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Abstract: Syftet med denna studie är att undersöka grundskolelevers inställning 

till en undervisning som sker uteslutande på målspråket i moderna språk. 

Undervisningen har utgått ifrån direktmetoden för att underlätta elevernas 

förståelse samt öka deras motivation och därför innehåller studien även en 

beskrivning och fördjupning av direktmetoden. Eleverna har efter tre veckors 

undervisning besvarat en enkät som är såväl kvantitativ som kvalitativ. 

Resultatet visar att eleverna har en positiv inställning till undervisningen och 

ser användandet av målspråket som någonting som gynnar deras inlärning och 

inte som ett hinder, men ändå använder inte språklärare målspråket i önskad 

omfattning. Inom moderna språk tillåts avhopp i allt högre omfattning, vilket 

Skolverket vill förhindra. Kan direktmetoden vara lösningen för en 

språkundervisning för alla?  
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1. Inledning 
 
 

Language learning is an art and not a science; to become proficient in an art is to 

acquire the capacity for doing something; to become proficient in a science is to 

acquire knowledge concerning something.  

                                                                                              Palmer, E. Harold (1921, s. 83) 

 
 

Jag har lärt mig tyska i Tyskland, portugisiska och spanska i Sydamerika och gemensamt för 

dessa mina erfarenheter är att det talade språket har funnits runt mig, och undervisningen, 

både i klassrummet och på gatan, har skett uteslutande på målspråket. Att öppna öronen och 

höra orden innan dem läses, att smaka på dem innan de kläs i bokstäver och att kunna ord 

utan att riktigt veta varför är för mig att lära, utan för den sakens skull att lära in. Det handlar 

om ett omedvetet lärande likt hur barnet lär sig prata genom att lyssna och härma. Men hur 

mycket plats för ett sådant omedvetet lärande får eleverna i den svenska skolans 

språkundervisning ta del av? Av vilken anledning begränsas användandet av målspråket i 

klassrummet? Att minska på elevernas språkliga intag av målspråket till förmån för elevernas 

känsla av trygghet i detta främmande språk kan tyckas motsägelsefullt men verkar vara precis 

det som sker i andraspråksundervisningen, trots att läroplaner kräver maximerad användning 

av målspråket.  

 

Undersökning har som mål att ta reda på om det är möjligt att maximera användandet av 

målspråket och samtidigt öka elevernas känsla av trygghet och motivation i det främmande 

språket. Direktmetoden är en metod för språkinlärning som fokuserar på det vardagliga 

språket, undervisning på uteslutande målspråket, tal innan skrift, direkt association utan att 

gå via första språket och är den metod som i denna undersökning ska testas i syfte att 

undersöka möjligheten att som lärare i moderna språk kunna maximera sitt användande av 

målspråket utan att ”tappa” eleverna.  

 

 

2. Bakgrund 
 
2.2 Begreppsdefinition 
 
Moderna språk- I Sverige får eleverna välja ett främmande språk utöver engelskan och 

dessa är följande: tyska, franska och spanska. Vissa kommuner erbjuder även andra språk 

som moderna språk, t.ex. ryska eller kinesiska. Eleverna har även möjlighet att välja sitt 

modersmål, svenska, svenska som andraspråk, engelska eller teckenspråk.  (Skolverket, 

Språkvalet i grundskolan, 2015) 

 
 
Målspråk- Det språk som studeras i språkundervisningen.  

 
 
Första språk- Det språk som i första hand talas i skolan och mellan eleverna. Detta begrepp 

har valts för att inte förväxla det med modersmålet, vilket skiljs åt mellan elever och mellan 

lärare. Första språket i Sverige är således svenska.  
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2.3 Moderna språk idag- hur är läget? 
 
På uppdrag från regeringen kartlade  Skolverket 2011 i Redovisning av regeringsuppdrag 

angående utveckling av språkvalen moderna språk och svenska/engelska läget för språkvalen 

moderna språk och svenska/engelska i syfte att hitta åtgärder som skulle få fler elever att 

välja ett andra främmande språk, i linje med EU-kommissionens målsättning att alla  

medborgare ska behärska minst två främmande språk. I kartläggningen framkommer att 65 

% av eleverna i årskurs 9 läser ett modernt språk och att andelen som läser kombinationen 

svenska/engelska eller svenska eller engelska är 30 %. Vidare bedömer Skolverket (2011) att 

av dessa 30 % finns många elever som skulle klara av att studera ett modern språk och att det 

saknas tydliga riktlinjer för hur och i vilken mån skolor får godkänna elevers bortval eller 

avhopp från moderna språk. Moderna språk är idag alltså inte fullständigt obligatoriskt och 

kan väljas bort, vilket utnyttjas av många elever.  

 
I Skolverkets kommentarmaterial till moderna språk (2017, s. 7-8) framkommer att ett av 

huvudsyftena med undervisning i moderna språk är att eleverna ska få tilltro till sin förmåga 

att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Denna önskan om tilltro baseras 

på vetskapen av att ett gott självförtroende utgör grunden för att våga delta i kommunikation 

på ett främmande språk (Skolverket, 2017).  I en undersökning av Ekblad, C. & Sanna, L. 

(2008) framkommer att lärare i moderna språk på en gymnasieskola begränsar sitt 

modersmålsanvändande under lektionstid till förmån för att eleverna ska känna sig trygga. 

Lärarna i moderna språk använder inte målspråket i den grad som de önskar eftersom de från 

omgivningen känner en press att hjälpa eleverna att känna sig trygga och inte ”köra över” 

dem. Frågan är om denna skapade trygghet verkligen hjälper eleverna att få tilltro till sin 

förmåga att använda språket.   

 

I Skolinspektionens rapport från 2010 framkommer att den kommunikativa förmåga som 

eleverna i moderna språk ska utveckla inte uppnås till önskad grad då eleverna inte ges 

tillräckliga möjligheter att varken uppfatta eller producera målspråket. Målspråket används 

generellt i för låg utsträckning. Vidare beskrivs de stora avhopp som drabbat moderna 

språken och de orsaker som legat till grunden för elevernas avhopp.  Dessa avhopp analyseras 

sällan i syfte att hitta orsaken därtill, för att således kunna behålla eleverna i undervisningen 

i moderna språk. Istället är det för lärare och rektorer en självklarhet att orsaken relateras till 

eleven och inte till undervisningen, och avhoppen ses som ett sätt för både lärare och elever 

att slippa undervisningen. Skolverket efterfrågar här anpassning i större utsträckning för att 

undvika avhoppen. Dessvärre ses avhoppen på de flesta skolor som någonting naturligt och 

hos vissa lärare tycks inställningen vara att språkundervisning inte är för alla elever 

(Skolinspektionen, 2010, s. 15). I ett pressmeddelande från Skolverket 2018 föreslås att 

möjligheten att välja bort moderna språk ska begränsas så att betydligt färre elever kan välja 

bort det. Språkundervisningen ska enligt Skolverket vara för alla 

Angående lärares användning av målspråket i klassrummet framkommer det i 

Skolinspektionens rapport att endast 3 av 40 lärare använde målspråket i särskilt hög grad 

(Skolinspektionen, 2010, s. 18). Orsaken till mindre användning av målspråket var att lärarna 

anpassade sig till gruppen, och att de ofta översattes direkt till svenska för att säkerställa 

elevernas förståelse och då ofta omedvetet går över mer och mer till svenska.  
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Det finns alltså både en önskan om att eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga att använda 

målspråket samtidigt som det finns en rädsla hos lärare att eleverna mister sin tilltro till sin 

egen förmåga om målspråket talas till övervägande del.  

Mot detta problem som utgångspunkt vill jag undersöka  hur elever upplever en undervisning 

som sker uteslutande på målspråket. För att underlätta elevernas förståelse för målspråket 

och för att öka deras motivation har jag valt att utgå från direktmetoden.  Denna metod 

beskrivs kortfattat i metoddelen, mer djupgående i teoridelen där den även jämförs med andra 

kända teorier kring språkinlärning. Målet med undersökningen är att ta reda på om det finns 

möjlighet att elevers motivation och känsla av trygghet i språket kan öka när undervisningen 

sker uteslutande på målspråket.  

 

2.4 Aktuell forskning 
 
Den tidigare forskning som varit aktuell för min undersökning är den som fokuserat på 

direktmetoden och undervisning bedriven på målspråket. Jag vill undersöka vad forskningen 

säger om vikten av talat målspråk och om det alltid leder till mer inlärning av språket och om 

det finns undersökningar som stödjer detta. Intressant för undersökningen är också att titta på 

lärares och elevers inställning till en sådan typ av undervisning.  

 

2.4.1 Att maximera målspråket ses som en självklarhet  
 

Två kanadensiska forskare, Turnbull & Arnett (2002),  ger i en litteratursammanställning 

Teachers use of the target and first language in second and foreign language classrooms,  en 

överblick över vad olika forskare säger kring användandet av målspråket i undervisning av 

ett främmande språk. Enligt Turnball & Arnett (2002, s. 204-208) är forskare överens om att 

språklig input är nödvändig för att lära sig ett andra språk, men frågan består i hur hög grad 

som är optimalt ur ett didaktiskt perspektiv. Vissa forskare påstår att en hög grad av input 

inte garanterar inlärning av språket, utan att kommunikation och egen produktion är 

nödvändig för tillägnandet av språket och andra ser första språket som en resurs, snarare än 

ett hinder, och något som bidrar till en snabbare och djupare förståelse för målspråket. Vidare 

påstås det av vissa forskare att användandet av målspråket har en stor inverkan på elevernas 

motivation då de direkt kan få användning för sina kunskaper,  t.ex att de behöver förstå 

instruktionerna.   

Den erkände lingvisten Vivian Cook är av åsikten (enligt Turnbull & Arnett, 2002, s. 418) 

att  lärare bör överväga att använda första språket i de situationer då priset för att använda 

målspråket är för högt; t.ex när det är för tidskrävande eller när det är för komplicerat att 

använda målspråket så att elevernas förståelse inte blir lidande. Lärare bör då använda första 

språket när de förklarar uppgifter, grammatik eller disciplinerar klassen. Eriksson & 

Jacobsson (Språk för livet, 2001, 54) menar på att målspråket bör talas i så hög grad som 

möjligt men betonar att det inte är någon “helig princip” utan mer en självklarhet att eleverna 

lär sig att förstå språket genom att höra det och att förståelsen underlättas genom att de knyts 

till konkreta händelser i klassrumsmiljö 

Enligt två andra forskare som skrivit en omfattande rapport om språklärares användning av 

målspråket och första språket (Littlewood & Yu, First language and target language in the 

forgein language classroom, 2009, s. 64-65) är den största anledningen till att maximera 

användandet av målspråket en självklarhet; att det är oftast den enda möjligheten för eleverna 

att exponeras för målspråket. Men Littlewood & Yu (2009, s. 65) betonar också att det även 
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finns förutom själva inlärningen ett annat syfte med att maximera användningen av 

målspråket: språket blir till ett kommunikativt medel. Förståelse och även egen produktion 

kan endast uppnås genom inlärning av målspråket. På så sätt bidrar en undervisning på 

målspråket till en positiv motivation hos eleverna.   

 

2.4.2 Spricka mellan teori och verklighet  
 

Turnbull & Arnett (2002, s. 212) belyser en spricka mellan vad läroplanerna säger om 

användandet av målspråket och det faktiska användandet i klassrummen. Läroplanerna vill 

optimera användandet av målspråket samtidigt som undersökningar har visat att målspråket 

inte alls används i den mån. Precis som Turnbull & Artnett betonar Littlewood & Yu att 

verkligheten inte speglar den andraspråksinlärning som läroplaner runt om i världen 

förespråkar. Istället varierar användandet av målspråket stort mellan olika lärare, oavsett 

vilket land de befinner sig i och dessa undersökningar redogör Littlewood & Yu för i sin 

undersökning.  

 

2.4.3 Användandet av första språket i klassrummet  
 

Det finns en stor spridning mellan graden av målspråk som talas i olika lärares klassrum och 

denna skillnad mellan olika lärare verkar av Littlewood &Yus undersökning att döma vara 

lika stor oberoende del av världen. I samtliga undersökningar som Littlewood & Yu lyfter 

fram skiljer det sig med runt 60 procentenheter gällande användandet av målspråket mellan 

lärare som deltar i samma undersökning och undervisar i samma språk. Littlewood & Yu 

undersöker i vilka situationer lärare har en tendens att byta till första språket och resultatet 

visar på liknande situationer som framkommer i Cooks och Turnbulls & Arnetts  

undersökningar; relationer till eleverna, klassrumsorganisation och för att spara tid genom att 

förklara på första språket (2009 s. 68). I samma undersökning (s. 72) lyfter de fram värdet i 

att medvetet använda första språket som metod för inlärning. Det handlar då främst om att 

stimulera intresse till målspråket genom att utgå från första språket och att belysa skillnader 

mellan första språket och målspråket för inlärning av språkliga strukturer i målspråket ska gå 

snabbare.  

 Turnbull & Arnett (2002, s. 210-211) belyser även olika undersökningar som gjorts för att 

framhäva lärares syn på användandet av första språket i undervisningen och där framkommer 

att majoriteten av lärarna föredrar att använda första språket i likande situationer som Cook 

framhäver, men de föredrar även att använda första språket i relationsskapandet med 

eleverna. Liksom Turnbull & Arnett ser även Littlewood & Yu (2009, s. 73) en stor risk att 

användandet av första språket leder till överanvändning om det tillåts användas. Att spara tid, 

undvika förvirring och upprätthålla kontakt med eleverna är de vanligaste anledningarna till 

att lärare byter till första språket och det gäller speciellt när lärare är trötta eller elever 

omotiverade. 

 

2.4.4 Lärarens roll  
 

För att besegra dessa hinder anser Littlewood & Yu att kommunikationsstrategier bör finnas 

med i lärares planering och de nämner direktmetoden som metod för att undvika första 

språket (2009, s.74) och istället kunna prata målspråket från start med hjälp av 
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kommunikationsstrategier. Littlewood & Yu (2009, s. 75) hänvisar till Mitchell (1988) som 

i sina klasrumsobservationer kunde urskilja ett mönster i att de lärare som lyckades 

upprätthålla normen att maximera användandet av målspråket i klassrummet var just de lärare 

som hade en bred repertoar av kommunikativa strategier i sin undervisning.  

Vidare påstår Eriksson & Jacobsson (2001, s. 56) att det blir betydligt mer talat målspråk i 

ett klassrum där läraren nästan bara talar målspråket. Hur mycket målspråk som talas i 

klassrummet kan också variera mycket beroende på lärarens inställning. Den lärare som 

lyckas få eleverna att använda målspråket mest är hon som lyckas skapa ett tryggt och avspänt 

klassrumsklimat där eleverna vågar göra fel. Därmed är det inte endast till vilken grad läraren 

använder målspråket som har betydelse, utan också på vilket sätt hon undervisar 

 

2.4.5 Undersökningar av språkundervisning på målspråket 
 

 I undersökningen Effect of direct teaching method on the academic achievment of high and 

low achievers in the subject of english at the secondary level gjord av Hussein m.fl i Pakistan 

(2010 s. 45-58) visar resultatet att direktmetoden  är mycket effektivare än den traditionella 

undervisningsmetoden. I ett experiment med en testgrupp som undervisades med 

direktmetoden och en kontrollgrupp som behållit den traditionella undervisningen blev 

resultatet tydligt. Eleverna som undervisats med direktmetoden utklassade eleverna som 

behållit den traditionella undervisningen. Den största skillnaden gick att uttyda mellan de 

“svagare”1 eleverna i de båda grupperna. Undersökningen visade att de ”svagare” eleverna 

med direktmetoden som undervisning behöll betydligt mer av det inlärda materialet. Det är 

enligt denna undersökning alltså de svaga eleverna som framför allt gynnas av en 

undervisning utifrån direktmetodens principer. Påpekas ska att det i undersökningen inte 

beskrivs hur den traditionella engelskundervisningen ser ut, men oavsett är resultatet ett 

faktum.  

I den omfattande undersökningen Value added´modern language teaching in the classroom: 

an investigation into how teachers use of classroom target language can aid 

pupils`communication skills (Christon, 2009) deltog fem skotska skolor i en undervisning i 

moderna språk uteslutande på målspråket och i intervjuer med eleverna framkommer att de 

inte såg lärarens användning av målspråket som ett hinder utan ställde sig positiva till 

undervisningen. I undersökningen kännetecknas lärarna som mycket erfarna och skapade alla 

en god atmosfär där eleverna kände sig trygga. De arbetade medveten med strategier för att 

underlätta förståelsen för eleverna och bibehålla deras intresse; de var intresserade av 

eleverna och ställde många frågor, arbetade med ämnen som utgick från elevernas intresse, 

upprepade fraser, anpassade språket till elevernas nivå. Lärarna skapade situationen där 

eleverna enkelt kunde svara på målspråket även om det bara var ja eller nej och de lät eleverna 

göra fel och gav dem chans att rätta sig själva.  

 

2.5 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på huruvida eleverna ser det som ett hinder att 

läraren talar uteslutande på målspråket. Jag ämnar även undersöka om eleverna anser att en 

                                                 
1 Benämns ”slowlearners” i undersökningen 
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undervisning endast på målspråket gynnar deras egna muntliga produktion och inlärning. 

Slutligen kommer jag att undersöka om det finns några skillnader i svaren beroende på ålder.  

Mina frågeställningar är följande: 

1. Ser eleverna undervisning på endast målspråk som ett hinder?  

2. Anser eleverna att undervisningen gynnar deras inlärning? Utvecklades deras 

förståelse och blev de tryggare i att förstå på målspråket och producera på 

målspråket? 

3. Finns det några skillnader i svaren årskurserna emellan?  

 

 

3. Metod  
 
Frågeställningar ska besvaras genom litteraturstudier av direktmetoden följt av tre veckors 

användning av metoden i undervisningen av moderna språk i fyra olika grupper i årskurserna 

6-9. För att utvärdera undervisningen efter de tre veckorna har eleverna fått besvara en enkät 

och på så sätt besvaras undersökningens frågeställningar. Undersökningen riktar sig till 

Skolverket, regeringen, politiker, rektorer och lärare, hos vilka Sveriges befolknings 

kunskaper i främmande är av intresse. Den riktar sig också till andra som är intresserade av 

direktmetoden och inlärning av moderna språk eller främmande språk.  

 

 

3.1 Enkät- kvantitativ och kvalitativ 
 

En kvantitativ undersökning skiljer sig ifrån en kvalitativ i det att den objektivt  mätbara 

datan står i fokus (Stukát, 2005, s. 31). Jag har valt en kvantitativ metod för min undersökning 

för att jag vill mäta hur stor del av eleverna som faktiskt anser att den prövande 

undervisningen är ett problem. Enligt Stukát (2005, s. 31) ska metoder som används inom 

det kvantitativa angreppssättet vara objektiva och mätbara och den metoden som valts för 

denna undersökning, en strukturerad enkät, är ett exempel på detta. Ett kvalitativt synsätt 

lämpar sig istället när området är relativt outforskat och metoden kan ge en bild av hur 

individer själva upplever och tolkar sin verklighet.  Syftet är att upptäcka fenomen som sen 

kan leda till inspiration för vidare kvantitativa studier (Stukát, 2005, s. 34). Då det i mina 

litteraturstudier har framkommit att det inte finns mycket forskning på elevers inställning till 

undervisning på målspråket i allmänhet och i direktmetoden i synnerhet har jag också valt att 

ha en del av undersökningen med ett kvalitativt synsätt. Stukát framhäver (2005, s. 34) att de 

två synsätten gärna kan förenas och komplettera varandra i en undersökning.  

Mitt val av metod föll på en enkätundersökning då det är en relevant metod om fler människor 

vill nås än vad som är möjligt med en intervju. Detta ökar möjligheterna att generalisera 

resultatet (Stukáts, 2005, s. 42). Jag har valt att ha med en kvalitativ öppen fråga i min enkät 

för att även kunna upptäcka fenomen som inte blir synliga i enkätsvaren.  

Fokus i undersökningen har legat på användandet av målspråket i undervisningen men för att 

lyckas nå framgång har jag låtit undervisningen utgå ifrån direktmetoden, som också främst 

förespråkar en undervisning uteslutande på målspråket. För att få förståelse för denna 

inlärningsmetod inom andraspråksundervisning i ett historiskt perspektiv och i en modern 

kontext har jag också valt att göra en textanalys av direktmetodens grundare Harold E. Palmer 
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verk The principles of language study. I boken förklaras och exemplifieras direktmetoden 

och dess principer. Denna teori beskrivs kortfattat som metod för min undervisning i detta 

kapitel men sammanfattas och jämförs sen med andra teorier i den historiska överblicken i 

syfte att undersöka vilka andra teorier som stödjer  undervisningen i denna undersökning. 

 

3.2 Undersökningsgrupp och genomförande 
 
Valet av undersökningsgrupp föll på mina egna elevgrupper i tyska och därmed kan påstås 

att jag använde mig av ett bekvämlighetsurval,  men denna undersökning hade samtidigt inte 

varit möjlig om jag haft ett annat urval.  Jag valde denna grupp för att jag själv skulle kunna 

ha möjlighet att ändra undervisningen under denna period. Undersökningsgruppen består av 

fyra undervisningsgrupper i årkurserna 6-9 på en medelstor kommunal högstadieskola i södra 

Sverige.  
 

Undersökningsgruppen uppdelad i årskurser  

Årkurs 6 27  (3) 
Årkurs 7 20  (3) 
Årkurs 8  17 
Årkurs 9   8  (4) 
Totalt   72  (10)  

Anm. Siffror i parantes anger bortfall som ej ingår i undersökningen.  

 

 
Undervisningsgrupperna fick under tre veckor ta del av en undervisning i ämnet tyska där 

jag endast talade tyska. De kunde däremot tala svenska och jag svarade på tyska, även om de 

uppmuntrades att också använda målspråket.  Jag talade om för eleverna två veckor tidigare 

att jag under tre veckor inte skulle säga ett enda ord på svenska så att de skulle vara 

förberedda på det. Jag läste in mig på direktmetoden och lät undervisningen påverkas av de 

allmänna principerna men också av de mer konkreta exemplen som nämns i The principles 

of language study (Palmer, E. Harold, 1921). Efter tre veckors undervisning lät jag eleverna 

besvara en enkät under lektionstid.  

 

3.2.1 Direktmetoden som undervisningsmetod 
 

Jag har valt att använda mig utav Palmers teori om andraspråksinlärning. Denna teori går ut 

på att flytta fokus från det skrivna språket till det talade, från ögon till öron och från ett 

formellt lärande till ett informellt lärande. Ett informellt lärande kan jämföras med ett 

omedvetet lärande (learn) som står i kontrast till ett medvetet lärande (study). Palmer menar 

att vi alla har en inneboende kapacitet att lära oss språk och att det inte krävs någon större 

intelligens. Alla barn, oavsett uppväxt och intelligens, lär sig att prata. Denna kapacitet av 

spontant lärande ligger sedan latent hos äldre personer och Palmer vill att den utnyttjas. 

Andraspråksinlärning bör således ske på samma grund som inlärningen av modersmålet; det 

talade språket före det skriftliga. 

De viktigaste punkterna i Palmers teori om andraspråksinlärning är följande:  

1. Det vardagliga, talade språket står i centrum 

2. Läsning sker på talets grund 
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3. Fokus på lyssnande, uttal och fonetik  

4. Direkt association utan referens till modersmålet 

5. Undervisningen sker uteslutande på målspråket 

6. Språkinlärning är en vaneformande process (learn istället för study) 

7. För förståelse används synonymer, parafraser, kroppsspråk och väl valda exempel 

8. Undervisningen utgår från elevernas närhet och intressen  

 

Palmers principer om andraspråksinlärning förklaras och exemplifieras mer ingående i 

resultatdelen.  

Utifrån denna teori byggdes undervisningen i min undersökning med fokus på att det var 

målspråket som skulle talas uteslutande. De övriga punkterna har delvis följt på naturligt då 

undervisning på målspråket kräver strategier som underlättar förståelsen och som håller 

intresset uppe, samtidigt som lyssnandet står i fokus. Undervisningen planerades medvetet 

utifrån Palmers teori. Varje lektion började med att prata och få eleverna att prata om deras 

närhet och intressen såsom sådant som finns och sker i klassrummet. Verb förklaras med 

hjälp av kroppsspråk, parafraser, och exempel, medan substantiv ritas eller pekas på. På så 

sätt sker en direkt association utan referens till modersmålet. Samma verb och företeelser i 

klassrummet återkom varje lektion och på så sätt bidrog detta till en vaneformande process 

hos eleverna.  

 I övrigt följde undervisningen texterna i boken men stor vikt lades där vid att lyssna på 

texten, och därefter tränade eleverna på att använda språket genom att svara på enkla frågor 

till texten och genom att spela dialoger. Fokus har under dessa tre veckor legat på det talade 

språket och att ett omedvetet lärande har gått före ett medvetet och därmed har grammatik 

och skriftliga övningar undvikits. Undervisningen största förändring är att den sker på 

målspråket och det är elevernas inställning till just detta som undersöks här. De övriga 

punkterna kan ses som metoder för att bedriva andraspråksinlärning på målspråket och 

metoder som underlättar elevernas förståelse.  

 

3.3  Enkätens utformning och struktur 
 
Enkäten kan delas upp i bakgrundskategorier för att hitta samband mellan informanternas 

svar och bakgrund (Stukát, 2015, s. 42). I följande undersökning har faktorer som kön, klass 

eller flerspråkighet inte tagits i beaktning och därför har heller ingen sådan information 

efterfrågats. I min undersökning är endast årskurs aktuellt och därför gjorde jag från början 

olika enkäter till de olika årskurserna. Enkäten består av ett strukturerat frågeformulär som 

innehåller frågor med fastställda svarsalternativ. Förutsättning för en sådan enkät är enligt 

Stukát (2015, s. 44) att man vet exakt vad man vill fråga efter och i utformandet av frågorna 

har jag utgått från frågeställningarna. Undersökningen ämnar ta reda på huruvida eleverna 

anser att de klarar av, lär sig av och uppskattar att ha undervisning på målspråket. Därför har 

jag valt frågor med endast två svarsalternativ; ja eller nej. Detta är även ett medvetet val för 

att underlätta klarheten i frågorna för eleverna. Enligt Johanessen och Tufte (2003, s. 148) är 

en viktig princip vid utformandet av ett frågeformulär att ställa så konkreta frågor som 

möjligt.  För denna enkät valdes sex frågor ut med motiveringen att dessa frågor räcker för 

att besvara frågeställningen och är tillräckligt inom ramen för denna undersökning 

(Johanessen och Tufte, 2003, s. 158). Dessutom är enkäten därmed anpassad så att eleverna 

ska ha tålamod att bruka allvar när de svarar på samtliga frågor. Enkäten avslutas med en 
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övrig kommentar med öppet svarsfält där eleverna uppmanades att skriva om det var något 

mer de ville få fram kring undervisningen.  

 

Frågorna utformade för enkäten är följande: 

 

1. Förstod du för det mesta vad du skulle göra? 

2. Var det jobbigt att jag pratade tyska hela tiden? 

3. Tycker du att du blev van vid att höra tyska och att det blev lättare med tiden? 

4. Blev det lättare att själv prata tyska när jag pratade tyska? 

5. Var lektionen roligare när det var på tyska? 

6. Skulle du vilja att undervisningen fortsätter på liknande sätt? 

Övrig kommentar 

 

 

 

3.4 Etiska överväganden 
 
Då undersökningen gjordes inom ramen för elevernas normala undervisning  (med 

utgångspunkt i Skolverkets styrdokument), med mig i egenskap som lärare och med en 

anonym enkät behöver ingen hänsyn tas till något etiskt övervägande.  

 

 
3.5 Validitet och reliabilitet  
 
Reliabiliteten kan översättas med mätnoggrannheten och beskriver hur tillförlitlig 

mätinstrumentet i undersökningen är (Stukát, 2005, s. 125). Reliabiliteten i 

enkätundersökningen kan anses relativt hög då enkäten består av tydliga frågor där eleverna 

endast kan välja mellan att svara ja eller nej. Stukát (2005, s. 44) menar på att det ibland kan 

vara relevant med att bara ge ett ja eller nej-alternativ men påpekar att det ofta ger ett alltför 

grovt mått. Med hänsyn till undersökningens syfte och frågeställningar, som även de är 

utformade på ett sätt så att de besvaras med ja eller nej, är det relevant att enkäten endast har 

ja eller nej-alternativ. De elever som inte riktigt vet och väger mellan de två alternativen hade 

i fall av annat utformande av svarsalternativen troligt valt ett mellanalternativ. Nu tvingas de 

istället att bestämma sig för om de tycker att undervisningen har varit positiv eller negativ 

för deras inlärning. Även om de inte vet exakt vad de tycker så väljer de då i en sådan situation 

att t.ex ge positiv respons till undervisningen istället för negativ. I ett sådant fall mäts inte 

direkt det som avses i frågeställningen och validiteten är inte lika hög (Stukát, 2005, s. 126) 

men å andra sidan besvarar det undervisningens övergripande syfte i oavsett: Är eleverna 

positiva till undervisning på uteslutande målspråket. Det kan emellertid ses som att det är 

elevernas motivation som mäts och inte vad de egentligen tror om undervisningens påverkan 

på deras inlärning.  

 

 

Enkäten kan även brista i tillförlitlighet då fem av sex frågor är positivt laddade. Om en fråga 

är positivt laddad finns det en tendens att respondenterna också svarar mer positivt 

(Johanessen och Tufte, 2003, s. 153).  

 

Enkätens värdeord det mesta och jobbigt kan verka vaga och skifta i betydelse hos olika 

individer, men då undersökningen handlar om elevernas subjektiva åsikter är orden valda så 
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att eleverna lätt ska kunna relatera och svara på frågorna.  Eleverna bör kunna komma fram 

till om de mestadels känt att de ”hänger med” eller är förvirrade. 

 

Enligt Stukáts (2005, s. 56)  är en undersökning som begränsas till att gälla en liten grupp 

ointressant ur ett kvantitativt synsätt. Ambitionen är att resultatet av undersökningen i en 

undersökningsgrupp bör vara generaliserbart till en större grupp och inte vara begränsat till 

en mindre grupp. Då urvalet i min undersökning är fyra olika klasser med ett mindre bortfall 

kan generaliserbarheten ses som hög (Stukát, s. 129). Hade samma undersökning gjorts med 

ytterligare liknande klasser hade resultatet möjligen blivit det samma. För att resultatet ska 

vara generaliserbart på alla klasser i Sverige krävs det att urvalet speglar resten av Sveriges 

klasser (Stukát, 2005, s. 58). Det som mäts till hög tillförlitlighet är vad just dessa 

elevgrupper på skolan anser om min undervisning med mig som lärare.  

 

  

 

4. Resultat och analys 
 
 
4.1 Direktmetoden mer djupgående 
 
Enligt direktmetoden (Palmer, 1921) ska ett främmande språk förstås direkt och inte via 

modersmålet; orden ska associera direkt till objekt, situation och rörelse utan att översättas 

till modersmålet först. Språk lärs direkt och det mest naturliga är via det talade språket. 

Palmers teori kring andraspråksinlärning grundas i inställningen att språk är någonting som 

alla lär sig och det bör inte krävas någon speciell intelligens för att tillägna sig. Palmer 

likställer inlärning av ett främmande språk med inlärningen av modersmålet och menar att 

människan har en inneboende kapacitet att spontant och omedvetet lära sig språk, likt hur 

barn tillägnar sig sitt modersmål. Men denna kapacitet har hos vuxna “glömts bort” och ligger 

istället latent, men redo att väckas. Palmer gör en tydlig distinktion på study och learning och 

således skiljer han på medvetet och omedvetet lärande. Han motsätter sig det medvetna 

lärandet (study) där det krävs en viss intelligens eller tänkande och framhäver istället det 

spontana lärandet som mer liknar sättet som modersmålet lärs in på. Alla metoder som kräver 

ögat är studerande metoder och medvetet lärande och därför bör de undvikas och istället ska 

fokus ligga på att öppna öronen och lyssna, vilket enligt Palmer bör vara en självklarhet:  

 
To learn, however, the written form of a language before having learnt how to assimilate 

the spoken form is unnatural and contrary to all our linguistic instincts; it is comparable 

to learning to cycle before having learnt to walk.                        

                                                                                          Palmer, E. Harold (1921, s 52) 

 

Någon som har lärt sig genom medvetna studier och genom ögat är ofta omedveten om 

språkets ljud och observerar det inte. Brist på träning i lyssnande gör så att eleven under 

inlärning av det främmande språket uppfinner egna ljud där det inte finns några och lär på så 

sätt in fel vanor där eleven litar på det ögat ser. Därför bör särskild vikt läggas på inlärningens 

första år,  då det sker mycket hos inläraren och många vanor befästes, för att undvika risken 

att pigin-språk utvecklas med dåliga inlärda vanor och sämre uttal. Palmer betonar att det är 

under inlärarens första stadier som mycket sker och det är då av särskild vikt att goda vanor 

och gott uttal lärs in:  
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It is during the first stage that we can secure habits of accuracy, that we can train the student to 

use his ears, that we can develop his capacities of natural and rapid assimilation, that we can 

foster his powers of observation. 

                                                                                 Palmer, E. Harold (1921, s. 69) 
 

Eleven bör också göras medveten om sin språkinlärning genom att få hjälp med hur den ska 

observera, lyssna och associera. Inlärs goda vanor redan under de första stadierna fortgår 

utvecklingen sen hos eleverna på egen hand.  Undervisningen kan alltså forma elevens vana 

att använda sin egen makt till att genom observation naturligt suga i sig det nya språket.  

 

Vidare är Palmer noga med att betona att andraspråksinlärning handlar om det vardagliga 

talade språket, det som likt modersmålet omedvetet lärs in i hemmet och på gatan, och inte 

de högre estetiska formerna av språk som medveten studeras på universitet.  

 
 

4.1.1 Hur undervisning bör utformas 
  

Generellt kring Palmers spåkinlärningsteori är att mycket fokus läggs på lyssnande och 

därmed bör undervisningen ske endast på målspråket och det är enligt Palmer (1921) viktigt 

att läraren behärskar det främmande språket väl och det krävs att läraren besitter en viss 

kunskap om fonetik. Nedan följer en sammanfattning av Palmers 9 principer för 

språkinlärning (1921) :  

 

1. Initial preparation: Palmer betonar vikten av att förbereda eleverna så tidigt som 

möjligt på att bli duktiga språkinlärare genom att träna eleverna medvetet att lära 

omedvetet. Språkinlärning är en konst (art) och inte en vetenskap (science) och därför 

eftersträvas görandet (doing) och inte kunskap (knoweledge). Eleverna bör tidigt bli 

vana vid att använda sina öron då lyssnandet på ett naturligt sätt kommer innan talet. 

För säkerställa elevernas förståelse för det talade språket ska innehållet ha med 

intresse och omgivning att göra. Ordförrådet bör till en början vara enkelt och 

begränsat och läraren ska ta hjälp av alla medlen som gynnar förståelse, t.ex miner 

och gester. För att öka förståelsen bör innehållet kretsa kring sådant som är konkret, 

nära och av elevernas intresse. Läraren bör tala naturligt och flytande om objekt och 

verb som finns i klassrummet och förtydliga genom att peka på objekt, visa verb 

genom charader och använda imperativ, som i början lärs in med hjälp av gester men 

som snart får eleverna att associera direkt från det främmande språket till en viss 

handling.  

 

2. Habit forming: Det är viktigt att eleverna tillägnar sig goda vanor i sin inlärning av 

ett främmande språk men dessa vanor bör på bästa sätt läras in omedvetet. Att 

medvetet leta efter den korrekta grammatiken i teorin tar för lång tid och kunskapen 

om reglerna blir med tiden diffusa. Förklaringar till språkets struktur skapar varken 

nya vanor eller leder till automatiserad användning och är därför slöseri med tid. Ett 

visst mekaniskt arbete krävs för att lära in dessa nya vanor men det behöver 

nödvändigtvis inte vara monotont utan upprepningar kan ske genom att skriva, uttala 

och höra.  

 

3. Accuracy:  Vanan att använda rätt inflexioner (böjningar) är en som måste förvärvas 

på så tidigt stadium som möjligt och så omedvetet som möjligt. Elevernas möjligheter 

att göra fel bör begränsas genom anpassning av nivå och uppgifter. För svåra 
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uppgifter tvingar eleverna att göra fel. Lika väl som att eleverna kan lära sig av sina 

misstag kan de lära sig sina misstag och alltså få dåliga vanor.  

 

4.  Gradation: Progressionen i innehållet bör passera från det kända till det okända 

genom enkla steg, vilka var och en tjänar som en förberedelse för nästa. Eleverna bör 

lära sig de användbara orden så att de kan bilda meningar. Palmer är skeptisk till 

pidginspråk som ett steg på vägen mot perfektion och menar att det kan bilda vanor 

istället, vilket då aldrig leder till perfektion. Allt nytt innehåll bör presenteras muntligt 

utan hänvisning till dess skriftliga form. En idealistisk assimilering av nya ord blir 

snarare stjälpt än hjälpt av att den skriftliga formen är närvarande.  

 

5.  Reception: Principen är “reception before production” och eleven bör ges riklig 

möjlighet att höra ljudet, ordet eller ordgruppen för att sen kunna producera det. 

Läraren bör hjälpa eleven att koncentrera sin uppmärksamhet på ljudsekvenserna, 

utan hänsyn till dess skriftliga form eller betydelse. Muntligt imiterande av ordens 

läte ska föregå läsning av ordet; kan en elev inte efterhärma ett ord kan hen heller inte 

läsa det. Körläsning och drillning rekommenderas när eleverna ska lära sig nya ord 

och fraser. Fokus bör ligga på korttidsminnet och inte direkt på långtidsminnet. 

Genom att härma läraren klingar fortfarande ljudet i hjärnan och det blir då lätt att 

reproducera. 

 

6.  Proportion: Palmer förespråkar varierade undervisningsformer så att det blir balans. 

Det viktigaste är att eleverna får en allsidig grund så att de kan möta målspråket ute i 

verkligheten och undervisningen bör anpassas utefter det, t.ex bör det fokuseras på 

allmänna ord som kan dyka upp i olika kontexter och inte på ämnesspecifika ord som 

växter och verktyg. Palmer förkastar också den koncentration som legat på stavning 

och menar att stavfel ibland kan välkomnas som tecknen på en sund tendens till 

korrekt fonetik. 

 

7. Concreteness: Det är viktigt att de exempel som används i undervisningen är väl 

valda och så konkreta som möjligt för eleverna. Palmer förespråkar direkt association, 

gester, synonymer, parafraser och väl valda kontexter och exempel så att det blir 

konkret och enkelt för eleverna att förstå och lära sig de nya orden och fraserna.  

 

8. Interest: Det är nödvändigt att undervisningen kretsar kring elevernas intresse och 

det gör också undervisningen levande. För att behålla elevernas intresse bör förvirring 

undvikas och istället bör eftersträvas att eleverna får en känsla av att de uppnår 

framsteg. Vidare kan viss konkurrens och spelliknande övningar upprätthålla 

elevernas intresse men även variation i undervisningen och rätt förhållande mellan 

lärare och av elev bidrar till elevernas intresse.  

 

9.  Order of progression: Redan från start bör uttal, intonation, oregelbundenheter samt 

flyt och hastighet i talet läras ut. Palmer framhäver att eleverna bör lära sig meningar 

direkt istället för enskilda ord; det inte svårare att lära sig en mening på sex ord än 

orden för sig. Sedan kan enkelt ord bytas ut och nya meningar uppstår.  
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4.1.2 Likheter i historisk kontext 
 

Historisk överblick av metoder för andraspråksinlärning och jämförelse med Palmers 

direktmetod 

Vilken metod som rått under en viss tidsperiod har berott på vilket syfte språkundervisningen 

har haft i samhället just då och Tornberg (2017, s. 31) menar att undervisning alltid sker i 

en  politisk eller social kontext och språkundervisningen har till och med tjänat som ett 

verktyg för att demokratisera skolan och utjämna klasskillnader genom att förändra 

undervisningen så att det ska passa alla elever (Tornberg, 2017, s 49).  

Sen 1970-talet finns en ökad medvetenhet om att det inte finns en undervisningsmetod i 

språkinlärning som har visat sig vara bättre än en annan. Istället, menar Tornberg (2017, s. 

31), råder idag en ”metodisk pluralism” där individen har ett eget ökat ansvar att själv välja 

ut vilken inlärningsmetod som passar just henne. Det finns en förståelse till att en individs 

bakgrund och personlighet har inverkan på dennes språkinlärning, samt att undervisning 

alltid sker i ett politiskt eller socialt sammanhang. 

Grammatik- och översättningsmetoden är den äldsta kända språkinlärningsmetoder för 

moderna språk och är anpassad efter de klassiska språkens undervisningspraktik (Tornberg, 

2017, s. 34). Främsta syftet var inte att kunna kommunicera på det främmande språket utan 

att tillägna sig de bildningsvärdena och de kulturarv som studier i moderna språk medförde. 

Metoden gick i stora drag ut på att på modersmålet studera språkets grammatik och regelverk 

samt översätta isolerade meningar. 

Direktmetoden är den term för den reformeringen i språkundervisningen som uppstod i 

mitten av 1800-talet där det levande och talande språket hamnade i fokus och grammatik och 

översättning blev därmed åsidosatt. Rörelsen uppmanade till en omorientering av 

språkdidaktiken och tonvikten lades på språkets läte. Tanken var att språkundervisningen 

skulle börja med det vardagliga talade språket och lärarens främsta syfte var att göra eleverna 

bekanta med språkets läten (Tornberg, 2017, s. 37). 

En av de första som försökte att på vetenskaplig grund utveckla ett program för 

språkinlärning var Harold E. Palmer. Han utvecklade en egen teori grundad i direktmetoden 

som fick en stor inverkan på 1962 års läroplan (Tornberg, 2017, s. 38). Palmer skapar en 

distinktion mellan medvetet och omedvetet lärande och beskriver fördelar och nackdelar med 

de båda metoderna. Enligt Palmer är fördelarna med omedvetet lärande framför allt att ingen 

hög intelligens erfordras av eleven och det råder en naturlighet i resultaten av den språkliga 

produktionen. Detta på bekostnad av utbildningsvärdet av mental gymnastik, konkreta 

framsteg och korrekthet som är det medvetna lärandets fördelar (Tornberg, 2017, s. 38). På 

så sätt kan antas att direktmetoden är en motpol till grammatik-och översättningsmetoden.  

Den audiolingvala metoden utvecklades efter andra världskriget då det uppstod ett akut behov 

av kunskaper i europeiska språk i USA då stora grupper amerikanska soldater skulle skickas 

på uppdrag i Europa och behövde tillräckliga kunskaper i språken för att klara sig muntligt. 

Ett språkprogram som på ett effektivt sätt lärde ut dessa kunskaper till den större massan 

erfordrades. Till skillnad från tidigare var det nu inte bara ”eliten” som skulle tillägna sig 

kunskaper i främmande språk och den muntliga färdigheten kom att hamna i fokus. Metoden 

har många likheter med direktmetoden och det fokuseras på omedvetet lärande, undervisning 

på målspråket, talat språk i centrum, imitation och att skapa språkliga vanor. Den 

audiolingvistiska metoden skiljer sig däremot från direktmetoden i att det var just helt färdiga 

fraser som skulle inläras och imiteras medan direktmetoden förespråkar att eleven själv 
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skapar egna meningar genom att byta ut ord i den inlärda meningen. Den audiolingvala 

metoden grundas på den behavioristiska lärandeteorin då språket skulle betingas in genom 

drillövningar direkt på målspråket (Colliander, 2008, s. 118).  

 

Ur den kognitiva lärandeteorin kring förstaspråksinlärning växte det i protest mot den 

behavioristiska lärandeteorin fram idéer kring människans inneboende 

språkinlärningsmekanism som en medfödd universell grammatik. I forskning kring det 

logiska problemet fastställdes att det språkliga inflödet, som i behavioristisk anda ligger till 

grund för all språkinlärning,  inte räcker för alla de ord och grammatik som ett barn besitter 

efter bara några år. Istället hävdades det att det hos människan finns en inneboende universell 

grammatik, LAD (Language Acquisition Device), där språkutvecklingen sker genom redan 

givna mönster. Så förklaras bland annat att barn kan själva skapa grammatiska former och 

uttryck som de aldrig hört tidigare. Dessa idéer applicerades även på andraspråksinlärningen 

och  därmed medverkar inläraren själv i sin språkutveckling genom att själv genom kognitiva 

processer skapa språket (Collinader, 2008, s. 130). Utvecklingen går via interrimspråk genom 

vanebildning mot ett korrekt språk och många forskare har uppmärksammat att vissa 

språkdrag alltid uppträder före andra och på så sätt finns det redan en given progression i 

andraspråksinlärning.  

 Även i direktmetoden spelar den kognitiva förmågan en viss roll då eleven genom 

vanebildning lär sig vissa mönster men byter själv ut orden så att nya meningar skapas. 

Däremot skapas, enligt Palmer, dessa vanor omedvetet utan att använda intellektet. Hade 

Palmer tagit del av senare forskning kring förstaspråksinlärning hade han möjligtvis hållit 

med om denna teori om den kognitiva processen vid språkinlärning, då grundidén i hans teori 

är just att andraspråksinlärning bör ske lika naturligt som inlärningen av 

modersmålet.  Denna användning av intellektet kan förstås som en omedveten kognitiv 

förmåga hos barnet att lära sig ett språk. Det är just denna förmåga, eller kraft, som Palmer 

vill återuppväcka hos andraspråksinlärare. Även frågan kring interimspråk måste beaktas 

med hänsyn till den tid och kontext Palmer verkade i och skrev i. Enligt direktmetoden ska 

interrimspråk, i form av pidgin,  starkt undvikas då det kan skapa dåliga invanda  vanor, men 

att även barnets språk i någon mån är ett interrimspråk finns inte med i beaktning.  

 

Kommunikativ kompetens är ett nyare begrepp som haft ytterst stor påverkan på 

undervisning i moderna språk i Sverige och beskriver talarens faktiska användning av språket 

i olika sociala situationer. Den kommunikativa kompetensen utgörs av socialt betingade 

användningsregler som existerar vid sidan av de grammatiska reglerna och som är 

nödvändiga för kommunikation. Det handlar om huruvida ett yttrande verkligen är möjligt, 

passande eller användbart och språkets funktion i ett kommunikativt sammanhang står i fokus 

(Tornberg, 2017). Enligt Eie Ericsson (1989) är syftet med den kommunikativa 

språkundervisningen att skapa autentiska situationer där eleverna får öva på att interagera 

och använda språket. Att det autentiska materialet och situationerna är relevanta för eleverna 

är nödvändigt för elevernas språkutveckling. I direktmetoden värdesätts autentiska 

situationer. Läraren ska från början prata på målspråket naturligt och genom autentiska 

situationer övar eleverna språket. 
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4.2 Enkätens resultat 
 
I följande avsnitt sammanfattas enkätresultaten utifrån frågeställningarna: ser eleverna 

undervisning på målspråket som ett hinder? Anser eleverna att undervisning på målspråket 

gynnar deras språkinlärning? Vill eleverna att undervisningen fortsätter på liknande sätt? 

Efter varje frågeställning presenteras en sammanställning av samtliga årskursers resultat och 

därefter resultaten från de olika årskurserna. I anslutning till de cirkeldiagram som 

presenterar det kvantitativa resultatet presenteras vissa utav elevernas kommentarer från den 

kvalitativa undersökningen. De kommentarer som ger en djupare förståelse till just den 

frågeställningen presenteras tillsammans med det resultatet.  

 

Sammanlagt har 72 elever svarat på enkäten.  

 

 

4.2.1 Ser eleverna undervisningen på målspråket som ett hinder? 
 

 

Sammanställning av alla klassers resultat. 

 

Fråga 1.                                                       Fråga 2 

 

 
Av alla informanter var det endast 2,8 % som ansåg att de för det mesta inte hängde med. 

Samtidigt tyckte nästan en fjärdedel att det var ”jobbigt”. Eleverna kunde alltså utan större 

problem hänga med i undervisningen och förstå vad som skulle göras men en knapp tredjedel 

anser ändå att det var ansträngande ”jobbigt” att endast tyska pratades. Detta kan tolkas som 

att eleverna har behövt anstränga sig för att förstå, och enligt resultatet av fråga 1 så lyckades 

de också förstå. 
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Årskurs 6  

 

Fråga 1.                                                       Fråga 2.  

 

I årskurs 6 anser 96, 3 % att de förstod för det mesta vad de skulle göra under lektionerna och 

såg därmed inte det som ett hinder att det endast talades tyska under lektionen. Däremot 

tyckte 33, 3 % att det var jobbigt att jag pratade tyska hela tiden. I jämförelse med det 

sammanställda resultatet tyckte fler elever i årkurs 6 att det var ”jobbigt” att höra tyska hela 

tiden men på fråga 1 skiljde sig resultatet knappt någonting. 

I elevernas kommentarer kan utläsas att det finns en medvetenhet och acceptans hos eleverna, 

att de inte förstår allting men att det inte ses som ett större hinder. Att eleverna beskriver hur 

de har försökt att förstå, att det var svårt att förstå och hur de ibland blev förvirrade kan förstås 

som att de tvingades att anstränga sig mer i sitt lyssnande. Detta kan vara förklaringen till 

varför en tredjedel ansåg att det var ”jobbigt” att jag som lärare endast pratade tyska. 

 

Ibland fattade man ingenting men oftast förstod jag. 
 
ibland blev det lite svårt att fatta men enligt mig är det bara lärorikt 
  
Ibland var det svårt att förstå men då kinden man försöka förstå sammanhanget. 
Jag förstod inte det mesta det som sas så ibland blev det väldigt förvirrande.Jag gillade det bättre 
när hon/du pratade mest svenska men ändå kanske en del tyska. 
  
  

Årskurs 7 

 

Fråga 1.                                                         Fråga 2.  

 
 

I årskurs 7 anser 100 % av eleverna att de för det mesta förstår vad de ska göra och endast 

15, 8 % att det var jobbigt att jag pratade tyska.  
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Jag menar att det var inte enklare efter tiden. Jag tyckte det var ganska enkelt hela tiden. Man blev 
mer van vid att du pratade dock, jag förväntade mig inte att jag skulle förstå vartenda ord kanske. 
Det viktigaste är att jag förstod helheten, vilket jag gjorde. 

  
 

Årskurs 8  

 

Fråga 1.                                                            Fråga 2.  

 

 
 

 

Även i årkurs 8 anser samtliga tillfrågade elever att de för det mesta förstod vad de skulle 

göra. 17, 6 % av eleverna tyckte att det var jobbigt att jag pratade tyska hela tiden. Ur 

kommentarerna går det att urskilja en antydan till att vissa elever har en ambivalent åsikt om 

undervisningen; å ena sidan tycker de att det är bra men å andra sidan tycker de att det är 

ansträngande.  

  
Jag tyckte att de var bra att du prata tyska men ibland blev det lite svårt att förstå 
 
Tycker det blir lite oklart när det är bara på tyska, men annars var det helt ok 
  
Jag tyckte det blev lättare efter tid men jag tyckte det fortfarande var jobbigt och ibland lite svårt att 
förstå. Dessutom så blev lektionerna inte precis roligare. 
  

  

Årskurs 9  

  
Fråga 1.                                                              Fråga 2.  

 
 
 

I årkurs 9 ansåg 12, 5 % av eleverna att det för det mesta inte gick att förstå instruktioner och 

samma procentenhet tyckte också att det var jobbigt att ha undervisning på tyska. Av 12 
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elever var bortfallet här 4 vilket innebär att det är endast en elev som står för procentenheten 

12,5.  

 

  

4.2.2 Anser eleverna att undervisning på målspråket gynnar deras språkinlärning? 

 

Sammanställning av samtliga klassers resultat  

Fråga 3.                                                           Fråga 4.  

 

 

95, 7 % tyckte att det blev lättare med tiden att höra tyska och 62 % tyckte också att det blev 

lättare att själv prata tyska när jag pratade tyska. Majoriteten anser alltså att deras egen 

inlärning har gynnats av undervisningen, både gällande förståelse av målspråket och muntlig 

produktion.  

 

Årskurs 6  

Fråga 3                                                               Fråga 4. 

 

 

96,3 % ansåg att det de blev vana vid att höra tyska och att det blev lättare att förstå med 

tiden och 67,3 % tyckte även att det var lättare att själv prata tyska när jag som lärare pratade 

tyska. Här kan slutsatsen dras att en stor del av eleverna anser att denna typ av undervisning 

gynnar deras språkinlärning både gällande förståelse som produktion. I kommentarerna går 

att utläsa på vilka sätt eleverna anser att undervisningen gynnar deras språkinlärning.  
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Även här vittnar elevernas kommentarer om en viss medvetenhet gällande språkinlärning. 

De beskriver strategier som charader, vikten av att lära sig vardagsspråk, vikten av att kunna 

använda ett ord och inte bara översättningen samt hur man ”snappar upp” ord och på så sätt 

lär sig ett språk. Eleverna framhäver här flera utav Palmers (1921) kommunikationsstrategier 

samt synliggör deras egen medvetenhet kring ett omedvetet lärande.  

  

Det var jätte bra man lärde tyska snabbare för att det var ungefär så jag lärde mig svenska. 

Jag tyckte det blev roligare och man fick lära sig att prata mer vardags språk, jag vill att du fortsätter 
med att bara prata tyska. 

Var lite svårt i början men blev lättare när du visade med scharader vad vi skulle göra. Då blev det 
lättare 

Man föstår hur man ska använda orden och inte bara vad de betyder 

Det var roligare lektioner och man snappade upp lite saker när du pratade tyska 

 

Årskurs 7 

 

Fråga 3.                                                        Fråga 4.  

 

 

I årkurs 7 ansåg 88,9 % att de blev vana vid att förstå tyska och att det blev lättare med tiden 

och 52,6 % tyckte att det blev lättare att själv prata tyska under denna undervisningsform. En 

stor del av gruppen anser alltså att undervisningsformen har gynnat deras förståelse för tyskan 

medan drygt hälften anser att den också varit givande för deras muntliga produktion. I 

elevernas kommentarer finns exempel på hur eleverna tycker att undervisningen har gynnat 

deras inlärning; uttal och förståelse.  

 

Det fick en att enklare förstå tyska och vänja sig lite vid det 

Jag tycker det har varit roligt att du pratar på tyska under lektionerna och jag tycker det hjälper för 
att få ett bra tyska uttal. 

Det är bra att man pratar tyska för då kan eleverna lära sig mer. Så det var bra att få höra tyska för 
man lär sig också 
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Årskurs 8  

Fråga 3.                                                               Fråga 4.  

 

I årkurs 8 anser hela 100 % att de blev vana vid att förstå tyska och att det blev lättare med 

tiden. 70,6 % tyckte också att det blev lättare att själv tala tyska när undervisningen skedde 

på tyska. Kommentarerna vittnar om elevernas medvetenhet och förvåning om framsteg och 

deras egen förmåga att förstå.  

 
Jag tycker att det är bra att lektionerna är på tyska för att man lär sig mycket 
 
Jag tycker att detta var mycket bättre för att då fick vi höra hu man pratar tyska 
  
Jag insåg hur mycket tyska jag faktiskt förstod vilket gjorde undervisningen roligare då jag insett att 
jag har gjort framgång inom språket 
  
Det kändes bra när du pratade tyska. Det var kul att se att man själv kunde förstå tyska när det 
talades flytande. Hörövningarna blev också lättare! 

 

Årkurs 9  

Fråga 3.                                                         Fråga 4.  

 

 

 

I årkurs 9 ansåg 100 % av eleverna att det blev lättare med tiden att förstå tyska. Även de 

12,5 % som såg tyskan som ett hinder i sin förståelse av instruktioner var medvetna om vanan 

gjorde det lättare att förstå. Samtliga elever ansåg alltså att den nya undervisningen gynnade 

deras förmåga att förstå talad tyska. Dock ansåg endast 50 % av eleverna att det blev lättare 

att själv tala tyska när undervisningen var på tyska.  
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I kommentarerna framkommer att flera elever är medvetna om att det stora språkliga inflödet 

under den tre veckors långa perioden hjälper dem att komma in i det främmande språket.  

 
Man kommer mer in i ”tyska tänkandet” vilket är bra 
 
Man kommer mer in i språket bär det är det enda man hör på lektionen. 
  
Jag kände att jag började tänka på tyska och det kändes mer naturligt 
 
 

4.2.3. Vill eleverna att undervisningen fortsätter på liknande sätt? 
 

Sammanställning av samtliga klassers resultat 

 

Fråga 5.                                                    Fråga 6.  

 

 
 

72, 9 % vill att undervisningen fortsätter på liknande sätt samtidigt som en mindre andel (52,1 

%) menade på att undervisningen var roligare. Detta kan tolkas som att många elever 

värdesätter nyttan med denna form av undevisningen framför nöjet.  

 

Årskurs 6 

 

Fråga 5.                                                             Fråga 6.  

 
 

 

Även om endast 59,3 % av eleverna ansåg att lektionerna var roligare när de var enbart på 

målspråket ansåg ändå 81,1 % att lektionerna skulle fortsätta på liknande sätt. Resultatet 

liknar sammanställningen av samtliga klassers resultat men eleverna i årskurs 6 är lite mer 

positiva till att undervisningen fortsätter på liknande sätt, även om procentenheten som inte 
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ansåg att lektionerna var roligare är lägre.  I kommentarerna går att utläsa att elever som har 

en mer negativ inställning till den nya undervisningsformen, ändå påpekar nyttan med den.  

 
Du får gärna forstätta ha lektioner på tyska men förklara sedan på svenska till de som inte fattar 
Jag tycker inte att lektionen ska vara helt på Tyska, men oftast. 
 
Jag tycker att det var bra för att man lärde sig och prata tyska men inte bra för att man förstår inte 
ibland 
 
Jag gillade det lite ibland när du bara pratade tyska men ibland förstod jag inte, lektionerna var inte 
så jätte mycket roligare men ibland var de det 

 
Årskurs 7  

 

Fråga 5.                                                        Fråga 6.  

 

I årskurs 7 tyckte endast 31, 6 % att lektionerna var roligare när det bara var på tyska men 

ändå tyckte 55,6 % att lektionerna skulle fortsätta på liknande sätt.  

Av elevernas kommentarer att döma är elevernas allmänna inställning till användandet av 

målspråket under lektionen positiv men vissa påpekar att de ibland vill ha svar på svenska.  

 
Kan prata mer tyska men om man frågar frågor vill man ha svar på svenska 
 
Det var bra när du pratade tyska men ibland så förstod man inte och då borde du säga ordet på 
svenska 
 
Jag tycker att det var bra att du pratade tyska under 3 veckor, eftersom man lärde sig fraser som 
man använder vardagligen. Det var dock lite svårare att förstå, så för mig spelar det egentligen 
ingen roll om du fortsätter att prata tyska eller återgår till svenska. 
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Årskurs 8  

Fråga 5.                                                           Fråga 6.  

 

I årkurs 8 tyckte 58, 8 % att lektionerna blev roligare när jag pratade tyska och 76,5 % av 

eleverna ansåg att undervisningen skulle fortsätta på liknande sätt.  

Elevernas allmänna uppfattning till undervisningen är positiv men ur kommentarerna går 

att utläsa det som eleverna tyckte var negativt; att det tar längre tid vid genomgångar och 

ordförklaringar.  

 
Jag tyckte att det var ganska smart att du pratade tyska på lektionerna. Men nackdelen är att om 
man inte förstod ordet vill man ju bara få det svenska ordet så snabbt som möjligt så man kan lära 
sig det istället för att förklara ordet på tyska dom gör det lite mer komplicerat för mig att tillslut 
greppa ordet 

Jag tyckte att det var jätte lätta att förstå men det var lite drygt när andra i klassen inte förstod vad 
du sa och det tog lite lång tid.  

 

 

Årkurs 9  

Fråga 5.                                                          Fråga 6.  

 

 

62,5 % av eleverna i årkurs 9 tyckte att lektionerna blev roligare när jag endast talade tyska 

och 75 % tyckte att undervisningen skulle fortsätta på liknande sätt. Detta kan tolkas som att 

vissa elever var medvetna om att undervisningen var bra för deras inlärning trots att det inte 

var roligare. 
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5. Diskussion och slutsats 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka elevperspektivet på en undervisning i 

moderna språk där användandet av målspråket maximeras. Forskare och lärare, såväl 

nationellt och internationellt, är överens om att målspråket bör användas i så stor utsträckning 

som möjligt  (Turnbull & Arnett, 2002, Skolinspektionen, 2010, Ericsson & Jacobsson 1989) 

och likaså förespråkar läroplanerna. Likväl vittnar undersökningar världen över om att lärare 

inte använder målspråket i den omfattning som teorin förespråka (Turnbull & Arnett 2002, 

Littlewood & Yu, 2009, Skolinspektionen, 2010). Den huvudsakliga anledningen därtill är 

att lärare begränsar sitt användande av målspråket för att underlätta förståelsen vid 

instruktioner, förklaringar och klassrumsorganisering.  

 

Resultatet i min undersökning visar att eleverna inte ser användandet av målspråket som ett 

hinder. Nästan samtliga informanter menar att de för det mesta förstod vad de skulle göra och 

ser alltså inte användandet av målspråket som ett större hinder. Tvärtom verkar de ställa sig  

positiva  till denna typ av undervisning och det finns bland eleverna,  precis som bland lärare 

och forskare i allmänhet, en självklarhet i att användandet av målspråket bör maximeras för 

att gynna deras språkinlärning. Vidare ansåg eleverna att det blev lättare med tiden att förstå 

målspråket och över hälften menade också på att det var lättare att själv prata på målspråket 

när jag som lärare uteslutande gjorde det. Däremot var det många som tyckte att det var 

”jobbigt” och att undervisningen inte blev direkt roligare, men trots detta ville nästan tre 

fjärdelar att undervisningen skulle fortsätta på liknande sätt.  Språkinlärning är enligt Palmer 

(1921) en vaneformande process och med hjälp av de olika principerna bör förvirring 

undvikas och hos eleverna bör eftersträvas en känsla av utveckling och framsteg.  

 

I elevernas kommentarer framkommer positiv respons  på flera av Palmers metoder för 

språkinlärning; vardagsspråk i centrum, användandet av kommunikationsstrategier för att 

underlätta förståelsen, omedvetet lärande genom att ”snappa upp” och skapa en vana att 

lyssna. Precis som Palmer (1921) förespråkar, vittnar många av kommentarer om att eleverna 

har blivit medvetna om sitt omedvetna lärande och det går att utläsa en viss entusiasm kring 

denna erfarenhet, vilket förmodligen också bidragit till elevernas motivation. En 

undervisning med en maximerad användning av målspråket har en positiv inverkan på 

elevernas motivation (Turnbull & Arnett, 2002, Littlewood & Yu 2009) och detta bekräftar 

även denna studie. På detta sätt blir eleverna medvetna om och tränas i hur de blir duktiga 

språkinlärare, och det är viktigt att detta sker så tidigt som möjligt, menar Palmer (2021).  

 

Resultatet visar på att eleverna med denna undervisningsmetod känner att de förstår, 

utvecklas och inser sina egna framsteg. Detta skapar såklart en trygghet hos eleven i språket, 

samt en tilltro till sin egen förmåga att använda språket, vilket enligt Skolverket (2017) är ett 

av huvudsyftena med undervisning i moderna språk. Detta resultat står därmed i direkt 

kontrast till Ekblad & Sannas undersökning (2008). Undersökning där resultatet visade att 

lärare inom moderna språk minskade användandet av målspråket till förmån för elevernas 

känslor av trygghet.  

 

Resultatet från de olika årskurserna skiljer sig knappast åt och därmed är min slutsats i 

frågeställningen gällande skillnader klasserna emellan att användandet av målspråket inte 

behöver begränsas beroende på gruppens nivå, vilket är ett antagande som finns bland 

svenska lärare i moderna språk (Ekblad & Sanna, 2008) 
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Visserligen förespråkar vissa forskare, däribland Cook, en viss användning av första språket 

i syfte att bidra till en snabbare förståelse, undvika förvirring hos eleverna och upprätthålla 

ordning i klassrummet. Första språket har emellertid en tendens att överanvändas om det 

tillåts användas (Turnbull & Arnett, 2002, Littlewood & Yu, 2009) och det verkar vara precis 

det som händer i andraspråksklassrum världen över idag. Resultatet vittnar även det om att 

en del av eleverna (25%) inte vill att undervisningen ska fortsätta vara endast på målspråket 

och i kommentarer går att utläsa att de ibland vill få förklaringar på svenska av till viss del 

samma anledningar; snabbare och tydligare förståelse. Hur ska lärare undvika att hamna i 

den gropen där de börjar överanvända första språket? Även om de inte vill det, så verkar de 

trots det ha en tendens att gå över alldeles för mycket till första språket oavsett vad 

styrdokumenten säger. En möjlighet att upprätthålla en hög grad av målspråksanvändande 

och samtidigt bibehålla viss undervisning på första språket är att införa perioder då första 

språket absolut inte får talas, likt hur undervisningen i denna undersökning fungerat.  

 

Att behärska kommunikationsstrategier spelar en central roll för att som lärare lyckas med 

en undervisning på målspråket (Littlewood & Yu, 2009, Mitchell, 1988, Christon, Palmer 

1921) och det har även i denna undersökning haft en stor betydelse då den skett inom  

direktmetodens principer. Undersökningens resultat liknar det som framkom i Christons 

undersökning; eleverna såg inget större hinder med undervisningen och hade en positiv 

attityd till den i allmänhet, men gällande deras egen inlärning i synnerhet. Kanske bör 

direktmetoden ha en tydligare inverkan på hur undervisning i moderna språk utformas. 

Dessutom är direktmetodens principer varken något nytt eller något gammalt utan i kontrast 

till grammatik-och översättningsmetoden har den mycket gemensamt med efterkommande 

metoder inom språkdidaktik. De mest framträdande gemensamma dragen är att det finns en 

naturlighet hos människan att lära sig ett andra språk, precis som hon lär sig ett första, och 

ingen högre intelligens ska erfordras. Liksom hur första språket lärs är det viktigt med 

språkligt inflöde och träning i autentiska situationer. Hussein, Ishtiaq m.fl (2010) bevisade i 

sin undersökning att eleverna som undervisas med direktmetoden utklassade gruppen som 

hade kvar den traditionella undervisningen och mest intressant här är att den största 

skillnaden gick att hitta bland de ”svagare” eleverna. Skolverket (2018) säger att moderna 

språk ska vara för alla, men i verklighetens svenska skola anses inte moderna språk vara för 

alla elever och avhoppen välkomnas av lärare och elever, samtidigt som de ökar oerhört 

(Skolinspektionen, 2010). Kanske är direktmetoden svaret på den anpassning som Skolverket 

(2018) nu efterfrågar för att lyckas skapa en språkundervisning för alla.  

 

 

 

5.1 Förslag på vidare forskning 
 

Undersökningen synliggör endast elevernas inställning och syn på en undervisning där 

läraren pratar uteslutande på målspråket, och inte vad de faktiskt lär sig av en sådan 

undervisning. För vidare forskning hade det varit intressant med ett experiment där de 

faktiska kunskaperna mäts. Skulle undersökningar visa ett liknande resultat som Hussein, 

Ishtiaq m.fl (2010) undersökning i Pakistan; att det faktiskt är de ”svaga” (eller kanske de 

omotiverade?) eleverna som bäst gynnas av en undervisning på målspråket med 

direktmetoden, finns det ingen anledning att inte anamma denna undervisningsmetod i den 

svenska skolan för att minska avhoppen och öka motivationen inom moderna språk.  
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