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Detta examensarbete är en undersökning av metoder som lärare i tyska på 

gymnasieskolan använder för att intressera och motivera sina elever. Eftersom intresset 

för tyska som språk och ämne är betydligt mindre än till andra främmande språk, har 

jag undersökt lärarnas sätt att utöva ett positivt inflytande på elever som kan hjälpa till 

att förhindra elever från att avsluta sina studier i tyska. I min undersökning har jag 

använt en kvalitativ metod, d.v.s. intervju av fyra tyskalärare på gymnasieskolan. 

Resultatet visade att de mest effektiva och motivationsskapande metoderna är 

verklighetsanknutna och elevaktiverande och att variation i undervisningen är en 

avgörande faktor som hjälper lärare i tyska att skapa ett positivt inlärningsklimat i 

klassrummet.  
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1. Inledning  
 

Kontakter mellan kulturer och länder ökar ständigt i det moderna samhället och på 

grund av detta betonar kursplanerna i språk betydelsen av internationella kontakter. I 

modern språkundervisning ska lärarna sträva efter utveckling av interkulturell 

kompetens och förbättrad kommunikativ förmåga. Vi ska lära eleverna kommunicera på 

främmande språk för att göra sig förstådda internationellt. Språklärare ska ge eleverna 

mer kunskaper om ländernas kulturer och fördjupa elevernas språkförståelse.  

Antalet elever som studerar tyska på gymnasiet har minskat. Under min praktikperiod 

och mitt arbete som vikarie i tyska och engelska har jag observerat, att intresset för tyska 

som språk och ämne är betydligt mindre än för andra främmande språk. Tyskan i den 

svenska skolan idag har blivit mindre populär som främmande språk. 

Det gjordes ett antal undersökningar om orsaker till varför tyska inte är ett så populärt 

språk i jämförelse med t.ex. engelska eller spanska. Det som skrevs tidigare baserades på 

undersökningar av elevernas inställning till språket och deras alltmer negativa attityd till 

tyska som språk och ämne.  Negativa attityder påverkar elevernas språkinlärning och 

deras studieresultat. I detta arbete vill jag utifrån en lärares perspektiv ta reda på hur 

man kan uppmuntra ungdomar till att läsa tyska och hur man kan få dem att fortsätta 

läsa tyska och motverka de negativa attityderna.  

Lärare har ett väsentligt uppdrag i att utöva ett positivt inflytande på elevernas 

motivation och deras uppgift är att i tid fånga elevernas lust att lära sig språk. De 

metoder och arbetssätt som lärare i tyska använder på sina lektioner spelar mycket stor 

roll i elevernas språkinlärning och inställning till ämnet. Som blivande tyskalärare vill 

jag göra min egen undervisning så effektiv och motivationsskapande som möjligt. Jag 

hoppas att genom analys och forskning av befintliga metoder få användning för de mest 

effektiva i mitt fortsatta arbete som lärare. 

1.1  Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka effektiva metoder tyskalärare använder för 

att nå de bästa resultaten i elevernas språkinlärning. En del av syftet är att fokusera på 

de metoder, som kan öka elevernas motivation vid studier i tyska.  
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1.2  Frågeställningar 

Vad påverkar elevernas inställning till tyska som språk och ämne?  

Vilken roll spelar i detta sammanhang motivation i språkinlärning? 

Vilka metoder eller arbetssätt använder lärare i tyska för att motivera sina elever i 

undervisningen och vilka metoder är mest effektiva i undervisningen i tyska?  

1.3 Disposition 
Detta examensarbete innehåller följande kapitel:  

- teoretisk bakgrund, där jag presenterar tidigare forskning, som min uppsats är baserad 

på;  

- ett kapitel, där jag argumenterar för den metod, som är lämplig för min undersökning, 

beskriver urval och tillvägagångssättet och resonerar om reliabilitet och validitet; 

- ett kapitel, där jag bearbetar och redovisar mitt forskningsresultat 

- ett kapitel, där jag analyserar och tolkar mitt forskningsresultat 

- ett avslutande kapitel, där jag drar mina slutsatser i överensstämmelse med syftet och 

frågeställningar.  

2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning, vilken jag använde som 

grund i min undersökning.  

2.1  Attityd till tyska som språk och ämne 

Eftersom det visade sig att intresset för språk på grundskolan och gymnasiet hade 

minskat, genomfördes 2003 en attitydundersökning om språkstudier i grundskolor och 

gymnasieskolor i Stockholm. I denna undersökning utreder Bergseth och Edlert bland 

annat varför allt färre elever väljer att läsa tyska i grundskolan och hur detta påverkar 

deras språkval i gymnasieskolan.  

Författarna framhåller att trots en generell inställning att det är bra att kunna flera 

språk är få övertygade om att de kommer att behöva ett ytterligare språk i framtiden och 

de flesta menar att det enda helt nödvändiga språket är engelska (Bergseth, Edlert 

2003:29). Eleverna säger att tyska är ett fult språk, att det låter illa och enformigt, att 

man inte är intresserad av att åka till Tyskland, att man har hört att grammatiken är 
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svår och att det uppfattas som lite töntigt att läsa tyska (Bergseth, Edlert 2003:21). 

Lärarna på gymnasiet tillägger att man också uppfattar det som ganska naturligt att 

spanskan har ökat på bekostnad av främst tyskan, eftersom det tyska språket idag har 

mycket mindre relevans i Sverige än det av tradition har haft, att Tyskland idag inte är 

lika aktuellt som semestermål som tidigare, samt att man är av den uppfattningen att 

tyskar oftast kan engelska (Bergseth, Edlert 2003:79).  

Författarna skriver att det har skett en attitydförändring hos eleverna under de senaste 

10-15 åren; språkinlärning är ett långtidsprojekt och det låter som om eleverna har blivit 

mindre uthålliga och mindre benägna att utsätta sig för ansträngningar i skolarbetet, att 

eleverna generellt är otåligare. Allt fler elever ger upp allt lättare och allt färre elever 

upplever tillfredsställelse i att uppnå ett mål man kämpat mot (Bergseth, Edlert 

2003:78). Detta överensstämmer med Gardners konstaterande att de, som hoppar av 

språkstudier har mycket mindre positiva attityder än de som fortsätter läsa språket 

(Gardner 1983:57). 

Bergseth, Edlert (2003:31) påpekar dock att det finns positiva inställningar bland 

samtliga elever, vilka anser att det är nödvändigt att behärska ett språk så bra som 

möjligt för att förstå och få tillgång till språkområdets kultur. 

2.2 Varför det är viktigt att läsa tyska i Sverige  

Bergseth och Edlerts undersökning visar elevernas oförståelse av betydelsen att lära sig 

tyska både på grundskolan och på gymnasiet. I sin rapport betonar författarna att enligt 

de intervjuade lärarna är tyska ett viktigt och användbart språk i EU och allmänt i 

affärssammanhang och associeras främst med handel med stora industriföretag 

(Bergseth, Edlert 2003:56).  

Även Tornberg och Sörensen (1985) framhäver sådana faktorer som 

handelsförbindelser, turism och kulturella förbindelser och den geografiska närheten till 

Tyskland, vilka gör tyska språket till ett av de viktigaste språken i undervisningen i 

Sverige. Tornberg och Sörensen (1985:15) understryker att tyska är som 

förhandlingsspråk en viktig förutsättning, när det gäller att sälja svenska varor i 

tysktalande länder. Malmberg (1973:166–167) betonar att vi lär oss tyska inte bara för 

att resa till Tyskland och där göra oss förstådda och själva förstå utan lika mycket för att 

etablera kontakter ute i en oändligt mångspråkig värld, med vilken de flesta av oss aldrig 

får någon kontakt annat än via något eller några av de stora ”kulturspråken”. Med 
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kulturspråken menar Malmberg (1973:167) t.ex. engelska, franska, tyska eller ryska, dvs. 

språken som använts av en kulturnation och är en del av kulturen.   

2.3 Definitioner av motivation 

En del av arbetets syfte är att ta reda på metoderna som ökar elevernas motivation i 

studier av tyska.  I detta avsnitt kommer jag att gå igenom olika forskares definitioner av 

motivation, som anses vara en av de viktigaste faktorerna i språkundervisningen.  

Ericsson (1989:116) påpekar att elevens motivation är en avgörande faktor i 

språkinlärningen och anser att den ofta betraktas såsom en inre drivfjäder, impuls eller 

önskan, som leder till ett visst handlande. Gardner (1983:10) definierar motivation som 

en kombination av ansträngning och vilja att nå målet; inlärning av främmande språk 

samt gynnsam attityd till språkinlärning. Han betonar att motivation har en klar 

koppling till processen av språkinlärning:  

That is, motivation to learn a second language is seen as referring to the extent to which the 

individual works or strives to learn the language because of a desire to do so and the satisfaction 

experienced in this activity. Effort alone does not signify motivation. The motivated individual 

expends effort toward the goal, but the individual expending effort is not necessarily motivated. 

Many attributes of the individual, such as compulsiveness, desire to please a teacher or a parent, 

a high need to achieve, might produce effort as would social pressures, such as a demanding 

teacher, impending examinations, or the promise of a new bicycle (Gardner, 1983:10).  

Gardner (1983:11) hävdar att motivation innehåller tre komponenter: ansträngning, vilja 

och affekt. Den ska vara målsträvande, och målet är språkinlärning. Viberg (1987:102) 

definierar motivation som viljan att lära sig och den grad av ansträngning som läggs ner 

på uppgiften.  

Viberg (1987) och Ericsson (1989) skiljer mellan instrumentell och integrativ 

motivation:  

Den förra typen innebär, att eleven är karriärinriktad, ser språkkunskaperna såsom ett medel för 

att uppnå framtida yrke eller befattning. Den andra formen av motivation (”integrativ”) baseras 

på elevens önskan att lära känna språket, språkområdet och förstå målspråkslandets kultur och 

människor (Ericsson, 1989:116).  

Viberg (1987:102) betonar, att det inte är så enkelt att känna till vilken typ av 

motivation, som har det mest positiva inflytandet på resultatet. Den kan bero på social 

miljö i vilken inlärningen sker. 
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Jenner (2004:41) anser att motivation består av tre samverkande faktorer. Den första är 

en inre faktor, en drivkraft, som sätter igång beteendet eller handlandet. Drivkraften 

måste ställas i relation till något mål. Den andra aspekten av motivation är målsträvan 

hos individen; handlandet som är riktat mot något. Den tredje aspekten är en 

växelverkan mellan personens drivkraft och målen, som sammanhänger med personens 

självförtroende och om målen uppnås eller inte. Malmberg (1973:50) anser att den 

studerandes positiva attityd blir ett slags motivation för hans eller hennes språkstudium. 

Han skriver att ”målmedvetenheten” är en väsentlig motivationsfaktor och att den 

därför spelar en stor psykolingvistisk roll (Malmberg, 1973:53). 

Enligt ovanstående definitioner kan man se begreppet motivation som en drivkraft som 

sporrar en person att röra sig mot ett bestämt mål och i detta fall är målet 

språkinlärningen.  

2.4 Motivations roll i språkinlärningen 

I detta avsnitt kommer jag att ta reda på vilken roll motivation spelar i språkinlärningen 

och hur motivationen påverkar språkinlärningen.  

Ericsson (1989:18) hävdar att det är ett fundamentalt behov för de flesta människor att 

vilja utvecklas och lära sig mer och det gäller för skolan att väl ta vara på och utveckla 

dessa positiva förutsättningar. Enligt Ericsson (1989:19) är läraren en mycket viktig och 

effektiv faktor som inte enbart kan ”tillhandhålla” eller ”göra tillgängligt” fakta utan 

även emotionellt kan påverka: motivera, berömma, entusiasmera, stödja – i korthet: 

skapa ett positivt emotionellt inlärningsklimat. Ericsson (1989:21) tillägger att inlärning 

sker, när en elev är engagerad i en uppgift. För att skapa elevengagemang bör läraren 

försöka åstadkomma hög koncentration på inlärningsstoffet hos eleverna, hög positiv 

elevaktivitet och positivt emotionellt klimat i inlärningssituationen (Ericsson, 1989:21). 

Ericsson (1989:73) definierar inlärning som en inre aktiv process hos individen, en 

företeelse, som inte direkt kan observeras och som kan resultera i ett förändrat 

beteende. Han skriver att övning är nödvändig för inlärning men inte tillräcklig. Han 

understryker, att utan intresse eller positiv emotionell inställning kan träningen ge ringa 

eller ingen förändring av prestationsnivån (Ericsson, 1989:73).  

Ericsson (1989:75) anser att det finns många sätt att förstärka motivationen och 

lärarens engagemang har stor betydelse. Han rekommenderar att lyssna på och lära 

känna enskilda elever och anpassa kravnivåer, uppmuntra och hjälpa enskilda individer 
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fram till delmål. Ericsson understryker att lärarens entusiasm inför uppgiften och 

elevernas medverkan i planering, uppläggning och utförande har stor betydelse för 

elevernas motivation (Ericsson 1989:141). 

Enligt Ericsson (1989:142) är det viktigt att stimulera intresse, behov och vilja att lära 

sig, en strävan mot självförverkligande. Ericsson (1989:137) påpekar att den främsta 

motivationskällan är målspråket, dess länder och människor: musik, konst, litteratur, 

allmänna kultur, teknik samt seder, bruk och levnadsvanor:  

Alla dessa ingredienser bör ingå i språkundervisningen i så stor utsträckning som möjligt. När 

verkligheten själv inte kan nås, måste reproduktioner av densamma utnyttjas, 

grammofonskivor, ljud- och videokassetter, filmer, böcker, tidningar och tidskrifter samt annat 

autentiskt material från målspråksländerna. Eleverna måste uppleva, att målspråket inte enbart 

förekommer i läroböckerna för vederbörlig analys och inlärning utåt, att det utgör ett viktigt 

vardagligt kommunikationsmedel för millioner människor. Denna upptäckt är 

motivationshöjande (Ericsson 1989:137).  

Gardner (1983:56) hävdar att attityder och motivation är mycket viktiga aspekter, för de 

avgör i vilken omfattning individer kommer att aktivt involvera sig själva i 

språkinlärningen. Detta i sin tur gör motivationen till den viktigaste faktorn. Gardner 

(1983:169) understryker, att motivation är en mångsidig konstruktion, som innefattar 

ansträngning, vilja och attityder. Miljön kan påverka några aspekter av motivationen, 

men det är hela konstruktionen, som ska resultera i prestation i inlärningen av andra 

språk. De individer, som verkligen är motiverade, strävar inte bara efter att lära sig 

materialet utan söker även situationer, där de får använda språket i praktiken.  

Tornberg och Sörensen (1985:52) anser att elevernas attityder (inställningen till det 

främmande språket, till människorna och kulturen) är viktigare än språkbegåvning: 

”Den positiva inställningen till språket beror delvis på den verklighet, som det 

främmande språket behandlar, d.v.s. innehållet, och hur denna verklighet presenteras, 

d.v.s. stoffurvalet” (Tornberg, Sörensen, 1985:52).  

Sundin (2001:155) påtalar att barns motivation och nyfikenhet är självklara och den 

bästa grunden för språkinlärning. Det är därför en stor utmaning för läraren att skapa 

inlärningstillfällen och en stimulerande och aktiverande miljö för eleverna. 

Malmberg (1973:55) påpekar att det som ger språkkunnande för social prestige och hur 

eleven upplever värdet av språkkunskaper ur de internationella kontakternas synpunkt 

är de attityderna, som är positivt korrelerade till studieframgången.  
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2.5  Effektiva metoder i språkundervisningen 

Enligt forskningslitteratur, vilken jag analyserade i föregående kapitel, är motivation 

den bästa förutsättningen för språkinlärning. Eftersom jag i mitt arbete vill analysera 

effektiva metoder för tyskundervisning som ökar elevernas motivation, gör jag i detta 

avsnitt en översikt av de metoder som i den didaktiska litteraturen rekommenderas som 

effektiva.  

Tornberg (2000:25) påpekar att den utveckling, som sedan 70-talet ägt rum inom 

språkpedagogiken, har lett till en ökad medvetenhet om, att det inte finns några 

undervisningsmetoder eller ens någon undervisningsmetod som på bättre sätt än andra 

metoder skulle leda till en effektivare språkutveckling hos elever i allmänhet och vad 

som råder idag är närmast en metodisk pluralism.  

När det gäller grammatiken till exempel anser hon att eleverna bör få möjlighet att 

upptäcka reglerna på egen hand, formulera dem med egna ord och exemplifiera dem på 

sitt eget sätt: ”Samarbete i grupp eller i par, d.v.s. att tänka tillsammans underlättar 

denna långa process för många elever” (Tornberg, 2000:68). Hon skriver att 

reflektionen och metakognitionen är viktiga nycklar till elevernas känsla av delaktighet i 

undervisningsprocessen. Medvetenhet kan ha olika nivåer, d.v.s. medvetenhet som 

avsikt, där man skiljer på det, som man lär sig avsiktligt och det, som man råkar lära sig 

av en tillfällighet; medvetenhet som uppmärksamhet där man vill lära sig det som står i 

fokus; medvetenhet som medveten kunskap, t.ex. om språkets formella uppbyggnad och 

funktion; och medvetenhet som kontroll, t.ex. vid planering, genomförande och 

utvärdering av arbetet (Tornberg, 2000:69–70). För att effektivisera 

språkundervisningen föreslår Tornberg (2000) bland annat följande metoder: 

o i läsförståelse ska läraren träna eleverna att läsa strategiskt och man måste först 

veta var eleverna befinner sig och hur de själva tänker och arbetar och vilken 

inställning de har till läsning.  

o i textbearbetning kan man organisera elevernas erfarenheter och vetande före 

själva läsningen.  

o i hörförståelse ska man lära eleverna lyssna strategiskt. Eleverna kan lyssna till 

lärare, samarbeta i grupp, rekonstruera texten.  

o i skrivning spelar dagböcker eller loggböcker mycket stor roll, för att få eleven att 

reflektera över olika aspekter av undervisningen och lärandet. För att utveckla 
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elevernas arbete med textproduktion, ska man börja arbeta med skrivandet som 

en process från det första planeringsstadiet till den färdiga texten.  

o i muntlig språkfärdighet ska man lära eleverna samtala. Eleverna tillsammans 

måste finna en lösning på ett givet problem t.ex. om koherensen i en text eller en 

bildsvit är uppbruten och eleverna måste återställa den gemensamt. 

Ericsson (1989:19) i sin tur rekommenderar att öka aktiviteterna för eleverna och 

använda elevaktiverande inlärningsmetoder istället för läraraktiverande 

undervisningsmetoder för att nå bättre resultat i språkundervisningen. Han framhäver 

att eleverna lär sig mer och bättre genom att själva rekonstruera och producera egna nya 

mono- och dialoger, än genom att återge, mekaniskt reproducera, läromedlens befintliga 

texter och dialoger (Ericsson 1989:84). Enligt Ericsson (1989:89) ska en lärare ge 

eleverna en motivering till varför denna delkurs bör ingå, en översikt över innehållet och 

visa entusiasm inför innehållet och klargöra avsikten med stoffurval, arbetssätt och 

redovisning.  

Ericsson (1989) skriver att en av de mest effektiva metoderna är att försöka muntligt och 

naturligt aktivera eleverna på målspråket. Man kan använda såväl konstlade övningar, 

där svaren är kända för alla (innehållsutfrågning på och återberättande av text) som 

konstruerade situationer, där man skapar ”information gap” (Ericsson, 1989:174). Detta 

rekommenderar både Tornberg och Sörensen (1985) och Viberg (1987).  Man kan till 

exempel ge sina elever sådana övningar där man förser några i gruppen med 

information, som de andra sedan ska ta reda på. Sådana övningar engagerar eleverna i 

kommunikation.   

Enligt Ericsson (1989:182) är det viktigt att använda kommunikativa strategier som gör 

att situationer i klassrummet efterliknar genuina sådana i målspråksmiljöer:  

Man ska utsätta eleverna för ”attempted communication” på målspråket redan från början. De 

tränas i såväl receptiva (lyssna, läsa) som produktiva (tala, skriva) aktiviteter. Genom att de 

uttrycker eget äkta innehåll och likaledes mottar helt genuina budskap från lärare och kamrater 

involveras eleverna känslomässigt. Engagemang är positivt. Målspråket används såsom 

kommunikationsspråk i klassrummet (Ericsson, 1989:182).  

Han rekommenderar att använda rollspel och simuleringsövningar som effektiva 

undervisningsmetoder.  

Bland andra framgångsrika metoder föreslår Ericsson (1989) att lärare och elever byter 

roller, elever arbetar parvis, dramatiserar. För att inte göra språklektionerna stereotypa, 
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ska man periodvis undervisa på totalt annat sätt. Klassen ska i förväg acceptera de nya 

arbetssätten, vilka noga måste förklaras och av klassen själv utvecklas och förbättras. 

Eleverna kan överta lärarens roll och skapa övningar, skriva i övningsboken och öva 

muntligt på målspråket, skriva parallelltexter och hålla monologer, göra montage och 

hålla monologer, ha individuella muntliga uppgifter, författa fantasitexter och använda 

datorer (Ericsson, 1989:334). 

Viberg (1987:112) anser att viktigast för undervisningsresultatet är vad som faktiskt 

händer i klassrummet. Han betonar att en viktig del av inlärningen sker genom att 

eleven får en språklig input på målspråket. I olika undervisningssituationer ska en lärare 

använda språket i klassrummet och engagera eleverna att använda språket aktivt.  

För att nå kommunikativ språkundervisning kan man använda grupparbeten och 

kommunikationsspel av olika slag. På detta sätt använder eleverna språket aktivt 

(Viberg, 1987:143). Viberg (1987:145) poängterar även att grupparbete (och 

parövningar) kan vara ett bra sätt att få enskilda elever att tala mer, särskild effektiva är 

uppgifterna med en informationsklyfta, ”information gap”. Samtidigt är moment där 

läraren deltar viktiga, därför att de ökar andelen grammatiskt korrekt input. Det är 

mycket viktigt att ta hänsyn till den inlärartyp, som barnen tillhör, t.ex. 

kamratorienterade och vuxenorienterade samt pratsamma och tystlåtna inlärartyper, 

eftersom undervisning, som fungerar bra för vissa typer av barn, visar sig kunna ha 

direkt motsatt effekt för barn, som tillhör en annan inlärartyp (Viberg, 1987:146).  

Tornberg och Sörensen (1985:66) påpekar att elevernas kommunikativa parövningar i 

klassrummet är av stor betydelse för deras omedvetna ”acquisition”. Bland andra 

metoder beskriver Tornberg och Sörensen (1985: 70) oprogrammerade hörövningar, 

d.v.s. allt bearbetat eller autentiskt inspelat eller uppläst material, som kan användas för 

att träna hörförståelse. Författarna understryker att allt som läraren säger på tyska i 

klassrummet, och elevernas eget ”interlanguage” tränar också hörförståelsen. De 

föreslår att man börjar tala tyska redan första lektionen med nybörjare, ger alla 

instruktioner på tyska redan från början. Vad gäller talövningar skriver Tornberg och 

Sörensen (1985:85) att alla de som arbetar i klassrummet ska sätta upp det riktmärket 

för sig, att allt som sägs i klassrummet så småningom ska sägas på tyska och därefter 

målmedvetet bygga upp kompetensen för att klara det. Detta förbättrar 

förutsättningarna för kommunikation i klassrummet avsevärt.  
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Tornberg och Sörensen (1985:98) understryker att texter inte används till att bädda in 

grammatiska strukturer utan till att spegla verkliga förhållanden och till att utvidga och 

fördjupa elevernas kunskaper om verkligheten. Övningarna syftar inte till att 

reproducera textens verbala innehåll och befästa grammatiken utan till att eleverna ska 

bege sig bortom texten och göra något med språket och innehållet på egen hand.  

Enligt Tornberg och Sörensen (1985:110) är grammatiken inte styrelement utan en 

nyckel till korrekt språkanvändning. Författarna skriver att om man planerar fri 

skrivning och även låter det ingå som en av flera provtyper, kommer 

grammatikundervisningen att förskjutas från formlära till syntax. Arbetet med 

ordförrådet kommer att förskjutas till idiom, fraser och språkfunktioner (Tornberg, 

Sörensen 1985:125). 

Ajmer (2001:91) påpekar att lärarens roll är att skapa tillfällen för samtal t.ex. genom att 

inbjuda besökare, be eleverna att utföra olika uppgifter, etc. Man lär sig bäst att 

kommunicera på det främmande språket genom att interagera i autentiska situationer 

med infödda talare. Ett rollspel kan vara en god förberedelse för sådana samtal och 

syftet med ett rollspel kan också vara att lära ut speciella fraser och hur de används. 

Björk (2001:113) rekommenderar att använda den processorienterade 

skrivundervisningen, vilken syftar till att hjälpa eleven med varje steg i skrivprocessen, 

med att generera idéer; att skriva ett första utkast; att ta emot respons på egen text och 

ge respons på kamraters texter; att bearbeta texter och skriva en slutlig version. 

Eriksson (2001:249) skriver att autenticiteten och fokuseringen på den muntliga 

kommunikationen kan öka elevernas motivation för språket.  

Malmberg (2001:18) skriver, att viktiga komponenter för att kommunikationen skall 

fungera i ett socialt samspel, är viljan att interagera, attityd, motivation och empati.  

Den ovanstående översikten på effektiva språkundervisningsmetoder ger exempel på 

metoder som hjälper lärare att nå det bästa resultatet i undervisningen och därmed 

utgöra ett positivt inflytande på elevernas motivation.  

3. Metod  
I detta kapitel redogör jag för metoderna, som är lämpliga i relation till detta arbetes 

syfte och frågeställningar, beskriver urval och tillvägagångssätt med vilken jag har 

genomfört min undersökning och resonerar omkring reliabilitet och validitet.  
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3.1 Vetenskaplig ansats  

Eftersom uppsatsens syfte är att ta reda på motiverande metoder som används av lärare 

i undervisning i tyska, har jag i mitt arbete intervjuat lärare på gymnasieskolor, och 

följaktligen baserar jag min undersökning på en kvalitativ ansats.  

Jag är intresserad av lärarnas syn på undervisning i tyska och deras arbetssätt i 

undervisningen, således använde jag kvalitativ intervju som undersökningsmetod. 

Holme och Solvang (1997:76) skriver att inom kvalitativa metoder är det forskarens 

uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden. Holme och Solvang 

(1997:94) tillägger dock att detta inte är helt problemfritt och forskarens upplevelse av 

situationen kan vara felaktig.  

Enligt Holme och Solvang (1997:101) är syftet med kvalitativa intervjuer att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar 

om det fenomen vi studerar. Jag ville få en djupare förståelse för, hur man kan 

intressera och motivera elever i undervisning i tyska. Till skillnad från kvalitativa 

metoder ger kvantitativa metoder enligt Lagerholm (1994:29) ett brett perspektiv. 

Lagerholm (1994:29) påpekar dock, att bredden i en undersökning lätt kan ske på 

bekostnad av djupet, och tvärtom. En brett upplagd undersökning gör också, att fokus 

läggs på det genomsnittliga och det gemensamma: ”En annan skillnad är, att 

kvantitativa resultat ger en förklaring på ett fenomen eller enbart skillnader utan 

förklaringar men inte den djupare förståelsen av detta fenomen, vilket den kvalitativa 

ger” (Lagerholm 1994:29). 

Holme och Solvang (1997:92) understryker att en kvalitativ metod kännetecknas av en 

närhet till forskningsobjektet. De kvalitativa metoderna innebär ett försök att överskrida 

subjekt-objekt-förhållandet, vilket uppnås genom att försöka sätta sig in i den 

undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv. ”Forskaren 

försöker på så sätt att se det fenomen han eller hon studerar inifrån. Med utgångspunkt 

från detta försöker man skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av den 

företeelse man studerar” (Holme, Solvang, 1997:92). 

Lagerholm (1994:54) framhäver att den stora fördelen med en intervju är den stora 

flexibilitet och anpassningsbarhet, som de mer kvantitativa och därmed mer styrda 

metoderna inte kan ge. Lagerholm (1994:55) påpekar att informanterna ska ha 

möjlighet att påverka intervjun i viss utsträckning. Jag genomförde en öppen intervju, 

eftersom mitt syfte var att återspegla lärarnas åsikter och att sammanställa, jämföra och 
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diskutera lärarnas svar. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal, där 

forskaren utövar den minsta möjliga styrningen (Holme, Solvang 1997:99).  

Holme och Solvang (1997:100) skriver att i den kvalitativa intervjun använder man sig 

inte av standardiserade frågeformulär, för att det normalt inte ska finnas för stor 

styrning från forskarens sida. De synpunkter som kommer fram, är ett resultat av 

undersökningspersonernas egna uppfattningar. Dessa bör i största utsträckning själva få 

styra utvecklingen av intervjun. Lagerholm (1997:55) skriver att man måste vara beredd 

på att intervjun tar en riktning, som man inte har väntat dig, att informanterna styr in 

svaren på något, som man inte hade kunnat förutse och att alla frågorna inte ges ett 

uttömmande svar. 

Mina frågor gav intervjupersonerna möjlighet att berätta fritt om sitt arbetssätt. Jag 

använde mig av Holmes rekommendation att endast ge de tematiska ramarna med hjälp 

av korta frågor. Samtidigt försäkrade jag mig om att få svar på de frågor jag ville belysa.  

3.2 Urval och tillvägagångssätt  

För att genomföra min undersökning har jag valt att intervjua fyra lärare i tyska på två 

gymnasieskolor i Eskilstuna. En av skolorna var min VFU-skola och jag kände lärarna 

personligen. Med lärarna på den andra gymnasieskolan fick jag kontakt via e-post och 

bestämde datum och tid för att träffas. Intervjupersonerna var av olika ålder och hade 

varierande erfarenhet av arbete som lärare i tyska. Eftersom alla intervjuade personer 

gav komplexa och innehållsrika svar på mina frågor, anser jag att antalet intervjuer var 

lämpligt för min undersökning.  

Enligt Lagerholm (1994:55) ska man ha en manual, där man skrivit upp alla frågor som 

skulle kunna vara av intresse och som man ska eftersträva att hålla sig till. I 

förberedelsen till intervjun skapade jag en lista med frågor, vilken jag använde som 

manual i mina samtal.  

Vid rapporteringen ska man enligt Holme och Solvang (1997:93) återge även mindre 

viktiga händelser på ett riktigt sätt. Rapporten bör innehålla utpräglat deskriptiva 

beskrivningar i den utsträckning, som detta är viktigt för förståelsen av de förhållanden 

som undersökts. Rapporten bör innehålla direkta citat, som visar individernas egna 

uttryckssätt. Jag spelade in alla intervjuer på bandspelare. Efter varje intervju skrev jag 
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ner samtalen på datorn. Sedan sammanställde jag svaren och analyserade dem med 

hänsyn till mitt undersökningssyfte och min litteraturundersökning.  

Holme och Solvang (1997:105) skriver att forskaren hela tiden ska vara uppmärksam 

och öppen i intervjusituationen, så att samtalet ska bli otvunget och spontant och 

samtidigt kunna ge uttryck för den intervjuades åsikter och synpunkter.  Alla mina 

intervjuer hade form av ett informellt samtal, i vilket intervjupersonerna resonerade fritt 

om sitt sätt att motivera elever i undervisningen. Jag anser, att jag fick raka och 

spontana svar, som var essentiella för min undersökning.  

Holme och Solvang (1997:105) understryker att deltagande i en intervju måste vara 

frivilligt och de som intervjuas måste få reda på, vad det är de medverkar i. Bara utifrån 

detta kan man bygga upp den nödvändiga tillit, som är en förutsättning för att 

intervjusituationen ska fungera. Före varje intervju informerade jag lärarna om att deras 

deltagande var helt frivilligt och att de själva fick bestämma tid och plats för intervjun. 

Alla intervjuer genomfördes i lärarnas arbetsrum på respektive skolor.  

3.3 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är mycket viktiga aspekter i undersökningen. Det kan vara 

mycket komplicerat att mäta validiteten. Enligt Lagerholm (1994:27) har validitet att 

göra med, i vilken grad man verkligen undersöker det, man påstår att man gör. Han 

tillägger att validitet kan sägas vara relationen mellan den teoretiska och den 

operationella definitionen. Holme och Solvang (1997:94) påpekar att problemet att få 

giltig (valid) information är i princip mycket mindre i kvalitativa undersökningar än i 

kvantitativa studier. De menar att vi har en mycket större närhet till det eller den som 

studeras, och detta angreppssätt ger möjligheter för enheten att själv kunna styra sin 

medverkan. I min undersökning var validitet mycket viktigt för mig, och eftersom 

intervjupersonerna gav trovärdiga svar som påverkades så lite som möjligt av mina egna 

åsikter var informationen giltig. Intervjupersonerna hade stor erfarenhet av lärararbete 

och gav mig följaktligen relevant och väsentlig information. 

Lagerholm (1994:28) skriver att reliabilitet har att göra med hur tillförlitlig 

undersökningen är. Reliabiliteten påverkas av hur pass väl man tänker igenom och 

genomför undersökningen. Om man på ett eller annat sätt gör en slarvig analys av 

materialet, blir inte undersökningen särskilt tillförlitlig, d.v.s. reliabiliteten blir låg. Jag 

har strävat efter att göra analysen av intervjuerna mycket noggrant, så att reliabiliteten 

skall vara så hög som möjligt.  
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4. Resultat  
I detta kapitel presenterar jag resultatet av intervjuundersökningarna. Jag nämner 

intervjupersonerna med bokstäverna S, G, T. och M. Lärare S och G är kvinnliga lärare 

på en av gymnasieskolorna, lärare T är en manlig lärare på en annan gymnasieskola och 

lärare M är en kvinnlig lärare på denna gymnasieskola.  

4.1 Berätta lite om dig själv, t.ex. i vilka ämnen du undervisar, hur 

länge du varit lärare och varför du valde läraryrket och dina ämnen.  

Lärare S säger att hon undervisar i engelska och tyska och har arbetat i 5 år på 

gymnasieskolan. Hon tycker om att se folk lära sig någonting, framför allt att se deras 

utveckling och hon tycker om att arbeta med ungdomar. Hennes favoritämnen, engelska 

och tyska, började hon tycka om när hon träffade tyska ungdomar och plötsligt insåg att 

hon kunde kommunicera med dem och tyckte det var mycket roligt. När hon valde 

ämnet tyska tänkte hon på bristen på tyskalärare och på större möjlighet att skaffa jobb.  

Lärare G undervisar i svenska och tyska och har arbetat på gymnasieskolan i nästan 25 

år. Hon tycker att det är roligt att arbeta med ungdomar. Hon var själv en duktig elev 

och hade många bra lärare som förebilder, och hennes favoritlärare var lärare i svenska 

och tyska. Hon hade mycket bra resultat i de ämnena. Hon tyckte att det var ganska lätt 

med tyska under sina studier och hon fick mycket beröm under sina resor till 

tysktalande länder.  

T undervisar i tyska, historia och samhällskunskap. Han har alltid varit intresserad av 

sina ämnen och därför valde han dem som sitt yrke. Dessutom arbetade han i Tyskland 

och vikarierade som lärare i tyska, när han var i Sverige under korta perioder. Han har 

arbetat som lärare i nio år.  

Lärare M säger att hon har varit lärare i trettio år och hennes ämnen är tyska, svenska 

och svenska som andra språk. Hon har valt tyska som sitt ämne, på grund av att hon 

kommer från södra Sverige och hennes familj alltid hade bra kontakter med Tyskland, 

och att hon brukade besöka bekanta i Tyskland under sin ungdom.  

 4.2 Vad tycker du om elevernas inställning till studier i tyska i 

jämförelse med andra språk?  

S. säger att nybörjargrupper tycker att tyska är svårt. Men inlärningen går ganska fort 

och plötsligt inser eleverna, att de kan prata tyska, förstå instruktioner och de tycker det 
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är roligt. Det finns elever som har läst tyska på högstadiet och börjar med steg 3 på 

gymnasiet och då tycker, att det är mycket tråkigt, eftersom de av någon anledning inte 

tidigare har förstått, vad det hela går ut på. Men så snart de börjar förstå hur språket 

fungerar, är de med igen och börjar trivas på lektionerna. Hon tilläger att inställningen 

till tyska som ämne också kan bero på lärarens personlighet och berättar om sin egen 

erfarenhet av att besöka en kurs, där hon träffade äldre lärare i tyska som var otrevliga 

mot varandra och inte kunde samarbeta och enligt hennes egen uppfattning var just 

lärare i tyska mycket tråkiga i jämförelse med lärare i engelska. Hon tycker att hon kan 

föreställa sig, hur sådana lärare beter sig i klassrummet och då blir tyska ett tråkigt 

ämne för eleverna. Hon anser att det behövs yngre och mer entusiastiska lärare på 

högstadiet, för att eleverna ska kunna tänka sig att fortsätta läsa tyska på gymnasiet.  

G. anser att inställningen till tyska är mycket beroende på språkets användbarhet. 

Eleverna ser inte, hur de kan använda tyska. Tyskland är ju numera inte direkt något 

vanligt semestermål för svenskar. Negativ inställning till tyska kan också bero på att det 

är ett ”pluggämne”, och eleverna ”orkar inte lägga ner allt det jobbet, för det är det enda 

ämnet, som man har läxa i från vecka till vecka…”. Hon påpekar att det kan bero på 

lärarens personlighet. Hon berättar att hon fick åka till Tyskland med tyskalärare från 

kommunen och fick en guide som hade några språkfel när hon pratade tyska. G. talar 

om att de äldre lärarna blev mycket negativt inställda till denna guide på grund av de 

små felen, trots att turen var mycket intressant och guiden var fantastisk. ”De kanske är 

lite tråkiga, tyskalärarna som rättar grammatiken hela tiden” förmodar hon.  

T. tycker att det är fler och fler nuförtiden som har en positiv inställning. Han brukar ha 

en kort enkät för dem som börjar i årskurs ett och det visar sig att för många är det ett 

aktivt val. De är intresserade av tysk kultur och just språket. De menar att engelska inte 

räknas riktigt som språk, och det finns en del elever som tycker att de klarar sig med 

enbart engelska. Därför väljer de inte tyska. Han meddelar ändå att det är ganska få 

elever som läser tyska.  

M. säger att hon inte kan jämföra, för hon undervisar bara i ett främmande språk och 

vet inte hur det är att undervisa i de andra.  
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4.3 Har elevernas motivation till att läsa tyska förändrats under de 

senaste åren? 

S. säger att hon bara kan gå tillbaks fem år i tiden. De första två åren hade hon elever 

som inte var ett dugg motiverade, men de andra fyra åren hade hon mer motiverade 

elever. Hon säger att i en grupp av sjutton elever var det bara två som hoppade av. Hon 

erinrar sig att under hennes egen studietid på gymnasiet var det många elever som var 

mycket duktiga i tyska, men det fanns de som inte var intresserade alls.  

G. anser att motivationen att läsa tyska ”går lite i vågor”. Att så många elever plötsligt 

ville läsa spanska var en chock för tyskalärare, eftersom tyska alltid har varit ett mycket 

stort språk. För några år sedan tappade de många elever som istället skulle läsa spanska. 

Men det vände snart. Många elever som valde att läsa spanska på högstadiet klarade inte 

att läsa steg 3. Då började de med tyska istället. Hon poängterar att nu när det gäller 

meritpoäng, då gör eleverna taktiska val och stannar i sitt språk för att få poängen. Hon 

tror att det kommer att bli fler elever som läser tyska på gymnasiet under de närmaste 

åren. G understryker att det även finns elever, som vill fortsätta med högre nivå i tyska, 

steg 5 till exempel, fast de inte får poäng för det. Hon säger att om eleverna får välja 

mellan språk och ”lättare” ämnen, väljer de det som är lättast, även om de har goda 

resultat i tyska. Motivationen gäller inte bara tyska utan vilket ämne som helst. Det finns 

elever som är motiverade i alla ämnen, och det finns de som inte är motiverade i något 

ämne alls.  

T. tycker att inställningen till tyska har blivit mer positiv. Han säger att det finns elever, 

som inte är särskilt duktiga, men ändå intresserade och positiva. De elever som 

presterar bra i tyska är alltid intresserade, men för ett antal år sedan var de som inte 

hade bra resultat inte särskilt motiverade. Nu för tiden har det ändrats och alla är 

ganska intresserade.  

M. berättar att i början av 90-talet var det ett väldigt stort intresse för tyska, efter 

återföreningen av Tyskland, när Tyskland ofta omnämndes i massmedia. Hon anser att 

minskning av intresset för tyska kan vara kopplad till den nya gymnasieskolan som kom, 

när det krävdes väldigt lite språk och det påverkade inställningen till tyskan. Hon tycker 

att tyskan har rykte om sig att vara svårt mest på grund av grammatiken. ”Så att det tror 

jag, i kombination med då, att Tyskland idag för ungdomar inte är särskild attraktivt”.  
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4.4  Varför väljer eleverna andra språk i stället för tyska? 

S. säger att det går rykten om, att spanska är lättare än tyska, och att tyska har så svår 

grammatik. Därför väljer eleverna spanska. Enligt henne är spanska ett ”innespråk”. 

Man associerar Tyskland med Autobahn och Spanien med semester, sol och kaféer. 

Ibland reser eleverna till Tyskland för att åka skidor och då är de tvungna att använda 

tyska, eftersom det ibland inte är möjligt att kommunicera på engelska. ”Det tänker man 

inte på när man går i nian eller i sjuan och ska välja språk.”  

G anser att eleverna tycker att spanska är ett mycket lätt språk, men sedan upptäcker de 

att det är ganska svårt, medan med tyska är det svårt i början och senare blir det lättare. 

Det är lätt för svenska elever att göra sig förstådda och förstå, men eleverna är inte 

medvetna om det.  

T. tror, att i hela Sverige finns det ett stort ointresse för Tyskland och det tyska språket 

och det förs över till eleverna. Han berättar om ryktet om spanska som ett ”lätt” språk, 

vilket förknippas med sol och badresor. Det är mer exotiskt än tyska. Eleverna 

förknippar Tyskland bara med Autobahn och tror, att det inte är så mycket att se där och 

en del förknippar fortfarande Tyskland med andra världskriget. Alla tror att de kommer 

att få mycket större nytta av spanska som ju också är ett världsspråk.  

M. säger att det är väldigt få elever på gymnasiet, som väljer tyska. Majoriteten väljer 

spanska för att Spanien är ett turistland, medan man sällan åker till Tyskland. Hon säger 

att de språkbegåvade eleverna väljer mest franska, men majoriteten väljer spanska.  

4.5 Vilka metoder och arbetssätt använder du för att intressera och 

motivera eleverna i ämnet tyska? Kan du nämna några exempel? 

S. säger att det är mycket viktigt att variera sitt arbetssätt. Det är inte bra att bara arbeta 

med läroboken, titta på filmer eller leka. ”Alla lär sig på olika sätt. Så det gäller nog att 

variera, så att det blir intressant och se till att de har olika sätt att lära sig”. S. berättar 

till exempel, att hon använder rollspel när de arbetar med ämnet ”mat och beställning av 

mat på en restaurang”. Eleverna börjar med att läsa texter som handlar om ämnet, 

sedan skriver de dialoger i grupper och tränar och spelar upp dialogerna. Slutligen 

spelar de upp ett rollspel ”på en restaurant” då alla elever har sina roller och ska kunna 

beställa mat på tyska. S. använder sig av rollspel, när de har ämnet ”resor och 

beställning av biljetter”, då alla elever spelar olika personligheter, roller som de fått av 

läraren. Hon bygger en liten tågstation i klassrummet och eleverna är mycket 
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engagerade under uppspelningen, då de använder orden som de lärde sig och gärna 

kommunicerar på tyska med sina kamrater. Hon tycker att filmer är ett bra sätt att träna 

hörförståelse. Hon säger att man till exempel kan ge eleverna en uppgift att göra 

resereklam, välja ett resmål och förbereda en resebroschyr, där de lockar folk att komma 

till resmålet. I steg 3 och 4 har hon använt sig av historiska föreläsningar på tyska, då 

eleverna gör anteckningar. De metoder som man använder sig av i undervisningen beror 

på grupperna också. Med vissa grupper är man tvungen att leka mycket, några är 

intresserade att göra skriftliga uppgifter, och det finns även sådana som vill träna 

grammatik och veta hur språket fungerar. Hon säger att loggskrivning och 

självutvärdering är mycket effektiva metoder. När man vet, vad man har uppnått under 

en viss period av studier är det ganska motiverande.  

G understryker att det är viktigt att ha varierande undervisning. Hon stimulerar elever 

att använda språket muntligt. Även med grammatiken kan man hitta på övningar som 

eleverna tycker är roliga, vilket i sin tur är väldigt motiverande. Till exempel under 

prepositionsgenomgångar ber hon eleverna att bilda sina egna meningar och skicka 

henne på olika uppdrag i klassrummet. Hon tycker att vanliga hörövningar är ganska 

onaturliga, men ändå effektiva och eleverna brukar förstå mycket mer än de själva tror. 

Enligt G. är det viktigt att aktivera elever, till exempel att ge dem en uppgift att göra 

collage, skriva dikter osv. Som exempel berättar hon att hennes elever fick uppgiften att 

göra reklam för olika varor. Där kan eleverna träna vokabulären, muntlig 

kommunikation och hörförståelse. Hon säger att man kan integrera andra ämnen med 

tyska, till exempel historia, då en historielärare kommer och berättar om händelser i 

Tyskland, då eleverna får information om tysk realia, vilket är mycket intressant och 

motiverande. 

T. säger att det är ganska svårt att göra någonting intressant och roligt med eleverna, 

som börjar första terminen efter grundskolan. Då blir undervisningen ganska 

traditionell och brukar knytas till läroboken. De måste repetera stoffet från grundskolan 

och samla ihop så mycket de kan. Han försöker se från början, vad det kan finnas 

intresse för:  

… sedan är det också så att kunskaperna är begränsade i början, så att det går kanske inte att 

göra så mycket som man tycker i början, liksom skärpa in det här att ni måste ha vissa 

grundkunskaper, när ni har dem sedan, då kan man göra det som blir mer intressant.  

När eleverna har utvecklat sina kunskaper lite mer, då kan de läsa skönlitteratur, se på 

filmer, och uttrycka sig mer för att föra diskussioner. Han påpekar att eleverna har 
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mycket olika nivåer, när de kommer från grundskolan och hans uppgift är att hitta 

någonting som passar alla. T. brukar utveckla teman som finns i läroboken och se en 

film eller hitta tidningstexter eller information från Internet. Man kan hitta 

diskussionsfrågor, till exempel typiska ungdomsfrågor. Eleverna tycker att det är 

intressant att jämföra olika kulturer. T. berättar att i deras skola brukar de organisera 

utbytesresor till Tyskland som en del av kursen i årskurs 3, vilket är mycket motiverande 

för elever att läsa hela vägen till årskurs 3.  De brukar ha tyska elever i skolan, då kan 

man bjuda in de eleverna till lektioner i tyska. Han tycker att det viktigaste är variation 

för att göra undervisning motiverande och intressant. T. säger att det även finns elever 

som är intresserade av grammatiken, men för dem som inte är så entusiastiska över 

grammatiken, försöker han integrera grammatiken i andra saker som de gör:   

Det kan vara till exempel att utgå från deras egna texter, som de har skrivit, och då ser man, att 

för att uttrycka sig då behöver de behärska grammatiken. Här skulle du vilja säga det här, men 

du saknar grammatiken, då kan man börja därifrån.  

Han tycker att grammatiken kan man bäst träna i skriftliga övningar, som sedan 

överförs till talet. Hans elever brukar skriva egna texter snarare än 

översättningsövningar.  Han understryker att undervisningen ska vara kopplad till 

verkligheten så mycket som möjligt och de grammatiska övningarna träffar eleverna 

aldrig på i verkliga livet. Däremot behöver de kanske skriva brev på tyska och då måste 

de behärska att skriva en löpande text. Han använder olika ämnen till skrivandet, till 

exempel kan de skriva om böcker eller filmer, själva rätta sina texter med hans 

hänvisningar och sedan bedöma sig själva och veta vilken grammatisk regel de behöver 

träna. T. anser att muntliga övningar ska man ha varje lektion i form av spel som 

handlar om glosor, diskussionstema, debattövningar, man kan diskutera filmer och 

radioprogram. Enligt T. är det viktigt att eleverna vet, hur de kan lära bäst själva och 

han brukar ge dem tips, var man kan hitta information eller bra program på Internet. 

Ibland får eleverna titta på TV-inslag och han ger en uppgift kring det. Han tycker att 

verklighetsanknutna former av undervisning är väldigt motiverande:  

Det kan vara dialoger, praktiska saker, och allt som man övar på grundskolan också. Det kan till 

exempel vara att spela upp ett restaurangbesök, att boka ett hotellrum eller att lyssna på 

väderrapporter. De tycker, att det är intressant. Och de får skriva ett ansökningsbrev, hitta på 

något jobb som de ska söka, och de ska formulera något formellt brev, sådana praktiska saker. 

Jag försöker ju variera undervisningshjälpmedel. Det är farligt att bara använda en lärobok.  

M. anser att valet av metoder beror på elevernas nivå. I steg 4 och 5 kan man använda 

skönlitteratur, många goda filmer med text och utan, de kan hitta information på nätet 
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om realia. Om man kommer till steg 5 i tyska då är det självklart, att man är väldigt 

intresserad av språket. I steg 1 med nybörjargruppen arbetar hon bara med läroboken, 

vilket hon anser är väldigt bra. Eleverna har sina egna CD skivor, kan träna mycket 

hörförståelse, det finns mycket spel och lekar och hon tycker, att det inte finns någon 

anledning att använda något annat på lektioner med denna grupp. Hon pratar tyska 

med eleverna genomgående. Hon brukar jämföra tyska och svenska och visa, att det 

finns stora likheter. Hon försöker tvinga eleverna att prata tyska och för att kunna göra 

det måste de plugga in glosor. I grammatikgenomgångar använder hon översättningar 

från svenska till tyska och grammatik är ett måste på tidiga nivåer. Läroböckerna som 

hon använder i steg 1 och 2, är väldigt kommunikativa och bygger på muntlig interaktion 

och innehåller glosor som elever behöver för att kunna uttrycka sig på tyska. ”Och så fort 

man kan förstå hur man ska lära, kan man lämna läroböckerna, för att det blir mer 

intressant.” 

4.6  Vilka undervisningshjälpmedel använder du (ex. stenciler, film, 

böcker, dator)? Hur använder du dessa och varför? 

S. säger att de använder kursboken, för att de måste ha texter för att utveckla språket 

och förstå språkets uppbyggnad. Hon använder inte så mycket dator på grund av att 

eleverna kan fuska, när de till exempel måste skriva egna meningar eller texter. När 

eleverna har realia, då måste de hitta information på nätet, till exempel om ”die 

Bundesländer”. Hon använder sig mycket av projektet ”Flod”, vilket ger möjligheter att 

se på olika TV-program, lyssna på nyheter och göra hörövningar på nätet.  

G. använder dator ibland, när hon ger uppgiften att hitta information på nätet. Hon 

tycker att det är viktigt att eleverna kan presentera sitt eget på tyska, och då måste de 

hitta information på svenska och översätta till tyska. Hon säger att hon använder datorn 

på lektioner med hjälp av ”Flod-projektet”. Hon använder stenciler för att träna 

grammatiska moment och repetera stoffet. Stenciler kan man använda också som stöd 

till läroböcker, för att ibland går läroböckerna för snabbt fram.  

T. använder läroböcker men brukar hoppa över ganska mycket och väljer de texter som 

kan vara intressanta för eleverna. ”I en lärobok då kanske jag använder mellan 50 och 75 

% ”. Han säger att en lärobok använder han bara i årskurs 1. I steg 2 och 3 använder han 

delar av läroböcker, fristående litteratur eller tidningsartiklar. Han brukar använda 

filmer, särskild ungdomsfilmer, eller filmer med historisk anknytning. Till varje film 

brukar han ge arbetsuppgifter och slutligen prov. I årskurs 2 och 3 ska eleverna läsa 
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minst en bok varje termin. Dator använder han, när eleverna tränar grammatik och 

ordkunskap, det finns sådana program på datorn. Han använder Internet, när han ger 

eleverna uppgifter att söka information. Stenciler använder han som ett komplement till 

grammatikövningar. T. tillägger att på grund av brist på tid brukar eleverna göra 

grammatiska övningar hemma.  

M. säger att hon aldrig använder stenciler, i stället ska eleverna göra sina egna 

anteckningar och bygga upp sina egna meningar. Hon brukar bara ge eleverna 

översättningsmeningarna. Film och böcker brukar hon använda från steg 3 och uppåt. 

Hon använder skönlitteratur och texter, ibland hittar eleverna information och texter 

själva på Internet. Hon brukar ge eleverna temaområden och de plockar information 

från nätet eller litteraturen, ”… men nuförtiden mest från nätet”: ”De hittar information 

på nätet och gör presentationer eller lägger fram sitt arbete”. De brukar titta på filmer 

och sedan diskuterar de med gruppen eller förbereder argumentationer. Hon använder 

grammatikdataprogram och då får eleverna träna grammatik på datorn på lektionerna.  

5. Analys och diskussion 

5.1 Elevernas inställning till tyska som språk och ämne  

Trots att lärare G, S och T påstår att de inte har märkt elevernas negativa inställning till 

tyska under de senaste åren, framgår det av deras resonemang att nu för tiden är det 

mycket färre elever som läser tyska på gymnasienivå.   Skolverkets undersökning 

genomfördes för 6 år sedan, men det inte har skett någon attitydförändring till tyska 

under de senaste åren. Enligt Bergseth och Edlert (2003) hoppar eleverna av tyska 

studier på grund av att de tycker att ämnet är tråkigt eller meningslöst, vilket 

överensstämmer med intervjupersonernas iakttagelser, t.ex. menar både G och T att 

eleverna inte ser hur de kan använda tyska och S säger att eleverna tycker tyska är 

tråkigt, eftersom de saknar tillräklig bas från grundskolan. En av orsakerna som skapar 

en negativ inställning till tyska och som alla intervjupersonerna nämner är att Tyskland 

inte är ett populärt resmål. Dessutom förstår eleverna inte, vilken nytta de kan ha av 

studier i tyska. Bergseth och Edlert (2003) samt intervjuade lärare påpekar att 

språkinlärning kräver hög arbetstakt och hårt arbete hos eleverna.  Detta kan ytterligare 

försämra elevernas attityd till tyska. G konstaterar att eleverna inte orkar med 

undervisningen i tyska, eftersom språkkurserna ställer höga krav och kräver mycket 
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ansträngning och M anser att eleverna är påverkade av ryktet, att den tyska 

grammatiken är mycket svår.  

5.2  Motivation och språkinlärning 

Att motivation spelar en avgörande roll i språkinlärning är allmänt känt. Ericsson (1989) 

påpekar, att motivation och positiv inställning till studier är de faktorer som resulterar i 

studieframgång och lärarens uppdrag är att skapa ett positivt inlärningsklimat.  Gardner 

(1983), Tornberg och Sörensen (1985) påtalar, att motivation är viktigare än 

språkbegåvning och innebär ansträngning, vilja och positiva attityder. Det visar sig i min 

litteraturundersökning, att motivation är en av förutsättningarna för att nå bra 

studieresultat, och studieframgången i sig är en motiverande faktor. Motivationen kan 

höjas, när eleverna ser nyttan av sina egna studier.  

En av motivationsfaktorerna är lärarnas personlighet.  En bra lärare ska vara engagerad 

i sitt ämne, entusiastisk och kreativ. Ericsson (1989:141) understryker att lärarens 

entusiasm har stor betydelse för elevernas motivation. Detta bekräftar S och G, som 

framhåller, att lärarnas engagemang är det som krävs för att göra ämnet tyska attraktivt 

och motiverande för eleverna. Respondenterna betonar att lärarens roll har den största 

betydelsen, när det gäller att öka studiemotivationen.  När eleverna känner nöje i att de 

lär sig, att de lyckas, att de kan klara svåra uppgifter och använda språket inte bara i 

klassrummet utan vid behov under resor eller i vardagliga situationer, då förstår de, 

vilken betydelse studier av främmande språk har.  

5.3 Effektiva och motivationsskapande metoder i undervisningen av 

tyska 

Det finns inte någon universell metod med vilken lärarna kan nå de bästa resultaten. 

Tornberg (2000) rekommenderar att använda en stor variation av metoder i 

undervisningen. Detta påpekar lärare S, G och T som understryker att variation är 

viktigt i motivationsarbetet. Av intervjuundersökningen framgår att ju mer varierande 

undervisningen är, desto högre blir elevernas motivation och studieprestation.  

Tornberg (2000) framhäver att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen, d v s delta i 

planeringen, göra utvärdering av sina studier och vara medvetna om sin egen 

språkinlärning genom reflektion och loggskrivning.  Ingen av de intervjuade personerna 

nämner, att elevernas delaktighet är en effektiv faktor för studieframgång, men 

samtidigt säger S, att hon använder loggskrivning och elevernas utvärdering som en del 



 

 
 

26 

i sin undervisning.  Eleverna ska vara delaktiga i undervisningen så mycket som möjligt 

och detta påverkar deras studieresultat positivt och skapar motivation. 

Ericsson (1989) anser att undervisningen ska vara ”elevaktiverande” och de 

undervisningssituationer där eleverna är med i sitt eget lärande är de mest effektiva. 

Eleverna ska skapa sina egna texter, dialoger, använda rollspel eller byta roller med 

läraren. Lärare G, S och T meddelar att de använder just dessa metoder i sin 

undervisning och konstaterar, att metoderna är resultatrika och motivationsskapande.  

Enligt min litteraturundersökning och mitt intervjuresultat är de elevaktiverande 

metoderna de mest framgångsrika, och alla lärare borde använda dem i sin 

undervisning, eftersom det är dessa metoder som mest involverar eleverna i sitt eget 

lärande och gör dem verksamma och motiverade.  

Intervjuundersökningen visar att alla respondenter försöker använda målspråket på 

lektionerna, så att eleverna får en språklig input på tyska och engageras att använda 

språket aktivt. Denna metod är även rekommenderad i den didaktiska litteratur som jag 

hänvisar till, t.ex. Ericsson (1989), Viberg (1987), Tornberg och Sörensen (1985) och 

enligt respondenterna och litteraturen är den mycket effektiv. Eleverna har ingen 

möjlighet att höra och använda tyska lika mycket som t.ex. engelska, och klassrummet 

är nästan det enda ställe, där eleverna kan aktivera språkanvändningen. Lärare M säger, 

att hon ”tvingar” eleverna att prata tyska.  Dock framgår det från den didaktiska 

litteraturen t.ex. Ericsson (1989) som skriver att eleverna måste uppleva att målspråket 

inte enbart förekommer i läroböckerna, att det inte räcker utan att man i stället ska 

försöka skapa mer naturliga situationer där eleverna ser nödvändigheten i att använda 

sig av det tyska språket.  Viberg (1987), Tornberg och Sörensen (1985) och Ericsson 

(1989) talar om övningar med informationsklyfta som den mest 

kommunikativaktiverande metoden. Ingen av respondenterna nämner, att de använder 

sådana övningar, trots att lärare G, T och S berättar, att de använder varierande lekar, 

rollspel och diskussioner.  De sistnämnda metoderna är ganska effektiva för att de 

förutsätter elevernas aktiva deltagande, vilket i sin tur är engagerande och motiverande 

och detta är bekräftat av Viberg (1987), Tornberg och Sörensen (1985) och Ericsson 

(1989). Lärarna borde använda fler övningar med informationsklyfta, eftersom sådana 

övningar utmanar eleverna att använda språket muntligt.  

Grammatikundervisning är nödvändig i språkstudier.   Just grammatiken är annars det 

som skrämmer eleverna och kan skapa negativa attityder till ämnet i helhet, vilket 

framgår av intervju med M och G. Lärare T och S påpekar att det finns elever som är 
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intresserade av grammatik, trots att tyska språket har rykte om sig att vara svårt just på 

grund av grammatiken.  Lärarens uppgift är att undervisa i grammatik på ett sådant sätt, 

att eleverna kan förstå betydelsen av denna del av språkundervisningen och dra nytta av 

grammatikreglerna. Tornberg (2000:68) skriver att eleverna ska försöka formulera 

grammatiska regler själva och exemplifiera dem på eget sätt. Bara lärare G tränar 

grammatiken genom att använda ”roliga” uppgifter, så att eleverna inte tröttnar utan är 

aktiva under grammatikgenomgångarna. Lärarna M, T och S ser grammatiken som ett 

”måste” som är nödvändigt för att behärska språkets grunder och sedan fortsätta med 

”roligare” saker. Läraren bör kunna göra grammatiken intressant och 

motivationsskapande, så att eleverna inte upplever grammatiken som någonting svårt 

och skrämmande. Man kan använda elevaktiverande metoder även i 

grammatikundervisningen, genom att t.ex. träna prepositioner med ombytta roller, då 

eleverna ger läraren uppgifter, vilket lärare G föreslog, och detta är ett arbetssätt, som 

Ericsson (1989:19) beskriver. Effektiv är Tornbergs metod att låta eleverna själva 

formulera grammatiska regler och hitta egna exempel, eftersom detta är en 

elevaktiverande arbetsmetod.  Lärare M uppmanar eleverna att skriva ner grammatiska 

noteringar och bara översätta meningar från svenska till tyska, vilket enligt Ericsson 

(1989) är en läraraktiverande metod.   Lärare S säger, att eleverna upplever 

grammatiken som tråkig och ointressant.  Lärare T berättar om sitt sätt att träna 

grammatik genom att uppmana eleverna att skriva egna texter och sedan reflektera över 

grammatiska regler och denna metod är en elevaktiverande metod, som även 

rekommenderas av Tornberg och Sörensen (1985).  

Lärare T och G berättar, hur ämnesintegrering kan hjälpa lärarna att skapa en positiv 

attityd till tyska genom att eleverna får mer fakta om t.ex. tyska realia eller tysk historia, 

genom att läraren i historia föreläser under en lektion i tyska.  

Lärare T nämner utbytesresor som en motivationsskapande faktor i undervisningen. 

Ajmer (2001) skriver att man lär sig bäst i autentiska situationer med infödda talare. 

Enligt T kan man bjuda tysktalande gäster till klassrummet och på detta sätt skapa en 

autentisk situation, där eleverna kan träna sin hörförståelse och sina kommunikativa 

färdigheter.   

Autentiska hjälpmedel spelar en mycket stor roll i motivationsskapande arbete. Alla 

respondenter betonar, att användning av filmer, tv-program och skönlitteratur är 

effektiva metoder i undervisningen.  Intervjupersonerna nämner datorn som ett effektivt 

hjälpmedel i sin undervisning. Alla lärare säger att eleverna använder datorn, när de 
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söker information på nätet. Lärare G och S berättar om projektet ”Flod”, ett internet- 

system där lärarna kan spara olika information, t.ex. video, filmer, TV-program och 

andra varierande uppgifter för att använda dem på lektionerna.  Lärare T och M nämner 

ett grammatiskt dataprogram, där eleverna kan träna grammatiken.  

Lärare S, T och M påpekar, att det är svårt att göra undervisningen ”rolig” i början av 

kursen, eftersom eleverna först behöver behärska språkets grunder. De säger att de 

använder mest läroboken med nybörjare. Samtidigt säger S, T och G, att det är det 

viktigaste att variera undervisningen, vilket överensstämmer med den didaktiska 

litteraturen, t.ex. Tornberg (2000).  Det framgår inte av min litteraturundersökning, att 

variation skulle vara något, som man bara kan använda vid högre stadier av 

språkundervisningen. Följaktligen är detta något man kan använda redan från starten.    

6. Slutsatser 

Jag anser att lärarens väsentligaste uppdrag är att göra eleverna medvetna om, hur de 

kan använda tyska i vår moderna tid, eftersom en av orsakerna till avhoppen från 

studier i tyska är, att eleverna inte ser hur de kan använda tyskan. På grund av handels- 

förbindelser, turism, kulturella förbindelser och den geografiska närheten är tyska ett 

viktigt och användbart språk i EU och ett av de viktigaste språken i undervisningen i 

Sverige. Tyskalärarens uppgift är att hjälpa eleverna att förstå tyska språkets betydelse 

och att göra sitt ämne attraktivt och intresseväckande för eleverna.  

Att ta reda på hur jag som lärare kan motivera eleverna är en av de svåraste och 

samtidigt viktigaste utmaningarna för mig. Det framgår av min undersökning att de 

mest effektiva metoderna är elevaktiverande. De gör eleverna delaktiga i sitt eget 

lärande samtidigt som de är framgångsrika och motivationsskapande.  

Resultatet av litteraturstudierna och intervjuerna visar, att det är autentiska situationer 

på lektionerna som är de mest effektiva och motivationsskapande. Det är lärarens 

uppdrag att skapa sådana situationer på sina lektioner och uppmuntra eleverna att 

använda språket i största möjliga utsträckning. Ett exempel på en sådan situation är 

kommunikation med tysktalande personer som man kan inbjuda till sina språklektioner 

och i bästa fall arrangera resor till tysktalande länder.  Här ser jag en utmaning för 

tyskalärare att ta hand om att organisera sådana träffar eller resor för sina elever.   

Alla intervjupersonerna anser att datorn är en viktig del av den moderna 

undervisningen. En lärare ska använda datorn för att koppla undervisningen till 
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verkligheten, vilket är både motiverande och effektivt.  Detta är en av de autentiska 

situationer, som enligt intervjupersonernas åsikter och min litteraturundersökning är 

mest effektiv i tyskundervisningen. Med hjälp av datorn är det möjligt att t.ex. hitta 

information på Internet och på tyska träna grammatiken och även skapa kontakter med 

tysktalande ungdomar.  

Jag håller inte med intervjupersonernas påstående, att det är omöjligt att göra 

undervisningen varierande och ”rolig” i början.  Det kan vara är en av orsakerna till att 

eleverna hoppar av tyskan. En lärare ska tänka på, hur man kan stimulera elevernas 

motivation först och främst hos de elever som funderar på att avsluta sina studier i 

tyska, eftersom intresse eller positiv emotionell inställning är en av de viktigaste 

faktorerna som påverkar språkinlärningen. Även på nybörjarnivå kan man använda sig 

av rollspel, autentiska läromedel som film och dator samt integrera tyskan med andra 

ämnen. Detta kan i början motivera eleverna och skapa ett positivt inlärningsklimat i 

klassrummet och förhindra elever från att hoppa av tyskan. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till intervju 

 

1. Berätta om dig själv, t.ex. hur länge du varit lärare, vilka ämnen du undervisar och 

varför du valde dina ämnen och läraryrket.  

 

2. Vad tycker du om elevernas inställning till studier i tyska i jämförelse med andra 

språk?  

 

3. Har motivation till att läsa tyska förändrats under senaste åren? 

 

4 Varför väljer eleverna andra språk i stället för tyska?  

 

5. Vilka metoder och arbetssätt använder du för att intressera och motivera eleverna i 

ämnet tyska? Kan du nämna några exempel? 

 

6. Vilka undervisningshjälpmedel använder du (ex. böcker, film, stenciler, dator)? Hur 

och varför använder du dessa? 
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