord som de ska få in i konversationen. Amy går omkring och lyssnar, hon avbry‐
ter inte men hon låter inte Robin prata på sitt modersmål. ”Often students have to be fluent 
and be able to communicate. They don’t have to be bilingual”. Hittar Robin  inte rätt ord så 
får han förklara med synonymer eller exempel. Efter avslutad övning påpekar och rättar Amy 
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de grövsta felen. Hon  ignorerar de småfel som Robin och hans kamrat kan tänkas ha gjort, 
eftersom hon anser att elevens självförtroende och vilja att prata är viktigast. ”Fear  is  the 
biggest problem. I always try to build up peoples fluency and make them less afraid”. Robin 
och hans kamrater  skrattar  flera gånger under  lektionen. Amy  tycker att det är viktigt att 
man bjuder på sig själv och att eleverna lär sig att bjuda på sig själva, vilket ökar deras själv‐
förtroende och  får dem att våga mer. Upprepade  fel under samtal och  rollspel ägnar Amy 
extra tid efter avslutad övning. Robin påpekade flera gånger att han hade ’made his home‐
work’ under helgen. Amy skriver upp ’make homework’ och ’do homework’ på svarta tavlan 
och diskuterar med klassen vad som kan vara rätt. Hon skrattar och ger underhållande ex‐
empel. Efteråt suddar hon ut det som är fel och stryker under det rätta alternativet. Inte en 
enda  gång  använder hon  sig  av  elevens modermål  för  att  förklara någonting.  ”Don’t  give 
your students a break to think in their native tongue.” Robin får repetera ord och fraser tills 
han får en känsla av att de stämmer, även om han inte kan förklara hur eller varför. På detta 
sätt kommer Robin att ta till sig nya regler utan att reflektera ”because they know that so‐
mething sounds correct”. 

Amys elever  lär sig nya ord som barn  lär sig ett modersmål, genom övning och repetition. 
Ofta lär sig Robin ord i en mening. Han kan säga ”thank you very much” utan att nödvändigt‐
vis förstår vad ordet  ’very’ betyder. När Robin har nått en högre nivå kommer hans grupp‐
samtal att bli alltmer styrda. Då introduceras ett tiotal nya ord och som han förväntas stoppa 
in  i konversationer om ett givet ämne.   ”…this way the students get used to using the new 
words and it shows if they have understood them correctly”.  

När Robin går ut ur klassrummet bär han sin tunna anteckningsbok under armen, vilket är 
det enda studiematerial han haft med sig, ”I don’t use books a  lot. If we read, I will use ar‐
ticles or texts  I have copied myself”. Robin tar sin  lärarinna  i hand och tackar henne. Hans 
uppgift till nästa gång är att gå igenom den uppsats han skrivit tills i dag. Amy har rättat och 
strukit under ett par saker som hon vill att Robin ska titta på igen. För honom gäller att klura 
ut vad som är fel och föreslå ändringar.  

 

   



31 
 

8. Analys av lärarnas undervisningspraktiker 

 

I detta kapitel diskuteras de fyra respondenternas sätt att se på sin undervisning. Teori, alltså 
idéer och visioner uttryckta i skrift, kommer att tolkas mot respondenternas muntligt uttala‐
de åsikter. Varje respondent och deras undervisningsmetod behandlas  först var och en  för 
sig, innan jag i ett jämförande syfte tar upp de frågor som gäller modersmålets användning i 
de olika undervisningsmetoderna. Koncentration har lagts på följande frågor: Modersmålets 
plats i klassrummet, översättningens effekter på språkets in‐ och utlärning och slutligen hur 
utlärning av glosor hanteras.  

 

 

8.1 David 

Enligt min tolkning av Davids svar och inställningar, bygger hans undervisning nästan uteslu‐
tande på den  tidigare beskrivna  ”Grammatik & översättnings metoden”.  Jag  grundar mitt 
uttalande på följande punkter: 

‐ David påpekar att han ”often have pure Grammar lessons”. 
‐ Lektionerna har samma karaktär och uppbyggnad vecka efter vecka. 
‐ Översättning har stor plats i hans klassrum. ”Translations are important however be‐

cause it shows if the kids have understood things correctly”. 
‐ David uppfattas i intervjun som en kontrollerande lärare som enligt egen utsago rät‐

tar eleverna så fort ett fel uppstår. ”It is important to point out the wrong things stra‐
ight away, otherwise they will learn wrong”.   

‐ David menar vidare att när han exempelvis rättar uppsatser bryr han sig  inte om  in‐
nehållet utan det som är viktigt för honom är att grammatiken är korrekt och att or‐
den är  rätt stavade. ”I only care  if  they get  the  information  right,  if  it  is something 
that concernes the history of the country or the culture of the country or things that 
they are supposed to know”. 

Ett problem som kan uppstå vid denna typ av inlärning är att det spontana talet blir lidande 
(Lightbown & Spada 2006). Eleverna kan anses ”reagera på den föreliggande texten med ett 
dressyrartat reproducerande av inlärda ord och fraser ” (Freudenthal 1925, s 60).  

Davids metod tycks vara anpassad till kursens mål: att eleverna ska klara av ett prov i slutet 
av undervisningen som  i stora drag är utgjort av grammatik och översättningar.   David har 
ingenting att säga om hur detta prov utformas och, som han säger själv. ”My job is to get the 
kids to pass the exam”.  David följer för tillfället nio olika klasser, vissa läsår kan det även bli 
fler, vilket  leder  till att hans personliga engagemang  inte alltid räcker  till. ”Once  they have 
passed the exam, they are not my students anymore, so i don’t know how they do . But i still 
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have my job, so most of them must do well” konstaterar han när jag frågar om hans under‐
visningsmetod bär frukt. Davids metod kan anses målanpassad men personligen betvivlar jag 
att den gynnar elevernas  självkänsla eller deras kommunikation med målspråksmänniskor.  
Att vissa ord till exempel har olika innebörd I olika kulturer och språk tycks inte vara någon‐
ting David har funderat på. Alla människor är olika och det finns säkert många som föredrar 
att bli korrigerade och rättade så fort minsta fel uppstår. Personligen får det mig att tappa 
både självförtroende och lust att tala.  

Vad kan då Robin tänkas få ut av sina lektioner hos David? 

Jo, Robin har precis klarat av sin examen och är lycklig. Samma kväll skall han besöka en fest 
för att  fira rejält med Guinness och champagne. Till hans  förtjusning  landar han på en  fest 
full av målspråkstalande människor. Han försöker förstå vad de säger och vill berätta om sin 
framgång. Men risken finns att han inte hinner formulera sina oklanderligt uttryckta åsikter 
innan man har bytt samtalsämne. 

 

8.2  Roland 

Under mitt samtal med Roland slogs jag framförarallt av hur engagerad han tycks vara i sitt 
arbete. Han pratade med stolthet om sina elever och tycktes spendera mycket tid med att 
förbereda både lektioner och övningar och är dessutom ansvarig för det tyska utbytespro‐
gram som genomförs med hans skola. Till skillnad från David är det Roland personligen som 
sätter betyg på sina elever och även om han måste följa den svenska läroplanen ”är den ofta 
luddigt skriven” vilket ger Roland större frihet att själv bestämma hur kunskaper ska förmed‐
las och mätas. 

Roland tycks arbeta med en hel del metoder hämtade från den ”kommunikativa teorin”: 

‐ Sociala situationer som kan uppstå i målspråkslandet övas i form av rollspel. 
‐ Språket ska kunna användas ”Det viktigaste är ju att folk förstår vad dom säger”. 
‐ Eleven ska trivas i klassrummet och känna sig trygg i det nya språket. ”Det gör ingen‐

ting om det blir små grammatiska fel, det är däremot viktigt att dom har bra självför‐
troende och vågar prata”. 
 

Roland pratar ofta om att få eleverna att använda olika sinnen när de lär sig nya saker. Hans 
teori får stöd av Eriksson (2001) ”Att få lyssna på musik, röra sig i klassrummet, arbeta med 
bilder och använda flera sinnen är viktigt både för inlärningen och för trivseln i klassrummet” 
(s.143). 

En viktig del av Rolands arbete tycks vara det utbyte med Tyskland som hans elever genom‐
för i slutet av sista terminen. ”Det är ett kul sätt för eleverna att testa sina kunskaper och se 
hur de praktiskt fungerar. Konstigt nog har jag inte känslan av att deras tyskakunskaper blir 
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bättre efter denna resa, det känns som om flera elever lär sig inför detta tillfälle”, fastställer 
han. Eriksson (2001) konstaterar att: ”Brev eller e‐post till brevvänner som man kommunice‐
rar med på målspråket är kanske de bästa exemplen på autentisk användning av skriftsprå‐
ket” (s 78).  De påföljande utbytena leder sedan till att både motivationen och interesset för 
landet ökar, att eleven får bättre självförtroende och vågar tala mer. Problemet kan vara att 
utbytet blir något ensidigt eftersom det finns få skolor där eleverna försöker lära sig svenska 
(Eriksson 2001).  Ibland  leder detta  till att det  istället  för  tyska pratas engelska, någonting 
som Roland är medveten om. ”Även om unga i dag samtalar mycket med hjälp av engelska, 
kan  föräldrarna oftast  inte göra det och då är det viktigt att alla kan prata tillsammans vid 
middagsbordet eller på kvällen”. 

Roland arbetar utifrån en metod vars huvudsakliga målsättning kan tolkas som att eleverna 
ska kunna prata och göra sig förstådda i målspråkslandet. Däremot är hans metod inte ren‐
odlat kommunikativ, då både grammatik och (fri) översättning ingår. Dock betonas inte des‐
sa delar av undervisningen, vilket  jag befarar möjligtvis kan  leda till att eleven, bestämmer 
denne sig exempelvis för att studera vidare, känner sig dåligt förberedd på dessa moment.  

Hur går det  för Robin efter avslutade  studier hos Roland?  Jo, efter ett antal  terminer hos 
Roland, kommer Robin möjligtvis inte att storma ut från klassrummet och kasta sig över för‐
sta bästa tysk för att bevisa sina färdigheter, men när han hamnar i ett samtal kan han tolka 
olika dialekter, våga prata  själv och definitivt klara av att både  förflytta  sig,  få någonting  i 
magsäcken, en sovplats för natten och diskutera nyaste musikvideon på MTV. 

 

8.3  Andrew 

Jag uppfattar Andrew som en entusiastisk förespråkare för den direkta metoden. Det märks 
inte bara när han målande och med flera exempel beskriver hur han undervisar, han uttryck‐
er även klart och  tydligt  sitt motstånd  till varje  form av modersmålets användning  i klass‐
rummet med flera argument. Hans arbetsmetod kan sammanfattas i följande punkter.  

‐ Undervisningen sker till hundra procent på målspråket. 
‐ Lärare och elever använder sig av kroppsspråk, synonymer och gester för att förklara 

ord och meningar (Tornberg 2000,) 
‐ I motsats  till den audiolingvala metoden, som också  förespråkar målspråkets  totala 

användning,  tror  Andrew  inte  på  att  lära  sig  genom  vana.  ”And  you  don’t  always 
know it by feeling. That’s why I find grammar satisfying to teach sometimes because 
it’s a lot like mathematics, you could just learn“. 

‐ Inlärningen  främjas av att de övningar  som används är  förknippade med elevernas 
vardag (Tornberg 2000).  

Även vid inlärning av grammatik och talövningar appellerar Andrew till studenternas intres‐
sen. Istället för högläsning, som Andrew anser att folk kan känna sig blyga inför, uppmuntrar 
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han till vanliga samtal ”It was much better  to have  them  talk about  their own experience or so‐

mething that they thought was interesting”.  

Den direkta metoden har  fått utstå kritik  för att det varit svår att kontrollera om eleverna 
förstått. (Freudenthal 1925 *, Tornberg 2000). Det är någonting som Andrew inte håller med 
om.  ”Testing of people  is  something  that  you  get  very  good  at  as  a  teacher because  you 
quickly get to read people’s faces, you shouldn’t have to ask them  if they understand, you 
should be able to tell“.  

Jag tänker osökt på mitt alter‐ego som vi träffade i förordet och som undervisats i den direk‐
ta metoden och  lärt sig fel. Jag var dock  inte medveten om att  jag  lärt mig fel förrän detta 
påpekades av min syster, således hade Andrew  inte  lyckats  läsa på mitt ansikte om  jag be‐
gripit eller inte. Begripit hade jag ju, men på mitt eget sätt.  

Hur tolkar jag då att Robin klarar sig efter avslutad kurs hos Andrew? Jo, jag tror att Robin är trött 
när han lämnar klassrummet, det har inte varit någon lätt genomgång. En hel del kanske han 
inte förstår förrän han sitter hemma och går  igenom  lektionen och sina anteckningar. Men 
när han tio år senare blir erbjuden ett  jobb  i London så kan han utan tvekan tacka  ja. Kun‐
skapen bör sitta där den sitter, den är väl inpräntad. 

*) Freudenthal kallar denna metod för ”reform‐metoden”. Den dök kort upp i de svenska skolorna i början av 

nittonhundratalet, men den lades snabbt ner, just på grund av dess oförmåga att kontrollera elevernas kunska‐
per.  

 

8.4  Amy 

Jag uppfattar Amys undervisningsmetod som en blandning av Krashens ”natural approach” 
och den audiolingvala metoden. Kraschens metod utgår  från att  inlärning sker bäst genom 
kommunikation  i  trevlig atmosfär och att grammatik och  felkorrigering enbart bör  ta plats 
vid inlärningen när grundläggande regler lärs in (Linnarud 1993). 

‐ Amy säger att ”Grammar makes people snooze”. Hon försöker istället ’lura’ eleverna 
genom att blanda in fragment av grammatik i exempelvis talövningar. 

‐ Amy’s mål med undervisningen är att eleverna ska ha haft en trevlig tid hos henne 
och många övningar genomförs just med hänsyn till detta. 

‐ Av de behavoristiska  inslagen märks  framför  allt  att Amy  flera  gånger påpekar  att 
”repetition is good”.  

‐ Hon berättar hur hon förklarar exempelvis tilläget av ändelsen  ‘s’ på verbet när det 
handlar om tredje person singular. “Say a phrase or write  it on the blackboard and 
repeat until it sounds correct. Like the ‘s’ on the third person in English. I would write 
a phrase using this and then repeat it. If the students will get another example they 
will  answer  correctly without  thinking,  because  they  know  that  something  sounds 
correct.” 
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Trots att både Andrew och Amy är  ivriga  förespråkare  för målspråkets användning, märks 
framför allt på detta exempel hur deras metoder ändå skiljer sig åt. Amy tycks utgå ifrån att 
hennes elever  lär  sig ett  främmande  språk på  samma  sätt  som de  lärt  sig  sitt modersmål, 
därför lär de sig även ofta ”words like a phrase”.  

Amy  låter sina elever rätta fel själva. När de skrivit en uppsats som  läxa får de tillbaka den 
med kommentarer och frågetecken i kanten. Hon har dock inte brytt sig om att kommentera 
alla fel, bara de grövsta. Det är sedan upp till varje elev att hitta vad som är fel och komma 
med förslag på ändringar. Denna metod innebär att eleverna blir mer involverade och att de 
är tvungna att tänka själva (Eriksson 2001). 

Min uppfattning av Amy som undervisare är att hon önskar att eleverna ska lära sig utan att 
vara medvetna om att de lär sig. Det ska vara ett nöje att besöka hennes lektioner och man 
ska lämna klassrummet med gott självförtroende. Denna typ av undervisning anser jag läm‐
par  sig bra  för personer  som  vill utveckla  sitt vardagstal, däremot  kanske den  inte passar 
personer som vill arbeta med det skriftliga språket.  Jag befarar även att risken  för  felinlär‐
ning kan vara stor, då eleverna sällan korrigeras och således inte är medvetna om sina miss‐
tag.  

Efter avslutad lektion hos Amy tror jag tror Robin har haft en trevlig tid och är mindre rädd 
för att göra bort sig  i nästa samtal han kan tänkas hamna  i. Han tar stegen ner för trappan 
och är plötsligt tillbaka i det land han bor i, det som ligger på andra sidan klassrumsdörren. I 
kväll vågar han ringa till den där engelska tjejen han träffade på puben i fredags, han kan ju 
alltid börja med att  fråga vad hon gjort  i helgen. Om Robin  sedan vill berätta att han har 
provåkt en stilig Harley Davidson till jobbet men istället informerar tjejen om en söndagstur 
med fruns vespa är det feltolkningar som eventuellt bör inräknas i denna typ av utlärning.  
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9. Avslutande reflektion och slutsatser 

 

I  föregående kapitel genomfördes en analys av varje enskild  lärares undervisningsmetod.  I 
dessa avslutande kapitel vill  jag behandla  tre ämnen; vilken plats har elevens modersmål  i 
klassrummet? Översättningens vara eller  icke vara samt metoder  för utlärning av ord  i ett 
jämförande syfte.  

 

9.1 Vilken plats har elevens modersmål i klassrummet? 

Då jag gjorde mitt urval av respondenter var jag noga med att välja fyra personer vars elever 
inte bodde i det land där språket talas. I de fyra undersökningarna är det således i huvudsak 
inne i klassrummet som studenterna kommer i kontakt med målspråket.  

“Letting the students speak their mother tongue  is a waste of their time, they can do that 
outside the classroom.” Och ”Don’t give your students a break to think in their mother ton‐
gue” manar Amy. “You have to stick to English, stick to the target language“ markerar And‐
rew,  allt medan  David  påpekar  att  detta  är  en  omöjlighet, modersmålets  närvaro  i  klas‐
srummet är oundviklig “I feel that I have to use English (elevernas modersmål)  to explain it 
to them, otherwise they just won’t get it”. Roland bekräftar detta synsätt. ”Jag försöker först 
förklara på tyska (målspråket) men då märker jag att halva klassen inte hänger med, elever‐
na tittar tomt in i väggen. Sedan förklarar jag på svenska, då hänger dom flesta med”. 

Det kan vidare konstateras att  samtliga  respondenter dock är  rörande ense om att det är 
svårare och kostar mer energi att använda uteslutande målspråket. Det är  framförallt när 
svårare delar av språket, som när grammatik ska förklaras som tendensen att ta till moders‐
målet ökar. Detta kan tolkas som om  läraren vid besvärligare uppgifter, genom modersmå‐
lets användning, vill försäkra sig om att eleven förstår.  

Eriksson  (2001) påpekar att  läraren bör använda målspråket  i de  flesta situationer, då ele‐
verna på så sätt  får höra hur språket  låter. ”Ett  långsiktigt mål  för språkundervisningen är 
enligt vår mening att eleverna använder målspråket som arbetsspråk  i klassrummet” (s.55). 
Vidare fastslås det att en lärare som går in för att enbart tala målspråket, också brukar kunna 
motivera sina elever till att tala mycket målspråk (Eriksson 2001). 

Bergström  (1995) använder  liknande argument och  tillägger att elevens  förkunskaper  inte 
behöver vara stora, det handlar istället om att tidigt lära sig använda målspråket som arbets‐ 
och kommunikationsspråk för att få dem att själva ska våga kommunicera på det nya språ‐
ket.  

Min slutsats är att huruvida läraren använder sig av elevens modersmål eller inte är helt upp 
till läraren. De två respondenter som inte använder sig av modersmålet argumenterade trä‐
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get för denna ståndpunkt. I de fall där modersmålet används, är det främst för att förenkla 
elevernas inlärning och se till att de förstår. Det är för dessa lärare således en fråga om hur 
mycket tid de har till sitt förfogande. Förklaringar helt på målspråket anses ta mer tid  i an‐
språk, vilket ofta är en viktig aspekt  för  tidspressade  lärare. Å andra sidan  får  jag uppfatt‐
ningen att målspråkets användande generellt anses  främja den  inlärning  som  leder  till att 
eleven kan prata mer otvunget, då eleven under undervisningen  inte haft chansen att söka 
förklaringar på sitt modersmål kommer detta heller inte att ske utanför klassrummet. Eleven 
kommer således använda sig av synonymer eller gester. 

Hur stor klassen är, vilka personliga mål som varje enskild  lärare har med sin undervisning 
och vilka mål denne har fått uppsatta från sin uppdragsgivare samt vilken undervisningsme‐
tod denne nyttjar har visat sig vara   faktorer som påverkar undervisningen  i större grad än 
huruvida elevens modersmål används i klassrummet eller inte.  

Målspråket bör användas i klassrummet, eftersom det är där eleven kommer i kontakt med 
det nya språket. Däremot anser jag inte att det är någon nackdel att ta till modersmålet för 
att förklara hur övningar bör utföras, då eleverna annars kan känna sig förvirrade.  

 

 

9.2   Vilka för‐ och nackdelar finns det med att använda sig av översättning? 

I Davids undervisning har översättningen en naturlig plats. I den kursplan han följer ingår det 
att kunna översätta både från och till modersmålet. Roland försöker göra översättningsmo‐
menten levande genom att översätta moderna låttexter och ”inte haka upp sig på vartenda 
ord”. Andrew  tror  inte på att översätta, då han utgår  ifrån att ett språk  inte kan  jämföras 
med ett annat. Den som studerat flertalet språk vet att hans argument bygger på vissa fakta 
ty lagom finns inte på något annat språk än svenska och en tysk kan inte ha ångest. Amy an‐
vänder sig inte av översättning i sin undervisning, med skälet att man ska leva med det språ‐
ket man lär sig. 

Inom Grammatik‐ och översättningsmetoden har översättningen en stor plats, det används 
för att kontrollera kunskaper (Lightbown & Spada 2006) men även för att underlätta lärarens 
arbete (Freudenthal 1925). Andra metoder förespråkar undervisning utan översättning, som 
Merrill Swan som anser att det är när språket  inte räcker till som en elev upptäcker andra 
former att uttrycka sig på,  inte med hjälp av översättning, utan genom att hitta synonymer 
(Lightbown & Spada 2006).    

Inom politik, medicin och forskning anser jag att översättning är viktig. Till exempel kan man 
inte kräva att alla respresentanter för länder  inom EU behärskar samtliga av unionens språk. 
Vissa lagar och diskussioner behöver översättas för att nå en större publik. Romaner, filmer 
och  lyrik  förtjänar  att uppmärksammas  även utanför  författarens  språkområde. De elever 
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som respondenterna undervisar har kanske  inte som mål att  jobba med översättning, men 
de bör ändå  introduceras för denna möjlighet. Däremot kan jag hålla med om att översätt‐
ning  inte bör  ingå  i undervisningens  inledande  faser, då det uppenbarligen  förenklar, men 
även distanserar eleverna från målspråket.  

 

 

9.3 Hur arbetar lärare med att lära ut nya ord? 

För att överhuvudtaget kunna prata ett språk behövs ord. Det har tidigare redovisats för hur 
de fyra respondenterna arbetar med ordutlärning. Förenklat sett skiljer sig deras metoder åt 
på sättet att David och Roland arbetar med gloslistor och Amy och Andrew enbart använder 
sig av målspråket när nya ord lärs ut.  

I början av nittiotalet genomfördes en större undersökning, STRIMS: ”Strategier vid inlärning 
av moderna språk” (Malmberg 2002) på Sveriges gymnasieskolor. I denna undersökning kon‐
staterades att det är viktigt att eleverna arbetar aktivt och flerspråkigt när de lär sig nya ord. 
Det fastslås att eleverna förvisso lär sig nya ord när de använder gloslistor, men problemet är 
att  inlärning ofta blir endimensionell. Så används exempelvis ett nytt verb enbart  i grund‐
form (Ibid). 

Vidare har minnesforskare  fastslaget  att en  ”personlig  investering”  vid  inlärningen har en 
positiv effekt på minnet. När en människa skapar sina egna  idéer, associationer och koder 
kring ett ord så stannar det bättre i minnet och hon kommer ihåg vad hon lärt sig. Detta talar 
för att den klassiska gloslistan med översättningsord  inte kan vara till stor hjälp  för senare 
användning, ska man arbeta med  lexikon bör man använda sig av enspråkiga sådana. Kort 
sagt är det så att det vi lär oss snabbt försvinner snabbt (Eriksson & Jacobsson 2001).   

Andrew är inne på samma spår när han filosoferar om kort‐och långtidsminnet. ”Whereas if 
you just learn the word ecstatic translated in to your own language, for one thing you always 
just forget the word ecstatic and only remember what it means in your own language”. 

Både respondenterna och forskarna (Eriksson & Jacobsson 2001, Malmberg 2002, Lightbown 
& Spada 2006) är ense om att det är tidskrävande att  lära sig ord på annat sätt än  igenom 
lexikon, men det stannar bättre i minnet. 

David använder sig av gloslistor och det är också sättet han brukar för att testa elevens kun‐
skaper. Roland arbetar  i mindre omfång med gloslistor, men de  förekommer  i hans under‐
visning. Båda vill gärna använda modersmålet för att vara säkra på att eleven uppfattat ordet 
rätt. Tvåspråkiga gloslistor, målspråk/modersmål, anses både tidsbesparande och förenklan‐
de.   
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Det är naturligt att elever låter modersmålet bli ett hjälpverktyg när de lär in nya ord efter‐
som det egna språket redan behärskas av eleven och ord som ter sig  lika  i modersmål och 
målspråk snabbare lärs in (Bergström 1995). 

Jag vågar påstå att det således är metoden som används vid ordinlärningen som påverkar 
resultatet,  i högre utsträckning än modersmålets eventuella användande. Lärs ord  in aktivt 
fastnar de, men det  finns  ingenting som motsäger att man kan  lära sig ord aktivt även om 
man börjar med att slå upp det  i en ordlista. Andrews påstående att vissa ord faktiskt  inte 
existerar  i alla språk är förvisso sant, men så är även det faktum att man kanske  inte alltid 
har en person som talar målspråket i sin närhet som man kan rådfråga om man nu behöver 
förvissa sig om ett ords mening. Att det nya ordet senare bör användas i ett målspråkorien‐
terat sammanhang  för att dess  innehåll ska  få en betydelse kan anses som en självklarhet, 
som inte heller någon av respondenterna motsätter sig. 



40 
 

9. Referenser 

 

Alvesson M (1999) Beyond Neo‐Positivists, Romantics and Localists‐A Reflexive Approach to 
Interviews in Organizational Research. Lund: Ekonomihögskolan 

Alvesson M & Deetz S (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 

Alvesson M & Sköldberg K (1994) Tolkning och reflektion; Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Lund: Studentlitteratur 

Backman J (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  

Bergström I m.fl  (1995) Nya erfarenheter i språkundervisningen Stockholm: Bonnier utbild‐
ning  

Grönmo, S (2006) Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber 

Hunfeld H  & Schröder K (1997) Was ist und was tut eigentlich Fremdsprachendidaktik? 25 
Jahre Fachdidaktik Englisch in Bayern: Eine Bilanz Augsburg: Augsburgs universitet 

Eriksson R & Jacobsson A (2001) Språk för livet Stockholm: Liber 

Fontana A & Frey J (1994) Interviewing‐ the art of science. Newbury Park, CA: Sage 

Freudenthal G (1917)  Om typiska skiljaktigheter mellan modersmålsutveckling och språk‐
kurs. Ett bidrag till språkundervisningens psykologi Lund: Lunds universitet 

Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur  

Lightbown P & Spada N (2006) How languages are learned Oxford: Oxford university Press 

Linnarud M “Språkforskning för språklärare (1993) Lund: Studentlitteratur 

Malmberg P  m.fl (2000) I huvudet på en språkelev. Projektet STRIMS. Strategier vid Inlärning 
av Moderna Språk Eskiltuna: Bonniers utbildning 

Merriam B (1994) Fallstudien som forskningsmetod Lund: Studentlitteratur 

Scovel T (2001) Learning new languages: A guide to second language acquisition London: 
Thomas Learning 

Tornberg U (2000) Språkdidaktik  Malmö: Gleerups utbildning AB  

Valdman A (1966)  Trends in langauge teaching New York: McGraw‐hill  

Internet:  

Svenska akademins ordlista: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 



41 
 

Vetenskapliga rådet: www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html och 
http://www.vr.se/download/pdf 

www.berlitz.com 

www.facebook.com 

http://socialpsykologi.twice.se/lev_vygotsky.html 

www.skype.com 

   



42 
 

 
Bilaga 1 
 
 
 
 

Questionnaire 

 

 

General part: 

 

 

 
1) How long have you been working as a teacher? 

 
2) How old are your students? 

 
 

3) How big is a typical group of students for you? 
 

4) What’s your students’ level?  
Beginners             have some knowledge         have been studying for 2 years or more 
 
 

5) Do you use the students’ mother tongue when you are teaching? 
 
YES              NO                    BOTH  

 

Please explain briefly why/ why not. 
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