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Abstrakt 
Denna studie baserar sig på det faktum att Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) 

slår fast att skolan i allmänhet och de utbildade lärarna i synnerhet ska arbeta för att alla 

elever ska stimuleras till att utifrån sina förutsättningar och behov få vidareutvecklas i sitt 

lärande. I detta arbete spelar elevers motivation en avgörande roll. Syftet med studien består i 

att beskriva lärare och elevers motivation vad gäller grammatik och grammatikundervisning i 

tyska samt att ge en förståelse för relationer däremellan. Studien innefattar både en enkät-

undersökning, som besvarats av elever vid en gymnasieskola i en kommun i Norrbotten, och 

en kvalitativ undersökning, där fyra gymnasielärare i tyska tillfrågats. Lärarenkäten har utförts 

och analyserats med hjälp av metoden self report. Resultatet av studien visar att det föreligger 

stora skillnader mellan de tillfrågade eleverna och lärarnas syn på grammatik och att intresset 

för ämnet är betydligt lägre hos elevgrupperna. Faktorer som framstår som viktiga för motiva-

tionen är känslan av en praktisk användning av de förvärvade kunskaperna, upplevelsen av 

progression och framgång i det egna lärandet och positiva förväntningar från pedagogernas 

sida. Här upplevs stora brister. Avgörande för diskrepansen tycks vara att eleverna ej känner 

till målen för undervisningen, att grammatikkunskaper upplevs som sekundära i förhållande 

till exempelvis ett gott ordförråd, att undervisningen upplevs som omodern och enformig samt 

att eleverna ej känner sig delaktiga i undervisningens innehåll och utformning. 

 

Nyckelord:  Tyskundervisning, grammatik, motivation, undervisningsmetod, framgång, 

förväntningar 
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1. INLEDNING 

1.1 Beskrivning av problemområde 

I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom ramen för mina studier till 

gymnasielärare i tyska och svenska har jag många gånger lagt märke till ett något paradoxalt 

tillstånd vad gäller elevers inställning till grammatikundervisningen i förhållande till den 

undervisande lärarens. Lärare i moderna språk i allmänhet, och kanske i tyska språket i 

synnerhet, uppvisar ofta ett stort intresse, för att inte säga en brinnande fascination, för gram-

matik och grammatiska system. Många ser grammatiken som en stor möjlighet till vidareut-

veckling, en sorts stege mot nya höjder i språkanvändandet, och talar med stor entusiasm och 

begeistring om grammatikmomenten i undervisningen.  

 

Samtidigt framförs ofta pedagogens engagemang och inlevelse i sitt ämne som en betydande 

faktor för möjligheten till att motivera och stimulera elevgruppen till ett lustfyllt lärande.  

Lennart Sjöberg framhäver detta som en av de mest grundläggande och mest betydande 

faktorerna för att motivera elever och studenter till primär och fortsatt inlärning: ”Lärarens 

eget intresse för ämnet betyder mycket för förmågan att skapa intresse hos eleverna, bl a 

därför att en lärare med genuint ämnesintresse lär sig själv mera och därmed har mer att lära 

ut” (Sjöberg, 1997:36).  Frågar man däremot eleverna själva vad de tycker om grammatiken 

på grund- och gymnasieskolan, skulle det stora flertalet, enligt vad jag i min lärarroll fått 

erfara, framföra åsikten att det antingen är svårt eller tråkigt, eller både och. Det är så att säga 

något man ”måste” igenom, men ingen tycks riktigt veta varför, och det är inte heller särskilt 

roligt. Hur kommer det sig då att pedagogerna så brutalt verkar misslyckas med att förmedla 

sin fascination för de grammatiska systemen och att motivera eleverna till att se fördelarna 

med goda grammatikkunskaper? Ligger orsaken i en bristande kommunikation dem emellan? 

Sätter arbetsformerna i grammatikundervisningen kanske käppar i hjulet? Varifrån kommer 

denna inställning hos många elever att grammatiken verkar ha något inneboende tråkigt i sig? 

 

Att motivera elever till att vilja lära och vidareutvecklas ser jag som en betydande del av mitt 

uppdrag som blivande gymnasielärare. Därför ser jag ämnet elevers motivation till tysk 

skolgrammatik inte bara som angeläget för forskningen, då detta är ett problemområde som så 

vitt jag i skrivandets stund vet ej har beforskats tidigare, utan även för min framtida profes-

sion, då det utgör en stor del av mitt kommande yrkesliv. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån det ovan skildrade problemområdet består mitt syfte i att beskriva lärare och elevers 

motivation vad gäller grammatik och grammatikundervisning i tyska samt att ge en förståelse 

för relationer däremellan. 

 

Följande delfrågor har utifrån ovan nämnda syften och problemställningar varit utgångspunkt-

er för mitt empiriska arbete: 

 

 Hur ser elever och lärare på grammatik och grammatikundervisning?  

 Vilka förväntningar har läraren på elevernas inställning till grammatik?  

 Hur ser eleverna på lärarens betydelse för den egna motivationen? 

 Hur påverkar lärarens val av metod och arbetsmaterial eventuellt elevens inställning 

till grammatikundervisningen?  
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 Hur ser eleverna på möjligheten att påverka utbildningen, dvs. den egna delaktig-

heten? 

 Viken betydelse har elevernas skolframgångar för inställningen till undervisningen?  

 Vilka konsekvenser får det samlade resultatet av dessa frågeställningar i förlängningen 

för elevens lärande? 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

Efter denna inledande beskrivning av det för studien avgränsade problemområdet samt fram-

ställningen av arbetets syfte och huvudsakliga frågeställningar följer nu en skildring av den 

tidigare forskning, som kommer att ligga till grund för genomförandet av den därpå följande 

undersökningen. Detta avsnitt kan delas in i två delar – ett rörande vetenskaplig forskning om 

motivation och ett, som behandlar forskningens olika rön gällande grammatik. Motivations-

forskningen behandlas såväl utifrån ett historiskt synsätt, där tidigare perspektiv som behav-

iorism, kognitivism och konstruktivism tas upp, som utifrån dagens syn på betydande faktorer 

för elevers motivation. Avsnittet om grammatik tar upp forskningens syn på inre och yttre 

grammatiska system, grammatikundervisningens utveckling ur ett historiskt perspektiv samt 

olika undervisningsmetoder för grammatiken. Inom ramen för bakgrunden behandlas slutligen 

även motivationens roll i dagens centrala styrdokument. 

2.1 Motivation 

2.1.1 Definitioner och motivationens förhållande till lärande 

Begreppet motivation kommer ursprungligen från det latinska verbet movere (att orsaka 

rörelse). Denna föreställning om att motivationen anknyter till något slags rörelse kan kopplas 

till vardagliga och allmängiltiga tankar om att motivation är något, som sätter fart på oss, 

håller oss igång och får oss att slutföra påbörjade uppgifter (Schunk, Pintrich & Meece, 

2008:4). De vetenskapliga försöken till att definiera begreppet är otaliga, nästintill oöverblick-

bara, och hur forskare väljer att definiera begreppet har i stor utsträckning med deras veten-

skapsteoretiska utgångspunkt och tradition att göra (Imsen, 2000:274; Jakobsson, 2000:41).  

 

Vissa tidiga motivationsforskare fyllde begreppet med innehåll som vilja och instinkt. Senare, 

behavioristiskt anlagda forskare ansåg å sin sida att motivationen kunde likställas med en 

reaktion eller respons, som kunde härledas till yttre stimuli (Imsen, 2000:30ff.), medan andra 

teoretiker med ett mer kognitivistiskt baserat perspektiv menade att motivationen främst hade 

med inre element, såsom tankar, känslor och individuella övertygelser, att göra (Schunk et al., 

2008:4; Imsen, 2000:37ff.). Sjöberg (1997:7) beskrev begreppet motivation som ”ett ord som 

betecknar psykologiska drivkrafter av allehande slag” och pekade på skilda uppfattningar 

inom forskningen om vad som driver eller motiverar oss människor, där både fysiska krafter, 

som hunger eller törst, och psykologiska sådana, exempelvis vilja till makt, behovet att 

prestera eller sociala relationer, omväxlande stod i centrum. Trots ofta vitt isärgående 

uppfattningar om motivationens grundläggande natur ställde Schunk et al. (2008:4) upp vad 

de framhåller som en minsta gemensamma nämnare eller ett motivationens fundament: 

”Motivation är den process genom vilken en målrelaterad aktivitet initieras och upprätthålls”
1
 

(Schunk et al., 2008:4). Denna generella definition innehöll, som Schunk et al. (2008:4f.) 

framhöll, ett antal fundamentala element. För det första betraktade man motivationen som en 

process snarare än en produkt. Detta betydde att vi inte kan observera motivationen direkt 

utan endast indirekt genom handlingar eller yttranden. Motivationen innehöll även någon 

form av mål, som uttrycker en riktning för aktivitet, eller vad det handlande subjektet med 

andra ord strävade efter att uppnå eller att undvika. Motivation krävde dessutom fysisk eller 

psykisk aktivitet, som slutligen antingen initierades eller upprätthölls. Att motiveras till en 

handling kunde, enligt Schunk et al. (2008:5), således innebära både starten för en aktivitet 

eller ett vidmakthållande av densamma. 

 

                                                 
1 Min översättning. Original: Schunk et al., 2008:4. 
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I förhållande till lärande spelar motivationen många gånger en avgörande roll. Schunk et al. 

(2008:5), har i en studie visat att motivationen kunde påverka vad, när och hur vi lär. De 

menade att motiverade elever i större utsträckning är beredda att engagera sig i aktiviteter, 

som de tror kan underlätta deras lärande, som att lyssna uppmärksamt under lektioner, mentalt 

organisera och öva in undervisningsstoff, göra anteckningar, kontrollera sin egen kunskaps-

nivå och fråga när de inte har förstått. Allt detta bidrar till ett ökat lärande (Schunk et al., 

2008:5). För omotiverade elever gäller dock motsatsen. De kommer i mindre utsträckning att 

anstränga sig för att följa med i undervisningsaktiviteterna och handla utifrån vad de trodde 

kunde komma att stärka deras kunskapsinhämtande. Schunk et al. (2008:5) pekade därmed på 

motivationens grundläggande reciproka förhållning till lärande – motivationen påverkar med 

andra ord lärandet och lärande påverkar i sin tur motivationen. När en elev känner sig 

motiverad att engagera sig i en aktivitet är chansen stor att hon eller han uppfyllde sina 

kunskapsrelaterade mål. När mål uppfylls skapades sedan ett självförtroende hos eleven och 

en känsla av att hon/han med lite ansträngning kan klara av att förstå och lära sig nya saker. 

Detta resulterar ofta i en vilja att sätta upp och uppnå nya mål, vilket i förlängningen innebär 

en förstärkt motivation för det fortsatta lärande (Schunk et al., 2008:5). Motiverade elever kan 

på så sätt uppleva ett slags uppåtgående spiral, där motivation och måluppnåelse kompletterar 

varandra. En mindre motiverad elev kan på motsvarande sätt känna av den negativa trenden i 

kunskapsinhämtandet och därmed känna en än mindre motivation att engagera sig i det egna 

lärandet. 

 

2.1.2 Historiska perspektiv på motivation 

2.1.2.1 Vilja eller instinkt? 

Forskningen kring motivationen har en lång vetenskaplig tradition bakom sig. Redan i mitten 

av 1800-talet utfördes olika typer av studier, som behandlade människors motivation, även 

om ämnesområdet på den tiden inte betraktades som självständigt, utan snarare som en del av 

psykologin (Schunk et al., 2008:17). På den tiden delade många forskare i enighet med Platon 

och Aristoteles in det mänskliga medvetandet i tre centrala områden: vetskap (kognition), 

känslor (emotion) och vilja (motivation), där viljan å ena sidan motsvarade en människas 

begäran, önskan eller avsikt, å andra sidan handlingen att använda sig av sin viljekraft 

(Schunk et al., 2008:17). Den vetenskapliga diskursen fokuserade exempelvis på huruvida 

dessa viljans två element borde ses som två enskilda processer eller om det ena snarare var att 

betrakta som en produkt av det andra (Schunk et al., 2008:17f.).  

 

En andra nyckelposition inom den tidiga motivationsforskningen bestod i att betrakta männi-

skans instinkt som en central del av motivationen (Imsen, 2000:275f.). Vissa forskare 

menade att instinkten eller våra olika drivkrafter inte kunde förklara hela vårt beteende, men 

att den utgör basen för inhämtandet av erfarenheter, vilka sedan utvecklar grunden för vårt 

beteende (Schunk et al., 2008:18f.). Andra hävdade istället att allt mänskligt beteende är ett 

resultat av våra instinkter, men att instinkten inte i första hand avser en förmåga att handla 

utifrån ett visst mönster, utan snarare en viljekraft, som innehöll både kognitiva, affektiva och 

konnativa komponenter. Med kognitiva komponenter avses här, i enlighet med Schunk et al. 

(2008:19), ett medvetande hos människan om sätt att tillfredsställa hennes instinkter. 

Affektiva komponenter syftar på känslor som skapas av instinkten och konnativa komponent-

er innebär strävan efter att uppnå det mål, som instinkten uppmanar oss att göra. Elever med 

en instinkt baserad på nyfikenhet skulle enligt detta perspektiv således veta hur de kan till-

fredsställa sin nyfikenhet, känna sig emotionellt upphetsade när de upplever nyfikenhet och 
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skulle med största sannolikhet komma att sträva efter att nå upp till de målbilder, som skapar 

nyfikenheten hos dem (Schunk et al., 2008:19).  

 

Hur lockande dessa beskrivningar av vilja och instinkt än kan tyckas vara på grund av deras 

enkel- och direkthet, medförde dessa tidiga perspektiv på motivationen en del problem ur en 

vetenskaplig synvinkel. Schunk et al. (2008:19) menade att dessa synsätt förminskar lärandets 

roll i sammanhanget och att en motivationsteori måste kunna förklara var instinkten slutar och 

lärandet tar vid samt hur dessa två samspelar med varandra.  Att bestämma ett beteende som 

en instinkt innebär dessutom enkom en beskrivning och aldrig en förklaring av fenomenet och 

en fullvärdig motivationsteori måste, enligt Schunk et al. (2008:19), även kunna förklara vad 

som orsakar en handling, vilka olika faktorer som är avgörande för denna interaktion samt hur 

dessa kan förändras utifrån olika förutsättningar. 

 

2.1.2.2 Behavioristiska teorier 

I början av 1900-talet introducerades den teori, som skulle komma att avlösa tankarna om 

vilja och instinkt som motivationens grundläggande beståndsdelar och bli den dominerande 

vetenskapsteoretiska filosofin under detta århundrades första hälft: Behaviorismen. Känne-

tecknande för denna idéströmning var uppfattningen att en människas beteende är något 

observerbart och kan formas och förändras beroende på vilken typ av stimulans i form av 

belöningar eller straff, som hon eller han utsätts för (Imsen, 2000:30f.). Om exempelvis en 

elev återkommande belönas i samband med uppvisandet av vad pedagogen anser som önskat 

beteende, medan hon eller han utsätts för en bestraffning i samband med ett mindre önskat 

beteende, är sannolikheten stor att elevens handlande i framtiden kommer att anpassas utifrån 

denna stimulus och hon/han kommer att handla så som pedagogen önskar. Motivation 

definierat utifrån ett behavioristiskt perspektiv innebär därmed sannolikheten för ett visst be-

teende att uppstå (Schunk et al., 2008:20). Med detta synsätt behandlas motivationen enbart 

utifrån vad utomstående kan observera hos en människa – tankar och känslor är oväsentliga i 

sammanhanget. Istället reagerar hon på händelser och situationer i hennes omgivning och 

agerar på ett särskilt sätt utifrån dessa, eller för att anlägga ett behavioristiskt synsätt på 

situationen, motiveras att handla på ett visst sätt. 

 

En av pionjärerna inom det behavioristiska idéområdet var den ryske forskaren Ivan Pavlov 

(1849-1936). Mest känd är han för sina hundexperiment, där han med hjälp av olika typer av 

belöningar fick hundarna att salivrera vid ljudet av en tickande klocka, experiment som också 

kan betecknas som signifikativa för hans teorier kring mänskligt beteende (Imsen, 2000:70). 

Pavlovs teorier om så kallad klassisk betingning eller betingade reflexer fick ett 

förhållandevis stort genomslag både inom dåtida och därpå följande forskning. Enligt den 

klassiska betingningen utsätts ett objekt (en människa, eller som i Pavlovs fall ofta en hund) 

för en ovillkorlig stimulus, vilket resulterar i en ovillkorlig respons (Imsen, 2000:70f.; Schunk 

et al., 2008:22). Därpå presenteras stimulansen enbart i samband med ytterligare en yttre 

omständighet (en villkorlig stimulus), varför objektet lär sig att koppla samman dessa två 

element. Detta resulterar i att objektet efter upprepade försök reagerar som om det utsattes för 

en ovillkorlig stimulus – även om det bara ställs inför den andra yttre omständigheten. På så 

sätt kan objektet i fråga stimuleras att agera på önskat sätt när det sätts i en särskild situation, 

d.v.s. en betingad reflex uppstår (Schunk et al., 2008:22). 

 

Dessa av Pavlov i första hand biologiskt grundade teorierna kom med tiden att i allt större 

utsträckning föras över på det psykologiska området och implementeras som teorier om 

människors motivation till bland annat lärande. Ett framträdande namn i detta sammanhang är 
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den amerikanske forskaren Burrhus F. Skinner, som i sitt verk Undervisningsteknologi (1968) 

presenterade sin forskning om den så kallade operanta betingningen. Denna operanta be-

tingning kan ses som en vidareutveckling av Pavlovs teorier om betingade reflexer och an-

vändes i stor utsträckning som underlag för kommande utbildningsteoretisk forskning.  

 

Skinner betraktade all undervisning som ett ”arrangerande av de förstärkningsbetingelser 

under vilka beteende förändras” (Skinner, 1968:97), dvs. en relation mellan en elevs beteende 

å ena sidan och å andra sidan detta beteendes konsekvenser. Han kritiserade i sin forskning 

den dåtida pedagogiken, som enligt honom i alltför stor utsträckning fokuserade på olika typer 

av straff och repressalier för att uppnå önskat beteende hos eleverna (Skinner, 1968:21). Elev-

erna motiverades med andra ord till att lära sig saker genom att försöka undvika konsekvens-

erna av att inte lära: ”Det är bara i skolan man analyserar en latinsk mening för att undvika 

rottingen” (Skinner, 1968:76). Själv förordade han en pedagogik, som istället för att 

koncentrera sig kring en aversiv kontroll inriktades på att med hjälp av en frekvent återkom-

mande positiv förstärkning eller feedback, i små steg och utifrån varje individs unika förut-

sättningar, stimulera eleverna till ett fortsatt lärande (Skinner, 1968:25f., 90).  

 

Utpräglad för den behavioristiska vetenskapsteorin är även förståelsen av både kunskap och 

beteenden som additiva. Kunskapen betraktas som observerbar, den kan delas upp i små bitar 

utifrån elevens egen kunskapsnivå och sedan läras in bit för bit (Skinner, 1968:57). Även 

komplexa beteenden och handlingsmönster kan förenklas genom förutbestämda scheman och 

delas upp i allt mindre serier av enkla beteenden, varpå dessa schematiska sekvenser även kan 

appliceras på nya beteenden (Schunk, 2008:21). Motivationen hos eleverna skapas därmed 

genom att läraren analyserar, eller segmenterar, undervisningsrelaterade situationer och 

skapar en lärmiljö, där önskat beteende kan belysas och främjas genom adekvat typ av 

stimuli. Imsen (2000:77) poängterade dock att den kraft, som en belöning har möjlighet att 

utöva över en individ, är helt beroende av hur denna individ betraktar målet. Alla människor 

strävar inte efter samma mål och värderar även belöningar olika. I diskussioner om belöningar 

som drivkraft i skolan måste, enligt Imsen (2000:77), av den anledningen elevens individuella 

och högst subjektiva norm- och värderingssystem alltid tas i beaktning. 

 

2.1.2.3 Kognitiva teorier 

I mitten av 1900-talet började ett antal forskare att vända sig emot den tidigare förståelsen av 

motivation, som behavioristerna stod för, och dennas koncentration till yttre, observerbara 

beteenden. I motsats till uppfattningen om mentala processer som enkla och lättförståeliga 

spred sig idéer om att fokus inom beteende- och motivationsforskningen snarare borde ligga 

på människans inre värld, hennes tankar och emotioner (Imsen, 2000:38f.). Dessa kognitiva 

teorier framhävde således individens icke-observerbara, mentala processer som den viktigaste 

faktorn i förståelsen av det mänskliga beteendet och inte beteendet i sig, som snarare betraktas 

som en produkt (Schunk et al., 2008:21). Skillnaderna mellan de olika kognitiva skolorna, 

som sedan kom att växa fram, bestod främst i vilken mental process som ansågs vara av störst 

betydelse, där vissa pekade på personliga egenskaper, kompetens eller värderingar, medan 

andra framhävde känslor, målsättningar eller social jämförelse (Schunk et al., 2008:21).  

 

De kognitivt inriktade teoretikerna motsatte sig även den behavioristiska synen på kunskap 

och beteende som additiv. Istället menade man att mänskliga beteenden, och däribland 

motivationen, utgörs av komplexa, mentala processer i många invecklade led, som inte kan 

reduceras ner till några allmängiltiga scheman, för att sedan appliceras på nya beteenden. 

Pedagogen måste därmed fokusera på elevernas tankar, föreställningar och känslor och 
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fundera över hur dessa kommer till uttryck i klassrumssituationen samt hur olika sociala 

faktorer i sin tur inverkar på elevernas tankar och beteenden (Schunk et al., 2008:21; Imsen, 

2000:38f.). Motivationen skapas med andra ord snarare genom ett samspel mellan tanke och 

beteende (Schunk et al., 2008:33).  

 

En vid tiden framträdande och för det kognitiva området mycket betydande forskare var 

schweizaren Jean Piaget. Mest berömmelse har han kanske skaffat sig genom sina teorier om 

barn och ungas utveckling utifrån specifika stadier, vilka i hög grad lever kvar än idag inom 

en betydande del av den moderna förskolepedagogiken. Inom det kognitiva fältet har hans 

homeostatiska teorier, dvs. att människan i sin utveckling både fysiskt och psykiskt per-

manent strävar efter att uppnå en balans efter en tidigare rubbad jämvikt, också uppvisat ett 

markant genomslag. Piaget (1968:115f.) beskrev här utveckling som en mognadsprocess, 

genom vilken individen först möter en för honom eller henne ny situation eller ett objekt, som 

assimileras in i tidigare tankemönster (Piaget, 1968:8). Det kan sedan hända att individen 

konfronteras med en situation eller ett tankesätt, som inte stämmer överens med hans/hennes 

tidigare världsbild, varpå individen tvingas att anpassa eller ackommodera sina tidigare 

mentala schemata utifrån dessa nya upplevelser (Piaget, 1968:8). Dessa två processer – 

assimilation och ackomodation – kompletterar således varandra i den utvecklingsprocess, som 

Piaget valde att betrakta som en strävan efter jämvikt: ”De kognitiva strukturernas jämvikt 

kan alltså ses som en kompensation av yttre störningar med hjälp av de aktiviteter hos 

individen, som utgör svaren på störningarna” (Piaget, 1968:126). Detta gällde både det lilla 

barnets utveckling mot alltmer omfattande motoriska och kognitiva färdigheter och vuxna 

individers mentala processer i allmänhet. 

 

2.1.2.4 Sociokulturell teori 

Ett sista, men för den delen på intet sätt mindre viktigt utbildningsteoretiskt perspektiv, utgör 

den så kallade sociokulturella skolan. Detta perspektiv delar Piagets syn på lärande i den mån 

att sociokulturella teoretiker också betraktar kunskap som något som konstrueras – socio-

kulturell teori kan med andra ord också betraktas som ett perspektiv inom konstruktivismen. 

Till skillnad från Piagets kognitiva konstruktivism menar företrädarna för denna socialt 

inriktade idéströmning att kunskap snarare skapas genom ett socialt samspel med andra 

människor än som en process i den enskilda individens huvud (Imsen, 2000:50f.). Tänkande 

kan utifrån detta perspektiv med andra betraktas som en i grunden social företeelse 

(Lindström, 2009:23), varför sociokulturella teorier fäster ytterst stor vikt vid just det sociala 

samspelet människor emellan vid studier av inlärnings- och utvecklingsprocessen (Imsen, 

2000:50f.).  

 

En av de främsta teoretikerna inom denna sociokulturella skola och den som ofta anses ha lagt 

grunden till detta perspektiv på lärande var den sovjetiske forskaren Lev Vygotskij (1896-

1934). Vygotskij dog redan drygt 30 år gammal i sviterna av tuberkulos och hans teorier föll 

först i glömska till fördel för de ovan beskrivna pedagogiska strömningarna. Under 1990- och 

2000-talet har Vygotskijs syn på kunskap och lärande dock upplevt något av en renässans och 

intagit en central plats i västerländsk pedagogik (Imsen, 2000:308). Även i våra svenska läro- 

och kursplaner har Vygotskijs teorier gjort stora avtryck.  

 

En av delarna inom Vygotskijs teorier, som kanske fått som störst genomslag inom den nutida 

forskningens syn på lärande och undervisning, är hans idéer om den s.k. proximala utveck-

lingszonen – även kallad den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2005:329ff.; 

Imsen, 2000:316ff.). Enligt Vygotskij går den mänskliga utvecklingen från den sociala 



12 

 

gemenskapen till individuell nivå, vilket innebär att barn och ungdomar först lär sig att utföra 

olika handlingar eller lösa olika problem tillsammans med andra, för att sedan klara av att 

utföra dem på egen hand (Imsen, 2000:316). Vad ett barn klarar av på egen hand är med andra 

ord inte samma sak som vad hon eller han bemästrar med hjälp av en mer försigkommen 

kamrat eller en pedagog och när vi diskuterar en individs kunskapsnivå måste vi, enligt 

Vygotskij, därför vara medvetna om vad vi lägger i begreppet kunskap. Intressant för 

Vygotskij var nämligen inte den aktuella utvecklingszonen utan just vad barnet klarar av med 

lite hjälp, och fokus inom undervisningen måste därför ligga på denna proximala eller 

närmaste utvecklingszon, för att ge barnet möjlighet att stimuleras och utvecklas optimalt: 

”Med andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att 

kunna göra självständigt” (Vygotskij, 2005:333). Om den proximala zonen och lärarens 

uppgift säger Vygotskij: 

 
Vi måste också ha förmåga att fastställa den högsta tröskeln för inlärning. Det är bara mellan dessa 

trösklar som inlärningen kan vara fruktbärande. Mellan dessa båda trösklar finna den optimala 

perioden för inlärning i ett givet ämne. Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets 

utveckling utan mot morgondagen. Endast då kan den i inlärningsprocessen väcka liv i de 

utvecklingsprocesser som för närvarande ligger inom den närmaste utvecklingszonen. (Vygotskij, 

2005:334) 

 

Enligt Vygotskij måste en stimulerande och motiverande undervisning – oavsett inom vilket 

ämne – därför vara lite svår (Imsen, 20060320). Inlärningen måste upplevas som en utmaning 

för eleven. Samtidigt får målet med undervisningen dock inte upplevas så avlägset att eleven 

inte känner att hon eller han kan klara av det med lite hjälp. Föremålet för undervisningen 

måste ligga precis mitt emellan dessa båda trösklar och det är lärarens uppgift och ansvar att 

bedöma varje elevs kunskapsnivå och därefter utforma undervisningen, för att överensstämma 

med denna inlärningsstruktur (Imsen, 2000:318). 

 

2.1.3 Nutida perspektiv på motivation 

Som vi har sett under föregående avsnitt kan de tidigare teoretiska perspektiven på motivation 

delas in i teorier, som betonar inre drivkrafter eller processer, och teorier, som framhäver yttre 

påverkan eller stimulans som mest betydande för motivationen. Samtidigt kan vi också se en 

skillnad mellan forskare, som betraktar motivation och beteende som enkla, observerbara 

ageranden, medan andra karaktäriserar motivationen som en komplex mental process, där det 

observerbara, beteendet i sig, endast är en produkt av något, som vi aldrig direkt kommer att 

kunna inspektera eller undersöka. Gemensamt för nutida perspektiv på motivation är en 

uppfattning om att motivationen innefattar både kognition, eller människors tankar, tro, 

målsättningar och självbild (Schunk et al., 2008:40). Den stora frågan gäller så att säga inte 

längre om kognitionen spelar en central roll för motivationen utan snarare hur. Jakobsson 

(2000:42) framhöll även att den moderna forskningen om motivation i hög grad har inneburit 

en förskjutning från att behandla bredare och mer heltäckande teorier till ett arbete med att 

utforma vad som i jämförelse kan kallas snäva eller mindre teorier, där företrädelsevis 

enskilda delar eller aspekter av motivationen studeras och analyseras. 

 

Som tidigare nämnts går meningarna i första hand isär gällande vilken kognition, som kan 

anses vara den mest avgörande, men de flesta av dagens forskare kan enas om att kognitiva 

element utgör en viktig faktor i förståelsen av vår motivation och våra inställningar gentemot 

vår omvärld (Schunk et al., 2008:40). Gemensam är också en övertygelse om att vi här har att 

göra med komplexa processer, som är starkt kopplade till individuella, sociala och kontextu-

ella faktorer samt att motivationen förändras i och med att vi utvecklas som människor 
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(Schunk et al., 2008:40). Vi upplever inte samma saker som motiverande när vi är barn, som 

när vi går in i puberteten eller som långt utvecklade vuxna individer. Även skillnader vad 

gäller enskilda individer, grupper som helhet och kultur kan inverka på vad vi uppfattar som 

motiverande i olika sammanhang och den nutida motivationsforskningen har bland annat lyft 

fram motivationens förändring på grund av faktorer som socioekonomisk status, etnicitet, kön 

och prestationsförmåga (Schunk et al., 2008:40). Jakobsson pekar i detta sammanhang även 

på studier inom den moderna forskningen, som visat ”att om man har en positiv förväntan om 

framgång och om målet har positivt värde för en själv, kommer man att anstränga sig att nå 

målet. Hur individen ser på sig själv och uppgiften han/hon står inför är därmed centralt” 

(Jakobsson, 2000:42). 

2.1.3.1 Inre och yttre motivation 

Håkan Jenner (2004) presenterade i sin utredning om motivation och motivationsarbete i 

skolan tre huvudsakliga beståndsdelar eller aspekter i fenomenet motivation: Motivationen 

som en inre faktor i form av en drivkraft (vilket inte nödvändigtvis måste kopplas samman 

med de tidiga teorierna om drivkraft som en instinkt), aspekten av en målsträvan hos 

individen (viljan eller handlandet måste rikta sig mot något, vilket kan röra sig om en yttre 

målsättning, som högre lön, bra betyg eller social status, eller en inre målsättning, som 

tillfredsställelse, glädje eller stolthet över ett uppnått mål) och slutligen vad Jenner kallade 

”en växelverkan mellan personens drivkraft och målen, som sammanhänger med personens 

självförtroende och om målen uppnås eller inte” (Jenner, 2004:42). Jenner skildrade förloppet 

på följande sätt:  
 

En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser beteenden eller 

handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Vare sig målen uppnås eller inte, så 

blir resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften. (Jenner, 2004:42) 

 

En viktig del i denna förståelse av motivationsprocessen och som på ett sätt förenar tidigare 

teorier och uppbådar ett slags gyllene medelväg är tanken om att motivationen, som tar sin 

början i en inre drivkraft eller instinkt, kan vara av både yttre och inre natur. Inre och yttre 

motivation kan också beskrivas som en typ av motivation som stimulerar en individ att handla 

på ett visst sätt för handlandets egen skull kontra en motivation som bidrar till ett handlande 

för att det leder mot ett visst slutmål: ”Intrinsic motivation refers to motivation to engage in 

an activity for its own sake. […] In contrast, extrinsic motivation is motivation to engage in 

an activity as a means to an end” (Schunk et al., 2008:236). Personer som drivs av en inre 

motivation arbetar med andra ord med uppgifter, eftersom de anser att uppgifterna är givande, 

underhållande eller förnöjsamma i sig. Själva deltagandet i arbetet är så att säga belöning nog 

och personen är inte bunden till någon ytterligare belöning eller uppskattning, för att fortsätta 

vilja arbeta med uppgiften. Individer som drivs av en yttre motivation är däremot beroende av 

någon form av önskat yttre resultat, såsom en löneförhöjning, goda vitsord, en lärares upp-

muntran eller positiva utlåtande, för att känna sig stimulerad att slutföra uppgiften (Schunk et 

al., 2008:236; Imsen, 2000:278; Jakobsson, 2000:49). Ofta består den yttre motivationen just 

av slika positiva målsättningar, men som Schunk et al. (2008:236) påpekade, och som vi även 

sett hos Skinner i tidigare avsnitt, kan målsättningen även inneha en aning mer negativ karak-

tär, som exempelvis att undvika att utsättas för någon typ av bestraffning.“Naturlig motiver-

ing” och “sakmotivering” är andra begrepp, som används inom forskningen och som 

betecknar samma fenomen (Imsen, 2000:278).  

 

Forskning på området inre och yttre motivation har vid ett flertal tillfällen pekat på att en inre 

motivation i större utsträckning kan stimulera till lärande och faktiska resultat än vad en yttre 

motivation kan (Schunk et al., 2008:268). Sjöberg (1997:13) pekade i detta sammanhang på 
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studier, som tyder på att yttre motivation i form av olika typer av belöningar kan leda till ett 

slags ”backlash-effekt”. Med det menade han att belöningarna endast förstärker det positiva 

beteendet under en begränsad period – så länge individen faktiskt utsätts för den yttre 

motivationen. När belöningen avtar upphör även det eftersträvade handlandet, som motiva-

tionen var avsedd att generera (Sjöberg, 1997:13). I utbildningssammanhang innebär detta 

exempelvis att en elev, som utsetts för yttre motivation, såsom lovord, beröm och uppmun-

tran, endast fortsätter att utföra det tilltänkta arbetet så länge läraren fortsätter att berömma. 

När eleven däremot tvingas att arbeta vidare på egen hand och själv finna intresse och 

inspiration för den aktuella uppgiften, försvinner motivationen och situationen återgår till ruta 

ett. 

 

Sjöberg (1997:10) har i sin forskning i huvudsak inte riktat in sig på de ovan nämnda 

begreppen inre och yttre motivation, utan väljer istället att tala om arbetsmotivation och 

intresse. Med arbetsmotivation menade han ”hur hårt och hur man arbetar” (Sjöberg, 

1997:10), medan begreppet intresse avsåg just intresset för arbetet. Han framhöll dock att 

gränsen mellan hans egen syn på begreppet intresse och tidigare forsknings definitioner av 

termen inre motivation är hårfin, varför man utan problem kan sätta ett likhetstecken mellan 

dessa två begrepp (Sjöberg, 1997:14). Intressant i sammanhanget är även Sjöbergs studier av 

förklaringar och betydande faktorer till vad han kallade arbetsmotivation, där han funnit att en 

mycket stor del av motivationen kan förklaras (närmare 60 procent) och att arbetsintresset 

visade sig vara den i särklass viktigaste faktorn. Dessa studieresultat kan med andra ord liknas 

vid den forskning, som pekar på att en inre motivation (vad Sjöberg väljer att kalla ”intresse”) 

är av stor – om inte störst – betydelse för människors vilja att utföra och upprätthålla ett 

arbete. Sjöberg avslutade sitt resonemang med att peka på skillnaderna mellan inre och yttre 

motivation samt dess inverkan på elevers prestationer: 

 
 Sambandet mellan prestation och inre/yttre motivation är komplicerat. Yttre motivation kan vara 

 överlägsen, särskilt om uppgiften är enkel och inte stimulerar intresset. Om uppgiften är 

 komplicerad och kräver kreativa insatser är inre motivation överlägsen. Yttre motivation tenderar 

 att leda till att man väljer enkla uppgifter, medan inre motivation leder till att man väljer optimala 

 utmaningar. (Sjöberg, 1997:28) 

 

2.3.1.2 Självbestämmande och autonomi  

Ett närliggande perspektiv till teorierna om inre och yttre motivation är den så kallade self-

determination theory, som ett antal amerikanska forskare med Edward Deci och Richard 

Ryan i spetsen arbetade fram under slutet av förra seklet och vilken betraktas som en av de 

vetenskapligt mest belagda inom dagens forskning (Deci & Ryan, 2000:68ff.; Schunk et al., 

2008:248). Inom ramen för denna teori framhävs vikten av en individs behov till självbestäm-

mande och autonomi och att han/hon deltar i en aktivitet utifrån den egna viljan (Deci & 

Ryan, 2000:76; Schunk et al., 2008:248): ”We found that conditions supportive of autonomy 

and competence reliably facilitated this vital expression of the human growth tendency 

[intrinsic motivation], whereas conditions that controlled behavior and hindered perceived 

effectance undermined its expression” (Deci & Ryan, 2000:76). Även undersökningar av den 

yttre motivationen visade på att miljöer och situationer som understödde en människas möj-

ligheter till självbestämmande och kontroll förstärkte motivationen i förhållande till miljöer 

som begränsade den egna beslutsrätten (Deci & Ryan, 2000:76). Utifrån ett skolperspektiv 

skulle denna teori kunna kopplas till elevers möjligheter till inflytande över sin egen ut-

bildning som en viktig faktor i motivationen till skolarbete och fortsatt lärande. Ett elevaktivt 

arbetssätt, där eleverna i hög grad själva får bestämma eller åtminstone delta i besluts-
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processen gällande undervisningsstoff, -upplägg och -planering kan med andra ord ha en 

positiv inverkan på elevens inställning till det specifika ämnet.  

 

Att elevens delaktighet kan ha betydelse för motivationen är något som även Håkan Jenner 

(2004:18,101ff.) tog upp i en för Skolverket och Myndigheten för skolutvecklings räkning 

genomförd utredning. Han menade på att en stor del av vad han kallar ”det pedagogiska 

mötet” handlar om att se och att bli sedd. Jenner gav här exempel på personer med missbruks-

problem eller elever som av olika anledningar hamnat efter i skolan och menade på att en 

konstruktiv lösning på dylika problem alltid måste innehålla en gemensam planering, där 

både pedagog och klient/elev är involverade. Jenner poängterade å ena sidan delaktighetens 

betydelse för ett positivt utfall av arbetet, men framhöll å andra sidan även situationens etiska 

dimension, då ”[d]en elev eller klient som förvägras möjligheten att delta i utredning och 

planering förlorar rätten att välja” (Jenner, 2004:27). 

 

Även Johanna Giota (2002) tar upp respekten för varje elev som person som en betydande 

faktor för främjandet av elevers motivation (Giota 2002:299). Om eleven på egen hand tillåts 

ta beslut gällande den egna utbildningen och utveckling, såsom hur snabbt en särskild uppgift 

ska lösas eller var fokus ska ligga inom ett visst ämnesområde, skapas ett större intresse för 

skolarbetet. Giota (2002:299) menar, i enighet med Deci och Ryan (2000), att elevens 

möjlighet till att självständigt styra riktningen på de uppgifter, som ska utföras, är av stor 

betydelse för den inre motivationen. Häri bör, enligt Giota (2002:301), fokus över lag även 

ligga i diskussioner rörande barn- och elevperspektiv på skolverksamheten. 

 

Sjöberg har (1997:17ff., 24ff.) genom en studie behandlande svenska mellanstadieelevers 

inställning till skolan och skolarbetet även kunnat konstatera att den egna aktiviteten uttryckt i 

ordalag som ”en aktiverande pedagogik” och att ”man får styra och bestämma själv” är att 

betrakta som den enskilt viktigaste faktorn för elevers intresse för det egna skolarbetet. Måttet 

på egenkontroll kan enligt Sjöberg variera – vid olika åldrar och i olika sammanhang kan 

elever anses mogna att axla ett olika stort mått av individuellt ansvar – men även möjligheten 

att välja mellan olika arbetsuppgifter framhöll Sjöberg (1997:25) som positiv för motivation, 

oavsett om någon annan formulerat uppgifterna. Han sammanfattade: ”Det som leder till inre 

motivation är alltså i första hand upplevelsen av autonomi” (Sjöberg, 1997:26). 

 

D. R. Sadler har slutligen pekat på tre nödvändiga element i undervisningsprocessen som 

krävs för att en elev ska ha möjlighet att axla ett ökat ansvar för det egna lärandet och 

därigenom ges chansen till delaktighet och ett framgångsrikt lärande (Lindström, 2009:15). 

För det första måste eleven ha samma mål- och kvalitetsbild som läraren, dvs. hon eller han 

måste i stort vara överens med pedagogen om vilket mål som ska uppnås samt hur ett uppnått 

mål kan tänkas manifesteras. För det andra måste eleven under själva arbetsprocessen kunna 

uppskatta var hon/han befinner sig i förhållande till målet, och för det tredje är eleven 

tvungen att besitta ett antal olika strategier för att kunna närma sig och förhoppningvis 

slutligen nå sitt mål (Lindström, 2009:15). Dessa tre villkor måste, enligt Sadler, med andra 

ord uppfyllas för att ett elevens lärande under eget ansvar ska kunna äga rum (Lindström, 

2009:15f.).  

 

2.1.3.3 En upplevelse av framgång  

En annan aspekt av motivationsbegreppet, som har fått spela en allt större roll inom dagens 

motivationsforskning, är betydelsen av känslan eller upplevelsen av framgång. Som konsta-

terades i samband med definitionsavsnittet har motivationen ett vad man skulle kunna kalla 
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reciprokt förhållande till lärande – motivationen påverkar lärande och lärande påverkar moti-

vationen – vilket innebär att när en elev känner sig motiverad är chansen stor att hon eller han 

uppfyller sitt mål och när eleven uppfyller sitt mål är chansen i sin tur stor att hon eller han 

upplever en motivation att fortsätta att arbeta för att vidareutvecklas. Jenner (2004) tog också 

upp framgångens betydelse för motivationen, men fokuserade även på individens kalkylering 

av sannolikheten att uppnå målet. Motivationsprocessen innehar, enligt Jenner (2004:43ff.), 

tre till varandra kopplade faktorer: målet i synranden, dvs. om individen upplever att det 

uppställda målet är realistiskt och möjligt att uppnå, uppnåendets värde, dvs. om målet kan 

betraktas som eftersträvansvärt, och misslyckandets sannolikhet, dvs. individens beräkning av 

den egna möjligheten att uppnå målet (jämför även Imsens resonemang om prestations-

motivation, Imsen, 2000:298ff., samt Sjöberg, 1997:15). En stor del av pedagogens uppgift 

består, enligt Jenner (2004:45), i att konstruera mål i varje elevs synrand, då realistiskt 

uppsatta mål kan fungera som en sporre i skolarbetet, medan mål som individer upplever som 

alltför avlägsna snarare kan anses ha motsatt effekt: 
 

Det faktum att motivationen påverkas av avståndet till målet innebär också att man måste arbeta 

med konkreta och mer kortsiktiga delmål. Om sådana delmål preciseras kan man, sedan de 

uppnåtts, formulera nya, ”högre” mål. Vinsten med en sådan strategi är att resultat som ter sig 

dystra i relation till ett tänkt slutmål, framstår som mer uppmuntrande - för båda parter! - om även 

uppnådda delmål tas in i bilden. Hellre räkna framstegen än ständigt mäta sträckan till målet! 

(Jenner, 2004:46) 

 

Även Sjöberg (1997) framhöll i sin forskning vikten av att elever upplever målen, som de 

strävar efter i sitt skolarbete, som nåbara. Han menade att ”intresse är en funktion av 

utmaning och förmåga, som i sin tur bestämmer vad som är en lagom svår utmaning. Det 

viktiga är att utmaningen skall stimulera till en aktivitet där man har en god chans men inte är 

fullständigt säker på att lyckas” (Sjöberg, 1997:43). Målen måste med andra ord vara så 

formulerade att de för varje unik individ innebär en personlig utmaning, men inte en 

omöjlighet att klara av. Liksom Jenner efterlyste Sjöberg individuellt uppställda mål, som 

varje elev sporras och motiveras av, då de upplevs som en bedrift att uppnå, samtidigt som 

arbetet ej får betraktas som ett slöseri med tid på grund av för högt ställda, nästintill 

orealistiska, mål. 

 

2.1.3.4 Målets värde  

När det kommer till uppnåendets värde syftar termen i detta sammanhang inte på något 

objektivt värde att inneha en särskild kunskap eller att behärska en viss färdighet, utan 

tvärtom. Jenner (2004:46) framhävde här den enskilda individens bild av målet och huruvida 

hon eller han upplever det som eftersträvansvärt. Om exempelvis eleven inte ser de genom 

läro- och kursplanerna och i förlängningen av läraren uppställda målen som nyttiga eller 

givande är risken stor att hon eller han inte kommer att känna sig motiverad att utföra arbetet 

som krävs för att uppnå målen: 
 

”Varför ska jag lära mig detta, som jag inte har någon nytta av?” frågar eleven. Kanske bottnar 

elevens fråga i att inga kopplingar görs till världen utanför skolan. Eleven vill lära för livet och inte 

bara för skolan, men läraren refererar hela tiden till skolans värld. (Jenner, 2004:46) 

 

Att arbeta med motivationsprocessen måste, enligt Jenner (2004:48), därför alltid utgå ifrån 

var den som det gäller att motivera befinner sig och vad hon eller han betraktar som värdefullt 

att kunna. 
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Även Giota (2002:281) har i sin forskning diskuterat hur eleverna själva uppfattar de mål, 

som skolan genom olika styrdokument sätter upp åt dem, samt hur väl dessa mål 

överensstämmer med elevernas egna målsättningar. Giota (2002:281) framhöll, i enighet med 

Jenners utredning, att dessa psykologiska processer gällande elevernas egna mål och 

målsättningar i förhållande till de av skolan uppsatta målen har minst lika stor betydelse för 

motivationen och den socio-kognitiva utvecklingen
2
 och därmed även för kommande resultat 

och skolframgång, som exempelvis begåvning och styrdokument.  

 

Som en tredje och sista faktor inom motivationsprocessen framhöll Jenner (2004:49) som 

ovan nämnt misslyckandets sannolikhet. Inte heller här betraktas motivationen utifrån ett 

objektivt perspektiv utan i centrum står den unika individens subjektiva uppfattning och in-

ställning till målet. Denna uppfattning har till stor del med tidigare erfarenheter att göra och 

en känsla av man tidigare klarat av att nå sina mål kan många gånger verka förstärkande när 

det gäller kalkyleringen av ens möjligheter att klara av kommande uppgifter. Om man 

däremot upplever att man tidigare i hög utsträckning misslyckats med de uppgifter som man 

åtagit sig eller, som i skolan värld, blivit uppmanad att genomföra, är risken stor att man 

bedömer sina chanser att uppnå av framtida som små, och detta beror, som Jenner (2004:49) 

poängterade, inte på att man anser att målet inte är eftersträvansvärt, utan snarare på att man 

vill skydda sig från att misslyckas och därmed bli besviken (Giota, 2002:284, Imsen, 

2000:301ff.). 

 

2.1.3.5 Förväntningars betydelse 

En annan faktor, som forskare på senare år har framhållit allt mer som avgörande för elevers 

motivation till skolarbetet, är de förväntningar som ställs på dem. Denna så kallade 

Pygmalion-effekt introducerades redan 1968 av Robert Rosenthal och Lenore Jacobson, 

som hävdade att lärares positiva förväntningar kan åstadkomma stora förbättringar vad gäller 

elevernas prestation och till och med gällande deras IQ (Jenner, 2004:67, Imsen, 2000:359). 

Även om studien har kritiserats på en rad punkter i efterhand, har den trots allt fått stor 

betydelse för efterföljande forskning och idag tycks alla vara eniga om att lärarnas positiva 

eller negativa förväntningar har stor betydelse för elevernas prestationer, om än inte för deras 

intelligens (Imsen, 2000:359f.). Jenner (2004:71) framhöll i detta sammanhang en studie av 

Baker och Crist, som på 1970-talet presenterade ett antal allmänna principer, som kan ha 

negativ inverkan på människors förväntningar: ”Människor betraktar andra utifrån den egna 

personligheten”, vilket innebär att lärare uppfattar elever olika utifrån hur han/hon själv är 

som person, ”Människor skapar stabila intryck på basis av begränsad information”, dvs. att 

pedagogen har förutfattade meningar om en elev som bygger på utseende, förhållningssätt, 

tidigare resultat m.m., vilket kan ha en stor påverkan på lärarens förväntningar under en lång 

tid, ”Människor formar intryck i globala termer” (lärare använder ofta etiketter som ”bra” 

eller ”dålig” för att kategorisera sina elever) och slutligen: ”Information som strider mot 

rådande uppfattningar omorganiseras för att lösa motsättningar”, vilket är starkt kopplat till 

användandet av globala termer och betyder att en pedagog i mångt och mycket vidmakthåller 

en tidigare uppfattning av en elev genom att förklara starka elevers låga resultat som ”en dålig 

dag” och svaga elevers höga prestationer som en engångsföreteelse (Jenner, 2004:71). Utöver 

dessa principer påverkas enligt tidigare studier lärares förväntningar på eleverna även av 

”'attraktivitet' (utseende, charm), 'klassrumsbeteende' (uppmärksamhet, lydnad, kepsen på 

eller av, etc) [och] 'formulärinformation' (betyg, test)” (Jenner, 2004:72). 

 

                                                 
2 Socio-kogition definieras här som ”kognitionen av olika sociala fenomen” (Giota, 2002:289). 
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När det gäller hur lärarens förväntningar kommer eleverna till godo och hur förväntanseffekt-

en får allt större inverkan på eleverna, kan denna skildras som en process (Jenner, 2004:74f.). 

I början av ett läsår eller ett delmoment på en kurs presenterar läraren många gånger vilka 

mål, som ska uppnås för att man ska klara kursen, eller med andra ord vilka förväntningar 

som ställs på eleverna – dessa kommer i enighet med ovan skildrade principer att variera från 

elev till elev. Beroende på vilka förväntningar som ställs på olika elever kommer läraren 

sedan att agera på olika sätt gentemot olika elever, vilket i sin tur talar om för varje enskild 

elev hur han eller hon antas uppföra sig i klassrummet – både vad gäller socialt samspel och 

resultatmässig prestanda. Om läraren – medvetet eller omedvetet – upprätthåller dessa 

förväntningar under en längre tid kommer hans eller hennes agerande med stor sannolik få 

betydande konsekvenser för elevens självuppfattning, motivation, personliga målsättningar 

och interaktion i klassrummet. Elevens beteende kommer därefter hög i grad att gå i linje med 

lärarens tidigare förväntningar och han eller hon kan antas komma anpassa sig i ännu större 

utsträckning efter vad som förväntas. Sammantaget kan denna process leda till märkbara 

skillnader exempelvis vad gäller studieresultat och lärarens förväntningar slutar därmed ofta 

som en sorts självuppfyllande profetior (Jenner, 2004:74f.; Giota, 2002:296; Imsen, 

2000:359). 

 

En lärares förväntningar på eleverna tycks dock även kunna ha betydelse för hur han eller hon 

väljer att lägga upp sin undervisning. När läraren märker att en svagt presterande elev närmar 

sig ett vad hon eller han karaktäriserar som ett för eleven svårt eller problematiskt 

arbetsmoment, tenderar läraren ofta att ”lotsa” eleven igenom svårigheten, vilket innebär att 

han eller hon ”förenklar problemet genom att successivt bryta ned det till allt enklare del-

frågor” (Jenner, 2004:77; Lindström, 2009:16). När ett arbetsområde som i sin helhet antas 

skapa svårigheter eller problem för en större del av elevgruppen kan, enligt Jenner, läraren 

även komma att anpassa eller förenkla sin undervisning gentemot hela klassen, exempelvis 

genom att ”välj[a] enkla 'fylla-i-övningar', dataspel och frågesport istället för uppgifter som 

utvecklar fördjupad förståelse” (Jenner, 2004:77). Jenner (2004:123) poängterar i detta 

sammanhang att motivationen ”inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man får”, varför lärarens intresse och engagemang 

även kan antas spela en viktig roll för enskilda elevers utveckling och lärande. En pedagogs 

förväntningar kan med andra ord ha stor betydelse både för hans eller hennes uppfattning om 

enskilda elever och om en hel grupp, men även för förståelsen av olika arbetsmoment och det 

didaktiska och metodiska upplägget av undervisningen. 

 

2.2 Grammatik och undervisning i moderna språk 

2.2.1 Vad är grammatik? 

Nationalencyklopedin definierar begreppet grammatik som ”de regler som beskriver ett 

språks uppbyggnad” (www.ne.se) och menar att man i olika definitioner ibland inkluderar 

fonologi i begreppet, men att i striktare avgränsningar endast morfologi och syntax kan sägas 

ingå i termen. Lena Boström (2006:9) hävdade i likhet med många andra forskare att ordet 

grammatik kan betyda flera olika saker (se även Teleman et al., 2001:1), och hon skiljde i 

första hand mellan vad hon kallar ”språklig intuition, språkförmågan” och ”beskrivningen av 

denna språkliga intuition, språkförmåga”. Den språkliga intuitionen eller språkförmågan är 

med andra ord den grammatik, som vi alla föds med inom vårt modersmål. Ett litet barn vet 

exempelvis instinktivt hur meningar ska bildas för att låta grammatiskt korrekta och detta är 

inget som behöver läras in med hjälp av grammatiska regler eller övningar. När vi däremot lär 

oss ett främmande språk, exempelvis inom ramen för undervisningen i moderna språk i 

http://www.ne.se/
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skolan, har vi inte tillgång till denna språkförmåga, utan vi måste ta hjälp av olika 

beskrivningar därav. Detta är vad Boström menade med en beskrivning av språkförmågan. I 

ett annat sammanhang beskrev hon grammatikens olika innebörder även på följande sätt: 

Ordet grammatik kan definieras både som en ”färdighet, dvs. förmågan att producera korrekta 

yttranden i tal och skrift och som en metaspråklig kunskap, nämligen som förmågan att 

analysera, beskriva och benämna språkliga företeelser” (Boström, 2004:24). Svenska 

akademiens grammatik, SAG, (1999) beskrev denna skillnad som ”hjärtats grammatik” i 

förhållande till ”bokens grammatik” (Teleman et al., 2001:3). Inre eller mental grammatik och 

yttre grammatik är även begrepp som inom forskningen används för att beteckna denna 

avgränsning (se Boström, 2006:10; Rehnqvist & Svensson, 2008:68). Teleman et al. 

(2001:3f.) poängterade i sin inledning till SAG (1999) att bokens grammatik dock aldrig kan 

vara mer än ”ofullständiga avbildningar” av hjärtats grammatik.  

 

Utöver denna indelning menade Boström (2006:9, 20) att man även kan dela in grammatiken i 

deskriptiv, dvs. beskrivande, och normativ (alternativt preskriptiv), dvs. föreskrivande, gram-

matik (se även Teleman et al., 2001:6; Rehnqvist & Svensson, 2008:67f.). Den deskriptiva 

grammatiken arbetar med att beskriva människors språkbruk, d.v.s. hur de faktiskt talar, och 

strävar efter att finna allmänna principer, som kan sägas gälla för alla språks grammatiska 

system. Den normativa grammatikens uppgift är däremot att förklara hur språket bör använd-

as för att var grammatiskt korrekt. Detta arbete har ett värderande eller rekommenderande 

inslag, då den normativt inriktad grammatikens grundidé bygger på att ge människor råd om 

vilka grammatiska former, som bör användas när och vilka man helst bör undvika (Boström, 

2006:9, 18ff.). Grammatikböcker inom undervisningen i moderna språk har exempelvis en 

normativ funktion, då deras uppgift består i att vidarebefordra kunskaper till eleverna om hur 

man bör säga eller skriva för att meningen ska vara grammatiskt korrekt. 

 

En tredje och sista indelning, som Boström (2006:9) gjorde gällande grammatiken, är den 

mellan en beskrivande och en förklarande grammatik (se även Teleman et al., 2001:5). Den 

förklarande grammatiken kan, i likhet med den ovan citerade artikeln ur Nationalencyklope-

din, sägas arbeta med att härleda ”olika regler i ett språk till en och samma princip” (Boström, 

2006:9). Boström (2004:24) sammanfattade grammatikens alla inneboende innebörder som en 

”brygga mellan språkets uttrycks- och innehållssida eller mellan dess form och betydelse”. 

 

2.2.2 Varför lära sig grammatik? 

När olika forskare diskuterar nyttan med att lära sig grammatik – både som lärare och elev – 

framhålls ofta två grundläggande motiv till grammatikstudier: Den personliga utvecklingen 

och främmande språk. Ulf Teleman beskrev dessa båda motiv på följande sätt: ”Gramma-

tikens värde är av två slag. Den kan ge kunskap (insikt) om oss själva som språkvarelser, och 

den kan tjäna som redskap när vi vill nå andra mål” (1987:8). Teleman utvecklade detta 

resonemang genom att peka på att människans språkförmåga och språkanvändning kan 

betraktas som ”det mänskligas kärna”, dvs. vår förmåga att använda språket är det som gör 

oss till människor, det som skiljer oss från djuren. Då grammatiken är en så pass viktig del av 

vår språkförmåga kan den, enligt Teleman (1987:8), ej förbises när det gäller att förstå oss 

som mänskliga varelser. Teleman jämförde även den grammatiska kunskapen hos människan 

i detta sammanhang med den historiska och menar att den på ett liknande sätt som den 

historiska inte har något krav på sig att vara direkt nyttig. Mycket hellre bör den vara sann och 

intressant, vilket Teleman (1987:8) betraktade som kvalitetskriterierna på den grammatiska 

kunskapen både inom skolans värld och utanför den.  
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Även Rehnqvist och Svensson (2008:64f.) tog upp individens möjlighet till personlig utveck-

ling som den huvudsakliga anledningen till att vi människor bör lära oss grammatik. I likhet 

med Teleman menade de att bredare kunskaper om hur det egna språket är uppbyggt och 

konstruerat leder till en ökad förståelse för hur vi fungerar som människor, genom att vi 

”förses med ett verktyg som gör det möjligt för oss att se vårt eget språk, vår inre grammatik” 

(Rehnqvist & Svensson, 2008:65).  

 

Det andra motivet till grammatikstudier, som Teleman (1987:8f.) pekade på, är att kunskaper i 

vårt grammatiska system kan användas som ett redskap för att nå andra mål i vårt lärande och 

han nämner i första hand studiet av främmande språk: 
 

Åsikterna om grammatikens nytta här har visserligen växlat något men numera råder rätt stor 

enighet om att grammatikkunskap och förmåga till grammatisk jämförelse mellan målspråk och 

källspråk är en viktig tillgång när man lär sig ett främmande språk i en miljö där språket inte talas 

utanför klassrummet. Detta är särskilt tydligt när det är fråga om inlärning i ungdomsåren eller 

senare. (Teleman, 1987:9) 

 

Teleman ansåg således att goda kunskaper i det egna modersmålets grammatik är till stor 

nytta och hjälp vid studiet av främmande språks uppbyggnad och struktur, då man genom 

jämförelser och erfarenheter från det egna språket lättare kan ta till sig grammatiska 

företeelser i det nya. Dessa grammatiska baskunskaper tycks dessutom vara särskilt viktiga i 

den inlärningssituation, som vi oftast möter i studiet av främmande språk, dvs. att det nya 

språket endast talas inom klassrummets fyra väggar, och vi därmed inte ”duschas” med nya 

ord och uttryck på samma sätt som när vi lär in vårt modersmål, samt när vi har passerat det 

naturliga stadiet för språkinlärning under barndomsåren. 

 

Andra forskare som Rehnqvist och Svensson (2008:63f.) framhöll också nyttan av grammat-

iska baskunskaper vid studiet av främmande språk som en av grammatikinlärningens viktig-

aste uppgifter. Genom att känna till begrepp som tempus, numerus, genus eller syntax och 

därmed besitta vad man skulle kunna kalla ett metaspråk om det egna språket kan lärare och 

elever tala om abstrakta grammatiska fenomen på ett konkret och enkelt sätt, som alla förstår. 

Rehnqvist och Svensson utvecklade vidare och förklarade att det ”inom alla vetenskaplig 

grenar finns [...] ett gemensamt språk om ämnet som möjliggör att vi förstår varandra på ett 

tydligt och ofta kortfattat sätt, kunskaper i grammatik ger oss den möjligheten inom stora 

delar av språkvetenskapen” (Rehnqvist & Svensson, 2008:64). Idag vittnar, enligt Rehnqvist 

och Svensson (2008:63), dock många lärare om stora och för elevernas fortsatta lärande 

betydande brister inom det grammatiska området och många pedagoger tvingas att inleda 

terminen med en kurs i svensk grammatik innan man kan ta sig an det främmande språk, som 

kursen egentligen var avsedd att handla om. 

 

2.2.3 Vad innebär det att kunna ett språk? 

Vid alla sorters studier av människors språkinlärning behöver man fundera över vilken typ av 

kunskapssyn som ligger till grund för beskrivningen. Frågan Vad innebär det att kunna ett 

språk? är central i det sammanhanget, eftersom svaret på frågan får konsekvenser för vilka 

resultat undersökningarna frambringar samt ur vilket perspektiv dessa betraktas. Innebär 

språkkunskaper att man känner till språkets grammatiska system? Eller är begreppet språk-

kunskaper eller -kompetenser betydligt vidare än så? Som Ulrika Tornberg (Tornberg & 

Sörensen, 1985:42; Tornberg, 2009:51ff.) beskrev i sin forskning om språk och språkdidaktik 

kan den vetenskapliga diskussionen om vad det innebär att kunna ett språk sägas börja med 

den amerikanske språkvetaren Noam Chomskys myntande av begreppen kompetens och 
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performans (eng. competence –  performance). Med termen kompetens menade 

Chomsky ”den infödde talarens – lyssnarens intuitiva kunskap om sitt språk och hans förmåga 

att förstå och forma grammatiskt korrekta satser” (Tornberg & Sörensen, 1985:42) medan 

ordet performans stod för ”språkets användning i konkreta situationer” (Tornberg & 

Sörensen, 1985:42).  

 

Många forskare, som är verksamma inom det språkvetenskapliga området, har gjort stora 

ansträngningar för att utöka eller modifiera Chomskys teorier om kompetens och performans 

– Hymes, Habermas och Piepho är några av dem – och de vetenskapliga teorierna kring 

människors språkkunskaper har lett till vidare insikter om hur vi tillägnar oss vårt eget och 

främmande språk samt vad det innebär att kunna ett språk. Tornberg & Sörensen (1985:44) 

sammanfattade den moderna uppfattningen av språklig kompetens på följande sätt:  
 

Språklig kompetens är kommunikativ kompetens, som dels omfattar grammatisk, formell kunskap, 

dels kunskap om bl a sociala användningsregler samt förmågan att också använda språket i olika 

situationer för att uttrycka olika avsikter. Ytterst är kommunikativ kompetens ett medel att klara 

av olika former av mänsklig samvaro (enligt Hymes) och att nå demokratisk kompetens, dvs att 

med hjälp av språket påverka sin egen och sina medmänniskors situation i samhället mot större 

frihet och jämlikhet (enligt Habermas). (Tornberg & Sörensen, 1985:44) 

 

Att kunna ett språk innebär utifrån denna kunskapssyn med andra ord dels medvetna eller 

omedvetna faktakunskaper i form av grammatiska regler eller ord och uttryck, dels förmågan 

eller färdigheten att kunna använda sig av dessa kunskaper i verkliga situationer och på så sätt 

skapa en kommunikation med andra människor. Det innebär också att man innehar kunskaper 

om exempelvis sociala koder och normer för hur kunskaperna i grammatik och glosor kan och 

bör omsättas i praktiken, då den språkliga kommunikationen alltid sker inom ramen för en 

social gemenskap. 

 

Boström och Josefsson (2006:21) poängterade i detta sammanhang dock även vikten av att 

inte sätta likhetstecken mellan språk och kommunikation. De menade att kommunikation med 

största sannolikhet är en av språkets viktigaste uppgifter, kanske den viktigaste, men att man 

säkerligen även skulle kunna föra fram andra språkfunktioner, vars syfte i första hand inte kan 

beskrivas som direkt kommunikativa. En funktion, som Boström och Josefsson (2006:21) 

pekade på i denna diskussion, är språkets centrala betydelse för det mänskliga tänkandet. 

Stora delar av tankeverksamheten bygger på språket och med hjälp av språket kan vi bli varse 

om vad vi tänker, för att sedan ta ställning till tankarnas innebörd och fortsatta konsekvenser. 

En stor del av den mänskliga kommunikationen sker, enligt Boström och Josefsson (2006:21), 

även utan språkets inblandning, genom exempelvis kroppsspråk. Detta kan kanske låta en 

aning motsägelsefullt, men till Boström och Josefssons försvar kan sägas att de tycks med 

språk i detta avseende endast syfta på muntligt språk. 

 

I diskussionen om vad det innebär att kunna ett språk lyfte Astrid Pettersson (2009:32f.) 

slutligen fram lärarens bedömning som betydande för elevers förståelse av vad som är 

värdefullt att lära in. Hon menade att urvalet av innehåll för bedömning ger en tydlig signal 

om vad skolan betraktar som värdefull kunskap:  
 

Om språkkunskaper endast bedöms med grammatikprov och glosprov så ger det en signal att 

grammatik och ord lösryckta från varandra är viktig kunskap, samtidigt som en annan signal ges – 

att den funktionella kunskapen och den kommunikativa kompetensen inte tillmäts lika stort värde 

vid bedömning.  (Pettersson, 2009:32f.) 

 

Detta innebär med andra ord att lärarens val av arbetsmetod och form av bedömning har 

betydelse för vad eleven uppfattar som värdefull kunskap, vilket i sin tur, i enlighet med 
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tidigare redovisad forskning, kan antas påverka elevens motivation till att lära in olika 

typer av undervisningsstoff. Enligt Pettersson (2009:33) innebär en ensidig bedömnings-

form dessutom en risk för att alla elever inte kommer till sin rätt, då olika människor är 

bra på olika saker. 

 

2.2.4 Språkundervisningens utveckling 

Undervisningen i främmande språk inom den svenska skolan kan under 1900-talet sägas ha 

genomgått en rad stora förändringar och tyskan är knappast något undantag. Fram till 1946 

var tyskan det första främmande språket, som eleverna läste inom den dåvarande realskolan, 

och även om engelskan därefter tog över som det primära språk, som eleverna tillägnade sig 

efter sitt modersmål, så fortsatte tyskan att inneha en relativt stark ställning. Tyskan betraktas 

enligt dåtida källor redan på den tiden som ett svårt språk och en betydande del av tysk-

eleverna misslyckades med sina skriftliga prov i tyska, som krävdes för en studentexamen 

(Tornberg & Sörensen, 1985:20). 1960-talets nya enhetsskola kom att innebära stora föränd-

ringar för lärare och elever både i tyskundervisningen och i skolan i stort.  

 

När den obligatoriska grundskolan infördes och Sveriges alla barn fick möjlighet att gå i 

skolan utökades antalet elever, som inte uppfyllde undervisningens krav, samtidigt som man 

inte längre kunde underkänna lika många elever som tidigare, då skolan var obligatorisk 

(Tornberg & Sörensen, 1985:20). Många av lärarna tvingades därför att sänka sina krav. På 

grund av det utökade antalet elever i skolan uppstod även en brist på behöriga tysklärare. I 

och med Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) och den stegvis utfasade realexamen 

sänktes även antalet undervisningstimmar i tyskan från tidigare 15 veckotimmar under 

högstadier till de nya 13. Antalet språk- och studieresor till tysktalande länder sjönk också 

betydligt (Tornberg & Sörensen, 1985:20). Genom den därpå följande Läroplan för 

grundskolan 1969 (Lgr 69) minskade antalet undervisningstimmar för tyskan ytterligare till 

11 och nu tillkom även möjligheten att läsa franska som andra främmande språk. Även 

läroplanen, som introducerades elva år senare, Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80), med-

förde betydande förändringar för tyskundervisningen. De tidigare allmänna respektive sär-

skilda kurserna inom ämnet avskaffades, samtidigt som tidigare avsatta resurser tilläts ligga 

kvar på samma nivå.  

 

Över lag kan sägas att de reformer, som genomförts fram till och med början av 1980-talet, 

har för undervisningen i tyska inneburit fler elever med allt större skillnader vad gäller 

studieförutsättningar. Samtidigt har antalet undervisningstimmar reducerats kraftigt, vilket har 

lett till en allmänt sänkt standard i ämnet (Tornberg & Sörensen, 1985:21). Att tyskan under 

senare år utsatts för allt större konkurrens av andra språk, i första hand av spanskan men på 

vissa skolor även av ryskan, kinesiskan och italienskan, samt att antalet undervisningstimmar 

ligger kvar på samma låga nivå som tidigare, har knappast inneburit några större förbättringar 

vad gäller standard eller möjligheter till ämnesutveckling.  

 

När det gäller den metodiska och didaktiska utvecklingen av tyskämnet under det senaste 

seklet kan även där stora och betydande förändringar observeras. Den tidiga undervisningen i 

moderna språk kan till mångt och mycket sägas ha varit starkt präglad av traditionella 

inlärningsmetoder, eller vad man idag brukar kalla grammatik-översättningsmetoden 

(Tornberg & Sörensen, 1985:24). Denna metod var starkt influerad av den tidigare latinunder-

visningen, där fokus låg på skriftspråksundervisning och det talade språket ej betraktades som 

särskilt viktigt. Grammatikens uppbyggnad utgick från det latinska mönstret och undervis-

ningen gick i stort ut på att eleverna arbetade med grammatiska övningar och olika typer av 
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översättningar. Över lag betraktades kunskaper i grammatik som viktigare än ett stort 

ordförråd och de elever, som undervisades utifrån dessa metoder, kan antas ha kunnat läsa 

tysk text i såväl faktabaserad som skönlitterär form relativt flytande, men kan knappast ha 

kunnat använda språket i ett kommunikativt syfte i särskilt hög utsträckning (Tornberg & 

Sörensen, 1985, 24). Grammatik-översättningsmetoden utsattes under 1900-talets första hälft 

då och då för kritik, men vidmakthöll ändå sin ställning som den dominerande undervisnings-

metoden i moderna språk fram till slutet av 50-talet. En av anledningarna till att denna metod 

sakta men säkert förlorade sin tidigare ohotade ställning var det ovan nämnda införandet av 

enhets- eller grundskolan i början av 1960-talet. Det breddade elevunderlaget krävde andra 

och mer praktiskt anlagda undervisningsmetoder samtidigt som läromedlen i tyska började 

förändras och i allt högra grad kom att innehålla hjälpmedel som kassettband, bilder och 

affischer. Detta förändrade metodiken i en alltmer kommunikativ riktning. 

 

Istället för den tidigare grammatik-översättningsmetoden kom nu sakta men säkert den så 

kallade direktmetoden att göra sin entré i den svenska språkundervisningen (Tornberg & 

Sörensen, 1985:26). Typiskt för denna metod var tanken om att endast tyska fick förekomma i 

undervisningen och ingen som helst översättning eller förklaring på svenska. I extrema fall 

användes inte ens några tysk-svenska ordböcker. Läraren kontrollerade att eleverna förstått 

innehållet i texten genom att ställa frågor och grammatiken övades in genom olika slags 

mönster- eller strukturövningar, ofta även kallade drillövningar. De grundläggande karak-

täristika för denna metod kan således enspråkighet och mekaniska drillövningar sägas vara 

(Tornberg & Sörensen, 1985:26). Metoden kan även sägas ha varit starkt påverkad av 

Skinners behavioristiska teorier. Ofta kan lärare och pedagoger under 1900-talets andra hälft 

antas ha blandat de två ovan beskrivna formerna eller ha använt sig av en något modifierad 

direktmetod (Tornberg & Sörensen, 1985:27). 

 

En intressant förändring som kan observeras vid en jämförelse mellan 1962 och 1969 års 

läroplaner är den rangordning som tycks föreligga vad gäller delmomenten i språk-

undervisningen. I Lgr 62 beskrevs de i språkundervisningen eftersträvade färdigheterna som 

höra, läsa, tala, skriva. Sju år senare förändrades ordningen till att lyda: höra, tala, läsa, skriva 

(Tornberg & Sörensen, 1985:28). Detta visade redan tidigt på den stegvisa förskjutning som 

skett inom undervisningen i främmande språk mot ett mer muntligt präglat undervisnings-

innehåll. Under 1970- och 1980-talen kom Chomskys ovan skildrade teorier om språk och 

kommunikation att få stor betydelse för språkundervisningen i Sverige. Även Europarådets 

olika språkprojekt, som genomfördes under denna period, hade stort inflytande på utveck-

lingen (Tornberg, 2000:170ff.). I Lgr 80 framhölls talet och den muntliga aktiviteten som den 

huvudsakliga färdigheten att sikta mot i språkundervisningen: ”Undervisningen i 

franska/tyska syftar i första hand till att eleverna tillägnar sig en viss muntlig färdighet. Hör- 

och talövningar måste därför få en framträdande plats i undervisningen” (Lgr 80, citat ur: 

Tornberg, 2000:185).  

 

Tornberg (2000:214ff.) skildrade i sin beskrivning av kommunikations- och kulturbegreppen i 

språkämnenas kurs- och läroplaner fram till år 2000 hur en omfattande tyngdpunktsförskjut-

ning ägde rum inom språkpedagogiken under perioden från mitten av 1980-talet. Kommuni-

kation hade sedan 60-talet varit ledordet inom den språkpedagogiska forskningen och de 

därefter följande läroplanerna och nu förflyttades stegvis fokus inom denna kommunikativa 

ram för språkundervisningen från just undervisning till inlärning och lärande, eller vad 

Tornberg beskrev som ”från läraren till den enskilde eleven” (Tornberg, 2000:214): 
 

Med utgångspunkt i kognitiva teorier inriktade på elevers tänkande och begreppsbildning, begrepp 

som ”språklig medvetenhet” och ”metakognition” och utifrån en mycket omfattande forskning om 
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inlärarstrategier både i Europa och i USA beskrivs språkinlärning i detta perspektiv som en från 

elevens sida medveten, självständig och strategisk process med kommunikativa mål. (Tornberg, 

2000:214) 

 

Vidare beskrev Tornberg (2000:215ff.) denna förskjutning vad gäller fokus inom språkpeda-

gogiken som kan anses ha skett under 1980-talets senare del som en utveckling mot ett 

autonomi- och slutligen ett kompetenstänkande. Elevernas självständighet och ansvar för det 

egna lärandet poängterades alltmer både i forskning och i nationella och internationella styr-

dokument och modeller för hur undervisningen i första hand borde handla om att lära eleverna 

att lära sig själva framfördes. En demokratiskt präglad grundtanke var ofta ett viktigt inslag i 

denna autonomiforskning, som syftade till att skapa en konkret möjlighet för elevers 

delaktighet både vad gäller mål, innehåll och metoder för undervisningen (Tornberg, 

2000:216f.). På senare tid har denna autonomt inriktade idealelev ersatts med vad Tornberg 

(2000:218f.) kallade den kompetente eleven. Denna utveckling kan till mångt och mycket 

sägas ha styrts av Europarådets olika språkprojekt, som så småningom kom att lägga allt 

större vikt vid vilka färdigheter eller kompetenser, som den europeiske språkundervisningen 

bör sträva efter att uppnå (Tornberg, 2000:218). Den sociala kompetensen är här ett centralt 

inslag och Tornberg pekade på att delar av denna forskning kan tolkas som att 

”språkundervisningen skall befrämja den studerandes personlighetsutveckling i riktning mot 

bestämda personlighetsdrag som tillsammans utgör den sociala kompetensen, d.v.s. i riktning 

mot en speciell, här beskriven personlighetstyp” (Tornberg, 2000:218). Detta perspektiv har 

dock kritiserats för att begränsa elevernas möjligheter till ett demokratiskt deltagande i 

klassrummets aktiviteter (Tornberg, 2000:219). 

 

2.2.5 Dagens situation för undervisningen i moderna språk 

I den nu gällande ämnesbeskrivningen för moderna språk beskrivs syftet med undervisningen 

på följande sätt: 
 

Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna 

använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer internationaliser-

ad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informa-

tions- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Språkkunskaper behövs vid studier, 

vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga kontakter av olika slag. 

 

Moderna språk är modersmål i olika vitt skilda kulturer och många av dem är officiellt språk i 

flera länder. Utbildningen i moderna språk har som syfte att vidga perspektivet på omvärlden och 

på olika kulturer. 

 

Utbildningen i ämnet syftar också till att ge ett redskap för lärande inom olika kunskapsområden. 

Alla elever behöver förmåga att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad skol-

gång. Ämnet moderna språk syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin 

lust och förmåga att lära sig språk. (Skolverket: Ämnesbeskrivning: Moderna språk) 

 

Ett huvudsakligt fokus inom undervisningen i moderna språk, och däribland tyska, ligger 

således än idag på kommunikation. Undervisningen syftar i första hand till att utveckla en 

kommunikativ förmåga hos eleverna, som de i olika sammanhang kan ha användning för. 

Anledningen till att denna kommunikativa förmåga är så central för ämnet moderna språk 

sägs i ämnesbeskrivningen först och främst vara behovet av detta vid internationella kontakt-

er. Vi lever i en allt mer globaliserad värld och särskilt genom olika typer av internationella 

samarbetet, såsom den europeiska unionen och dylikt, kan kunskaper i moderna språk 

betraktas som ytterst värdefulla (se även Enkvist, 2005:25). Både vid studier eller resor och 

vid yrkesmässiga eller sociala kontakter med människor i andra länder sägs behovet av 
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språkkunskaper vara stort. Detta kan även förstås som att samhället har behov av kompetenser 

på vissa områden och därmed ställer vissa krav på sina medborgare att tillägna sig dessa 

kunskaper (Tornberg, 2000:232). 

 

Ett andra syfte som dagens undervisning i moderna språk enligt den ovan citerade ämnes-

beskrivningen är tänkt att fylla är att vidga elevernas perspektiv på omvärlden och på andra 

kulturer i världen.  

 

Det tredje och sista syftet med ämnet moderna språk, som skildras av Skolverket, är att ge 

eleverna verktyg att på egen hand fortsätta det inom skolverksamheterna påbörjade lärandet. 

Grund- och gymnasieskolan ansvarar därmed för att grundlägga ett genuint intresse för språk 

och kultur, som eleverna efter avslutade studier själv kan bygga vidare på. Denna tanke om 

grunden för ett livslångt lärande kan jämföras med den under 1980-talet eftersträvade 

pedagogiken i form av hjälp till självhjälp. 

 

De syften som Skolverket lyfter fram för dagens undervisning i moderna språk kan samman-

fattningsvis sägas vara att förmedla språkkunskaper för internationella kontakter och kultur-

kunskap (se även Tornberg, 2000:233). 

 

Samtidigt pekade Inger Enkvist (2005:44f) i sin beskrivning av svensk språkutbildning efter 

1990 på det stora problem, som många av dagens elever och lärare upplever i bristen på kon-

kreta styrdokument. De nya kursplanerna för grund- och gymnasieskolan, som infördes år 

1996, med vissa revideringar år 2000, innehåller till skillnad från tidigare styrdokument inga 

konkreta metoder eller strategier för vad undervisningen ska innehålla, eller hur den ska 

genomföras eller organiseras. Enkvist skrev om detta: 
 

Samtidigt ska lärare och elever tolka kursplaner och planera och utvärdera undervisningen med 

utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. Målet är alltså inte 

vissa kunskaper utan kunskapskvaliteter. Tillspetsat skulle man kunna säga att lärarna ska gissa 

vad myndigheterna vill att de ska göra samtidigt som lärarna ska förhandla med eleverna så att den 

slutgiltiga arbetsplanen är ett förhandlingsresultat. (Enkvist, 2005:44). 

 

Detta problem späs enligt Enkvist (2005:44f.) på av att de mål, som ställs upp för ämnena, 

dels kan vara väldigt triviala, dels mycket avancerade och samtidigt väldigt abstrakta, vilket 

gör dem ytterst svårtolkade för alla inblandade. Vissa av målen skulle enligt Enqvist 

(2005:45) lika väl kunna beskriva kunskapsnivåerna för en grundskoleelev som för en hög-

skolestudent och de ofta mycket oprecist formulerade betygskriterierna skapar även de be-

kymmer för måna pedagoger. Som Enkvist (2005:45) hävdade måste man för betyget MVG i 

moderna språk i gymnasieskolan kunna presentera skriftliga och muntliga yttranden, som 

präglas av ”klarhet, precision och variation”, vilket – utifrån hur man tolkar det – kan betrakt-

as som en ytterst avancerad språkfärdighet och som elever på gymnasiet kanske inte ens har 

möjlighet att tillägna sig. Sammantaget visar forskningen att många lärare upplever problem 

med de numera vagt formulerade målen och betygskriterierna, vilket med största sannolikhet 

även kan tänkas få konsekvenser för hur eleverna uppfattar de krav, som ställs på dem i 

undervisningen (Enkvist, 2005:45, 49ff.). 

 

Slutligen vill jag anföra en undersökning med namnet ”Språklig enfald eller mångfald...?”, 

som genomförts av ett antal forskare vid Göteborgs universitet (Molander Beyer, 2005). 

Syftet med denna studie var att undersöka i hur stor utsträckning elever hoppar av kurser i 

franska, spanska och tyska, att beskriva de vanliga orsakerna till dessa avhopp eller bortval 

samt att belysa elever och lärares syn på behovet av kunskaper i moderna språk. 
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Undersökningen, som genomfördes vid sex gymnasieskolor i Göteborgsområdet, visade att 

endast 30% av eleverna som läst B-språk i grundskolan fortsatte sina språkstudier på 

gymnasiet upp till steg 4 eller lägre. 14% av eleverna började i ettan på gymnasiet även på ett 

lägre steg än vad de skulle. De började med andra ord om från början med det språk, som de 

redan läst under högstadietiden. 196 av de 541 tillfrågade eleverna valde istället att börja med 

ett helt nytt språk och avslutade därmed helt de tidigare språkstudierna från grundskolan. 

Enligt studien är tyska det vanligaste tillvalsspråket på grundskolan, samtidigt som avhoppen 

från detta ämne är flest.  

 

När det gäller orsakerna till avhoppen eller bortvalen av språkstudier på gymnasiet angav en 

majoritet av eleverna att det tar för mycket tid (Molander Beyer, 2005:163). Det näst vanlig-

aste skälet hade på något sätt med läraren att göra och det tredje angav elever som att det är 

lättare att få bra betyg i andra ämnen. Molander Beyer sammanfattade elevernas enkätsvar 

som att de vanligaste anledningarna som angivits till avhoppen är ”relaterade till under-

visningens utformning, till elevernas motivation och studiesituation samt att det räcker med 

engelska” (Molander Beyer, 2005:163). Hon ansåg vidare att det var anmärkningsvärt många 

elever som anger undervisningens innehåll och utformning som skäl. Detta handlade ofta om 

att eleverna upplevde ett glapp mellan undervisningen på grund- och gymnasieskolan och att 

tempot i undervisningen upplevdes som för högt. Många efterlyste även en bredare 

autenticitet i samband med språkundervisningen, exempelvis genom en möjlighet till språk- 

eller studieresa till det aktuella landet eller genom att få chans att prata språket mer under 

lektionstid (Molander Beyer, 2005:163). Många av de tillfrågade eleverna framhöll 

upplevelsen av att de inte har någon nytta av de förvärvade språkkunskaperna, vilket, enligt 

Molander Beyer (2005:164f.), skulle kunna ha med det faktum att göra att många elever 

avbryter sina språkstudier helt på ett tidigt stadium eller byter till ett helt annat språk och 

därmed aldrig tillgodogör sig några mer avancerade språkkunskaper. Sammanfattningsvis kan 

följande aspekter av undersökningsresultaten vara värda att beakta: 
 

Man kan tydligt utläsa att lärarens roll är utomordentligt viktig när det gäller att skapa en bro 

mellan grundskola och gymnasieskolan, att möta eleverna på den nivå de befinner sig, att kunna 

entusiasmera, motivera och bjuda på en verklighetsförankrad, varierad undervisning. Att eleverna 

säger sig uppleva att de inte kommer någonstans i sina språkstudier och inte kommer att ha någon 

större nytta av dem är inte konstigt, eftersom flertalet av dem avbryter och inte kommer upp på 

högre steg. Man skulle också önska att det på skolorna fanns medel för projekt och resor som 

många efterlyser. (Molander Beyer, 2005:165) 

 

2.2.6 Traditionell kontra modern grammatikundervisning 

När man betraktar utvecklingen av den förespråkade allmänna pedagogiken och didaktiken i 

den svenska skolan under det senaste seklet kan vissa tendenser urskiljas. Detta gäller också 

för undervisningen i enskilda ämnet och däribland i grammatiken. Vid en indelning mellan 

vad man skulle kunna kalla en traditionell och en modern undervisning sker ofta en förskjut-

ning vad gäller kunskapssyn och synen på hur vi människor lär oss saker. Den traditionella 

undervisningen präglas ofta av ett mer behavioristiskt tankesätt, där fokus ligger på läraren 

och kunskapen är tänkt att förmedlas från lärare till elev. Kunskapsflödet kan därmed 

beskrivas som enkelriktat (från lärare till elev). Eleven betraktas som förhållandevis passiv i 

sitt lärande, då det först och främst handlar om att ta in information, som läraren presenterar 

för eleverna. Arbetsformen i den traditionella undervisningen är ofta endimensionella och 

består i att läraren presenterar kunskapen med hjälp av ett fåtal verktyg, såsom en OH-

projektor eller svarta tavlan. Eleverna tillåts därefter först och främst arbete på egen hand med 

av läraren eller andra pedagoger konstruerade uppgifter. När det gäller vilken typ av vetande 
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som premieras ligger fokus ofta på faktakunskaper och dessa lärs ut till eleverna i en vad man 

skulle kunna kalla artificiell eller konstruerad situation. Språkundervisning sker exempelvis i 

första hand innanför klassrummets fyra väggar och under sådana premisser, under vilka 

språket annars inte skulle talas. Kunskapen blir därmed isolerad från sin naturliga kontext. 

Lena Boström (2004) beskrev en traditionellt präglad undervisning på följande sätt: 

”Undervisning med utgångspunkt i lärobokens innehåll vilket eleverna lär sig genom att 

själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens genomgångar samt genom skriftliga övningar 

och muntliga diskussioner” (Boström, 2004:21). Typiskt för en traditionell undervisning är, 

enligt Boström (2004:21), att den begränsar elevens möjligheter att bearbeta den inhämtade 

kunskapen till två sinnen – de visuella och de auditiva sinnena. Med en traditionell 

grammatikundervisning avses därmed ”att läraren tar läroboken som utgångspunkt och går 

igenom innehållet varvat med skrivövningar, förklaringar och diskussioner” (Boström, 

2004:23). 

 

I en modern undervisning, som till skillnad från den traditionella har kommit att influeras 

alltmer av den sociokulturella skolan, med företrädare som Vygotskij och nutida företrädare 

som Olga Dysthe och Roger Säljö, har fokus i undervisningssituationen förflyttats från läraren 

till eleven. Kunskap betraktas som något som vi lär oss, eller konstruerar, gemensamt i sociala 

situationer, varför undervisningen också måste utformas på ett sådant sätt (Imsen, 

2000:311ff.). Elevernas lärande förvandlas då till ett aktivt handlande, där kunskaper 

inhämtas snarare än blir serverade. Lärande betraktas även i högre grad som ett utbyte av 

kunskaper, där alla medverkande bidrar med en liten del, snarare än att en på förhand bestämd 

typ av kunskap levereras från en person till en annan. Kunskapen i sig består snarare av olika 

typer av färdigheter, ofta med en kommunikativ prägel, än av rena faktakunskaper. Den 

moderna pedagogiken strävar även efter att skapa verklighetstrogna undervisningssituationer, 

exempelvis genom olika typer av lekar eller rollspel och flera olika medier eftersträvas för att 

möta varje elevs unika behov, då en anpassning utifrån varje elev även kan sägas vara central 

för en modern undervisning (Lindström, 2009:23f.).  

 

Både modern undervisning i allmänhet och modern grammatikundervisning kan sägas exist-

era i många olika former. Ett exempel på detta är den så kallade lärstilsmetodiken. Karak-

täristiskt för denna metodik är att den är individbaserad samt att den stimulerar fyra av männi-

skans fem sinnen (syn, hörsel, känsel och lukt) (Boström, 2004:21). Tanken är att, utifrån 

synsättet att alla elever tar in och konstruerar kunskap genom olika sinnen och därmed lär på 

olika sätt, anpassa undervisningen till varje elevs unika styrkor och behov. De olika sätten, 

som människor utifrån de fyra sinnena bäst kan inhämta kunskap på, kallas lärstilar. De fyra 

lärstilarna är: den visuella (lärande genom att se), den auditiva (lärande genom att höra), den 

taktila (lärande genom känsel och emotioner) och den kinestetiska (lärande genom upplevel-

ser, rörelse och muskelträning), och var och en leder till ett hos eleven unikt behov av 

stimulans för att åstadkomma bästa tänkbara inlärning (Boström, 2004:19; Boström & 

Josefsson, 2006:74f.). Den visuelle eleven behöver exempelvis läsa, skriva, titta bilder och 

tankekartor eller kanske se film, den auditive eleven behöver lyssna på genomgångar, kassett-

band eller delta i diskussioner, den taktile eleven behöver känna sig fram till vad som är rätt 

exempelvis med hjälp av spel och pussel, medan den kinestetiskt anlagda eleven snarare 

behöver ta in kunskap genom att röra hela kroppen, exempelvis genom olika typer av rollspel, 

pjäser, eller exkursioner (Boström, 2004:19). Boström (2004) kallade denna typ av pedagogik 

en ”övergång från kollektivistiska undervisningsmetoder till individuella” (Boström, 

2004:21). Sammantaget kan sägas att en modern pedagogik präglas av att variera sina metod-

er och arbetsformer i så hög grad som möjligt just för att möta olika elevers lärstilar och där-

med ge alla möjligheten till ett individbaserat och stimulerande lärande. 
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2.3 Förankring i styrdokumenten 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) talas aldrig uttryckligen om pedagogens 

ansvar för och uppgift i att motivera elever till lärande. Däremot framgår tydligt att skolan i 

allmänhet och de utbildade lärarna i synnerhet ska arbeta för att alla elever ska stimuleras till 

att utifrån sina förutsättningar och behov få vidareutvecklas i sitt lärande. Under rubriken 

”Kunskap och lärande” står bland annat skrivet att ”varje elev skall få stimulans att växa med 

uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Lpf 94:6). Dessutom skall 

alla elever ”bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 

utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och återskapa 

en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter” (Lpf 94:6). Skolan skall 

således arbeta för att alla elever upplever en lust till lärande och känner sig motiverade för att 

fortsätta att engagera sig i sitt skolarbete. 

 

Vidare skall lärarna som arbetar inom gymnasieskolan ”stärka varje elevs självförtroende 

samt vilja och förmåga att lära, organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förut-

sättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga [och] upplever 

att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt [...]” (Lpf 

94:11). Det åligger med andra ord lärarna i gymnasieskolan att motivera eleverna till att vilja 

lära och att på olika sätt fördjupa sina kunskaper. Lärarna skall även verka för att ge eleverna 

känslan av att sakerna de lär sig i skolan är meningsfulla och att den enskilda eleven vidareut-

vecklas i det egna lärandet.  

 

I Piteå kommuns Barn- och utbildningsplan (2006), som behandlar det geografiska område 

inom vilken denna undersökning huvudsakligen utförts, framgår även att ”självkänsla, 

nyfikenhet, lust att leka och lära är viktigt för barn och ungas utveckling” (sid. 7) och att man 

inom kommunen ska arbeta för att ”alla barn/elever motiveras och vägleds till vidarestudier 

och ser vikten av ett livslångt lärande” (sid. 7). Även på kommunal nivå fastslås därmed 

lusten att lära som en viktig del i alla ungas utveckling och att motivera eleverna till att 

vidareutvecklas betraktas som en betydande del av pedagogernas uppdrag. 
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3. METOD 
Inom ramen för detta avsnitt beskrivs den för undersökningen brukade metoden. I denna 

beskrivning presenteras utförligt de grupper, som i studien har fungerat som informanter, 

undersökningens upplägg samt de informationsinhämtande metoder, som använts. Slutligen 

görs även ett försök att skildra bearbetningen av information vad gäller utvärdering, analys 

och tolkning av det inhämtade materialet. 

3.1 Undersökningspersoner/-grupp 

Personerna, som medverkat i denna undersökning, kan delas in i två kategorier: Lärare och 

elever. Gruppen lärare består av tre lärare vid en gymnasieskola i Norrbotten samt en lärare 

vid en gymnasieskola i en intilliggande norrbottnisk kommun. Samtliga undervisar i tyska.  

 

Eleverna läser alla tyska vid den gymnasieskola i Norrbotten, som tre av lärarna undervisar 

vid. På skolan finns för närvarande grupper i tyska steg 1-4 bestående av sammanlagt c:a 60-

70 elever, varför med fördel alla elever, som läser tyska, tillfrågats. Att låta samtliga 

tyskelever vid den aktuella skolan delta i undersökningen kan alltid sägas vara att föredra då 

det ger den största möjligheten för en undersökning att vara representativ (Trost, 1994:35; 

Svenning, 2003:101). Det ter sig även givande att tillfråga elever ur alla olika nivågrupper, 

eftersom inställningen till grammatikundervisningen möjligtvis förändras i och med att 

eleverna efter hand fördjupar sina språkkunskaper. Studien är av kvalitativ art, då den bygger 

på skattningar på ordinal och nominal nivå och kan betraktas som en s.k. fallstudie, dvs. ”en 

undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, ett skeende, en 

institution eller en social grupp” (Merriam, 1994:24). Sharan Merriam (1994:25ff.) menar att 

fallstudien som metod innehar fyra grundläggande egenskaper: Den är partikularistisk, 

deskriptiv, heuristisk och induktiv. Det innebär att fallstudien fokuserar på en särskild 

situation, händelse, företeelse eller person, att beskrivningen av denna företeelse är 

omfattande och tät, att studien bidrar till att förbättra läsarens förståelse av företeelsen samt att 

den i huvudsak grundar sig på ett induktivt synsätt och resonemang (Merriam, 1994:25ff.). 

Att inom undersökningen tillfråga samtliga elever, som läser tyska på skolan, kan även sägas 

bidra till fallstudiens riktighet, då det möjliggör en nyanserad, uttömmande och omfattande 

beskrivning av företeelsen, som studeras.  

 

En möjlig brist med undersökningen är att elevgruppen enbart skulle kunna ses som 

representativ för just denna gymnasieskola, men med tanke på att detta är den enda kommun-

ala gymnasieskolan i Piteå kommun, samtidigt som skolan även tar emot en inte obetydande 

del pendlande elever från kringliggande kommuner, kan denna undersökningsgrupp ändå 

anses vara både rimlig och relevant. 

 

3.2 Undersökningsuppläggning 

I stort skulle undersökningen kunna delas in i tre faser: en första fas av datainsamling, en 

andra fas av bearbetning eller analys av det insamlade materialet samt en tredje fas, där det 

bearbetade materialet tolkas utifrån den bakgrund som angivits ovan (Trost, 1994:19). Valet 

av metod under datainsamlingsfasen måste självfallet knytas till undersökningens syfte och 

huvudsakliga frågeställningar. Som Trost (1994:22) påpekar bör en undersökning, vars  

centrala frågeställning behandlar hur många som utför en viss handling eller hur ofta en 

särskild händelse inträffar,  vila på en kvantitativ grund. Om syftet däremot är att förstå eller 

hitta ett mönster i ett fenomen eller skeende, bör istället en kvalitativ studie genomföras 
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(Trost, 1994:22). Eftersom ändamålet med denna undersökning är att beskriva grunderna för 

gymnasieelevers inställning till grammatikundervisningen inom tyskämnet samt att skildra 

hur denna inställning påverkar elevernas lärande bör således en kvalitativ studie ligga 

tillgrund för arbetet.   

 

Datainsamlingsfasen består dels av kvalitativa så kallade self reports (se nedan) med fyra 

tysklärare vid de ovan nämnda gymnasieskolorna, dels av kvalitativt inriktade enkäter, som 

delas ut till alla elever, som läser tyska. Exakt hur detta går till förklaras närmare i 

nästkommande avsnitt. Därpå följer bearbetningen eller analysen av det inhämtade materialet, 

där lärarnas individuella rapporter sammanställs och struktureras utifrån vissa teman eller 

kategorier och elevenkäterna redovisas. 

 

I den slutliga tolkningsfasen utvärderas resultatet av datainsamlingen och kommenteras 

utifrån tidigare forskning och de för problemområdet relevanta styrdokumenten. 

 

3.3 Informationsinhämtande metoder 

Som ovan skildrats har jag utifrån syftets karaktär valt att arbeta utifrån kvalitativa metoder, 

som fokuserar på att förstå och hitta förklaringar till elevernas motivation gentemot tysk 

grammatik. Optimalt vore naturligtvis att genomföra intervjuer med samtliga tillfrågade – 

både lärare och elever – men eftersom detta vore omöjligt att genomföra i praktiken har jag 

valt att använda mig av olika typer av enkäter. Fördelen med en enkätundersökning riktad till 

hela elevgruppen jämfört med att intervjua endast ett fåtal elever är förutom effektiviteten 

även att undersökningen ger ett större underlag, varför också större möjligheter ges till att dra 

generella slutsatser. 

 

För att undersöka lärarnas syn på elevernas motivation samt vilka faktorer, som kan betraktas 

som avgörande för denna, har jag valt att använda mig av en metod, som kallas self reports. 

Detta innebär att den önskade informationen inhämtas genom att informanterna tillåts skriva 

en eller flera längre texter kring det specifika undersökningsområdet. Metoden används fram-

för allt för att ”söka kunskaper om människors föreställningar om ett visst fenomen” 

(Davidsson, 2007:71), vilket kan anses vara fallet här. Som framhålls i metodlitteraturen är 

det av stor betydelse hur de enskilda frågeställningarna, som lämnas till informanterna, är 

formulerade, då man till skillnad från andra metoder som exempelvis djupintervjuer här inte 

har möjligheten att ställa följdfrågor i det fall att svaret skulle vara oklart eller otydligt 

formulerat (Davidsson, 2007:71). Davidsson poängterar: 
  

Frågan bör formuleras så att det är personens erfarenheter, uppfattningar eller upplevelser av ett 

fenomen som fokuseras i texten. Personen bör därför uppmanas att så noggrant som möjligt 

beskriva sina erfarenheter av fenomenet i fråga. Det kan handla om både positiva och negativa 

erfarenheter.  (Davidsson, 2007:71) 

 

Formuleringen av frågan/frågorna, som ligger till grund för rapporten måste således vara klart 

och tydligt formulerade och med fördel efterfråga ”informantens konkreta och professionella 

erfarenheter, den professionellt levda erfarenheten” (Davidsson, 2007:71). Fördelen, som man 

kan uppleva med denna metod, och anledningen till att jag har valt den till förmån för 

exempelvis djupintervjuer är att informanterna har möjlighet att i lugn och ro fundera över 

frågeställningarna under en längre tidsperiod, än den tid en intervju kan tänkas ta, och jag kan 

därmed förvänta mig mer genomtänkta och välgrundade svar på mina frågor. Även metod-

litteraturen i ämnet framhåller denna fördel med self reports och menar att ”den tid som 

informanten ges för att svara på frågeställningen är av betydelse för berättelsens innehåll och 
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djup. I en intervjusituation finns en risk att intervjuaren inte klarar av tystnaden, griper in för 

tidigt och därför påverkar svaren och den muntliga berättelsen” (Davidsson, 2007:71f.). Self 

reports kan därmed ses som en metod för att säkerställa att informantens svar avges 

oberoende och opåverkat av yttre påverkan. 

 

Rapporterna från lärarna kommer därmed att bygga på vissa, standardiserade frågor, som alla 

informanter ges, men som är formulerade på ett sådant sätt att de öppnar till reflektion genom 

att inga givna svar finns på förhand. ”Vad är grammatik för dig?”, ”Hur ser du på gramma-

tiken i förhållande till tyskundervisningen som helhet?” och ”Vilka upplevelser har du av 

elevers inställning till grammatik?” är exempel på sådana möjliga öppna och utifrån 

professionell erfarenhet orienterade frågor. Lärarnas rapporter skulle därmed kunna beskrivas 

enligt följande skalor (jfr. Svenning, 2003:112): 

 

informell   -------------------x------------------ strukturerad 

personligen  -x------------------------------------ enkätform 

enskilt  -x------------------------------------ i grupp 

 

Dessa rapporter kommer i ett första steg att beskrivas utifrån deras relativa struktur , dvs. 

utifrån det väsentliga innehållet i den enskilda texten (Davidsson, 2007:75f.). Vad som kan 

anses vara informantens huvudsakliga utsaga ligger med andra ord till grund för 

rapportredovisningens först del. Dessa utsagor eller huvudteman kommer sedan att jämföras i 

ett andra steg utifrån deras så kallade generella strukturer,  vilket innebär att texternas 

gemensamheter eller likheter redovisas och kategoriseras (Davidsson, 2007:77). 

 

Enkäterna med eleverna består av två delar, vilka båda är att betrakta som kvalitativa. I den 

första delen fastställs elevernas inställning och attityder till grammatik och gram-

matikundervisning, för att som tidigare nämnt undvika att den fortsatta undersökningen 

bygger på ovetenskaplig grund. I enkätens andra del ges eleverna möjlighet att svara något 

mer uttömmande på frågor, som rör grammatiken och grammatikundervisningen. 

 

Vid genomförandet av enkätundersökningen tillfrågas först en mindre grupp elever genom en 

testomgång (jfr. Svenning, 2003:115). Detta för att kontrollera att enkäten är formulerad på 

ett sådant sätt så att eleverna förstår frågorna och svarar på det som undersökningen syftar till 

att ta reda på. Först därpå delas enkäten ut till hela elevgruppen, efter att vissa justeringar av 

frågor och svarsalternativ gjorts.  

 

3.4 Pålitlighet och tillförlitlighet 

I forskningsmetodiska diskussioner används ofta begreppet reliabili tet  och validitet  för att 

beskriva hur vetenskaplig en studie kan anses vara. Med reliabilitet, eller tillförlitlighet, avses 

att ”en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning” (Trost, 

1997:99), dvs. att samma undersökning ska ge samma resultat oavsett när den genomförs 

(Svenning, 2003:67; Ejvegård, 1996:67). Idén om reliabilitet härstammar från den naturveten-

skapliga forskningen, där först och främst kvalitativt präglade undersökningar genomförs, 

varför det enligt Trost (1997:100ff.) ter sig något egendomligt att använda begreppet i en 

diskussion om kvalitativa studier. Människan är, som Trost framhäver (1997:107), ej ett 

statiskt studieföremål utan deltagare i en process, varför exakt samma resultat vid en senare 

mätning aldrig kan garanteras. Även Svenning (2003:68) påpekar att ”resonemanget om 

tillförlitlighet inte alls [gäller] i samma utsträckning för kvalitativa undersökningar som för 

kvantitativa”. Samtidigt menar flertalet författare av metodlitteraturen inom ämnesområdet att 
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man på olika sätt kan kontrollera en undersöknings reliabilitet. Svenning (2003:68) hävdar att 

man exempelvis kan använda sig av test-retest-metoden, dvs. att man ställer samma frågor 

till samma informanter med en tids mellanrum. Ett annat alternativ utgör enligt Svenning 

(2003:68) den så kallade split-half-metoden, som innebär att två mätningar genomförs 

inom ramen för en och samma undersökning genom att formuläret delas upp i två någorlunda 

lika delar. Enligt Svenning (2003:68) kan man även höja reliabiliteten för en studie genom att 

använda klara definitioner samt genom att använda flera olika indikatorer för att mäta 

fenomen, som kan upplevas som kontroversiella. Ett arbetssätt för att säkra tillförlitligheten är 

därför att ringa in känsliga frågor från flera olika håll. Trost (1997:99) framhåller även vikten 

av att undersökningen är ”stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, alla intervjuare ska 

fråga på samma sätt, situationen ska vara likadan för alla, etc.” för att säkerställa en studies 

reliabilitet. Hög reliabilitet kräver enligt Trost (2007:59ff.) därför en tydlig strukturering samt 

en hög standardisering, dvs. att undersökningen följer en klar struktur samt att enkäterna 

genomgående ser likadana ut för alla informanter samt fylls i under liknande förhållanden.  

 

Eftersom denna studie är att betrakta som kvalitativ, kan, i enlighet med resonemanget ovan, 

relevansen av en reliabilitetsdiskussion diskuteras. Jag har dock vidtagit vissa åtgärder för att 

förvissa mig om att undersökningens tillförlitlighet är så hög som möjligt utifrån 

förutsättningarna. Både elev- och lärarenkäter har sett exakt likadana ut för samtliga 

informanter och jag har arbetat för att undersökningen skall genomföras under likadana 

former. Alla elever har tillfrågats under loppet av en veckas tid, på samma ort och under 

liknande förhållanden och jag har inlett med att förklara undersökningens syfte samt att den 

följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). Mailet, som skickats till de medverkande lärarna, har standardiserats. 

Frågorna i formulären är framtagna i samråd med den vetenskapliga handledaren vid 

högskolan samt erfarna undervisningskollegor för att garantera en hög relevans och de följer 

en klar struktur utifrån uppsatsens syfte och centrala problemställningar. Även analysen av 

frågeformuläret följer ett på förhand avgjort mönster, som ställts upp utifrån metodlitteratur 

(Davidsson, 2007:77) och uppsatsens huvudsakliga studiesyfte. Detta för att tillgodose Trosts 

(2007:59ff.) krav på tydig struktur och hög standardisering för att uppnå en hög reliabilitet. 

 

Ytterligare ett centralt begrepp för denna metoddiskussion är validitet, eller giltighet. Det 

syftar på en undersöknings ”förmåga att mäta det vi avser mäta” (Svenning, 2003:64, se även 

Ejvegård, 1996:69; Trost, 1997:101f). En validitetsprövning framstår, enligt Ejvegård 

(1996:71), många gånger som svårare än en reliabilitetsprövning. Svenning (2003:68) menar 

att ”en kvalitativ undersökning är mer exemplifierande än generealisterande” och påpekar 

därför att man bör vara mycket försiktig med generaliseringar (Svenning, 2003:67), varför 

denna studie främst bör betraktas som en samling utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar 

relevanta exempel på elever och lärares inställning och motivation till tysk grammatik. 

Undersökningen bör därför ej ses som representativ för samtliga tyskelever eller undervisande 

lärare i ämnet. 

 

I enlighet med ovan förda resonemang vad gäller användningen av begreppen validitet och 

reliabilitet inom kvalitativa studier menar Patel och Tebelius (1987) att man i sammanhanget 

snarare bör välja att tala om begreppen påli tlighet/överensstämmelse  samt tillförlit-

lighet. En studies pålitlighet eller överensstämmelse syftar här på huruvida undersökningen 

kan sägas ge en bild av verkligheten som överensstämmer med sanningen. Tillförlitligheten 

avser frågan om informanterna kan anses ha varit uppriktiga i sina svar, om de kan antas ha 

undanhållit viktig information etc.  
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3.5 Bearbetning av information vad gäller analys och tolkning 

För att garantera studiens vetenskaplighet har även vissa åtgärder vidtagits vid bearbetningen 

av den inhämtade informationen vad gäller analys och tolkning. Processen kan sägas ha 

genomförts enligt ett visst schema, där forskningsmetodisk litteratur för kvalitativa studier 

legat till grund för arbetet. Här redogörs därför kortfattar för hur jag gått till väga beträffande 

analys och tolkning. 

 

I ett första steg läste jag upprepade gånger igenom det inhämtade materialet – såväl 

elevenkäter som lärarnas self reports – för att på så sätt skapa mig en överblick över den 

studerade företeelsen. Sedan använde jag mig av s.k. meningskoncentrering för att 

extrahera essensen ur mitt forskningsmaterial, vilket innebär att man sorterar bort irrelevanta 

svar utifrån studiens syfte och problemfrågeställningar samt formulerar om informanternas 

utsagor till kortare och mer koncisa satser utan att för den sakens skull förändra innebörden 

(Kvale & Brinkmann, 2009:221f.). I ett tredje steg sökte jag efter mönster och strukturer med 

utgångspunkt i informanternas utsagor. Fokus i denna del av processen låg med andra ord på 

enkätsvarens innehåll. Genom detta arbete utkristalliserades ett antal teman, som jag har valt 

att benämna: elever och lärares syn på tyska och tysk grammatik, inre och yttre motivation, 

upplevelsen av framgång, förväntningars betydelse, undervisningens form och innehåll samt 

självbestämmande och autonomi. Dessa sex temata har sedan fått fungera som en 

grundläggande struktur för det fortsatta arbetet med studien. Slutligen har materialet fått 

genomgå ett antal analytiska jämförelser, som genomförts med hjälp av de s.k. sam-

stämmighets- och olikhetsmetoderna (Svenning, 2003:162), där en forskare letar efter 

likheter i annars olika fall samt olikheter i annars likartat material. Vid detta slutskede av 

bearbetningen av information har ett antal underkategorier inom de olika temata fastställts, 

vilka kommer att presenteras i nästkommande avsnitt. 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel sammanfattas och presenteras undersökningens resultat. I ett första avsnitt 

framställs svaren ur elevenkäten och i ett andra svaren ur lärarenkäten. För tydlighetens skull 

har jag valt att dela in resultaten i ett antal underkategorier, som baserar sig på frågorna i 

enkäterna, såsom ”Elever och lärares syn på grammatik, ”Undervisningens form och 

innehåll”, ”Självbestämmande och autonomi”, vilka överensstämmer med de under 

arbetsprocessen framkomna centrala temata för studien. Dessa resultat behandlas i nästkom-

mande kapitel, resultatdiskussionen. Det bör poängteras att det vid beskrivningen av studiens 

resultat – som alltid vid användningen av kvalitativa forskningsmetoder – sker en viss 

tolkning av framkommen data. Genom att en granskning med efterföljande urval av 

författaren sker, kan en kvalitativ analys aldrig anses som helt objektiv och läsaren bör 

därmed betrakta studien i ljuset av denna metod. 

 

4.1 Elevenkät 

4.1.1 Elevers syn på tyska och tysk grammatik 

I enlighet med beskrivningen av mitt tillvägagångssätt i metodkapitlet inleddes elevenkäten 

med ett antal frågor, som syftade till att utröna elevgruppens inställning till grammatik som 

delmoment i tyskundervisningen. Detta för att säkerställa att den fortsatta undersökningen ej 

grundar sig på subjektiva antaganden utan på utifrån de tillfrågade eleverna vetenskapligt 

framtagna argument och förhållningssätt. Den första frågan som ställdes gällde hur eleverna 

såg på sitt intresse för grammatiken i tyskundervisningen och löd: ”Hur stort är Ditt intresse 

för tysk grammatik?”. Resultatet kan ses i följande figur: 
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Figur 1. Hur stort är Ditt intresse för tysk grammatik? 

 

Som synes anger de flesta eleverna i steg 1 (60%) att de betraktar sitt intresse för grammatik-

en som måttligt, medan övriga eleverna i gruppen fördelar sig jämt mellan alternativen 

”svagt” och ”ganska stort”. Ingen elev ser intresset som mycket stort, men inte heller obefint-

ligt. I steg 3-gruppen ser resultatet något annorlunda ut, men fortfarande anger majoriteten att 

intresset är att betrakta som måttligt. Något fler anger alternativet ”svagt” och därefter 

”ganska stort”. Inte heller här återfinns några elever med ett mycket stort eller obefintligt 

intresse för grammatiken. I steg 4 ser spridningen något större ut mellan de olika svars-

alternativen i förhållande till övriga två grupper. Andelen som anger intresset som ”svagt” har 

vuxit ytterligare och befinner sig nu i nivå med delen som ser sitt intresse som måttligt (40% 

vardera). Resten av eleverna i steg 4-gruppen fördelar sig relativt jämt på övriga alternativ, 

med en liten övervikt för alternativet ”obefintligt”. Som enda grupp innehåller steg 4 med 
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andra ord både elever som betraktar sitt intresse som ”obefintligt” och elever som ser sitt 

intresse som ”mycket stort”. Majoriteten placerar sig dock mellan ett måttligt till svagt 

intresse. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att intresset för tysk grammatik tycks sjunka ju högre upp i 

nivåstege man kommer, samtidigt som en liten grupp elever med ett mycket stort intresse för 

ämnet utvecklas. Mellan könen har ingen skillnad kunnat observeras. 

 

För att kunna jämföra elevernas intresse för grammatik med deras intresse för tyskan i 

allmänhet och för att på så sätt fastställa om det finns en skillnad däremellan ställdes därefter 

frågan ”Hur stort är Ditt intresse för tyska i stort?”. Resultatet redovisas nedan: 
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Figur 2. Hur stort är Ditt intresse för tyska i stort? 

 

Som figuren visar anger två femtedelar i steg 1-gruppen att deras intresse för tyska i stort är 

ganska stort och lika många menar att det är måttligt. En femtedel av eleverna betraktar 

intresset som svagt. I steg 3 är spridningen mellan de olika svarsalternativen återigen något 

större. Här anger nästan hälften av eleverna att deras intresse för tyskan i stort är ganska stort. 

Därpå följer alternativet ”måttligt” på 30%, medan resten av eleverna i gruppen fördelar sig 

jämt mellan ett ”mycket stort” och ett ”svagt” intresse (12% vardera). Ingen ser sitt intresse 

för tyskan i stort som obefintligt. Även i steg 4 anger ungefär hälften sig vara ganska intres-

serade av tyska, knappt följd av gruppen ”måttligt” intresserad på straxt under 40%. 6% 

placerar sig slutligen i gruppen ”mycket stort” intresse och lika många i gruppen ”obefintligt” 

intresse. Ingen i steg 4 betraktar intresset för tyska i stort som svagt. Inte heller här kunde 

någon skillnad mellan könen urskiljas. 

 

Jämför man resultaten i figur 1 och figur 2 ser man att intresset för tyska i stort i samtliga 

grupper är större än elevernas intresse för tysk grammatik. Intresset för grammatiken värderas 

således lägre än övriga moment i tyskundervisning. Vid en genomgång av varje enskilt svar i 

elevenkäterna visar det sig att samtliga elever har angivit att intresset för tysk grammatik är 

lika som intresset för tyskan i stort eller lägre – endast eleverna som angivit att intresset är 

mycket stort eller obefintligt har angivit samma alternativ för båda frågorna. I övrigt har alla 

elever uttryckt ett mindre intresse för grammatiken. 

 

Som ett sista steg i denna enkätundersökningens första del valde jag att be eleverna 

karaktärisera grammatikundervisningen i tyskan, för att på så sätt fastställa ett tillförlitligt 

mått på hur de upplever arbetet med grammatiken. Till skillnad från de två tidigare frågorna 

lät jag eleverna kryssa i flera alternativ om de så önskade, då man gott och väl kan betrakta 
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grammatikundervisningen exempelvis som både ”omväxlande” och ”rolig”. Frågan som 

ställdes löd: ”Hur skulle Du beskriva grammatikundervisningen? (Du får kryssa i flera 

alternativ)”. Resultatet redovisas i tabellen nedan. För tydlighetens skull har jag valt att fet-

markera de svar, som 40% eller fler i respektive grupp har angivit. Detta för att visa på de 

generella tendenserna i elevgruppernas svar. Procentsatserna gäller antal elever, som har 

angivit ett visst svar inom respektive grupp. Ser vi på det första svarsalternativet – omväxlan-

de – har 20% av eleverna i steg 1 gruppen kryssat i det, drygt 35% av eleverna i steg 3 samt 

drygt 22% av eleverna i steg 4. 

 

 
Tabell 1. Hur skulle Du beskriva grammatikundervisningen? 

 Steg 1 Steg 3 Steg 4 

Omväxlande  20% 35,29% 22,22% 
Lärorik  60% 76,47% 38,89% 
Rolig  0% 5,88% 16,67% 
Engagerande  0% 11,76% 5,56% 
Lätt  0% 11,76% 11,11% 
Lustfylld  0% 0% 5,56% 
Högt tempo  0% 52,94% 61,11% 
Långsamt tempo 40% 5,88% 5,56% 
Enformig  0% 29,41% 22,22% 
Tråkig  0% 23,53% 16,67% 
Svår  60% 58,82% 50% 
Förutsägbar  20% 5,88% 16,67% 

 

 

Generellt sett kan efter betraktandet av elevernas svar på denna fråga sägas att många elever 

upplever grammatikundervisningen som svår, men lärorik. Detta har över hälften av eleverna 

svarat. I steg 3 och 4 upplever en majoritet av eleverna att grammatiken behandlas i ett högt 

tempo, medan nästan hälften av eleverna i steg 1 anser att grammatikundervisningen går 

långsamt fram. I steg 3 och 4 har även en betydande del (mellan 20 och 30 procent) angivit att 

de betraktar grammatikundervisningen som enformig och tråkig. I samtliga grupper återfinns 

dock ett antal elever, som ser undervisningen som omväxlande. 

 

Som ett andra steg i min undersökning valde jag att fråga eleverna, hur de ser på motivation 

och grammatik. Att klargöra hur eleverna själva definierar begreppen motivation och 

grammatik ser jag som betydande för undersökningens utfall, eftersom denna begrepps-

förståelse ligger till grund för de kommande svaren i enkäten. Enkäten visar tydligt att de till-

frågade eleverna betraktar olika element som centrala för dessa begrepp, men att det tycks 

finnas en röd tråd genom alla svaren, som kan liknas vid den begreppsdefinition, som 

Boström (2006:99ff.) samt Teleman et al. (2001:1ff.) presenterar i sin forskning. Många av 

eleverna definierar begreppet motivation som en vilja eller ork att utföra en särskild uppgift 

eller en drivkraft att fortsätta ett påbörjat arbete. Det talas med andra ord om en inre känsla, 

som manar på en att följa en på förhand mer eller mindre utstakad rutt: 
 

”Motivation för mig är när man har viljan och orken att anstränga sig.” (Tjej, steg 1) 

”Vilja.” (Tjej, steg 3) 

”Motivation är för mig, drivkraften att fortsätta arbeta.” (Kille, steg 4) 

 

Ett annat element som eleverna betraktar som en central del i begreppet motivation är att man 

sätter upp ett mål och arbetar för att uppnå detta. Detta mål beskrivs däremot inte som vilket 

mål som helst, utan som ett mål som eleven själv av personliga anledningar betraktar som 

intressant och viktigt att uppnå. Det är något som eleven strävar efter: 
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”Motivation för mig är ett mål som man är intresserad av att uppnå”. (Kille, steg 1) 

”Motivation är när man har ett mål, som man bara måste nå.” (Tjej, steg 4). 

”Något som driver en frammåt [sic!]. kan göras genom att t.ex. sätta upp ett mål el. t.ex. tänka på 

något kul som kommer att hända (t.ex. sommarlov).” (Tjej, steg 4) 

 

Ett stort antal av eleverna talar även om motivation som en känsla av att arbetet lönar sig, att 

man på olika sätt får betalt för sina ansträngningar. Detta kan ske i form av en inre tillfred-

ställelse eller genom yttre ”morötter”, såsom provresultat eller betyg. En del kopplar även 

ihop denna lön för mödan med vikten av att processen, dvs. själva utförandet av arbetsupp-

giften, är rolig, intressant eller inspirerande. För en del tycks det med andra ord inte räcka att 

enbart målet är eftersträvansvärt, utan även att vägen dit måste fylla en funktion. Vissa elever 

framhäver dessutom nyttan med att lära sig något som en viktig del i deras syn på motivation.  
 

”När det är roligt och man ser resultat av sitt arbete.” (Tjej, steg 3) 

”Att ansträngning leder till bättre betyg som kan löna sig i längden.” (Tjej, steg 4) 

”Någonting som ger dig skäl att studera, som gör det ’värt’ att spendera tid.” (Kille, steg 4) 

”Motivation är att känna att man har nytta av vad man gör och tycker att det är kul.” (Tjej, steg 3) 

 

Ett antal elever kopplar samman begreppet motivation med andra närliggande företeelser som 

engagemang och inspiration. Den egna viljan tycks även spela en central roll i att finna 

motivation till olika arbetsuppgifter, vilket poängteras av flertalet av de tillfrågade eleverna. 
 

”Att man engagerar sig och strävar efter något.” (Kille, steg 3) 

”Om man är inspirerad att göra något och har lust till det.” (Tjej, steg 3) 

”Motivation är den känsla som får dig att vilja engagera dig, fördjupa sig och bilda ambitioner.” 

(Kille, steg 4) 

 

Elevgrupperna som kollektiv tycks med andra ord ha en förståelse av begreppet motivation 

som en inre känsla av strävan eller drivkraft, som manar på en att utföra en specifik uppgift 

alternativt att fortsätta ett påbörjat arbete samt att olika element, såsom målsättningar, lön för 

mödan, nytta av målet och att arbetsuppgiften är rolig att genomföra har betydelse för denna 

känsla. 

 

Om vi betraktar elevernas beskrivningar av sin förståelse av grammatik som begrepp 

framkommer ytterligare för undersökningen intressanta resultat. Utifrån svaren på frågan 

”Vad är grammatik för Dig? Hur definierar Du grammatik?” skulle elevgruppen kunna delas 

in i tre huvudsakliga kategorier. En första kategori kan sägas bestå av de elever som tycks ha 

uppfattat frågan som ett spörsmål gällande deras attityd och inställning till grammatiken och 

inte en definitionsfråga. Dessa elever har exempelvis besvarat frågan med formuleringar som 

”Grammatik är jätte svårt för mig och jag förstår inte mycket.” (Tjej, steg 3), ”Grammatik för 

mig = det som tar längre tid att nöta in än glosor och som ofta försvinner efter provet.” (Tjej, 

steg 3), ”Någonting jobbigt och onödigt, men ändå nödvändigt.” (Kille. Steg 4) eller ”För mig 

är det svårt, har alltid varit.” (Tjej, steg 4). Eleverna som placerar sig i denna kategori kan 

antingen antas ha missförstått frågan och upplevt att den var tänkt att utröna deras personliga 

relation till grammatiken som undervisningsstoff alternativt ej haft någon uppfattning om 

grammatiken som fenomen i sig själv eller i förhållande till andra moment inom tyskundervis-

ningen. Det första alternativet framstår dock som mer troligt, då eleverna i frågan innan har 

fått beskriva just sin inställning gentemot grammatik och grammatikundervisning och med 

största sannolikhet kan tänkas ha kopplat ihop frågornas innehåll med varandra. 

 

En andra kategori bildar de elever, som genom sina svar har beskrivit grammatiken som en 

samling regler, som man måste lära sig, ordens böjningsformer, bestämmelser för hur man 
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bildar meningar eller i vilken ordning orden ska komma, dvs. språkets ordföljd. Dessa elever 

betraktar även grammatiken i hög grad som ett måste för att kunna göra sig förstådd, bilda 

riktiga meningar eller tala korrekt tyska. Grammatiken blir därmed ett medel för att nå målet 

ett så korrekt språk som möjligt. Följande elevsvar kan betraktas som talande exempel för 

denna kategori: 
 

”Regler för att språket ska låta bra.” (Kille, steg 1) 

”Grammatik är att lära sig skriva korrekta meningar.” (Tjej, steg 3) 

”Regler som bestämmer hur man får skriva.” (Kille, steg 4) 

”Hur man har ett korrekt språk. Hur böjs orden? I vilken ordning kommer de?” (Kille, steg 4) 

 

Denna typ av språk- och grammatikförståelse skulle kunna beskrivas som förhållandevis 

enkel. Grammatiken beskrivs som en samling regler, som måste tragglas in inför prov och 

examinationer. Den upplevs inte som logisk eller som något slags system, och grammatikens 

syfte skildras av många elever som att göra språk och språkinlärningen svårare och mer 

komplicerad snarare än att underlätta och skapa mönster i språkförståelsen.  

 

I motsats till denna andra kategori framträder den tredje kategorin av elever som innehavare 

av en betydligt mer komplex och mångfacetterad språk- och grammatikförståelse. Genom 

deras enkätsvar framträder grammatiken som ett logiskt uppbyggt system, som skildras som 

språkets grund, en nyckel för vidare förståelse och utveckling eller en stomme, som resten av 

språket bygger på. Vissa elever jämför även grammatik med en kod, som man måste knäcka, 

för att sedan kunna gå vidare i sin språkinlärning.  
 

”Ngt som man behöver för att kunna använda ett språk. Om orden är tegelstenar är grammatiken 

murbruk. en vägg, alltså språket.” (Tjej, steg 4) 

”Grammatik är språkets nyckel, den bakomliggande koden för språket.” (Kille, steg 4) 

”Någonting som behövs för att kunna tala ett språk. En sorts stomme.” (Kille, steg 3) 

 

I ett fall framhävs till och med skillnaden mellan en deskriptiv och en normativ grammatik, 

dvs. att det grammatiska systemet kan betraktas ur två olika perspektiv – ett system som 

beskrivas som beskrivande eller objektivt skildrande och ett som kan sägas inneha en typ av 

styrande eller reglerande funktion: ”Kunskap om hur ett språk är uppbyggt och hur man kan 

och ska använda det.” (Tjej, steg 4). Detta kan anses som ett exempel på en långt utvecklad 

lingvistisk förståelse både av tyskans uppbyggnad som ett främmande språk och av grammat-

iska system i stort. 

 

Intressant att konstatera är att endast elever ur steg 3 och 4, d.v.s. elever som läst tyska i fyra 

eller fem år, visar prov på denna fördjupade grammatikförståelse. Eleverna i steg 1 beskriver 

genomgående grammatiken på olika sätt som regler för att bilda korrekta meningar. Jämför 

man sedan elevernas svar på frågan om deras förståelse av begreppet grammatik med deras 

intresse för grammatik och grammatikundervisning framkommer ytterligare för undersök-

ningen betydande resultat. Det visar sig nämligen att de elever som genom sin definition av 

begreppet grammatik uppvisar en mer avancerad och komplex förståelse av det grammatiska 

systemet i högre grad även skildrar sitt intresse för tysk grammatik i skolundervisningen som 

”ganska stort” eller ”mycket stort”, medan eleverna i kategori två, som snarare betraktar 

grammatiken som en samling regler för att bilda korrekta meningar, i större utsträckning be-

tecknar sitt intresse som ”måttligt” eller ”svagt”. Studien pekar med andra ord på att elever 

med en djupare grammatisk förståelse innehar en mer positiv inställning till grammatik och 

grammatikundervisning än elever med en något enklare begreppsbildning. 
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Givande att ta upp i undersökningen är naturligtvis även elevgruppens syn på varför man ska 

lära sig grammatik i tyskan och vilken vikt de lägger vid grammatikkunskaperna. Detta kan, 

enligt Jenner (2004:46ff.), ha betydelse för elevernas inställning till målet att lära sig 

grammatik och därmed även deras motivation. Frågan som ställdes löd därmed på följande 

sätt: ”Varför ska man lära sig grammatik i tyskan? Anser Du att det är viktigt att kunna 

grammatik?”. Inom ramen för enkätsvaren återfanns ett antal olika perspektiv på gramma-

tikens syfte och mening. Dessa perspektiv skulle kunna delas in i en grupp, som av olika 

anledningar betraktar grammatiken som en viktig kunskap och en grupp, som ser den som 

onödig alternativt sekundär. Fördelningen mellan grupperna visade sig vara ungefär hälften-

hälften med en lätt övervikt gruppen som betraktade grammatiken som en viktig kunskap. 

Ingen skillnad kunde dock urskiljas mellan de olika nivåstegen.  

 

Hos eleverna som uppfattar grammatiken som en prioriterad kunskap tycks vissa skillnader i 

anledning och motivation till detta kunna urskiljas. En del av eleverna beskriver ett korrekt 

språkbruk som ett egenvärde i sig, vilket därmed bör eftersträvas. Många menar att det finns 

en poäng med att tala så rätt och riktigt som möjligt, då detta höjer kvaliteten på språket: ”Ja, 

absolut. Man vill ju kunna prata så bra som möjligt.” (Tjej, steg 3),  ”Jo, det är viktigt. Man 

vill kunna prata så ren tyska som möjligt.” (Tjej, steg 4), eller ”För att det inte ska låta fel. 

Man vill inte säga t.ex. en fat i svenska.” (Tjej, steg 4). Detta kan ses som en förlängning av 

den syn på grammatik som beskrevs ovan och genom vilken grammatiken betraktas som en 

samling regler för att bilda just korrekta meningar. En elev framhöll denna åsikt, men 

poängterade även att den enskilda individens mål och syfte med sin språkinlärning är av 

betydelse för hans eller hennes syn på vikten av att lära sig grammatik: ”För att den [tyskan] 

ska låta så korrekt som möjligt. Ja, men det beror också på vad man vill göra av sina 

språkkunskaper.” (Tjej, steg 3). Ytterligare en grupp elever fastslog grammatiken som en 

viktig och eftersträvansvärd kunskap som ett korrekt språkbruk, men kopplade även samman 

denna angelägenhet med sociala konventioner. Många pekade på att det handlar om att göra 

ett bra intryck och att man inte ville ställas inför obekväma situationer eller göra bort sig inför 

andra på grund av en bristande grammatik: 
 

”Absolut, det är lika viktigt för oss att tala korrekt Tyska som det är för invandrare att tala bra 

svenska, det ger ett bättre intryck.” (Tjej, steg 1) 

”Det är ju mer passande att vara grammatiskt korrekt ifall man pratar med en tysk, så ja det är 

viktigt.” (Kille, steg 4) 

”Man vill ju kunna det för att inte behöva skämmas när man ska prata. [...] Man vill kunna prata 

och bli förstådd.” (Tjej, steg 3) 

 

En annan del av de elever, som beskrev grammatiken som en viktig och prioriterad kunskap, 

menade på att en fungerande och riktig grammatik underlättar förståelsen och är därmed en 

avgörande faktor för en fungerande kommunikation. Några menade att man med största 

sannolikhet ändå skulle kunna göra sig förstådd om man kan tillräckligt med ord, men att en 

felaktig grammatik ändå kan sätta käppar i hjulet och påverka hur stor del av budskapet, som 

går fram. Att lära sig grammatik betraktas genom detta perspektiv med andra ord som en 

möjlighet till att undvika missförstånd i muntlig och skriftlig kommunikation: 
 

”Jo, det är viktigt för att göra sig lättare förstådd.” (Kille, steg 1) 

”Grammatiken är omfattande i tyska och man kan bli missförstådd o fel gram. Används.” (Kille, 

steg 3) 

”Grammatik är någonting man måste ha för att kunna förstå ett språk och kunna göra sig förstådd. 

Det är en viktig sak i språken.” (Tjej, steg 3) 

 

Några elever motiverade vidare sin inställning till grammatikundervisningen som ett 

prioriterat moment i tyskan med att det är den enda chansen till att på sikt kunna vidare-
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utvecklas i sin språkinlärning (”Det är viktigt för att förstå och kunna utvecklas i språket.” 

[Tjej steg 1]). Dessa elever pekade även på att man först med minst grundläggande 

grammatikkunskaper besitter möjligheten att bilda egna meningar och därmed skapa eget 

språk, således inte bara upprepa vad andra tidigare har skrivit eller sagt: ”Ja, grammatiken 

spelar stor roll. Utan grammatiken kan man nästan bara uttrycka utantilläxor.” (Kille, steg 4) 

eller ”Ja det är mycket viktigt. Helt oviktigt när man läser tyska men otroligt viktigt om man 

ska skriva en text.” (Kille, steg 3). 

 

En sista del av denna till grammatiken positivt inställda grupp elever kan jämföras med de 

ovan beskrivna eleverna med en mer komplex grammatikförståelse. Dessa elever beskriver 

även här grammatiken som en del av en helhet och som därmed inte kan särskiljas från övrig 

språkinlärning. De vidmakthåller det systemtänkande, som de tidigare visat prov på, och låter 

denna språkförståelse influera även deras syn på vikten av att lära sig grammatik. Den elev 

som tidigare skildrat ord och glosor som tegelstenar och grammatiken som ett sammanhåll-

ande murbruk beskriver det på följande sätt: ”Viktigt att kunna, annars faller muren.” (Tjej, 

steg 4). En annan elev menar att: ”Jo, det är viktigt för att man ska förstå hela språket krävs 

grammatik.” (Tjej, steg 3) och en tredje: ”Ja, grammatiken är viktig i alla språk annars finns 

det ingen struktur i det hela.” (Tjej, steg 3).  

 

I motsats till alla ovan skildrade elevsvar, som på olika sätt och med olika motivation 

beskriver grammatiken som ett viktigt och nyttigt delmoment i tyskundervisningen, framhåll-

er en annan grupp elever grammatiken som en mindre viktig eller till och med onödig kun-

skap. Ofta kombineras denna åsikt med en hierarki eller rangordning av kunskaper, där ord 

och glosor beskrivs som primära i jämförelse med grammatiken, som skildras som sekundär. 

Detta motiveras med att förståelse och kommunikation är överordnad språklig korrekthet och 

att dessa elever – till skillnad från de ovan beskrivna – anser att en grundläggande förståelse 

kan uppnås även utan goda grammatikkunskaper: 
 

”Grammatik är viktigt, men jag känner att ordförrådet är viktigare. Om man bara ska göra sig 

förstådd, så förstår tyskarna även om man säger das istället för die.” (Tjej, steg 4) 

”Anser att ord är viktigare. Man kan göra sig förstådd utan att ha korrekt grammatik.” (kille, steg 

4) 

 

Vissa elever har i sina enkätsvar även kombinerat två eller flera av de olika perspektiven på 

grammatikens syfte, vilket många gånger leder till en mer nyanserad bild av hur elever ser på 

grammatik och grammatikundervisning. En av eleverna ur steg 3-gruppen beskriver sitt 

resonemang kring vikten av lära sig grammatik på följande sätt, vilket kan betraktas som en 

god sammanfattning av de ovan anförda anledningar till att se på grammatiken som ett mer 

eller mindre viktigt moment i tyskan: 
 

”Jag tror inte att grammatiken är den viktigaste delen i ett språk. Även om man säger ’einer’ då det 

ska [vara] ’ein’ och ’der’ om det ska vara ’das’ så kommer personen man pratar till troligast att 

förstå vad man vill ha sagt. Men när jag lär mig ett språk så lär jag mig inte det enbart för att förstå 

det språket och bli förstådd utan jag lär mig ett språk för att kunna det, och även kunna prata 

korrekt. Grammatiken är inte det viktigaste i ett språk men för mig är grammatiken något jag vill 

kunna.” (Tjej, steg 3) 

 

För att slutligen återkoppla till den tidigare gjorda observationen att elever med en mer 

komplex grammatikförståelse tycks uppvisa en mer positiv inställning eller ett större intresse 

för grammatik och grammatikundervisning, kan i detta sammanhang sägas att studien även 

pekar på att de elever som inom ramen för detta avsnitt beskrivit grammatiken som en viktig 

eller prioriterad kunskap även i högre grad skildrat sitt intresse för grammatik som ”mycket 
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stort” eller ”ganska stort” i jämförelse med de elever som betraktar grammatiken som – ofta i 

förhållande till ord- och glosinlärning – en mindre viktig kunskap inom tyskämnet. Dessa 

elever uppvisar enligt studien istället i större utsträckning ett mindre intresse för grammatiken 

i stort och i jämförelse med övrig tyskundervisning.  

 

4.1.2 Upplevelse av framgång 

När det gäller känslan av framgång i grammatiken visar enkätsvaren på minst sagt isärgående 

resultat, även om vissa tendenser kan urskiljas. En första observation, som kan göras, är den 

att eleverna i tyska steg 1, dvs. de elever som endast läst tyska under knappt ett läsår och 

därmed kan anses ha förhållandevis begränsade grammatikaliska kunskaper, genomgående 

betecknar sig själva som ganska alternativt mycket framgångsrika i grammatiken. ”Än så 

länge känns grammatiken enkel/lättförståelig och jag lär mig mycket.” menar en tjej, andra 

elever besvarar frågan ”Hur tycker du att det går för Dig i grammatiken? Känner Du 

framgångar i Ditt lärande?” på följande sätt: ”Jag tycker det går lite långsamt men stabilt och 

bra.” (Kille, steg 1), ”Ja, för den lilla tid som gått.” (Kille, steg 1). Kanske hänger denna 

känsla av framgång ihop med att denna elevgrupp ännu ej hunnit gå igenom särskilt mycket 

grammatik, då fokus i början av tyskstudierna ofta snarare ligger på att träna in ord och 

uttryck än att gå igenom grammatiska fenomen. Att flera av eleverna framhållit åsikten att 

grammatiken gås igenom i ett långsamt tempo talar också för detta antagande. Eleverna i steg 

1 tycks med andra ord inte uppleva att grammatiken skulle vara för svår eller att undervis-

ningen skulle gå för fort fram och att de av den anledningen skulle begränsas i sina upplevelser 

av framgång.  

 

I steg 3 och 4 ser enkätsvaren däremot något annorlunda ut. Här återfinns både enkätsvar, som 

visar på att eleverna upplever framgångar i sitt lärande och att de hela tiden utvecklas, svar 

som framhåller att eleverna visserligen utvecklas och upplever en viss progression, men att de 

för den sakens skull inte ger uttryck för några direkta framgångar i grammatiken, samt elever 

som varken känner att de vidareutvecklar sina grammatikkunskaper eller upplever några 

särskilda framgångar i sina studier, som stimulera till vidare inlärning. Den första gruppen 

elever, som uttrycker en bred känsla av framgång i sitt lärande, framhäver många gånger även 

att de känner att de utvecklas och går framåt. Att känna framgång behöver med andra ord inte 

betyda att de presterar bra på muntliga och skriftliga prov eller når upp till det betyg, som de 

strävar efter, utan kanske snarare att de utifrån sin egen situation upplever en progression i sitt 

lärande: 
 

”Jag tycker att det går riktigt bra, och har lätt för att lära mig den [grammatiken], och det medför 

att man snabbt kan lära sig nya saker och då når man framgångar.” (Tjej, steg 3) 

”Jag tycker att det går ganska bra för mig i tyskan och jag tycker att jag förbättras/når 

framgångar.” (Tjej, steg 3) 

”Långt ifrån samma framgångar som med ord, men det går bättre och bättre.” (Tjej, steg 4) 

”Jag tycker att jag har utvecklats och lärt mig använda orden på rätt sätt dvs. i rätt ord.[ning] och 

tid (t.ex. presens). (Tjej, steg 4) 

”Jag tycker att det gåt lagomt bra. Jag känner att jag borde lära mig mer av det jag redan vet så kan 

det gå ännu bättre.” (Tjej, steg 3)  

 

En del av de elever, som i sina enkätsvar uttryckt en känsla av progression, förklarar detta 

med att de börjat förstå sammanhangen i grammatiken, att de insett logiken eller att de 

kommit över en tröskel och förstått hur allt hänger ihop: ”När man lär sig bitvis blir det som 

att lägga ett pussel. Jag har precis börjat förstå hur det hela går ihop.” (Tjej, steg 3), ”Bättre 

och bättre, ju mer man lär sig desto mer förstår man av det man lärt sig förut.” (Tjej, steg 4) 

och ”Det går bättre och bättre! Ju mer man lär sig desto fler samband ser man.” (Tjej, steg 4). 
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Detta kan betraktas som inledningen till en övergång från en enklare grammatikförståelse, där 

grammatiken består av från varandra skilda regler och undantag, till en mer komplex syn på 

ämnet, där grammatiken snarare upplevs som ett system eller stomme i språket. Intressant att 

poängtera i sammanhanget är att denna grupp elever företrädelsevis består av elever ur steg 4 

och därmed har läst tyska längre än övriga grupper. 

 

Ungefär hälften av eleverna i steg 3 och 4 uppger samtidigt att de endast upplever små 

alternativt inga framgångar i grammatiken. Några menar att de visserligen känner framgång i 

tyskan i stort, men har stora bekymmer med grammatiken, andra besvarar frågan huruvida de 

når framgångar i sitt lärande med ett blankt nej: 
 

”Sådär, det är svårt att tänka på allt samtidigt.” (Tjej, steg 3) 

”Jag tycker jag kämpar på men de går inte så bra. Det [är] svårt o hårt, men jag försöker göra mitt 

bästa, lite framgång når jag ändå.” (Kille, steg 3) 

Framgångar, ja! Men har fortfarande stora problem med grammatiken.” (Tjej, steg 3) 

”Jättedåligt, jag kan nästan ingen svensk grammatik heller.” (Tjej, steg 3) 

”Nej.” (Kille, steg 4) 

”Grammatiken har väl gått okej men inte mer än det. Har nått små framgångar i mitt lärande.” 

(Kille, steg 4) 

 

Ett antal elever framhåller sina bristande förkunskaper i grammatiken som ett bekymmer vad 

gäller kunskapsinhämtande och känslan av framgång i grammatikinlärningen. Av olika anled-

ningar verkar de uppleva en kunskapslucka i förhållande till sina kamrater, vilket kan verka 

nedstämmande eller omotiverande. Andra elever ser dock mer positivt på sin situation och 

betraktar inte sina jämförelsevis knappare grammatiska kunskaper från högstadietiden som ett 

problem utan snarare som en möjlighet att lära sig nya saker: ”Jag har lärt mig jättemycket 

grammatik på det här året. Det beror mycket på att jag inte kunde så mycket grammatik 

innan.” (Kille, steg 3), ”Jag tycker det går jättebra, all grammatik är i princip ny för mig, 

eftersom gamla läraren på högstadiet prioriterade annat.” (Kille, steg 3). En möjlig orsak till 

detta skulle dessa elevers större förmåga att hämta in kunskap, som de ännu ej tillgodogjort 

sig, kunna vara och på så sätt komma ikapp. Avståndet till klasskamraterna skulle därmed inte 

upplevas som oöverkomligt. Några elever framhåller även det relativt höga tempot i 

grammatikundervisningen som en hinder för att få utvecklas i sin egen takt och därmed 

uppleva maximala framgångar: ”Jag tycker att det har varit jätte svårt och ett snabbt tempo, 

men nu förstår jag bättre.” (Tjej, steg 3), ”Blandat resultat. lite svårt när vi går så snabbt fram. 

Mer genomgångar hade varit bra.” (Tjej, steg 4). Detta kan även jämföras med resultaten i 

avsnitt 4.1.1, Elevers syn på tyska och tysk grammatik, där över hälften av eleverna i steg 3 

och 4 beskrev grammatikundervisningen med orden ”högt tempo”. 

 

Ytterligare några åsikter, som eleverna ger uttryck för i samband med frågorna om upplevel-

ser av framgång i grammatikinlärningen, kan vara värda att kommentera. Dessa pekar på att 

känslan av framgång i grammatiken är beroende av hur mycket vilja och ork eleverna upp-

lever inför ämnet, alltså många elevers egna ord för motivation: ”Ganska bra. Väldigt bra om 

jag orkar lägga ner tid på det.” (Kille, steg 3), ”Beror på vilken grammatik det gäller. Men 

över lag helt okej, mycket handlar om motivation och prioritering. [...] Lättare med ”fylla-i”-

luckor än hela meningar såklart.” (Tjej, steg 3). Eleverna tycks således se ett samband mellan 

framgången och hur mycket tid och energi de orkar och vill lägga ner på ämnet, eller med 

andra ord: den som läser på ordentligt når större framgångar. Samtidigt spelar upplevelsen av 

framgång en betydande roll för den vidare motivationen till inlärningen, varför motiverade 

elever lätt hamnar i en positiv, uppåtgående spiral, där framgångar och motivation avlöser 

varandra. Elever, som i hög grad upplever motgångar och nederlag i sitt skolarbete upplever 

heller ingen motivation inför grammatiken, varför de inte ägnar tillräckligt mycket tid till 
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kunskapsinhämtandet och i förlängningen således riskerar ytterligare besvikelser och bekym-

mer med grammatiken. 

 

4.1.3 Elevers måluppnåelse 

I en diskussion om känslor och upplevelser av framgång i skolans värld är det svårt att und-

vika att tala om mål och måluppnåelse. En naturlig fråga att ställa till eleverna handlade där-

för om huruvida de ansåg att målen för grammatikundervisningen för respektive nivåsteg är 

realistiska och möjliga att nå upp till. Denna fråga föregicks dock av frågan om de kände till 

vad som krävs för att nå upp till de olika målen i grammatiken, då detta kan anses vara 

nödvändigt för att ha en åsikt om målens realiserbarhet. Studien visade att hälften av eleverna 

i samtliga steg inte visste vad de måste kunna får att nå upp till målen i grammatikunder-

visningen och besvarade denna fråga med formuleringar såsom ”Nej.” (Tjej, steg 4), ”Vet ej 

vad som krävs” (Tjej, steg 1), ”Jag kan inte målen” (Tjej, steg 3) och ”Ingen aning” (Tjej, steg 

4). Ett antal elever visade sig vara osäkra på vad som krävdes för att nå upp till målen, men 

menade att de ändå låg i fas för vad man är tänkt att lära sig i respektive steg: 
 

”Vet inte dom exakta kraven men känns som att jag kan uppnå dom utan problem.” (Kille, steg 1) 

”Nja..?” (Tjej, steg 1) 

”Vet ej, men jag anser att jag, trots låga grammatikkunskaper är på god väg mot mitt ideal-betyg.” 

(Tjej, steg 3) 

”Jag vet inte direkt ’målen’, men jag tror att jag kan nå upp, och hoppas att jag göra det.” (Tjej, 

steg 3) 

 

En av eleverna som inte ansåg sig känna till målen menade även att målen kan skilja sig något 

åt beroende på vilken lärare man har (”Inte riktigt, det är väl att man behärskar grammatiken 

någorlunda. Beroende på vilken lärare man har också.”, Tjej, steg 4). Att olika lärare värderar 

grammatiska kunskaper olika högt och därmed lägger olika stor vikt vid det i undervisningen 

är något som även framkommit i andra sammanhang i denna studie och möjligtvis är detta en 

bidragande orsak till varför så många elever ej tycks känna till vad de anses behöva kunna 

inom varje grammatiskt moment och hur målen ser ut för grammatikundervisningen. 

 

Några av eleverna, som uttryckte en osäkerhet över innehållet i målen för grammatiken, 

menade dock att prov- och övriga examinationsresultat indikerar vad man behöver kunna och 

var varje elev befinner sig kunskapsmässigt, men att det inte var något de visste om på 

förhand: ”Jag har inte riktigt koll på vad som krävs, men när man har prov och dylikt så 

märker man ju vart [sic!] nivån ligger.” (Tjej, steg 3), ”Nej, inte direkt. Jag antar att den 

grammatiken som man ska kunna är den man går igenom och har prov på.” (Tjej, steg 3). 

 

Intressant att konstatera är att nästintill samtliga elever som ansåg sig känna till målen för 

grammatikundervisningen även betraktade dem som realistiska. Här följer några enkätsvar 

kring realiserbarheten av målen inom grammatikundervisningen:  
 

”Det är klart, med rätt lärare går allt.” (Kille, steg 1) 

”Det känns som att jag når upp till målen i steg 3:s grammatik, och målen är realistiska. Jag fick 

det betyg jag satsade på.” (Kille, steg 3) 

”Ja, de är väldigt realistiska. Anstränger man sig bara lite så kan man det man ska.” (Tjej, steg 3) 

”Ja, det krävs en förståelse i stort, man kan inte bara plugga in ’possessiva pronomen’ och sedan 

inte förstå hur de används. Ja, jag kan nå upp till målen.” (Tjej, steg 4) 

”Målen är definitivt realistiska, jag hade bara inte så bra undervisning i högstadiet.” (Kille, steg 4) 

”Ja, tycker det är realistiskt och det går ofta bra men tempot är ibland lite väl högt.” (Tjej, steg 3) 
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Som synes återkommer även här resonemang om att den tyska grammatiken kräver en förstå-

else av system och logik i stort och inte bara inlärning och specifika grammatiska former eller 

regler. Även tidigare grammatikundervisning under högstadietiden tas upp som en faktor för 

elevernas möjlighet att nå målen – ända upp till steg 4 beskrivs detta som en avgörande del i 

måluppfyllelsen – varför eleverna kan antas betrakta denna tidigt lagda grund för språket som 

en ytterst viktig del i sina möjliga skolframgångar. Att tempot i grammatikundervisningen 

anses som högt återkommer också som ett betydande inslag för chansen att nå upp till målen i 

grammatiken. 

 

Vissa elever betraktar vidare målen som realistiska, men anser sig samtidigt av olika anled-

ningar inte ha nått upp till det mål, som de strävade efter under föregående läsår. En viss 

besvikelse över det egna misslyckandet går att skönja bland några av elevsvaren, medan andra 

framhåller att de redan på förhand insett att de inte skulle infria de krav, som ställs på dem för 

respektive nivåsteg: 
 

”Ja, de är realistiska. Jag når inte upp till det betyget jag ville ha men jag är nöjd ändå.” (Kille, 

steg 3) 

”Jag har strävat [efter] ett VG men tycker det varit svårt att uppnå det målet inom just 

grammatiken.” (Tjej, steg 3) 

”Grammatik handlar om att nöta in, vilket jag är för lat för.” (Tjej, steg 4) 

 

En elev menar att det krävs särskilt stora ansträngningar för att nå upp till målen i grammatik-

en, men om man lägger ner tillräckligt mycket energi, så är det möjligt att nå dit man vill: 

”Jag måste kämpa för det, men jag klarar det. Beställde även en tysk bok för någon dag sen så 

att jag lättare kan känna när det blir en viss böjning o.s.v.” (Tjej, steg 3). Hos en annan elev 

kan en viss frustration märkas över att hon inte anser sig ha förstått hur grammatiken hänger 

ihop. En vetskap om att man bör se grammatiken som ett större sammanhang kan således 

också skapa en besvikelse hos dem, som ännu inte nått ända dit. I detta – och många andra – 

fall tycks satsläran vara nöten, som måste knäckas: ”Ja, men det känns som att om man ej vet 

vad ackusativ och dativ är ordentligt så går det dåligt. Jag vet hur man böjer allt i alla former 

men vet inte när det blir ack/dat jämt förutom vid prepositioner eller verb som styr.” (Tjej, 

steg 3). 

 

Endast en elev uttryckte direkt att hon inte betraktade målen som realistiska och kopplade 

samman detta med att grammatiken i jämförelse med övriga moment är svår samt att hon upp-

lever tempot i undervisningen som för högt: ”Sådär. Det är väldigt svårt och går ganska 

snabbt så det gäller att hänga med.” (Tjej, steg 3). Ytterligare en elev tycks slutligen antingen 

ej ha vetat vilka mål som gäller för grammatiken från skolans sida alternativt på egen hand 

valt att fokusera på mål, som hon själv satt upp åt sig: ”Mina mål är väl att kunna hantera 

grammatiken på ett sådant sätt att jag lätt kan göra mig förstådd & få fram mitt budskap. Ja, 

det känns som att jag kan.” (Tjej, steg 4). Detta skulle kunna jämföras med det ovan anförda 

resonemanget om framgångar, som i mångt och mycket inte behöver handla om faktiska 

resultat och prestationer på prov och dylikt, utan för många elever i större grad tycks utgöras 

av den egna personliga utvecklingen utifrån var hon eller han anser sig befinna sig på 

kunskapsskalan. 

4.1.4 Självbestämmande och autonomi 

Som behandlats tidigare kan elevers upplevelser av huruvida de känner sig delaktiga i beslut 

som rör dem och aktivt kan påverka utformningen och genomförandet av den egna 

utbildningen ha betydelse för inställning och motivation till ett ämne. För att knyta det 

sambandet till diskussionen om grammatikundervisningen i tyskan valde jag att formulera en 
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fråga rörande detta på följande vis: ”Får Du som elev vara med och bestämma vad Du ska lära 

Dig i grammatiken och på vilket sätt?”. Av de sammanlagt 40 tillfrågade eleverna besvarade 

36 elever frågan alternativt besvarade den på ett sådant sätt att det var möjligt att utröna en 

åsikt i ämnet. Resultatet för dessa 36 elever såg ut på följande sätt: 

 

 
Tabell 2. Får Du som elev vara med och bestämma vad Du ska lära Dig i grammatiken och på 
vilket sätt? 

 Antal Procent 

Ja 8 elever 22%  

Nej 22 elever 75% 

Vet ej 1 elev 3% 

 
 

Tre fjärdedelar av eleverna ansåg följaktligen inte att de på något sätt tilläts vara med och på-

verka upplägget av grammatikundervisningen. Till den grupp som besvarade frågan med ”ja” 

räknas även vissa elever, som ansåg sig ha möjlighet att påverka vissa delar av undervisningen, 

men inte allt. När det gäller de elever, som svarat ja på frågan om deras möjlighet till 

delaktighet i utformningen av undervisningen kan en tydlig tendens urskiljas att många av 

dessa elever fortfarande ser på läraren, som den som lägger fram ett förslag som eleverna sedan 

får ta ställning till eller den som har det sista ordet i frågan: 
 

”Till viss del fast självklart inte allt.” (Kille, steg 1) 

”det tycker jag, vill man ändra något så är det bara att lägga fram förslag till läraren.” (Tjej, steg 3) 

”På ett sätt ja och på ett sätt nej: Vi får ju inte bestämma vad för grammatik vi ska lära oss, men vi 

kan ju påverka vad vi jobbar med mest, det svåraste, och vilken fart det ska ha, hur fort det ska gå 

delvis.” (Tjej, steg 3) 

”Jo, alldeles lagom får jag/vi/klassen vara med och bestämma.” (Tjej, steg 4) 

 

 Pedagogerna tycks med andra ord i ett första steg ofta planera undervisningen på egen hand, 

varpå eleverna – om de tillfrågas – antingen får godkänna förslaget eller komma med 

ändringsförslag. Utifrån denna studie verkar den situation sällan eller aldrig förekomma, där 

läraren tillsammans med eleverna diskuterar vilka moment som ska tas upp i undervisningen 

och varför.  

 

Av de elever, som besvarat frågan om delaktighet med nej, har en grupp gjort så utan någon 

vidare motivering: 
 

”Inte hittills i alla fall, men det är ju viktigt att lära sig det grundläggande först.” (Tjej, steg 1) 

”Inte tillräckligt, tycker jag.” (Tjej, steg 3) 

”Nja, lite men det mesta var redan bestämt.” (Kille, steg 3) 

”Nej, det får vi inte bestämma.” (Tjej, steg 4) 

”Nä, det får vi inte.” (Tjej, steg 4) 

 

Det stora flertalet av eleverna, som inte anser sig kunna påverka undervisningen, har dock 

angett olika typer av anledningar till varför detta är fallet eller hur de ställer sig till detta, 

vilka här kommer att redovisas. Några av dessa elever framhåller grammatiken som en nöd-

vändighet eller ett måste inom tyskundervisningen och att man som elev därför inte har möj-

lighet till delaktighet. Grammatiken som system är så att säga upplagd på ett visst sätt och 

därmed är även undervisningen styrd till att se ut på ett visst sätt: ”Känns inte som att det är 

så fritt, eftersom grammatik är något som man måste lära sig.” (Tjej, steg 3), ”Nej, men man 

måste ju lära sig det, man kan inte bestämma allt, men sättet att lära sig går kanske att 

påverka.” (Tjej, steg 3), ”Det känns inte som att det är så fritt, utan man följer det läraren 

säger.” (Tjej, steg 3) och ”Nej, grammatiken är ju ganska styrd i vad man ska lära sig. Det 
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går inte att påverka så mycket känns det som.” (Tjej, steg 4). Andra elever pekar på att det 

finns regler eller riktlinjer, ibland i form av styrdokument och kursplaner, som tydligt slår 

fast vad undervisningen i gymnasieskolan ska innehålla och att detta är anledningen till elev-

ernas begränsade möjlighet till påverkan: ”Man följer väl en kursplan?” (Tjej, steg 1) eller 

”Inte direkt, det finns klara riktlinjer på vad man ska lära sig.” (Tjej, steg 4). Dessa elever 

verkar dock inte vara medvetna om att ämnes- och kursplaner är relativt vagt formulerade 

och ger både lärare och elever möjlighet att utforma undervisningsstoff och –arbetssätt 

utifrån egna behov och preferenser. Detta pekar också mot den ovan beskrivna situation, där 

lärarna i huvudsak planerar och förbereder undervisningen utan elevernas medverkan eller 

insyn. 

 

Ett antal av de tillfrågade eleverna poängterar i sina enkätsvar att de till viss del har möjlighet 

att påverka undervisningen, men aldrig vad gäller undervisningsstoff utan enkom gällande 

typen av examinationsform eller vilken arbetsform som ska användas i undervisningen. Många 

har också pekat på möjligheten att be lärarna att repetera problematiska delar i grammatiken 

eller lägga in fler genomgångar som en möjlighet till påverkan, även om detta kan tyckas 

vara en relativt begränsad form av delaktighet: 
 

”Inte så mycket, i så fall hur man ska redovisa det man lärt sig – genom prov/inlämning osv – 

Behövs det repetition och man säger till får man ofta det och då är man med och bestämmer till en 

del.” (Tjej, steg 3) 

”Nej, det tycker jag väl inte, men sättet vi ska lära oss det på kan vi få vara med och bestämma 

ibland.” (Tjej, steg 3) 

”Ibland, men inte allt för ofta. Det är väl isf [i så fall] om man vill ha genomgång osv.” (Tjej, steg 

4) 

 

En elev slår även fast att man först genom självstudier till fullo får möjlighet att påverka de 

egna studierna: ”Nej, däremot får man denna möjlighet då man repeterar hemma innan prov.” 

(Tjej, steg 4). Andra påpekar att de aldrig känt något större behov eller intresse av att påverka 

undervisningen på det sättet: ”Aldrig brytt mig om det.” (Tjej, steg 4), ”Inte så mycket, men 

det är inget jag saknar eftersom man sällan vet vad man inte kan. Man kan dock alltid fråga 

om man undrar över något och lära sig på så sätt.” (Tjej, steg 4) 

 

Ett mindre antal elever menar däremot att det kan vara en fördel att eleverna inte har så 

mycket att säga till om när det gäller undervisningsupplägg, eftersom de många gånger har 

lägre ambitionsnivåer än lärarna och därför skulle lära sig mindre om de själva fick 

bestämma: ”Nja, inte riktigt. Skulle jag ha fått vara med och bestämma skulle vi inte ha lärt 

oss hälften så mycket som jag kan.” (Kille, steg 3). Ytterligare en omständighet, som 

framhålls som orsak till detta, är att många elever anses ha svårigheter med grammatiken och 

med säkerhet därför skulle välja bort dessa delar av undervisningen om de gavs större 

möjligheter till att vara med och planera sina studier: 
 

”Jag vet inte om eleverna får bestämma vad man vill lära sig av grammatiken men jag tror inte att 

det är så bra om eleverna får bestämma allt för mycket eftersom grammatiken är jobbig för de 

flesta. Då är det väl ganska uppenbart att man väljer bort det jobbigaste, men då kan det även vara 

viktig grammatik.” (Tjej, steg 3) 

 

Även andra elever ser det som något positivt att läraren i huvudsak avgör vad som ska gås 

igenom och lärs in i grammatiken och på vilket sätt detta sker, ändock med en litet annor-

lunda motivering: ”Nej, men det behövs inte, vi lär oss det som är viktigast.” (Tjej, steg 3), 

”Nej, läraren har alltid klart vilken grammatik som ska göras. Men det är bra för de vet bäst 

vad som är viktigast att lära sig först för att göra det enklare i framtiden.” (Tjej, steg 3). Detta 
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tyder på ett stort förtroende för läraren som pedagog hos många elever och att dessa elever i 

stort känner sig trygga med att lämna över bestämmanderätten till den som de anser vara 

utbildad för uppdraget. 

 

4.1.5 Undervisningens form och innehåll 

En annan faktor som skulle kunna ha betydelse för elevers inställning till grammatik-

undervisningen och i förlängningen därmed även för deras motivation till skolarbetet är un-

dervisningens utformning och arbetsformer. Som beskrivits ovan har språkundervisningen 

generellt följt en utveckling från en traditionell undervisningsmetod präglad av lärarmono-

loger och eget arbete, där kunskapssynen fokuserade på att lärarens uppgift bestod i att för-

medla en viss kunskap till eleverna, och där skriftlighet och grammatikalisk korrekthet stod i 

centrum, till en mer modernt inriktad undervisning med fokus på kommunikation och dialog, 

både vad gäller undervisningsstoff och –form. Den sociokulturella skolan tycks ha fått allt 

större inflytande även på språkundervisningens metodik och tanken om ett lärande i 

gemenskap verkar även här ha gjort stora avtryck. I ljuset av denna utveckling kan det därför 

även vara intressant att undersöka arbetsformer och metodik för grammatikundervisningen, 

för att på så sätt se om dessa på något sätt även kan ha betydelse för motivationen. I ett första 

steg bad jag eleverna att beskriva hur en grammatiklektion/ett grammatikmoment i tyska 

vanligtvis går till. Då eleverna härstammar från olika grupper och undervisas av olika lärare, 

bör utslaget kunna betraktas som förhållandevis representativt för hur grammatikunder-

visningen ur ett formmässigt perspektiv ofta ser ut. 

 

Även om vissa mindre skillnader i elevernas svar kan urskiljas, framträder ett tydligt mönster 

för hur grammatikundervisningen genomförs i de tillfrågade elevgrupperna. Nästintill ge-

nomgående beskrev eleverna ett representativt grammatikmoment som så att läraren först 

håller en genomgång av det nya momentet. Denna genomgång kan se olika ut, men karaktär-

istiskt kan sägas vara att den sker i monologform vid katedern med hjälp av antingen svarta 

tavlan eller OH-bilder. Elevernas roll består då i att lyssna, ta till sig och göra anteckningar. 

Därpå ger läraren eleverna uppgifter att lösa utifrån det nyss genomgångna momentet – ofta 

direkt ur det grammatikhäfte som används i steg 3 och 4 – som eleverna får lösa på egen 

hand. Vissa elever väljer då att arbeta två och två, för att få hjälp av varandra. Efter en 

bestämd tid, oftast 10-15 minuter, avbryter läraren sedan och går igenom uppgifterna i hel-

klass. Detta sker genom att läraren ställer frågor och eleverna svarar. De elever, som inte 

hunnit fylla i alla uppgifter får då fylla i återstoden av svaren. Vid denna andra genomgång 

kommenteras särskilda svårigheter eller grammatiska undantag och eleverna tillåts ställa 

frågor för att räta ut eventuella frågetecken. Om eleverna ber om det särskilt kan delar av ge-

nomgångarna repeteras vid ett senare tillfälle eller ytterligare uppgifter ges som repetition, 

men över lag avslutas momentet sedan med ett skriftligt prov, där det genomgångna gramma-

tikavsnittet examineras individuellt. Många av eleverna beskriver således grammatikunder-

visningen schematiskt på följande sätt: 
 

”läraren går igenom, eleverna svarar och löser uppgifter. Läraren frågar eleverna efter svaren.” 

(Kille, steg 4) 

”genomgång så att alla vet vad det handlar om, sedan eget arbete med papper och frågor osv. 

slutligen prov.” (Tjej, steg 1) 

”genomgång – egna övningar – gå igenom rätt svar på tavlan. Gå igenom svårigheter.” (Tjej, steg 

4) 

”Läraren går igenom momentet, eleverna tilldelas uppgifter som behandlar dessa. Svaren gås 

sedan igenom i helklass där eventuella oklarheter reds ut.” (Tjej, steg 4) 
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Typiskt tycks vara att arbetet med uppgifterna sker individuellt i form av att fylla i 

luckövningar eller översätta på förhand konstruerade meningar. Många elever menar även att 

antalet uppgifter som ska hinnas med är stort och att detta ska bidra till att skapa en förståelse 

för grammatikaliska mönster, eller att ”nöta in tänket”: ”Genomgång av området, sedan jobba 

med otaliga uppgifter för att sedan göra ett prov.” (Kille, steg 3), ”Går igenom på tavlan, 

visar några exempel. Sedan får vi jobba i boken med uppgifter för att nöta in ’tänket’. Det 

krävs mycket nötning för att lära sig.” (Kille, steg 3). Även här poängterar flertalet elever att 

de upplever ett alltför begränsat tidsutrymme för att hinna sätta sig in i, förstå och sedan 

utföra de ålagda arbetsuppgifterna, vilket verkar stressande. Även lärarens muntliga genom-

gång och presentation av stoffen beskrivs ofta som kort och otillräckligt: 
 

”Man går igenom ett moment och sen får man kort tid på sig att svara på frågorna och sen går man 

igenom frågorna.” (Tjej, steg 3) 

”OH-bild med text och exempel där läraren förklarar vad som menas. Dock oftast väldigt fort!” 

(Tjej, steg 4) 

”En kort genomgång av vad som gäller, arbete med uppgifter och genomgång av dessa. Jag kan 

tycka att genomgångarna ibland är för korta, och att man inte hinner förstå ordentligt förrän 

senare.” (Tjej, steg 4) 

 

Sammanfattningsvis kan undervisningen i grammatiken utifrån hur eleverna beskriver en 

vanlig lektion/ett representativt moment sägas följa ett schematiskt och ständigt återkomman-

de arbetsupplägg, som bereder plats för ytterst lite eller ingen variation. Varje moment ser ut 

på samma sätt och gås igenom likadant. Denna undervisning kan beskrivas som tämligen 

traditionell i sin metodik, där läraren övertar den aktiva rollen i klassrummen och eleverna 

erbjuds ett relativt passivt arbetssätt, där övningarna utförs och examineras på egen hand och 

huvudsakligen i skriftlig form. De rätta svaren ges av läraren och diskuteras inte fram i 

grupp. Undervisningen i grammatik kan slutligen även ses som särskiljd och utbruten från 

den övriga språkundervisningen, då den mer eller mindre konsekvent genomförs i form av 

egna lektioner och inte integrerad i tyska språket som helhet. På så vis tycks grammatiken 

lämna sin språkliga kontext och förankring och upplevs av eleverna vid upprepade tillfällen 

som frånkopplad från möjligheten till kommunikation och endast ett mått på hur korrekt 

språket är som talas/skrivs.  

 

I detta sammanhang kan det även ses som fruktbart att undersöka hur eleverna ser på 

grammatikundervisningen i tyskan i förhållande till övriga arbetsmoment (läsa, skriva, prata, 

lyssna etc.). Som framkommit i början av enkätundersökningen uppvisar de tillfrågade 

elevgrupperna genomgående ett relativt lägre intresse för grammatiken jämfört med tyskan i 

stort – detta oavsett om de upplever ett svagt eller mycket stort intresse för tyskan som ämne, 

grammatiken placerar sig alltid lägre på intresseskalan. Av den anledningen kan det vara 

intressant att se om elever upplever några markanta skillnader mellan de olika momenten vad 

gäller upplägg, arbetsformer, svårighetsgrad etc., varpå jag formulerade följande fråga: ”Hur 

skulle Du beskriva grammatikundervisningen i tyskan i förhållande till andra arbetsmoment 

(läsa, skriva, prata, lyssna m.m.)?” Svaren på denna fråga föll också ut lite olika, mycket 

beroende på hur eleverna tycks ha uppfattat frågan. Några elever valde att beskriva sin 

upplevelse av grammatik som undervisningsmoment i sig i förhållande till övriga moment 

och skildrade – i enlighet med vad som tidigare framkommit i studien – grammatiken som 

svårare (”grammatiken är utan tvekan svårast.” [Tjej, steg 3]), tråkigare (”Grammatiken är 

tråkigare än de övriga momenten.” [Kille, steg 3], ”Något mer långtråkig.” [Kille, steg 4]), 

mindre engagerande (”[...] övriga områden är mer engagerande.” [Kille, steg 4]) eller 

tråkigheten som ett resultat av att grammatiken upplevs som svårare än andra moment 

(”grammatik är svårt så då blir det tråkig. Resten är lätt = kul.” [Tjej, steg 3]). Några elever 

framhöll även upplevelsen av grammatiken som mer enformig till sin utformning och därmed 
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tråkigare eller mindre engagerande: ”Enformigare och mindre engagerande, tyvärr. Jag 

tycker ändå att det är roligt, men jag upplever att det finns många som inte gör det.” (Tjej, 

steg 4). 

 

Ett antal elever pekade även på skillnader mellan grammatik och övriga moment vad gäller 

arbetssätt och typen av aktiviteter i undervisningen. Över lag poängteras att grammatiken i 

högre grad lärs in via genomgångar och skriftliga moment jämfört med andra delmoment, där 

eleverna ges större möjligheter till muntliga aktiviteter och interaktion: 
 

”Ungefär likadan, fast vi pratar väldigt lite.” 

”Här är det väldigt mycket skriftligt när det gäller grammatikövningarna men jag tycker man lär 

sig bäst så.” (Tjej, steg 3) 

”Bra, men för lite prat.” (Kille, steg 3)  

”Mer genomgångar och ’nöta in’.” (Tjej, steg 3) 

 

 

Vissa elever upplever detta som något positivt, medan andra hellre hade fått fler chanser att 

diskutera sig fram till rätt svar. Detta behandlas mer ingående nedan. 

 

Många elever beskriver också grammatik som i grunden olik från övriga moment, vilket i 

deras ögon också kräver andra arbetsformer. (”Man kan göra läs, skriv osv på ett annat sätt.” 

[Tjej, steg 3], ”Det är mer krävande och man kan inte riktigt jämnföra [sic!] dem eftersom de 

är så olika.” [Tjej, steg 3]). En del framhöll även upplevelsen av grammatikundervisning som 

mer styrd och upplagd utifrån vissa scheman/mönster, medan eleverna vid andra tillfället 

tilläts väja arbetsformer mer självständigt utifrån eget tycke och smak (”Den är mer styrd i 

vad man ska lära sig, mer läsa + göra övningar, inte så mycket ’fritt’.” ([Tjej, steg 4], 

”Grammatikundervisningen är mer ’ordentlig’, då det är viktigt att alla ska förstå.” [Tjej, steg 

4]). En elev beskrev därutöver grammatiken som annorlunda, på grund av att den genomsyrar 

alla övriga moment, dvs. den används både när man skriver, pratar, lyssnar och läser. 

 

Även här skildras grammatikundervisningen som en kamp om tiden och många elever fram-

håller att de känner sig stressade i arbetet med grammatiken, både över att de faktiskt inte 

hinner med alla uppgifter och över att de känner att de inte har tid på sig att låta det nya 

momentet ’sjunka in’ och därmed göra det till sin egen kunskap (”Då [vid övriga arbets-

moment] tycker jag de[t] är bra. Men när man arb.[etar] i grammatikhäftet får man oftast 

skynda sig för att hinna innan man ska gå igenom rätt svar. Det är dåligt för då hinner man 

inte tänka efter vad eller varför det blir som det blir.” [Tjej, steg 4]).   

 

Ytterligare en intressant skillnad, som flertalet elever pekade på i sina svar angående 

grammatiken i förhållande till övrig undervisning, är den upplevelse av att grammatiken är 

betydligt mer komplex, detaljerad och grundlig än övriga moment samt att man måste förstå 

och kunna använda sig av alla regler inom ett grammatiskt moment för att det ska bli rätt, 

medan man när man exempelvis lyssnar eller läser endast behöver förstå en liten del för att 

förstå det större sammanhanget. En grammatiskt förståelse kan man med andra ord inte gissa 

sig till på samma sätt: 
 

”Den är mer ingående än den enda grammatikundervisningen jag haft på svenskan.” (Tjej, steg 4) 

”De börjar man med riktigt från grunden, från början, medan man början någonstans ’mitt i allt’ 

med resten. Där hoppar man bara på tåget.” (Tjej, steg 3) 

”Läser man behöver man i princip bara läsa och eventuellt ha en ordbok för att förstå. Grammatik 

är mer svårt att lära sig. Lyssnar man behöver man bara ’snappa upp’ en del för att få ett 

helhetsintryck, det fungerar inte när man lär sig grammatik.” (Tjej, steg 3) 
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Detta att eleverna upplever att de har svårare att gissa sig till de rätta svaren i grammatiken 

utifrån en mer ytlig förståelse jämfört med andra moment skulle kunna vara en av anledning-

arna till att majoriteten betraktar grammatiken som svårare och anser sig ha betydligt mindre 

framgångar inom grammatikinlärningen än i tyskan i stort. 

 

Inom ramen för de sista frågorna rörande arbetsformen i grammatiken och dess betydelse för 

elevernas motivation ville jag slutligen veta om eleverna föredrog att arbeta i grupp eller 

ensam, hur de upplever att arbetsformerna ser ut i tyskan i stort samt hur dessa påverkar 

deras motivation till tyskämnet. Som jag har kunnat konstatera tidigare genomsyras gram-

matikundervisningen av ett strängt schematiskt upplägg, vilket bjuder till ytterst lite variation 

i klassrummet. För att se om skillnaderna i elevernas intresse och motivation mellan 

grammatiken och övriga moment kan härröras till undervisningens upplägg och arbetsformer 

ser jag det därför som viktigt att fastställa även hur de ser på undervisningen i övriga delmo-

ment samt om denna eventuella skillnad har någon betydelse för inlärningen. 

 

På frågan om eleverna föredrog att arbeta i grupp eller ensam kan en tydlig tendens urskiljas 

bland enkätsvaren. Endast två av de 36 tillfrågade eleverna menade att de direkt föredrog att 

arbeta helt på egen hand (”Ensam.” [Kille, steg 3], ”Föredrar arbete ensam.” [Tjej, steg 3]). 

Ytterligare två elever menade att det berodde på typen av uppgift och framhöll att de vid 

redovisningar inför klassen eller i andra situationer, där de tvingas tala inför en större grupp 

människor hellre arbetar i grupp, men att de i annat fall föredrag självständigt arbete: 
 

”Jag arbetar helst skriftligt och ensam. Men om det är muntligt föredrar jag grupp.” (Tjej, steg 3) 

”Det beror på vad man gör. Om man ska framför någonting framför klassen är det mycket bättre 

att vara i grupp, än ensam. Vi arbetar på alla olika sätt/former [i tyskan]. Vi pratar, läser, skriver 

m.m. Och det tycker jag är bra, vilket ger en bättre motivation.” (Tjej, steg 3) 

 

Det stora flertalet av eleverna kan dock sägas föredra två av följande alternativ: Arbete i 

grupp eller en blandning av arbete i och grupp och självständigt arbete. Eleverna, som 

föredrog att arbeta i grupp, motiverade oftast detta med att man på så sätt får chansen till en 

mer social aktivitet, vilket är roligare än att kämpa med uppgifterna på egen hand, man kan 

diskutera sig fram till svaren tillsammans med sina kamrater, vilket är både roligare och ger 

ett bättre resultat, samt man kan ta hjälp av varandra om man inte förstår, varför en uppgift 

ska lösas på ett visst sätt: 
 

”Grupp. Det gör att man kan vara social o diskutera de olika sakerna man jobbar med.” (Kille, steg 

3) 

”Grupp. Man lär sig mer genom att disskutera [sic!] med andra.” (Tjej, steg 3) 

”Gillar bättre att jobba i grupp, roligare och mer hjälp. Man kan diskutera med varandra.” (Tjej, 

steg 3) 

”I grupp! Då får man hjälp av varandra och får saker och ting förklarade för varandra.” (Tjej, steg 

4) 

”I grupp då ser man problemet ur olika vinklar, kan disskutera [sic!].” (Tjej, steg 4) 

 

De elever, som anser sig föredra varken det ena eller det andra, framhåller dock variationen 

som nyckeln till framgång. Genom en varierad och omväxlande undervisning minskar risken 

till att undervisningen upplevs som enformig och därmed långtråkig: 

  
”Det är bra att variera sig, man lär sig mer.” (Tjej, steg 1) 

”En salig blandning av båda två.” (Kille, steg 1) 

”Omväxling gör det roligare = mer motivation.” (Tjej, steg 3) 

”Varierat, annars blir det tråkigt.” (Tjej, steg 3) 
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Ur ett pedagogiskt perspektiv kan sägas att detta även bör vara att föredra, då alla elever lär 

på olika sätt och genom en varierad och omväxlande undervisning vad gäller både arbetssätt i 

undervisningen och former för examination och redovisning erbjuds alla elever en möjlighet 

att visa vad de kan utifrån den egna lärstilen. Som beskrivits ovan upplever vissa elever 

undervisningen i tyskan generellt som förhållandevis omväxlande, medan andra i sina enkät-

svar pekar just på det de upplever som det stora problemet: Att en enformig undervisning blir 

tråkig, vilket i sin tur sänker motivationen för ämnet: ”Jag föredrar inget av dem utan varierar 

helst. Arbetsformerna i tyska är ibland rätt enformiga, vilket sänker motivationen. Men över 

lag är de bra.” (Tjej, steg 4). En annan elev pekar också på problemet att inte få välja den 

arbetsform, som man själv föredrar i grammatikundervisningen, då den är relativt styrd och 

reglerad till sitt upplägg: ”[Jag föredrar att arbeta e]nsam vid läsning och sånt men i grupp 

vid grammatik. [Vi arbetar oftast e]nskilt i grammatik, mest övningsuppgifter.” (Tjej, steg 4). 

 

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att många elever upplever grammatiken som mer 

styrd och enformig till sin arbetsform i förhållande till andra delmoment i tyskan, såsom läsa, 

skriva, tala och lyssna. Vid övriga moment tillåts eleverna i högre grad själva välja den 

arbetsform, som de anser passar dem bäst, medan grammatikundervisningen följer ett särskilt 

mönster, där läraren först går igenom ett nytt moment varpå eleverna på egen hand löser 

uppgifter i grammatikhäftet, som sedan gås igenom i helklass. Att fokus i grammatikunder-

visningen ligger på självständigt arbete tycks vara något, som många elever upplever som 

problematiskt, då genomgångarna ofta beskrivs som korta och knapphänta och för lite tid ges 

till att utföra de skriftliga övningarna. Eleverna känner sig därmed stressade och hinner inte 

låta den nya kunskapen sjunka in ordentligt, vilket kan anses som en viktig del i just gram-

matikundervisningen, då eleverna på gymnasieskolan har med sig mycket olika förkunskaper 

i grammatik från undervisningen på högstadiet. Majoriteten av eleverna framhåller också att 

de hellre hade arbetat med grammatiken i grupp, för att på så sätt kunna diskutera sig fram 

till rätt svar på uppgifterna och därmed kollektivt öka den grammatiska förståelsen. Detta, 

tillsammans med att flertalet av eleverna hade föredragit en mer varierad och omväxlande 

undervisning även i grammatiken, bidrar till en upplevelse av grammatiken i tyskan som 

tråkig och svår, vilket kan anses ha betydande, negativa konsekvenser för eleverna motiva-

tion till ämnet. 

4.1.6 Elevernas förväntningar 

Efter att ha beskrivit grammatikens arbetsform och dess betydelse för elevernas motivation 

gentemot grammatiken kommer jag nu att redovisa studiens resultat gällande elevernas 

förväntningar på läraren och hans/hennes möjlighet att påverka deras inställning och attityd 

till det egna lärande. I ett första steg ställde jag frågan ”Vad tror Du att Din lärare tycker om 

grammatik?” till elevgrupperna, för att fastställa hur de tror att deras lärare ser på 

grammatiken. Intressant nog har denna fråga lett både till svar gällande lärarnas syn på 

grammatik som ämne och deras förhållande till att undervisa i grammatik – något som en del 

elever upplever som två olika saker.  

 

En första kategori elever kan i detta sammanhang beskrivas som de som tror att läraren ser på 

grammatiken som en mycket viktig kunskap, som eleverna av olika anledningar behöver 

tillägna sig: 
 

”Att det är jätteviktigt så att man kan göra sig ordentligt förstådd i t.ex. Tyskland.” (Tjej, steg 1) 

”Hon tycker förmodligen att det är viktigt och [lärarens namn] som alltid är så positiv tycker nog 

att det är jätteroligt.” (Tjej, steg 3) 

”Vet ej. Troligtvis tycker nog läraren att det är viktigt med grammatik eftersom vi ändå håller på 

med det.” (Kille, steg 4) 
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”(Ett tortyrmedel) Att det är viktigt att vi lär oss detta.” (Kille, steg 4) 

 

Några av eleverna går ytterligare ett steg längre och beskriver hur läraren i deras ögon ser på 

grammatiken som nödvändigt: ”Något nödvändigt eleverna borde kunna.” (Tjej, steg 3), 

”Nödvändigt och viktigt.” (Tjej, steg 3) eller ”Att det är väldigt nödvändigt för att vi senare 

ska kunna använda språket.” (Tjej, steg 3). Dessa elever ser därmed lärarens inställning till 

grammatiken som relaterat till deras egen fortsatta utveckling – att kunna grammatik är 

viktigt/nödvändigt för att eleverna ska kunna göra sig förstådda, kunna vidareutvecklas i 

språket osv. 

 

En andra kategori elever beskriver istället lärarens förhållningssätt till grammatiken som rent 

emotionellt och menar att läraren troligtvis tycker att det är roligt med grammatik: 
  

”Kul.” (Kille, steg 1) 

”Jag tror hon gillar det :) och tycker att det är viktigt.” (Tjej, steg 3)  

”Att det är roligt och kanske ännu roligare att lära ut.” (Tjej, steg 3) 

”Att det är kul. Det tycker nog alla tysklärare.” (Tjej, steg 3) 

 

Vissa elever menar till och med att läraren älskar grammatik, varför en bristande motivation i 

deras ögon knappast borde bero på lärarens otillräckliga intresse för ämnet: ”Jag tror att 

[lärarens namn] älskar grammatik!” (Tjej, steg 4), ”[Lärarens namn] älskar det.” (Tjej, steg 4), 

”Jag tror att hon älskar det. Hon är definitivt kompetent.” (Kille, steg 4). 

Ett antal elever motiverar vidare sin tro på att läraren tycker om grammatik med dennes 

yrkesval. I mångas ögon skulle man antagligen inte välja att utbilda sig till lärare i moderna 

språk – och särskilt inte i tyska – om man inte var intresserad av grammatik och tyckte om att 

undervisa i det: 
 

”Kul, eftersom den har valt det yrket.” (Tjej, steg 3) 

”De ska/jobbar med det, så antagligen att det är kul.” (Kille, steg 3) 

”Ja du, gillar kanske det pga. annars skulle hon nog ej blivit tysk-lärare.” (Tjej, steg 4) 

”Förmodligen gillar hon grammatik, annars skulle hon inte vara ty-lärare.” (Tjej, steg 4) 

 

 

Några elever skildrade lärarens intresse för grammatiken som stort, i synnerhet större än 

elevernas, pga. att hennes/hans kunskaper är större i ämnet. Eleverna menade på att intresset 

och motivationen växer i och med att kunskapen och förståelsen för grammatiken växer, 

varför läraren med största sannolikhet och borde uppleva grammatiken som rolig och lätt, då 

denna känner till hela det grammatiska systemet och har en känsla för dess logik: ”Vet inte. 

Såklart lätt för hon kan den.” (Kille, steg 3), ”Eftersom läraren förstår precis vad den lär ut 

tror jag den tycker bättre om den [grammatiken] än eleverna.” (Tjej, steg 4). 

 

En intressant iakttagelse, som några elever tycks ha gjort, är även att läraren i allmänhet 

tycker om grammatik och uppvisar ett stort intresse för ämnet, men att hon/han föredrar att 

undervisa eleverna i tyskans övriga moment, eftersom grammatikundervisningen både av 

elever och av läraren själv upplevs som relativt enformig och tråkig: ”Jag tror att hon tycker 

att det är roligt med grammatik, men att utlärandet av det inte är lika roligt, dels eftersom det 

blir rätt enformigt. Det är bilden jag har fått.” (Tjej, steg 4) och ”Ingen aning, att det är 

roligare att lära ut andra saker för att det är lättare att variera?” (Tjej, steg 3). Endast en elev 

svarade slutligen att hon trodde att läraren tycker att grammatik är tråkigt. 

 

Utifrån denna bild, som majoriteten av eleverna förmedlar, där läraren över lag tycks uppvisa 

ett stort intresse och engagemang för grammatiken är det nu intressant att se om och i så fall 

på vilket sätt eleverna anser att läraren kan påverka deras motivation. Studien visade att 
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eleverna anser att läraren i hög grad kan påverka hur de ser på grammatiken och hur 

motiverade de är att lära. Dels handlar det, enligt många enkätsvar, om att läraren genom sin 

makt att planera och genomföra lektionerna kan skapa fler roliga, underhållande eller 

intressanta moment i undervisningen: 
 

”Göra lektionerna roligare och inte fastna på samma spår.” (Kille, steg 1) 

”Om hon är bra på att lära ut och är en bra lärare så gör hon det ju mycket roligare, och det gör 

hon.” (Tjej, steg 3) 

”om lektionerna inte skulle ha varit intressanta skulle inte jag heller vara motiverad.” (Tjej, steg 3) 

”Få det att verka intressant vilket jag tror är omöjligt.” (Tjej, steg 3) 

”Ja, hon ska vara rolig.” (Tjej, steg 4) 

”Att göra lektionerna intressanta och inte enformiga.” (Kille, steg 1)  

 

Dels handlar lärarens möjlighet att påverka eleverna motivation, i likhet med vad som fram-

kommit i avsnittet om undervisningens arbetsformer, om att skapa variation och omväxling, 

så att undervisningen därigenom upplevs som mindre enformig och mer stimulerande. Många 

elever efterlyser även behovet av att läraren har förmåga att förklara grammatiska företeelser 

på flera olika sätt, då de många gånger upplever att de inte förstår eller hänger med vid den 

första genomgången: ”Genom att ha varierade övningar och utlärningsmetoder.” (Tjej, steg 

3), ”När läraren förstår att man inte kan och kan förklara på ett bra sätt, olika sätt.” (Tjej, steg 

3), ”Genom olika undervisningsmetoder.” (Tjej, steg 4), ”Repetera och gå igenom nogrannt 

[sic!].” (Tjej, steg 3) och ”Om läraren ger många exempel och förklarar VARFÖR något blir 

som det blir.” (Kille, steg 3). Här framkommer även att många elever uppskattar om läraren 

kan förklara anledningen till de grammatiska reglerna och inte enbart går igenom 

grammatiken som ett mönster, som måste ’nötas in’. Känslan av att lära sig något, som eleven 

kommer att ha nytta av och kunna använda sig av i sitt fortsätta lärande, framstår därmed som 

betydande för motivationen i jämförelse med att plugga in rena fakta- eller formkunskaper, 

som eleverna ofta tycks betrakta som oanvändbar eller onödig kunskap. 

 

Ytterligare ett sätt för pedagogen att bidra till att höja elevernas motivation till grammatiken, 

som flertalet elever anger är en positiv och uppmuntrande inställning till undervisningen. En 

del elever menar att de kan känna sig nedslagna och ledsna om de upplever att de inte hänger 

med i genomgångarna och kan därför behöva lite extra peppning för att orka kämpa vidare. 

En i elevernas ögon glad, engagerad och positiv lärare bidrar enligt studien då till att lätta upp 

stämningen i klassrummet, vilket kan leda till en ökad – eller åtminstone inte minskad – 

motivation till grammatiken. Ett mer lättsamt och lekfullt förhållningssätt gentemot 

grammatiken skulle enligt några elever även kunna vara nyckeln till framgången: 
 

”Om den uppmuntrar.” (Tjej, steg 3) 

”att låta positiv o hjälpa o förklara om man inte förstår.” (Kille, steg 3) 

”Genom att vara engagerad.” (Tjej, steg 4) 

”Genom att vara positiv till undervisningen, vara tydlig och förklara så att man förstår och inte 

bara pluggar in.”(Tjej, steg 4) 

”Kanske genom att t något steg tillbaka ibland, ta det i en mer lättsam ton. Minneslekar eller 

tävlingar vore kanske mer engagerande.” (Kille, steg 4) 

”Hitta på olika former av rolig undervisning, som lekar m.m.” (Kille, steg 4) 

 

Några elever efterfrågar också mer lyhörda lärare (”Genom att lyssna på eleverna.”) samt 

möjligheten att få all den hjälp, som de upplever att de behöver för att klara grammatik-

undervisningen (”Genom att vara mycket pedagogisk och ge den hjälp man behöver.” [Tjej, 

steg 3]), för att på så sätt skapa en större motivation till ämnet. Endast ett fåtal elever menar 

att läraren inte har någon direkt möjlighet att påverka elevernas inställning och motivation till 

att lära sig grammatik, då de anser att motivationen som sådan måste komma inifrån eleven 
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själv (”Det tror jag inte, eftersom motivationen kommer från en själv.” [Kille, steg 4], ”Det är 

elevens egen vilja som påverkar dess motivation, inte läraren.” [Kille, steg 4]). 

 

4.1.7 Inre och yttre motivation ur ett elevperspektiv  

Som en avslutande del i enkäten, som riktade sig till eleverna, valde jag att be dem att berätta 

om vad de upplever som avgörande för att de ska känna sig motiverade till att utföra en 

specifik arbetsuppgift inom grammatiken. Frågorna som ställdes löd: ”Vad är viktigt för att 

Du ska känna Dig motiverad till att lära Dig tysk grammatik? När känner Du Dig motiverad? 

Hur/på vilket sätt känner Du Dig motiverad till tysk grammatik?”. Den allra största delen av 

eleverna menade att de för att känna sig motiverade behövde uppleva att de utvecklades i 

ämnet, att de på något sätt blev bättre på grammatiken eller att de kände att de förstod vad de 

gjorde. Många har inom ramen för studien visat på en stor frustration gentemot grammatik 

pga. känslan av att de inte förstår genomgångarna, inte kan använda sig av den inlärda 

kunskapen i praktiken eller inte hänger med övriga kamrater alternativt undervisningens takt. 

Detta blev tydligt även i denna del av undersökningen, där många elever framhöll just vikten 

av att känna att de förstår som monumental för motivationen till skolarbetet. En stor del av 

eleverna beskrev i sammanhanget även en bra lärare, som en lärare som är bra på att förklara 

de grammatiska företeelserna och därmed kan få dem att förstå. Ett ord kännetecknande för 

merparten av elevernas motivation kan med andra ord progression sägas vara: 
 

”Min motivering är att lära sig mer och bli bättre på det.” (Tjej, steg 3) 

”Jag blir motiverad när jag känner att jag lär mig.” (Tjej, steg 3) 

”När jag känner att jag förstår och kan använda det, känner jag motivationen att fortsätta.” (Tjej, 

steg 3) 

”Jag känner mig motiverad när det går bra och när man förstår vad man håller på med. Det 

viktigaste är nog att alla förstå.” (Tjej, steg 3) 

”Bra lärare o övningar = ger motivation. Kan man grammatiken får man mer motivation.” (Tjej, 

steg 4) 

”För att jag ska vara motiverad måste jag känna att det går framåt och att jag lär mig något. [...] 

Den [motivationen] har ökat i och med att jag lär mig och förstår mer och mer.” (Tjej, steg 4) 

 

Flera elever påpekar att de upplever att ju mer tyska de lär sig, desto lättare blir det att förstå. 

Andra framhåller att de inte upplever grammatiken som en central del av tyskundervisningen. 

Gemensamt kan dock sägas vara att utveckling och en känsla av att de får en kunskapsmässig 

lön för mödan, de lägger ner, kan ur elevernas perspektiv betraktas som en betydande faktor 

för deras motivation. 

 

En grupp elevsvar som i stort kan jämföras med tanken om progression och utveckling är de 

elever, som besvarat frågan om betydande faktorer för deras motivation med att undervis-

ningen inte får vara för svår. Upplevelsen av att grammatiken är komplicerad och svår att ta 

till sig och att de därigenom inte hänger med och uppnår önskade resultat framhåller ett antal 

elever som motivationsdämpande: 
 

”Att det är roligt & inte för svårt. Jag känner mig motiverad när jag har en bra dag. När det inte är 

för svårt är jag mer motiverad.” (Tjej, steg 4)  

”Man måste vara aktiv på lektionerna för att lära sig. Lite motivation behövs väl alltid. Är det för 

svårt tappar man motivationen.” (Tjej, steg 4) 

”Kände mig motiverad förra året eftersom då var den [grammatiken] inte så komplicerad. Har inte 

kännt [sic!] motivation p.g.a. för komplicerad grammatik. [...] Just p.g.a. att grammatiken varit så 

svår, så har jag inte orkat lägga ner speciellt mycket tid på den.” (Kille, steg 4) 

 

Här menar några elever att det har blivit alltmer att hålla reda på i grammatiken samt att 

grammatiken i sig blivit mer och mer komplex ju högre upp i skolåldern eleverna har kommit 
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(”Det har blivit svårare och svårare.” [Tjej, steg 4], ”Ribban höjs hela tiden.” [Tjej, steg 3], 

”Till en början var det lätt, sen har det blivit svårare eftersom jag vart dåligt på att hänga 

med.” [Tjej, steg 4]). Samtidigt anser andra elever att de upplever en ökande förståelse ju 

längre tiden går och att de under gymnasietiden – oftast i relation till undervisningen på hög-

stadiet – har fått en bredare överblick över det grammatiska systemet och därmed även en 

större förståelse för ämnet (”Den [grammatiken] har blivit lättare och klarare under 

gymnasietiden.” [Tjej, steg 4], ”På högstadiet lades ingen vikt på grammatiken vilket gjorde 

det väldigt svårt till en början på gymnasiet. Efter repetition har min uppfattning förändrats 

till det bättre.” [Tjej, steg 4]). Detta pekar än en gång på hur olika alla elever upplever under-

visningen, på skillnaderna i varje elevs unika behov för att kunna utvecklas och lära sig mer 

samt vikten av en varierad undervisning för att spegla samtliga elevers individuella lärstilar. 

 

Ytterligare en intressant åsikt, som framkom i denna del av elevenkäten, var många elevers 

förhållandevis stora behov av att känna att de lär sig grammatiken för att kunna använda 

språket för syftet att kommunicera. Man vill kunna prata tyska med andra människor, man 

vill kunna förstå vad de säger och man vill kunna göra sig förstådd. Detta tycks vara en av de 

mest grundläggande anledningarna till att många elever känner sig motiverade till gramma-

tiken – de vill ha praktisk nytta av vad de lär sig (”Jag vill kunna använda språket i så stor 

utsträckning som möjligt och det är motivation nog, jag vill prata så bra som möjligt.” [Tjej, 

steg 1]. Mycket intressant i detta sammanhang var även att många elever framhöll vikten av 

att göra någon typ av skolresa till Tyskland under studietiden för att få chansen att uppleva 

denna möjlighet att använda språket i praktiken. En del av eleverna i en av elevgrupperna 

(steg 4) hade under våren deltagit i en studieresa till Berlin, vilket flera av eleverna beskrev 

som ytterst inspirerande ur motivationsperspektiv: ”När man tycker att man har nytta med 

tyska i allmänhet, t ex om man vill jobba med det, resa till Tyskland är det mer motiverande 

om man ska jobba som städare etc. [...], Det blev roligare i och med vår resa till Tyskland.” 

(Kille, steg 4), ”Det [intresset] har ökat sedan tyska resan.” (Kille, steg 4), ”Det blev roligare 

i och med vår resa till Tyskland.” (Kille, steg 4). En annan elev ur en lägre årskurs framhöll 

just denna önskan om att få åka till Tyskland som svar på frågan hur läraren kan påverka 

hans/hennes motivation till grammatiken: ”Ta med oss till Tyskland!! =)” (Tjej, steg 3). 

 

Övriga åsikter som framkom inom denna del var att några elever behövde något slags yttre 

motivation i form av en belöning eller annan morot, för att känna sig motiverade. Detta 

kunde vara ett bra provresultat och bra betyg eller att man på annat sätt känt att man lyckats 

med det man tagit sig för: ”Jag blir motiverad om jag vet att inlärningen ger mig något i 

längden, t.ex. bättre betyg. Hur motiverad jag är varierar från moment till moment.” (Tjej, 

steg 3), ”Att få bra betyg.” (Kille, steg 4). En elev menade att det var viktigt att innehållet i 

undervisningen lät intressant (”Att det låter intressant gör mig intresserad. Men det låter 

oftast inte intressant.” [Tjej, steg 3]) och en annan betonade vikten av att själv känna sig glad 

och positiv (”Jag känner mig motiverad när jag är på bra humör.” [Kille, steg 3]). Några 

elever poängterade även vikten av att skapa en mer lättsam och underhållande undervisnings-

situation med hjälp av moderna undervisningsmetoder, som inslag av färger, spel, lekar och 

bilder. Detta för att skapa en större omväxling och variation i undervisningen, vilket enligt 

dessa elever – och många med dem – stärker motivationen (”Personligen är jag mer 

motiverad när vi får göra nåt mer praktiskt och i lättsam ton.” [Kille, steg 4], ”Omväxling! 

Mkt bilder, färger och humor!” [Tjej, steg 4], ”Att det antingen är kul eller känns givande.” 

[Kille, steg 4]). Ett antal elever lade slutligen samman flera av ovan nämnda för motivationen 

betydande faktorer och skapade därmed en helhetsbild av vad som i elevernas ögon kan sägas 

vara viktigt för att de ska känna sig motiverade till grammatiken i tyskan. En av dessa mer 
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nyanserade bilder löd som följer: ”Det ska gå i lagom takt, man ska vara flexibel och inte 

göra samma hela tiden. Jag känner mig motiverad när jag förstår grammatiken.” (Tjej, steg 3) 

 

4.2 Lärarenkät 

4.2.1 Den relativa strukturen 

Nedan följer först en sammanfattning av varje enskild informants svar, varpå enkätsvaren 

inom ramen för redovisningen av den gemensamma strukturen jämförs och förenande drag 

och tendenser lyfts fram. 

4.2.1.1 Lärare A 

Lärare A beskriver grammatik som regler för att man skall förstå språket och även använda 

sig av det på ett så korrekt sätt som möjligt. Allt för att undvika missförstånd. 

 

Läraren menar att hon/han tycker om att undervisa i grammatik. Hon/han beskriver gramma-

tikämnet som klart och redigt och anser att hon/han som lärare får förklara och strukturera den 

grammatiska djungeln. Detta leder till att hon/han i det ögonblicket känner sig som pedagog, 

inte enbart som arbetsledare. Lärare A menar att detta ställer ganska höga krav på 

henne/honom som lärare. 

 

Lärare A menar att kunskap och lärande i tyska är att elever ägnar sig åt att gå vidare i ämnet 

och bli duktigare och att de även själva funderar över och blir medvetna om sin egen, för-

hoppningsvis, positiva utveckling. 

 

Lärare A beskriver sin undervisning i grammatik generellt på så sätt att hon/han först förklarar 

med hjälp av white boarden. Därpå tränar eleverna på det genomgånga grammatikmomenten i 

övningsboken samt i eventuellt ytterligare övningsmaterial. Hennes/hans grammatikundervis-

ning kan sägas skilja sig från övrig tyskundervisning på så sätt att hon/han använder sig av 

svenska och att hon/han talar mer själv än vad eleverna gör. 

 

Läraren använder sig inom ramen för grammatikundervisningen av en grammatikbok samt en 

tvådelad övningsbok. Ibland använder hon/han även andra stenciler från Internet eller andra 

källor. Läraren upplever att eleverna trivs med att arbeta med materialet, då hon/han inte har 

hört något negativt om det, och hon/han är även själv relativt nöjd med det. Hon/han anser 

dock att man möjligtvis skulle kunna få tag på mer uppdaterade övningar via Internet. 

 

Lärare A menar att hon/han inte har några särskilda upplevelser av elevinställning till gram-

matik. Möjligtvis upplever eleverna till en början att tyska enbart handlar om grammatik, men 

generellt sett tycker hon/han att eleverna jobbar hyfsat bra med den. Resultatet betraktar 

läraren emellertid inte alltid som lysande. Detta beror i hennes/hans ögon på att eleverna inte 

prioriterar grammatiken i tillräckligt hög grad. 

 

För att som lärare åstadkomma motivation hos eleverna anser läraren att det är viktigt att 

”bjuda på sig själv” i undervisningssituationen. Hon/han ser det även som viktigt att skapa en 

god kontakt med eleverna och att få med dem på tåget. Med tiden menar läraren att man till 

och med kan få eleverna att tycka om grammatiken genom att de får jobba med det som du 

som lärare har planerat. 
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Lärare A tror att eleverna lär sig som bäst om de upplever ämnet som kul. Att de ser att de blir 

duktigare är också viktigt samt att de ser struktur och en röd tråd i undervisningen. Läraren 

menar att arbetsmetoden i sig inte är särskilt viktig utan att det är viktigare att man som lärare 

känner sig bekväm med den arbetsmetod, som man har valt. Då upplever även eleverna en 

trygghet i situationen. Läraren betraktar det även som viktigt för elevernas inställning och 

motivation att hon/han ser dem och deras ansträngningar samt att ha humor i klassrummet. 

 

Eleverna kan enligt lärare A påverka undervisningen i enstaka fall, exempelvis när prov ska 

äga rum. Det är hon/han som lärare som har kunskap om målen med undervisningen och det 

talar läraren även om för eleverna i början av kursen. Läraren upplever sällan problem med 

detta. Oftast tycker eleverna om att få tydliga signaler, menar läraren, samtidigt som hon/han 

även måste lyssna till dem och deras inlägg. 

 

Över lag anser lärare A att det är betydande för elevernas motivation att lägga upp grammatik-

momenten i korta sekvenser och att använda små, täta prov. Proven måste konstrueras på ett 

sådant sätt så att alla har chans att få G – även de svaga eleverna. Därutöver måste man som 

lärare se varje elev, prata med dem efter lektionsslut samt ha humor. 

4.2.1.2 Lärare B 

Lärare B beskriver grammatiken som byggstenar till att behärska ett språk, där det viktigaste 

är att förstå och göra sig förstådd i olika sammanhang. 

 

Hon/han menar att det är absolut nödvändigt att undervisa eleverna i grammatik och att det 

även är roligt att göra när ”tiden är mogen” för det. 

 

Lärande och kunskap i tyska är för lärare B att lära sig att behärska språket i dess rätta 

element, dvs. i rätt sammanhang. Syftet med tyskundervisningen i stort beskriver hon/han 

som att ge eleverna lust till att använda språket och därmed att bättre kunna ta till sig landets 

kultur. Grammatiken är för läraren sedan något som ”sätter ihop” orden och ger språket en 

fast struktur. 

 

Lärare B:s grammatikundervisning sker kontinuerligt och insprängd bland annan under-

visning och där hon/han upplever att det finns ett behov av det. Ofta följer undervisningen 

mönstret introduktion-genomgångar-övningar utifrån det aktuella sammanhanget. I jämför-

else med andra moment i tyskundervisningar upplever lärare B att grammatiken har mer in-

slag av en introducerande genomgång.  

 

Vad gäller läromedel använder lärare B en allt-i-ett-bok. Hon/han föredrar att grammatiken 

med övningar kommer insprängt regelbundet i boken. Hon/han upplever att eleverna i regel 

är positiva till att arbeta i egen takt och att följa upp hennes/hans genomgångar med själv-

ständiga övningar. 

 

Elevernas inställning till grammatik upplever lärare B som rätt positiv. Vid utvärderingarna, 

som lärare B låter eleverna göra, har hon/han fått positiva kommentarer just på klara genom-

gångar och efterföljande självständiga övningar. 

 

Faktorer som läraren upplever som betydande för elevers motivation är att få in grammatiken 

i ett sammanhang samt att den ska fylla en funktion för dem. 
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Lärare B anser att eleverna lär sig som bäst och är som mest motiverade när de själva får vara 

med och påverka. Att variera undervisningen så mycket som möjligt, men med en klar röd 

tråd i bagaget, upplever hon/han även som betydande. 

 

För att låta eleverna vara med och styra över undervisningen genomför läraren regelbundna 

utvärderingar, varigenom det framgår hur eleverna ser på undervisningens upplägg. Hon/han 

försöker att ta till sig så mycket som möjligt av det – inte bara vid enstaka tillfällen utan 

kontinuerligt – men upplever att det kanske inte alltid lyckas. 

 

Över lag anser läraren att det är av yttersta vikt för elevernas motivation att de inser gramma-

tikens funktion. 

4.2.1.3 Lärare C 

Lärare C beskriver sin syn på grammatik som att grammatiken är kittet som håller ihop 

språket. Hon/han menar att rätt använd grammatik gör att mottagaren kan koncentrera sig på 

innehållet utan att bli störd av oriktig språkbehandling. Grammatiken är därmed en del av 

nyckeln till en framgångsrik kommunikation. 

 

Läraren anser att det är mycket roligt att undervisa i grammatik. 

 

Enligt lärare C innebär lärande och kunskap i tyska ytterst att kunna tala och förstå det tyska 

språket. Till detta kommer enligt henne/honom ett antal andra saker, såsom tyska kulturen, 

historien och vardagslivet. Syftet med tyskundervisningen är just detta och grammatikens 

funktion betraktar läraren som att både det talade och det skrivna språket blir enklare att 

förstå med grammatikkunskaper. 

 

Lärare C arbetar aktivt för att få in grammatiken på ett så naturligt sätt som möjligt i under-

visningen. Hon/han förklarar mycket genom att gå igenom olika grammatikmoment och 

belyser det med många både skriftliga och muntliga exempel. 

 

Läromedlet som används i lärare C:s undervisning är en allt-i-ett-bok, där hon/han anser att 

grammatiken förklaras mycket bra. De grammatiska avsnitten finns insprängda i den övriga 

texten och blir därmed en naturlig del av tyskan som helhet. I slutet av boken finns även en 

sammanfattning av den grammatik som gås igenom. Läraren tror att eleverna tycker att 

boken är bra på att förklara grammatik. Om någon har varit borta kan han eller hon på egen 

hand läsa igenom det grammatikmoment som missats, vilket lärare C betraktar som positivt. 

 

När det gäller elevers inställning till grammatik menar läraren att en del elever blir negativt 

inställda så fort de hör ordet grammatik. Många elever saknar, enligt henne/honom, 

elementära kunskaper i grammatik, vilket kan innebära problem för deras kunskapsinhämt-

ning i tyskan, men de flesta blir väldigt glada när de inser att det egentligen inte är så svårt. 

 

En betydande faktor för elevers motivation till grammatiken tror lärare C är att grammatiken 

kommer in som en naturlig del i undervisningen. 

 

Lärare C anser att eleverna lär sig bäst och är mest motiverade när de trivs i undervisnings-

gruppen. Det är också viktigt att de känner sig trygga och att läraren stöttar, uppmuntrar och 

berömmer sina elever. 
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Läraren tycker att det i nybörjargrupper – som hon/han företrädelsevis undervisar – inte är så 

lätt för eleverna att vara med och påverka upplägget av undervisningen. Efter hand är eleverna 

dock alltmer med och har synpunkter och då gäller det att vara lyhörd och lägga vikt vid 

elevernas åsikter. 

4.2.1.4 Lärare D 

Lärare D definierar grammatik som ändelser och böjningsformer, som gör att en mening blir 

korrekt. Hon/han föredrar dock att kalla grammatik för ”språklära”, eftersom orden och 

ändelserna i språket tillsammans skapar och förmedlar ett kommunikativt innehåll. 

 

Läraren anser att det är ganska roligt att undervisa i grammatik, i synnerhet när hon/han 

märker att eleverna har lärt sig det som behandlats i undervisningen. 

 

Enligt lärare D är lärande och kunskap i tyska allt, som eleven lär sig om språket och om de 

länder i vilka språket talas. Kunskapsnivån kan visas upp genom hör- och läsförståelse samt 

genom muntlig och skriftlig produktion. 

 

Lärare D:s undervisning i grammatik tenderar enligt henne/honom själv att vara ganska 

repetitiv. Gruppen tränar ett visst moment, där samma ändelser eller meningsbyggnad åter-

kommer – ofta i form av luckor eller översättningsmeningar. Läraren har över lag ofta använt 

sig av det material som redan funnits till hands, istället för att göra egna övningar, även om 

det har hänt att hon/han också konstruerat egna. Hon/han försöker dock att hitta en 

”kommunikativ helhet” även när gruppen läser grammatik, exempelvis har eleverna fått 

skriva en text om vad de gör om tio år när futurum har stått på schemat. 

 

Positivt med läromedlet, som lärare D använder, anser hon/han att det är att alla övningar 

redan är färdiga, vilket besparar henne/honom många timmars arbete. Läraren anser att de 

flesta grammatikböcker med övningar håller god kvalitet med varierande ordförråd, lagom 

långa meningar och en genomtänkt pedagogisk struktur. Eleverna ger dock uttryck för en viss 

negativ inställning – det är en hel del pust och stön – när grammatiska former och regler ska 

gås igenom. Vissa elever visar därmed tydligt att de tycker att det är tråkigt med grammatik, 

medan det alltid finns ett antal elever, som tycker om grammatik och är intresserade av 

grammatiska regler och strukturer. Läraren tror emellertid att hon/han skulle kunna göra 

grammatikundervisningen roligare genom att t.ex. tillverka och använda olika spel eller 

tävlingar i undervisningen. Tidsbristen tycks dock vara en begränsande faktor för 

möjligheten att skapa den optimala undervisningen. 

 

Generellt anser lärare D att de elever, som uttrycker att de tycker att tyska är roligt är mer 

motiverade att träna grammatik än de elever som bestämt dig för att tyska är svårt och 

jobbigt. De elever, som är studiemotiverade och som siktar på högre betyg än G, är med andra 

ord också mer motiverade när gruppen går igenom och jobbar med grammatik.  

 

Läraren tror att eleverna lär sig bäst när innehållet i undervisningen är intressant för dem. Det 

gäller därför att hitta ett innehåll som fångar deras intresse. Hon/han betraktar det som en 

utmaning att presentera materialet, så att det skapar en nyfikenhet hos eleverna. För att 

behålla motivationen hos eleverna, tror lärare D att valet av arbetsmetod måste varieras i så 

hög grad som möjligt: individuella uppgifter, gruppuppgifter, skriftliga inlämningsuppgifter, 

muntliga uppgifter, föreläsning, film, tidningar, textläsning med mera. 
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Vad gäller elevernas delaktighet fungerar det, enligt lärare D, oftast så att hon/han presenterar 

ett förslag för hur hon/han har tänkt sig att en uppgift ska genomföras och sen frågar hon/han 

eleverna om de tycker att det låter okej. För det mesta har eleverna i tyska inte många 

invändningar, menar lärare D, men tillägger även att hon/han kanske har låtit sig styras litet 

för mycket av det material som redan finns tillgängligt för kurserna i form av text- och 

grammatikböcker. Läraren menar att hon/han har för avsikt att bli bättre på att släppa in sina 

elever i diskussionen vad gäller upplägg och genomförande av undervisningen, vilket hon/han 

menar att de har rätt till och vilket pedagoger enligt läroplanen har skyldighet till.  

 

Slutligen påpekar lärare D att hennes/hans relation till sina elever till viss del påverkar deras 

motivation och inställning till grammatiken och därmed även deras prestation. Om eleverna 

känner att läraren respekterar dem och lyssnar på deras åsikter och önskemål, går det oftast 

lättare att samarbeta och stämningen blir också positiv. Detta medverkar, enligt lärare D, i 

längden till en god motivation hos eleverna. 

 

4.2.2 Den gemensamma strukturen 

4.2.2.1 Lärarnas syn på tyska och tysk grammatik 

De fyra lärarna, som deltagit i undersökningen, uppvisar en i grund och botten liknande syn 

på grammatiken vad gäller dess syfte och funktion. En lärare beskriver grammatiken som 

regler, en som byggstenar, en som ett kitt, som håller ihop språket och en som ändelser och 

böjningsformer, men gemensamt för dessa olika beskrivningar är synen på grammatiken som 

ett medel för att uppnå en lyckad kommunikation. Ingen tycks betrakta en korrekt gramma-

tik, som ett mål i sig, utan först och främst som ett verktyg för att komma vidare i sin språk-

inlärning. Alla lärare menar genom olika formuleringar att det viktigaste är att förstå och 

göra sig förstådd, att undvika missförstånd, och grammatiken uppfyller en viktig funktion för 

att uppnå detta mål.  

 

Även vad gäller lärarnas syn på lärande och kunskap i tyska som ämne kan vissa likheter 

urskiljas. En lärare beskriver kunskapen i tyska i enlighet med resonemanget ovan som att 

kunna tala och förstå det tyska språket. En annan talar om att eleverna ska kunna behärska 

språket i dess rätta element. Gemensamt är att flera tillägger en ytterligare dimension i form 

av kunskap kultur, historia och vardagsliv i de länder som språket talas i. En lärare pekar på 

att kunskapen i tyska kan manifesteras på flera olika sätt – både genom hör- och läsförståelse 

samt genom muntlig och skriftlig produktion – medan en lärare, till skillnad från övriga, även 

framhåller elevernas möjlighet att självständigt ägna sig åt att gå vidare i ämnet och att bli 

duktigare som ett mått på goda tyskkunskaper. Detta metaperspektiv, genom vilket eleverna 

själva blir medvetna om det egna lärande, betraktar denna lärare som väsentligt för elevernas 

möjlighet till en optimal vidareutveckling. 

 

Samtliga tillfrågade lärare menar att det är roligt eller mycket roligt att undervisa grammatik. 

En av lärarna menar att det är direkt nödvändigt och riktigt roligt när eleverna är redo för det 

och en framhåller känslan av att genom att undervisa eleverna i grammatik känna sig som en 

pedagog på riktigt och inte bara som en arbetsledare, då hon/han tillåts guida eleverna genom 

en annars svårmanövrerad terräng. En lärare menar även att det är elevernas framsteg i läran-

det, som får grammatiken att kännas rolig att undervisa i. 
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4.2.2.2 Undervisningens form och innehåll 

Betraktar man lärarnas beskrivningar av sitt undervisningsupplägg och val av arbetsformer 

framträder en än tydligare röd tråd. Grammatikundervisningen tycks i lärarnas ögon över lag 

ske i form av genomgångar, där fokus ligger på pedagogen, varpå eleverna tillåts arbete med 

skriftliga uppgifter och övningar i olika typer av arbetsböcker. En av lärarna beskriver sin 

undervisning som förhållandevis repetitiv, där stor vikt läggs vid att eleverna tränar på olika 

typer av luckövningar eller översättningsmeningar. Hon/han menar dock att hon/han även 

eftersträvar att finna en kommunikativ helhet i grammatikundervisningen, genom att exem-

pelvis vid efterkommande skrivövningar placera grammatiken i en mer riktig kontext. I jäm-

förelse med övrig tyskundervisning menar en av lärarna att hon/han använder mer svenska i 

grammatikundervisningen samt att hon/han talar mer än vad eleverna gör. En annan poäng-

terar att grammatikundervisningen i större utsträckning präglas av just genomgångar och att 

läraren presenterar den kunskap, som ska läras in. Samtliga menar dock att de arbetar för att 

göra grammatiken till en naturlig del av undervisningen, även om några menar att det inte all-

tid lyckas. 

 

Hälften av lärarna använder sig av delade läromedel, dvs. en textbok samt någon form av 

grammatikbok med tillhörande arbetshäften. Anledningen till detta materialval tycks anting-

en vara att läraren är nöjd med detta upplägg eller en tidsbrist i arbetet, som har tvingat 

läraren att använda det material, som redan fanns till hands på kursen och då föll det sig så att 

det var ett delat läromedel. Den andra hälften använder ett slags allt-i-ett-bok, där grammatik 

finns insprängd i övrigt material. Skälen till detta beskrivs av dessa lärare som att de föredrar 

när grammatiken är insprängd i textboken, eftersom eleverna då i högre grad tillåts arbeta i 

sin egen takt och kan ta igen det de har missat vid eventuell frånvaro, eller att grammatiken i 

större utsträckning upplevs som en naturlig del av tyskämnet, när den inte presenteras i en 

helt annan bok. Alla lärare beskriver sig själva som över lag nöjda med materialet som an-

vänds i tyskan, men två av dem framhåller även att de hade kunnat göra undervisningen mer 

uppdaterad, genom att exempelvis ladda ner aktuella övningar från Internet, eller roligare och 

mer engagerande, genom att skapa egna övningar eller genom att hitta på spännande spel och 

tävlingar, för att lätta upp stämningen i klassrummet.  

 

Vad gäller arbetsmetoden i klassrummet anser hälften av lärarna att det är av yttersta vikt att 

man som pedagog arbetar för en varierad och omväxlande undervisning för att skapa och 

upprätthålla ett intresse hos eleverna. En av dessa lärare menar dock att det trots variation 

alltid måste finnas en röd tråd eller en struktur i undervisningen, så att eleverna upplever 

grammatiken som en del av en större helhet. En annan av två menar också att det är viktigt 

att skapa ett för eleverna intressant innehåll – att allt fokus inte kan ligga på arbetsmetoden – 

och att det därför gäller för läraren att presentera grammatiken på ett sätt, som kan upplevas 

som spännande och intressant av en utomstående. Den sista läraren menade i motsats till 

övriga att valet av arbetsmetod i klassrummet inte är särskilt viktig över huvud taget, utan att 

det är av större betydelse att läraren väljer en arbetsmetod som hon/han själv känner sig 

bekväm med. Detta resulterar enligt henne/honom även i att eleverna känner sig trygga i 

situationen och i förlängningen kan arbeta i lugn och ro. 

 

4.2.2.3 Lärarnas förväntningar 

Över lag tycks lärarna uppleva en förhållandevis negativ inställning hos eleverna gentemot 

grammatik och grammatikundervisning. En av lärarna menar att en del elever tycks uppleva 

att tyska i inledningen av sina studier enbart handlar om grammatik. En annan menar att en 
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del blir negativa så fort de hör ordet grammatik och en tredje poängterar att vissa elever tyd-

ligt visar att de tycker att grammatik är tråkigt genom att pusta och stöna högljutt i början av 

varje grammatikmoment. Anledningarna till denna negativa attityd till grammatiken beskriver 

en av lärarna som bristande resultat, som beror på att eleverna inte prioriterar grammatiken i 

tillräcklig hög grad, något som leder till att de ej heller lär sig det som krävs för ett högre 

betyg. En annan lärare framhåller elevernas på förhand bristande elementära kunskaper i 

grammatik som ett problem för den fortsatta inlärningen, vilket ställer till problem när nya 

moment ska gås igenom. Den fjärde och sista läraren menar dock att hon/han upplever en rätt 

positiv inställning från elevernas sida. Detta kommer bland annat till uttryck i form av 

positiva kommentarer i de utvärderingar, som hon/han låter eleverna göra i slutet av varje 

kurs, där hennes/hans klara genomgångar ofta beröms och elevernas möjlighet att jobba i sin 

egen takt beskrivs som en stor fördel i undervisningen. Några av de övriga lärarna menar ock-

så att det alltid finns en liten grupp elever i varje klass, som i motsats till övriga elever, upp-

visar ett stort intresse för grammatiska regler och strukturer, samt att många elever tycks bli 

mer positivt inställda till grammatiken när de ”kommer över tröskeln” och inser att det fakt-

iskt inte är så svårt. 

 

4.2.2.4 Självbestämmande och autonomi 

Vad gäller elevernas delaktighet tycks de tillfrågade lärarna över lag anse att eleverna endast 

i enstaka fall har möjlighet att påverka undervisningens upplägg och genomförande. Flera be-

skriver det som att hon/han förbereder ett förslag på upplägg, som eleverna sedan får ta ställ-

ning till. Ofta har eleverna bara möjlighet att välja vilken typ av examination, som ska an-

vändas i kursens slut, och en av lärarna påpekar att det är hon/han som har kunskapen om 

målen med undervisningen och därmed kan avgöra vad som ska behandlas och på vilket sätt. 

En annan lärare menar hon/han upplever det som svårt att låta eleverna styra alltför mycket 

av undervisningen, då hon/han företrädelsevis undervisar nybörjargrupper och där är allt 

redan relativt styrt. En tredje lärare menar att hon/han via olika typer av utvärderingar regel-

bundet låter eleverna komma till tals och att läraren anstränger sig för att ta hänsyn till deras 

kommentarer och anmärkningar, även om hon/han upplever att det inte alltid lyckas särskilt 

väl.  

 

Samtliga lärare framhåller dock vikten av att vara lyhörd, lyssna på eleverna åsikter och 

lägga vikt vid dem. En av lärarna menar slutligen att hon/han har för avsikt att släppa in elev-

erna mer i beslutsfattandet rörande undervisningen, eftersom de har rätt till det och hon/han 

enligt de centrala styrdokumenten även har skyldighet att göra så. Sammanfattningsvis kan 

sägas att ingen av de tillfrågade lärarna låter eleverna delta i planeringen av undervisningen. 

När det gäller vad som ska gås igenom i grammatiken ligger den beslutsfattande funktionen 

till fullo på lärarens bord och eleverna tillåts endast bestämma över vilken typ av prov de vill 

examineras genom samt eventuellt uttala sig om ett visst moment i efterhand i form av 

skriftliga utvärderingar. 

 

4.2.2.5 Inre och yttre motivation ur ett lärarperspektiv 

När det gäller lärarnas syn på vilka faktorer som kan betraktas som viktiga för elevernas 

motivation har inom ramen för studien ett stort antal olika åsikter kommit fram. Enligt de till-

frågade lärarna tycks det således finnas en stor mängd förhållanden som påverkar motivation-

en hos eleverna och de tycks inte alltid vara helt överens om vad som bör tillskrivas störst vikt 

– kanske är det inte heller möjligt att fastslå. En av lärarna upplever att det är viktigt för 
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elevernas motivation att de upplever ämnet som kul. Detta gör att de uppskattar att arbeta med 

uppgiften, vilket ökar motivationen. En annan lärare framhåller i likhet med denna att ett 

intressant innehåll är av betydelse för motivationen, men även att formen för innehållet 

varieras för att undvika att eleverna blir uttråkade. Åsikten att eleverna för att känna sig 

motiverade måste uppleva att de blir duktigare och på så sätt får lön för det nedlagda arbetet 

framförs även och flera av lärarna poängterar vikten av en röd tråd i undervisningen, som kan 

ge eleven känslan av att kunskaperna leder någonvart och lärs in av ett särskilt syfte. Även 

insikten om att grammatiken fyller en specifik funktion i tyskan betraktas som betydande samt 

möjligheten att få in grammatiken i ett sammanhang, som en naturlig del av undervisningen, 

och därmed upplevas som en del av en större helhet.  

 

Läraren som person har ur ett lärarperspektiv därutöver ett stort ansvar för elevernas motiva-

tion. Flera av lärarna pekar på det egna ansvarat för att skapa och upprätthålla en motivation 

hos eleverna och flera ingredienser i undervisningen som att bjuda på sig själv och att ha 

humor anses bidra till elevernas motivation. En av lärarna pekar även på vikten av att lägga 

upp grammatikmomenten i mindre delar, som avslutas med små, täta prov, för att på så sätt 

ofta ge eleverna upplevelsen av att de hela tiden utvecklas. Dessa prov måste då konstrueras 

på ett sådant sätt så att alla elever – även de svagaste – har möjlighet att få ett godkänt betyg 

och därmed känna framgång i sina studier. 

 

Att eleverna trivs i undervisningsgruppen och känner sig trygga i situationen understryks 

också samt att läraren ser varje elev och deras dagliga ansträngningar i skolarbetet. Uppmun-

tran och beröm beskrivs av flera lärare som en viktig del i det arbetet. 

 

Flera av de tillfrågade lärarna poängterar även att de upplever att deras relation till eleverna 

har betydelse för motivationen. Det skildras som viktigt att skapa en god kontakt med 

eleverna för att få dem att hänga med i undervisningen, och en av lärarna menar att det är av 

yttersta vikt att läraren respekterar sina elever och lyssnar på deras önskemål, eftersom det 

underlättar samarbetet i klassrummet och skapar en bättre stämning. Detta leder i sin tur till en 

större motivation hos eleverna. I detta sammanhang framhävs också elevernas delaktighet och 

möjlighet att påverka undervisningen som en betydande faktor för deras motivation till skol-

arbetet. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de tillfrågade lärarna tillsammans nämner en stor mängd 

olika saker, som de betraktar som betydande för elevernas motivation. Ett varierat och 

intressant innehåll i undervisningen, en god kontakt mellan lärare och elev och en känsla av 

framgång är några av dem. Även att eleverna får en insikt om grammatikens funktion och 

upplever den som en del av en större helhet anses som avgörande. Ur ett lärarperspektiv kan 

elevers motivation beskrivas som en ytterst komplex fråga, där många outrätade frågetecken 

kvarstår. Varje lärare tycks i stort ha sin egen uppfattning om hur elevernas motivation kan 

och bör stärkas och många gånger verkar undervisningen falla tillbaka på lärarens tidigare er-

farenheter, eller med andra ord: gammal vana. Lärdomar om att vissa arbetssätt fungerar mer 

eller mindre bra tycks utifrån lärarnas egna kommentarer dock inte alltid omsättas i nya 

undervisningsupplägg, utan på grund av olika faktorer, där tidsbristen tycks utgöra den tyngst 

vägande, håller många lärare fast vid tidigare metoder och arbetssätt. 
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5. DISKUSSION 
I denna avslutande diskussion avhandlas först de informationsinhämtande metoderna som 

beskrivits i avsnitt 3.4 utifrån begreppen validitet och reliabilitet, varpå de inom ramen för 

studien framkomna resultaten ställs i relation till den i bakgrunden belysta tidigare forsk-

ningen, till de mål och riktlinjer som behandlas i styrdokumenten samt till den metod, som 

använts vid undersökningens genomförande.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Vad gäller min studie ser jag ingen anledning till varför elever eller lärare skulle ha haft 

anledning att förvanska sina svar eller på annat sätt undanhålla viktig och sanningsenlig 

information. Utifrån de inlämnade elevenkäterna och lärarnas self reports framstår svaren 

tvärtemot som mycket uppriktiga, och informanterna tycks ej ha undvikit ämnen, som kan 

upplevas som känsliga eller svåra att hantera. 

 

Som tidigare nämnts måste i samband med en beskrivning och diskussion av en studies 

resultat även den valda metoden för informationsinhämtning alltid finnas i betraktarens 

bakhuvud. Valet av metod och hur denna genomförs kommer alltid på ett eller annat sätt att 

påverka undersökningens utgång och det man som forskare därmed är ålagd att göra är dels 

att i så hög grad som möjligt minimera denna påverkan, dels upplysa dem, som tar del av 

forskningsresultaten, att detta alltid är fallet. Vid en kvalitativ undersökning, som denna studie 

kan sägas vara, kan även denna risk betraktas som något större än vid användandet av en 

kvantitativ metod. När det gäller undersökningen av elever och lärares inställning till tysk 

skolgrammatik samt betydelsen av elevernas motivation för dessa förhållanden, finns det 

några aspekter jag skulle vilja nämna. 

 

Min strävan var att genomföra en så kallad fallstudie, där alla individer inom en enhet 

tillfrågas, vilket i detta fall skulle innebära alla elever, som studerar tyska vid den aktuella 

skolan, eller närmare bestämt steg 1-5 inom gymnasieskolan (se avsnitt III, 1). Vid tidpunkten 

för studiens genomförande (andra hälften av vårterminen 2010) hade dock endast steg 1, 3 

och 4 möjlighet att delta, då grupperna i steg 2, 5 samt elevens val steg 3 redan avslutats 

tidigare under terminen pga. den nuvarande schemaläggningen (dessa kurser läses i en mer 

koncentrerad form och avslutas därför redan till sportlovet, som vanligtvis infaller runt vecka 

10). Detta innebär att undersökningen visserligen kan sägas vara representativ för tidpunkten, 

då den genomfördes, men att utslaget möjligtvis hade blivit ett annat om den hade genomförts 

vid en tidigare tidpunkt under terminen alternativt under höstterminen, vilket talar för en lägre 

validitet. Urvalet begränsades därför från de planerade 60-70 eleverna till de nu 40 tillfrågade 

eleverna. Ett större urval hade dock givit ett mer representativt utslag. 

 

Ett annat problem som kan urskiljas i genomförandet av denna metod är att steg 1 var en 

betydligt mindre grupp än steg 3 och 4, vilket innebär att eleverna inte var jämt fördelade över 

de olika nivåstegen. I steg 1 ingick ungefär hälften så många elever som i någon av de andra 

grupperna, vilket skulle kunna innebära en viss påverkan på resultatet i studiens första del. Att 

eleverna i denna grupp exempelvis visade sig vara mer positiva till grammatiken än eleverna i 

de två senare nivåstegen skulle därmed kunna bero på att färre elever tillfrågats. Orsaken 

skulle dock även kunna återfinnas i det faktum att eleverna läst tyska en kortare period och 

fokus i undervisningen i första hand legat på ord och uttryck eller i mer gruppspecifika 

faktorer, som en bättre sammanhållning eller kamratskap i klassen, ett bättre arbetsklimat i en 
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liten elevgrupp etc. Den exakta orsaken till denna skillnad i inställning har inte kunnat 

fastställas, men den skulle kunna ha med valet av undersökningsgrupp att göra. 

 

En möjlighet att minska påverkan av skillnaden i elevantal mellan de olika grupperna hade 

kunnat vara att även tillfråga elever från andra skolor. Fler elever från exempelvis andra steg 

1-grupper hade dels kunnat bidra till ett mer representativt urval, dels kunnat minimera de 

gruppsociala faktorer, som kan ha påverkat studiens resultat. Detta har tyvärr ej varit möjligt, 

då tidsramen för genomförandet av denna undersökning har utgjort vissa begränsningar för 

dess omfång.  

 

Samtidigt bör även sägas att skillnaderna i elevantal mellan de olika grupperna ej kan anses få 

lika stort genomslag vid en kvalitativ undersökning som vid en kvantitativ, och då denna 

studie kan betraktas som kvalitativ bör den fortfarande kunna tillräknas ett godkänt mått 

validitet och reliabilitet. Som kvalitativ studie ger den nyanserade och tydliga utsagor om den 

studerade problematiken och belyser därmed viktiga aspekter kring elevers motivation i 

grammatikundervisningen. Den bör dock betraktas just som en samling exempel och ej en 

generaliserande utsaga. 

 

Vad gäller de informationsinhämtande metoderna bör även tilläggas att valet av dessa till 

mångt och mycket grundar sig i hur situationen ser ut för lärare och elever på den specifika 

skolan vid den aktuella tidpunkten. Lärarna menar sig ofta arbeta under en hög tidspress, 

varför majoriteten av dem föredrog att skriva en self report framför att delta i en intervju-

studie. En intervjustudie hade dock kanske varit att föredra, då man vid en self report inte har 

samma möjlighet att ställa följdfrågor, men för att möta informanternas önskemål och därmed 

garantera deras deltagande i studien, valdes enkäter som metod även för lärarnas medverkan. 

En möjlighet för att säkerställa chansen till följdfrågor vid eventuella oklarheter hade en 

uppföljande self report vid ett senare tillfälle under terminen kunnat utgöra, men här satte 

studiens tidsramar vissa gränser för ett optimalt genomförande. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Elever och lärares syn på tyska och tysk grammatik 

Studien har, i enlighet med mina tidigare erfarenheter som pedagog, visat att majoriteten av 

de tillfrågade eleverna har ett förhållandevis lågt intresse för grammatiken i tyskundervis-

ningen. Eleverna skildrar över lag grammatiken som svår, men samtidigt lärorik. Detta skulle 

kunna bero på att stora delar av det som gås igenom i grammatiken upplevs som ny kunskap 

och att eleverna därför lär sig mycket, även om kunskapen inte ses som enkel att lära in. En 

överhängande majoritet upplever även grammatikundervisningen som enformig och tråkig. 

Genomgående är elevernas intresse för grammatiken lägre än intresset för tyskan som helhet 

och intresset för grammatik tycks över lag även sjunka ju högre upp i nivåstegen man 

kommer. Huruvida detta kan betraktas som en generell tendens är dock svårt att säga, då end-

ast tre elevgrupper tillfrågats och andra faktorer, som stämningen i gruppen eller kamraternas 

påverkan, kan vara betydande för studiens utfall.  

 

Samtidigt utkristalliseras i de högre stegen även ett mindre antal elever som uppvisar ett 

mycket stort intresse för tysk grammatik. Detta kan ställas i relation till elevernas förståelse av 

grammatiken. På det planet kan eleverna delas in i två kategorier: De, som betraktar gramma-

tiken som en samling regler och som till mångt och mycket tycks se grammatikboken med 

dess paragrafiska uppbyggnad framför sig när de beskriver sin syn på grammatiken, och de, 
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som beskriver grammatiken som språkets stomme eller nyckel, en sorts murbruk som håller 

ihop stenarna som är orden och på så sätt bildar en vägg. Den tidigare kategorin kan sägas ha 

en enklare begreppsförståelse av grammatiken, medan den senare kan beskrivas som inne-

havandes en mer komplex eller mångfacetterad grammatikförståelse, där ett systemtänkande 

är genomgående. Om vi jämför detta med definitionen av grammatik, som skildrats i 

bakgrunden (Boström, 2006:10; Rehnqvist & Svensson, 2008:68; Teleman et al., 2001:3) och 

som pekar på att grammatiken som begreppskomplex innehåller flera olika dimensioner 

(Boström, 2006:9; Teleman et. al., 2001:1), skulle vi kunna tillskriva elevgruppen med en 

enklare grammatikförståelse synen på grammatiken som bokens, medan elevgruppen med en 

mer komplex förståelse även visar prov på en insikt i hjärtats grammatik. Intressant att 

observera är att endast elever ur steg 3 och 4, dvs. de högre nivåstegen, uppvisar tecken på en 

grammatiksyn, som kan liknas vid hjärtats, eller en inre, grammatik (Teleman et al., 2001:3). 

Det är även dessa elever, som beskriver sitt intresse för grammatiken som mycket stort. Detta 

pekar – trots studiens indikationer om att intresset för grammatik sjunker med åren – på att en 

djupare grammatikalisk förståelse även lägger grunden för en mer positiv inställning till 

grammatiken. Elever, som endast upplever grammatiken som endimensionell i form av en 

yttre grammatik, tycks ej ha förstått grammatikens samband och mönster, varför grammatiken 

kan upplevas som snårig och krånglig och som en kunskap, som i första hand måste nötas in 

snarare än förstås och därefter omsättas i praktiken. Att många av de tillfrågade eleverna 

beskriver satsläran som det stora problemet, vilken kan betraktas just som ett system, där 

olika fraser fyller olika funktioner i en sats, understryker detta antagande. Detta kan med stor 

sannolikhet tänkas försvåra det fortsatta lärandet, vilket på grund av motivationens reciproka 

förhållande till lärande (Schunk et.al. (2008:5), dvs. att lärandet påverkar motivationen och 

motivationen påverkar lärandet, kan få negativa konsekvenser för den vidare motivationen till 

grammatik och grammatikundervisning.  

 

Jämför man elevernas syn på grammatik med de perspektiv, som de tillfrågade lärarna ger 

uttryck för i enkäterna, tillkommer intressanta aspekter. De fyra lärarna, som deltagit i 

undersökningen, beskriver precis som eleverna grammatiken på olika sätt, två betraktar den 

som regler eller ändelser och böjningsformer och två som byggstenar eller ett kitt, som håller 

ihop språket. Lärarna visar med andra ord också prov på grammatikens flerdimensionella 

begreppsinnehåll (Boström, 2006:9; Teleman et. al., 2001:1), då de presenterar definitioner 

som kan liknas både vid vad Svenska Akademiens Grammatik uttrycker som hjärtats och som 

bokens grammatik (Teleman et al., 2001:3). Samtidigt menar samtliga tillfrågade lärare att det 

är roligt eller mycket roligt att undervisa grammatik. Till detta skulle säkerligen flera olika 

anledningar kunna anföras, men en inte helt otänkbar förklaring framförs av en elev i steg 4 

inom ramen för enkätundersökningen: ”Eftersom läraren förstår precis vad den [läraren] lär ut 

tror jag den tycker bättre om den [grammatiken] än eleverna.”. Lärarens förmåga att påverka 

eleverna i deras inställning och motivation till grammatiken tycks med andra ord handla om 

någonting annat än att ge uttryck för ett personligt intresse för ämnet. Att de fyra lärarna 

beskriver det som mycket roligt att undervisa grammatik tycks inte ha förändrat deras elevers 

attityd, utan andra faktorer framstår som mer betydande för elevernas inställning till 

grammatiken och därmed även deras motivation för ämnet. Som vi sett kan en djupare 

grammatikalisk förståelse utgöra en sådan faktor. Vilka ytterligare faktorer, som kan tänkas 

spela roll, kommer utifrån studiens resultat och den tidigare anförda aktuella forskningen 

härnäst att diskuteras. 
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5.2.2 Inre och yttre motivation till tysk grammatik 

Denna undersökning visar tydligt att det de tillfrågade eleverna upplever som mest betydande 

för att de ska känna sig motiverade till skolarbetet i allmänhet och till tysk grammatik i 

synnerhet är en känsla av att de utvecklas, blir bättre och lär sig något är. I samband med 

grammatikstudier framhöll många elever vikten av att förstå sambanden, att känna att 

”polletten trillar ner” och att de märker att de med tiden klarar av lite svårare saker och 

behärskar tidigare genomgången material för att känna sig motiverade. Progression kan med 

andra ord betecknas som ett nyckelord för de tillfrågade elevernas syn på sin motivation till 

grammatiken. Denna typ av motiverande faktor kan till mångt och mycket jämföras med det 

som inom motivationsforskningen beskrivs som en inre motivation (Schunk et al., 2008:236). 

Inre motivation innebär att en individ väljer att handla på ett visst sätt för handlandets egen 

skull (Schunk et al., 2008:236, Imsen, 2000:278, Jakobsson, 2000:49). Uppgiften i sig 

upplevs som givande eller underhållande och själva deltagandet i en aktivitet är därmed 

belöning nog för att personen i fråga ska vilja fortsätta att vara delaktig i aktiviteten. Att de 

tillfrågade eleverna blir motiverade av känslan av progression och utveckling i sitt lärande och 

inte nödvändigtvis är beroende av yttre påverkan, som lärarens uppmuntran eller lovord från 

kamrater, kan därför ses som en motiverande faktor på det inre planet. Naturlig motivation är 

ett annat begrepp, som använts inom forskningen för att beskriva detta fenomen (Imsen, 

2000:278). 

 

En annan del av de tillfrågade eleverna beskrev upplevelsen av att få praktisk användning för 

den inhämtade kunskapen som särskilt betydande för deras motivation. För tyskans del gällde 

detta i första hand att kunna kommunicera på tyska och känna att man förstod och kunde göra 

sig förstådd. Studien visar att många elever betraktar möjligheten att göra någon sorts skol- 

eller studieresa till ett tysktalande land som ytterst motiverande i detta sammanhang, eftersom 

de då upplever att de för första gången på riktigt får användning för vad de har lärt sig i 

klassrummet. Elever i steg 4, som tidigare under terminen varit på en sådan resa, beskriver 

genomgående hur motivationen till ämnet har ökat sedan dess, och ett flertal elever i lägre 

årskurser anger en eventuell språkresa till ett tysktalande land, som något som skulle kunna 

öka deras motivation under den framtida skolgången. Detta kan jämföras med Jenners 

(2004:46) påstående att undervisningens kopplingar till världen utanför skolan är av yttersta 

vikt för elevers motivation till sitt skolarbete, då eleverna i hög grad inte bara strävar efter att 

lära för stunden, utan även vill känna att de lär sig saker, som de kan ha nytta av för resten av 

livet. Att på så vis känna att man får användning för det man lär sig är förmodligen något som 

också kan betraktas som en typ av inre motivation. Visserligen krävs en viss yttre påverkan 

genom att exempelvis en resa faktiskt genomförs, men då det fortfarande handlar om 

elevernas egna emotioner och upplevelser som utgör motiverande faktorer, bör enligt min 

mening en känsla av praktisk användning av de egna kunskaperna också kunna betraktas som 

motiverande på det inre planet. 

 

Undersökning visar även att en mindre grupp elever snarare är i behov av något slags 

belöning eller annan morot för att känna sig motiverade till grammatikundervisningen, för att 

på så sätt få en yttre bekräftelse på att man lyckats med uppgiften. Exempel som framförts på 

denna belöning är lärarens uppmuntran och positiva omdömen, ett eftersträvat provresultat 

eller bra betyg. Detta kan betraktas som tydliga exempel på vad forskningen skildrar som yttre 

motivation eller sakmotivering (Imsen, 2000:278; Schunk et al., 2008:236).  

 

Inom ramen för den tidigare genomförda forskningen – både i Sverige och inom det 

internationella forskarsamfundet – har studier visat att en inre motivation i högre grad 

stimulerar till lärande och faktiska resultat än en yttre (Schunk et al., 2008:268; Sjöberg, 
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1997:13). Att en tydlig majoritet av de tillfrågade eleverna nämner inre faktorer som 

motiverande, exempelvis en känsla av progression och utveckling eller en praktisk 

användning av tidigare inhämtade kunskaper, kan därmed sägas ligga i linje med teser 

uppställde av den tidigare forskningen (Schunk et al., 2008:268; Sjöberg, 1997:13). Fruktbart 

att diskutera i detta sammanhang, då eleverna samtidigt upplever sig som ytterst lite 

motiverade till just tysk grammatik, är frågan huruvida eleverna verkligen känner att de blir 

bättre och vidareutvecklas i sitt lärande eller att de verkligen upplever sig få praktisk 

användning för vad de lär sig i grammatikundervisningen. Att på ett teoretiskt plan uppleva 

sig bli motiverad av vissa faktorer, behöver inte nödvändigtvis innebära samma sak i 

praktiken. Att eleverna menar sig kunna bli motiverade av att känna att de blir bättre och 

utvecklas i sitt lärande, måste inte betyda att de faktiskt blir motiverade. En insikt om vad 

som motiverar är med andra ord inte en garanti för att eleverna lever i en sådan verklighet. 

 

5.2.3 Framgång och förväntningar 

Vid en diskussion om elevers framgång i lärandet är det viktigt att alltid beakta vad inom 

ramen för denna studie tidigare kallats motivationens reciproka förhållande till lärandet 

(Schunk et al., 2008:5, 2008:40). Detta innebär att motivationen påverkar lärandet och att 

lärandet i sin tur påverkar motivationen. En elev som känner sig motiverad ägnar med andra 

ord mer tid och energi åt sitt skolarbete, vilket med stor sannolikhet resulterar i olika typer av 

skolframgångar. Skolframgångar, som därefter ger eleven känslan av att arbetet lönar sig och 

därmed sporrar eleven till att fortsätta anstränga sig och därigenom skapas ny motivation. En 

elev som tidigare under skolgången upplevt nederlag exempelvis i sina grammatikstudier är 

däremot med stor sannolikhet mindre intresserad av ämnet och mindre motiverad att göra nya 

kraftansträngningar för att uppnå sina eller skolans mål. Motivationen hos denne elev att läsa 

inför prov och att koncentrera sig på den aktuella uppgiften i undervisningen är lägre, varför 

framtida skolframgångar även troligtvis kommer att utebli. Denna spiralliknande utveckling – 

uppåt- eller nedåtgående – tycks vara grundläggande för förståelsen av hur de psykologiska 

processer fungerar, som motivationen utgör.  

 

Enligt Jenner (2004:43ff.) kan motivationsprocessen delas upp i tre till varandra kopplade 

element eller delprocesser: Målet i synranden, uppnåendets värde och misslyckandets 

sannolikhet. När det gäller målet i synranden, dvs. frågan om huruvida eleverna betraktar de 

för ämnet uppställda målen som nåbara eller realistiska, visar denna studie att hälften av 

eleverna inte kände till vilka mål, som gällde för grammatikmomenten i tyskan eller vad som 

krävdes för att nå upp till dessa. Att inte känna till vilka mål som gäller för det specifika 

momentet, i det här fallet för grammatiken, innebär även att eleverna ej kan ta ställning till 

huruvida målet kan betraktas som realistiskt – något som Jenner (2004:43ff.) pekar ut som en 

av tre väsentliga faktorer inom motivationsprocessen. Att eleverna inte vet vad som förväntas 

av dem kan med andra ord bidra till en minskande motivation för ämnet. Det kan även tänkas 

försvåra elevernas lärande i och med att exempelvis studier inför prov inte kan genomföras på 

ett systematiskt och organiserat sätt, när eleverna inte fått tydliga direktiv om vad som 

kommer att examineras. Av de elever, som ansåg sig känna till målen för undervisningen, 

måste samtidigt sägas att merparten betraktade målen som realistiska. Detta hjälper emellertid 

inte de elever, som inte upplever sig ha något perspektiv på vad tanken är att de ska lära sig, 

och som utgör ungefär 50 procent av eleverna i de tillfrågade grupperna. 

 

Den andra av tre faktorer som Jenning (2004:43ff.) framhäver som betydande för motivations-

processen är uppnåendets värde, vilket innebär hur stort värde målet som eftersträvas tillskrivs 

ur ett helt subjektivt perspektiv. För att elever ska känna sig motiverade i till grammatik krävs 
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med andra ord att de betraktar grammatiken som en värdefull kunskap och som något, som är 

viktigt att kunna. När det gäller elevernas syn på grammatikens värde i sig kan grupperna 

delas in i två kategorier: de, som betraktar grammatik som en viktig eller nyttig kunskap, och 

de, som ser grammatiken som överflödig eller oviktig för språkinlärningen. För de elever, 

som menar att det är viktigt att kunna grammatik, framhålls anledningar som att det finns ett 

egenvärde i ett korrekt språkbruk, att en riktig grammatik underlättar förståelsen, vilket är en 

förutsättning för en fungerande kommunikation, att grammatiken är ett villkor för att man ska 

kunna vidareutvecklas i sin språkinlärning eller att grammatiken är en del av en större helhet 

och därför av princip inte kan särskiljas från övrig språkundervisning. En inte obetydande del 

av eleverna betraktar dock grammatiken som en mindre viktig eller sekundär kunskap inom 

ramen för språkinlärningen. Dessa elever framhåller över lag ord och glosinlärning som ett 

hierarkiskt överordnat element i tyskan och menar att det är betydligt viktigare att ha ett stort 

ordförråd än goda grammatikkunskaper. Detta tycks många gånger bottna i en förståelse av att 

en tillräcklig förståelse och kommunikation kan uppnås även utan vidare grammatikstudier, så 

länge eleven har lärt sig tillräckligt många glosor. Denna syn på grammatikens värde i för-

hållande till övriga kunskapsområden inom tyskämnet skulle kunna kopplas till den utveck-

ling, som språkundervisningen i stort tycks ha genomgått under de senaste decennierna, där 

begreppen ”kommunikation” och ”kultur” har fått ett allt större utrymme i styrdokumentens 

texter gällande undervisningen i moderna språk och därmed även kan tänkas ha gjort avtryck 

på pedagogernas uppfattning om vad som bör förmedlas i klassrummet (Tornberg, 

2000:214ff.).  

 

Detta resonemang om kommunikationsbegreppets betydelse för undervisningen i moderna 

språk och därmed i förlängningen även för elevers uppfattning om vikten av att lära sig gram-

matik kan även sammanlänkas med frågan om vad begreppet språkkunskaper egentligen inne-

fattar och vad det innebär att kunna ett språk. Som ett resultat av Chomskys forskning skiljer 

man inom den språkpedagogiska forskningen numer mellan termerna kompetens och 

performans (Tornberg & Sörensen, 1985:42), där kompetens står för en talares kunskap om ett 

språk och hans/hennes förmåga att förstå och bilda grammatikaliskt riktiga meningar och per-

formans syftar på språkets användning i konkreta situationer. Ur detta perspektiv kan språk-

undervisningen sägas ha utvecklats mot en tydligare viktning av performans i förhållande till 

kompetens och frågan huruvida kompetensen är en förutsättning för en fungerande 

performans tycks vara avgörande för hur stor vikt kunskaper som grammatik tillskrivs. De 

elever som inom ramen för studien uppgivit att de värderar grammatiken som en sekundär 

eller mindre viktig kunskap jämfört med ett stort ordförråd kan med andra ord antas anse att 

goda grammatikkunskaper inte är en premiss för att en förståelig kommunikation, eller 

annorlunda uttryckt performansen, ska kunna äga rum. Detta kan, utifrån den utveckling 

språkundervisningen i stort har genomgått, tyckas om inte förståligt, så åtminstone förklarligt. 

För att koppla detta till diskussionen om uppnåendets värde som en viktig faktor för motiva-

tionsprocessen kan därmed sägas att de elever som i enlighet med styrdokumenten för under-

visningen i moderna språk (Skolverket: Ämnesbeskrivning: Moderna språk.) betraktar 

kommunikation som språkundervisningens primära syfte, av förståeliga skäl även kommer att 

se grammatiken som mindre viktig i jämförelse med ett gott ordförråd och därmed med största 

sannolikhet uppleva en lägre motivation till sina grammatikstudier än kamrater med en annan 

kunskapssyn och förståelse av vad det innebär att kunna ett språk. 

 

Som en tredje och sista betydande faktor inom motivationsprocessen framhåller Jenner 

(2004:43ff.), slutligen misslyckandets sannolikhet eller den enskilde elevens egna beräkningar 

av hur stor chans hon/han anser sig ha att uppnå det eftersträvade målet (se även Giota, 

2002:284, Imsen, 2000:301ff.). Denna fråga kan även jämföras med forskningens syn på 
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upplevelsen av framgång och måluppnåelse som central för motivationen, då tidigare 

upplevelser av framgångar eller misslyckanden förmodligen kan sägas utgöra en betydande 

del av elevers subjektiva beräkningar av möjligheten att uppnå framtida mål. Denna studie 

visar att många elever skiljer på vad de kallar framgång och framsteg i sitt lärande. Med 

framgång tycks eleverna mena lyckade prestationer i form av bra betyg eller goda prov-

resultat, dvs. att de har lyckats ur skolans perspektiv och därmed uppnått de mål, som skolan 

som institution ställer upp för dem, medan de med framsteg snarare tycks syfta på progres-

sionen i det egna lärandet eller känslan av att de själva utvecklas som individer. Dessa två 

behöver dock inte alltid sammanfalla, då många elever beskriver att de lägger ner stor möda i 

sitt skolarbete, känner att de hela tiden lär sig och utvecklas i tyskämnet, men trots det inte 

uppnår några faktiska resultat ur ett prov- eller betygsmässigt perspektiv. Med detta i åtanke 

kan de tillfrågade eleverna utifrån deras enkätsvar delas in i tre grupper: en del, som upplever 

både framgång och framsteg, en del som enligt beskrivningen ovan upplever framsteg, men 

ingen framgång samt en del, som varken anser sig ha någon framgång i sitt skolarbete eller 

göra några framsteg i det egna lärandet vad gäller grammatiken i tyskan. För att motivationen 

ska stärkas och motivationsprocessen hos den enskilde eleven ska kunna utformas som den 

uppåtgående spiral, som en positiv motivationsutveckling kan liknas vid, tycks ett behov av 

både framgång och framsteg finnas. Detta verkar emellertid när det gäller tysk grammatik 

endast vara fallet hos ett fåtal elever, då över hälften av de tillfrågade eleverna endast anser 

sig uppleva små alternativt inga framgångar i arbetet med grammatiken i tyskan. Att en stor 

del av de tillfrågade eleverna dessutom upplever framsteg, men ingen framgång, väcker 

frågan om huruvida elevernas egna mål i hög grad skiljer sig från skolans och vad detta i så 

fall beror på. Möjligtvis kan detta kopplas till Enqvists (2005:45, 49ff.) resonemang om 

styrdokumentens utveckling mot allt mer abstrakta och svårtolkade kursmål, men en sådan 

diskussion ryms dessvärre inte inom ramen för denna studie utan får reserveras för ett annat 

sammanhang.  

 

Att en majoritet av eleverna menar att de upplever små eller inga framgångar i grammatik-

inlärningen motiveras i enkätundersökningen ofta med att undervisningen håller ett för högt 

tempo. När eleverna känner att de inte får arbeta i lugn och ro och mentalt hinner bearbeta all 

den nya kunskap, som ska tas in i grammatikundervisningen, tycks många känna en stor fru-

stration och uppleva grammatiken som svår. Även bristande förkunskaper framhålls av både 

lärare och elever som en bidragande faktor till att grammatikstudierna upplevs som svåra och 

detta deficit vad gäller den mest elementära förståelsen för grammatiska begrepp och sam-

manhang, som enligt alla inblandade tycks grunda sig i ett annorlunda fokus i språkundervis-

ningen under elevernas högstadietid, följer sedan många elever långt upp i nivåstegen på 

gymnasiet. Även elever i steg 4 menar att de inte haft någon ordentlig grammatikundervisning 

inom ramen för något annat ämne – varken i svenskundervisningen eller i övriga undervisning 

i moderna språk – och framhåller detta som en av de viktigaste orsakerna till varför de inte 

hänger med i grammatikundervisningen i tyskan och därför upplever den som svår och 

komplicerad. Dessa resultat ligger helt i linje med Rehnqvist och Svensson (2008:63f.), som 

pekar på att många pedagoger idag erfar betydande brister inom elevernas grammatiska kun-

skapsfält och därför tvingas att inleda terminen med en kurs i svensk grammatik innan man 

kan ta sig an undervisningen i den tyska grammatiken.  

 

Enligt Imsen (2000:359f.) och Jenner (2004:71) kan utöver elevers upplevelser av framgång i 

sitt lärande även lärarens förväntningar på dem har inverkan på motivationen. En förväntan 

om positiva resultat och utveckling utifrån elevens individuella kunskapsnivå kan enligt forsk-

ningen sägas vara stärkande för elevers motivation, medan en upplevelse av att läraren räknar 

med ett misslyckande från elevens sida snarare kan anses ha motsatt effekt (Jenner, 
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2004:67ff.). Då hälften av de tillfrågade eleverna gav uttryck för en ovisshet angående målen 

för grammatikundervisningen och därmed även för vad som förväntas av dem ur ett 

kriterieperspektiv kan antas att den positiva effekt, som positiva förväntningar kan innebära 

för motivationen, till stor del kan förväntas utebli för dessa elever. De förväntningar, som 

läraren eventuellt ger uttryck för, kan istället sägas grunda sig på andra faktorer än de rent 

resultatmässiga, som utseende, uppförande i klassrummet, umgängeskretsar etc., vilket också 

kan utgöra ett problem för relationen elev och lärare emellan och därmed även dämpande för 

elevens motivation (Jenner, 2004:72). De tillfrågade lärarna beskriver i sina enkätsvar bland-

ade upplevelser av elevernas inställning till grammatik och därmed även blandade förvänt-

ningar på deras framtida prestationer. En av lärarna framhåller att eleverna knappast uppvisat 

några lysande resultat i grammatiken, vilket enligt henne/honom har att göra med att eleverna 

inte prioriterar grammatiken i tillräckligt hög grad. En annan lärare anser att eleverna blir 

negativt inställda till undervisningen så fort de hör ordet grammatik och att en bidragande 

faktor till denna attityd är elevernas brist på elementära grammatikkunskaper, varför allt 

upplevs som nytt och svårt. En av lärarna upplever däremot eleverna som rätt positiva till 

grammatiken, vilket de enligt henne/honom uttrycker inom ramen för de utvärderingar, som 

genomförs på en regelbunden basis. Denna undersökning visar därmed i enlighet med Jenner 

(2004:67ff.) att de tillfrågade lärarnas delvis negativa förväntningar på elevernas lärande kan 

vara en bidragande orsak till elevernas bristande motivation. 

 

Utöver de förväntningar, som lärarna ger uttryck för som svar på enkätens direkta frågor om 

deras syn på elevers inställning till grammatik och deras prestationer i ämnet kan även valet 

av läromedel och hur lärarna väljer att lägga upp sin undervisning anses säga något om deras 

förväntningar på elevernas arbetsinsats och resultat (Jenner, 2004:77). Studien har tydligt 

visat att grammatikundervisningen följer ett ytterst schematiskt mönster till sitt upplägg och 

att en stor del av undervisningen sker i form av enskilda uppgifter i ett grammatikhäfte. Både 

elever och lärare beskriver dessa uppgifter som luckövningar, där eleverna endast måste fylla 

i ett eller ett fåtal ord utifrån en på förhand konstruerad kontext, alternativt översättnings-

meningar, där uppgiften består i att omvandla en sats från svenska till tyska. Detta arbetssätt 

kan till mångt och mycket jämföras med Jenners (2004:77) resonemang om hur lärare tender-

ar att förenkla undervisningen när ett arbetsområde förväntas skapa svårigheter för hela eller 

större delar av elevgruppen. Ett typiskt exempel på denna förenkling är enligt Jenner 

(2004:77) just luckövningar, vilket kan antas bero på att dessa inte kräver att elever 

formulerar hela meningar utan endast fyller i enstaka ord. Även de tillfrågade eleverna ger 

uttryck för denna uppfattning, då flera av dem beskriver arbetet med luckövningar som lättare 

än att själv vara tvungen att konstruera hela meningar. Ett stort problem med detta val av 

arbetsuppgifter, som i stort grundar sig på lärarens tidigare antaganden och förväntningar, är 

dock att de till skillnad från andra övningar, som utvecklar en fördjupad förståelse, endast 

berör de grammatiska komplexen på ytan och inte ger eleverna möjlighet att sätta sig in de 

grammatiska systemens samband och logik. Med andra ord riskerar läraren genom sitt metod-

val, som till viss del kan antas grunda sig på negativa förväntningar på elevers prestationer 

inom grammatiken, att begränsa elevernas möjligheter till vidareutveckling och därmed i för-

längningen även deras motivation. 

 

5.2.4 Undervisningens form och innehåll 

I tidigare diskussionsavsnitt har jag kunnat konstatera att lärarnas förväntningar på elevernas 

förmåga att tillgodogöra sig undervisningsstoffet delvis kan sägas ligga till grund för deras val 

av förmedlingsmetod, vilket i sin tur kan få begränsande effekter på elevernas möjligheter att 

utveckla förmågor och färdigheter inom grammatiken. I denna del av resultatdiskussionen 
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kommer denna samt andra delar av undervisningens form och innehåll att avhandlas utifrån 

tidigare forskning samt de resultat, som framkommit i min studie av gymnasieelevers motiva-

tion till den tyska grammatiken.  

 

Ett första konstaterande, som kan göras utifrån både eleverna och lärarnas svar i undersök-

ning, är att fokus i tyskundervisningen i första hand ligger på vad som inom nutida forskning 

kallas yttre grammatik (Boström, 2006:10; Rehnqvist & Svensson, 2008:68). Detta innebär att 

grammatik först och främst framställs just som en samling regler eller paragrafer i en gram-

matikbok, som eleverna av olika anledningar ska lära sig utantill för att sedan kunna imple-

mentera i tal och skrift. Sällan eller aldrig förs en diskussion om kopplingarna mellan vad 

Teleman et al. (2001:3) beskriver som hjärtats respektive bokens grammatik, vilket med stor 

sannolikhet kan anses förklara många elevers syn på grammatik som just en samling regler i 

en lärobok. Denna bild av grammatikundervisningen som i första hand fokuserande på regler 

och paragrafer snarare än grammatiken som en större helhet överensstämmer även med de 

upplevelser jag har gjort under flertalet praktikperioder inom lärarutbildningen samt de yrkes-

mässiga erfarenheter jag efter detta har kunnat tillägna mig. Att samtal om grammatik i ett 

vidare perspektiv ytterst sällan förs i undervisningen – varken inom svenskundervisningen 

eller på lektioner i moderna språk – kan därmed antas bidra till många elevers relativt grunda 

grammatikförståelse. Detta resulterar i förlängningen i en oförmåga att tillägna sig gramma-

tikens syfte och funktion, vilken i sin tur kan betraktas som en viktig orsak till majoritetens 

bristande motivation till att lära sig grammatik. En bredare förståelse om hur det egna språket 

är uppbyggt och konstruerat – och i förlängning även andra människors språk – leder enligt 

Rehnqvist och Svensson (2008:65) dessutom till en ökad förståelse för hur vi fungerar som 

människor. Att som elev inte få tillägna sig grammatikens syfte och funktion kan därför anses 

som hämmande för hennes eller hans möjligheter att utvecklas som individ och samhälls-

medborgare och därmed ej överensstämma med de centrala styrdokumentens intentioner om 

skolans tudelade roll som samhällsförberedande ur ett kunskapsmässigt och socialt fostrande 

perspektiv. 

 

Flera elever har i min undersökning dessutom uttryckt åsikten att grammatikundervisningen i 

tyskan är betydligt mer omfattande än den de tillåts genomgå inom ramen för svenskundervis-

ningen, vilket ytterligare förstärker bristen på en djupare språkförståelse och leder till att 

eleverna ej får möjlighet att utveckla något gemensamt metaspråk för att kunna samtala om 

språkets system och strukturer. Rehnqvist och Svensson (2008:63f.) framhåller just nödvän-

digheten i kännedomen av grundläggande begrepp som tempus, numerus, genus eller syntax 

för att lärare och elever ska kunna tala om abstrakta grammatiska fenomen på ett enkelt och 

konkret sätt, som alla förstår. Teleman (1987:9) pekar på att goda kunskaper i det egna 

modersmålets grammatik är till stor nytta vid studier i främmande språk. Att undvika en 

ordentlig grammatisk genomgång både inom svensk- och tyskundervisningen alternativt att 

begränsa den till regler och paragrafer utan ett större sammanhang kan med andra ord få 

negativa effekter för elevernas inlärning och därmed för deras motivation – trots att dessa 

justeringar av undervisningens innehåll och form kan ha gjorts med helt motsatta avsikter. 

 

En fruktbar fråga som följer ur detta resonemang är naturligtvis varför många av dagens 

pedagoger väljer att begränsa diskussionerna om grammatiken till en sådan schematisk och 

många gånger enkelspårig beskrivning. Detta är en fråga, som denna undervisning ej har 

kunnat ge svar på och som skulle vara intressant att undersöka i framtiden, men en möjlig 

orsak går kanske att finna i just lärarnas förväntningar. Det vore troligt att anta att många lär-

are uppfattar en framställning av grammatiken som ett kognitivt system som någonting för 

abstrakt för en del elever att ta till sig och därför väljer att begränsa undervisningen till ett mer 
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konkret förhållningssätt genom att endast behandla grammatiken som regler och paragrafer – 

särskilt med tanke på att flera av lärarna i denna studie menar att många elever saknar de mest 

elementära grammatikkunskaperna samt att eleverna uttrycker en negativ inställning så fort de 

hör ordet grammatik. 

 

Ett annat intressant perspektiv på diskussionen om undervisningens innehåll och form är att 

betrakta studiens resultat i skenet av språkundervisningens historiska utveckling. Enligt Torn-

berg & Sörensen (1985:24) kan under det senaste seklet stora förändringar observeras vad 

gäller den didaktiska och metodiska utvecklingen för tyskämnet i stort. En tydlig tendens är 

den förändring som ämnet genomgått från den så kallade grammatik-översättningsmetoden, 

där en tydlig fokus för undervisningen låg på det skrivna språket och där kunskaper i exem-

pelvis grammatik betraktades som viktigare än ett stort ordförråd (Tornberg & Sörensen, 

1985:24), till ett betydligt mer muntligt präglat undervisningsinnehåll och en alltmer kommu-

nikativt inriktad metodik. Kommunikation har sedan 1960-talet därefter varit ledordet inom 

den språkpedagogiska forskningen och även för de därpå följande läroplanerna (Tornberg, 

2000:214ff.). Detta framgår också mycket tydligt av de nu gällande ämnesbeskrivningarna för 

moderna språk, där just muntliga färdigheter och kommunikation intar en central position 

(Skolverket: Ämnesbeskrivning: Moderna språk).  

 

Samtidigt görs inom den ämnesspecifika forskningen en inledning mellan traditionell och 

modern språkundervisning (Boström, 2004:21), där en traditionell undervisning beskrivs som 

behavioristiskt präglad både till form och innehåll och ”med utgångspunkt i lärobokens inne-

håll vilket eleverna lär sig genom att själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens genom-

gångar samt genom skriftliga övningar och muntliga diskussioner” (Boström, 2004:21). Peda-

gogen intar här en viktig roll som kunskapsförmedlare, samtidigt som eleven förblir passiv. 

En modern undervisning, som ofta inspireras av den sociokulturella skolan, utgår däremot 

från en aktivt lärande elev, som självständigt hämtar in ofta kommunikativt präglade förmågor 

och färdigheter, vilka konstruerats i ett nära samarbete med andra. En modern pedagogik 

strävar därför efter att skapa realistiska undervisningssituationer, som med hjälp av en stor 

mängd varierade medier arbetar för att möta varje elevs unika behov. 

 

Utifrån denna beskrivning av språkundervisningens utveckling från skriftbaserad till kommu-

nikativ samt från traditionell till modern kan en tydlig tendens i min undersökning av dagens 

tyskundervisning observeras. Både elever och lärare ger uttryck för att undervisningen i tyska 

generellt präglas av en modern pedagogik, där eleverna aktivt tillåts delta i diskussioner och 

muntliga aktiviteter, för att på så sätt utveckla sina kommunikativa färdigheter. Majoriteten av 

eleverna menar även att de i första hand föredrar en varierad undervisning vad gäller arbets-

form, dels för att de då lär sig bättre, dels för att omväxlande sätt att tillägna sig kunskaperna 

upplevs som mer underhållande. Samtidigt anser det stora flertalet att de föredrar att arbeta i 

grupp framför mer självständigt upplagda uppgifter, eftersom de då får möjlighet att diskutera 

sig fram till rätt svar med sina kamrater, vilket många upplever som utvecklande. Samtliga 

tillfrågade lärarna uttrycker även intentionen om att skapa en så omväxlande och aktuell 

undervisning som möjligt, även om brist på tid ofta har en begränsande verkan på deras fakt-

iska möjligheter att utföra sitt uppdrag.  

 

Undersöker man däremot hur grammatikundervisningen i de tillfrågade grupperna faktiskt ser 

ut framkommer en helt annan bild. Tyskan generellt skulle då kunna beskrivas som ett mod-

ernt inriktat skolämne, men med en ytterst traditionell grammatikundervisning – både vad 

gäller innehåll och form. Majoriteten av eleverna beskriver grammatikundervisningen som 

betydligt mer styrd i jämförelse med övrig tyska och att de ej har möjlighet att välja, vilken 
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arbetsform som de upplever passa dem bäst. Undervisningen i tysk grammatik beskrivs av 

både lärare och elever som ytterst schematiskt upplagd och innehållande ytterst liten variation. 

Nästintill genomgående inleds varje moment med att läraren håller en genomgång av det nya 

grammatikstoffet i monologform. Vid genomgångarna används i första hand OH-blad eller 

svarta tavlan som hjälpmedel. Därpå ger läraren eleverna uppgifter att lösa utifrån det nyss 

genomgångna momentet – främst luckövningar eller översättningsmeningar – som eleverna 

får arbeta med på egen hand och som sedan gås igenom i helklass. Fokus i arbetet med gram-

matiken ligger med andra ord på skriftliga uppgifter, där eleverna arbetar enskilt och har rela-

tivt små möjligheter till kommunikativt utbyte varken med lärare eller kamrater. De tillåts 

sällan eller aldrig ta hjälp av varandra och begränsas därför till en ytterst individuell lärande-

process. Undervisningen i grammatik framstår dessutom som mycket passiverande för elev-

erna i jämförelse med övrig språkundervisning och liten eller ingen variation vad gäller inne-

håll och metod tycks föreligga. Allt detta pekar på en ytterst traditionell undervisning, som 

inte alls stämmer överens med dagens språkpedagogiska forskning. Detta leder till att många 

elever uppfattar grammatiken som enformig och tråkig. Att momenten genomförs i ett förhåll-

andevis högt tempo och att många elever ger uttryck för upplevelsen att de ej hänger med 

tyder också på att eleverna ej tillåts arbeta i sin egen takt. Detta kan vara en förklaring till att 

många uttrycker en uppfattning om de grammatiska arbetsmomenten i tyskan som både svåra 

och arbetsamma. Dessa resultat stämmer även väl överens med Molander Beyer (2005:163), 

som pekar på att undervisningens innehåll och utformning samt ett högt undervisningstempo 

är centrala orsaker till varför många elever väljer att hoppa av tyskundervisningen på gymna-

siet till fördel för ett annat språk alternativt inga språkstudier alls.  

 

Använder man Chomskys begrepp från dennes språkvetenskapliga forskning (hämtade från 

Tornberg & Sörensen, 1985:42) kan man även konstatera att grammatikundervisningen i de 

tillfrågade grupperna i första hand koncentreras till att skapa en kompetens hos eleverna och 

ej en performans. Annorlunda uttryckt ligger fokus i undervisningen på formbaserad 

faktakunskap och ej på en färdighetsrelaterad användning av de inhämtade kunskaperna. 

Performansen i språket kan istället sägas förmedlas genom andra moment i tyskundervisning-

en, såsom olika sorters tal- eller hörövningar. Detta – tillsammans med den utveckling, som 

språkundervisningen generellt har genomgått (se ovan) – kan antas bidra till att många elever 

betraktar grammatikkunskaperna som något sekundärt i jämförelse med exempelvis ord- och 

glosinlärning och i förlängningen därigenom upplever en lägre motivation till lära sig gram-

matik.  

 

5.2.5 Självbestämmande och autonomi 

Inom ramen för min studie av elevers inställning och motivation till undervisningen i tysk 

skolgrammatik kan en tydlig tendens iakttas avseende elevernas möjlighet att påverka upplägg 

och genomförande av den egna utbildningen. Som redovisats i uppsatsens resultatavsnitt 

upplever så många som 75% av de tillfrågade eleverna sig ej vara delaktiga i vilka delar av 

grammatiken, som tas upp i undervisningen, hur undervisningen planeras och genomförs eller 

inom vilka tidsramar olika moment ska genomföras. Resterande elever ansåg sig kunna på-

verka undervisningen, men många poängterade att det endast gällde vissa delar, såsom valet 

av examinationsform. Flera elever påpekade att eleverna visserligen har möjligheten att tycka 

till och uttrycka sin personliga åsikt i frågor gällande tyskundervisningen, men att läraren all-

tid har sista ordet och därmed äger den definitiva beslutsrätten. Genom elevenkäterna fram-

kom också att diskussioner om varför grammatiken tas upp i undervisningen sällan eller 

aldrig förekommer, vilket kan betraktas som en betydande faktor för den tidigare diskuterade 

vaga måluppfattningen, som tycks föreligga hos många av tillfrågade eleverna. 
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Genom den self report-enkät, som lämnats ut till de medverkande lärarna, framkommer även 

en liknande syn på elevernas möjlighet till delaktighet och inflytade. Samtliga lärare uttrycker 

uppfattningen att eleverna ej alternativt endast delvis har möjlighet att styra undervisningen 

till innehåll och form. Gemensamt tycks vara att denna möjlighet främst avser tidsaspekten i 

undervisningen, dvs. när olika moment ska genomföras och inom vilka tidsramar. En av lär-

arna utrycker exempelvis att hon/han endast låter eleverna bestämma tidpunkten för ett prov, 

men ej andra delar av planeringen, vilket motiveras med att läraren är den med den huvud-

sakliga insynen i de centrala styrdokumenten och därmed är berättigad att ta dessa beslut. Att 

läraren inte upplever eleverna som insatta i måldokument och kursplaner problematiseras 

dock ej vidare. En annan lärare beskriver situationen som sådan att hon/han oftast förbereder 

en planering, som eleverna sedan får ta ställning till, men att hon/han i hög grad känner sig 

styrd av tillgängliga läromedel och övrigt undervisningsmaterial när det gäller upplägget av 

grammatikundervisningen. Majoriteten framhåller dock en intention av att släppa in eleverna i 

beslutsfattandet – en av lärarna poängterar till och med att eleverna har rätt till en större del-

aktighet – men att man som pedagog av olika anledningar begränsas i möjligheten att utföra 

det uppdrag, som man blivit ålagd. Återigen framhålls tidsbristen som en betydande faktor för 

denna begränsning. 

 

Utifrån både lärar- och elevperspektiv framstår således elevernas möjlighet till påverkan av 

den egna utbildningen som ytterst begränsad alternativt icke-existerande när det gäller kurs-

momenten i tysk grammatik inom gymnasieskolan. Samtidigt framställs inom forskningen 

just individens möjlighet till självbestämmande och människors upplevelse av att man deltar i 

en aktivitet av egen fri vilja som central för vår motivation (Deci & Ryan, 2000:76; Schunk et 

al., 2008:248). Denna så kallade self-determination theory framhåller således en subjektiv 

känsla av autonomi som såväl motivationsgrundande som – förhöjande. Jenner (2004:18, 

101ff.) poängterar även den etiska aspekten av att som lärare tillåta eleverna påverka under-

visningen, eftersom de i annat fall fråntas rätten att välja själva. En gemensamt upplagd och 

genomförd undervisningsplanering betraktar Jenner (2004:27) därför som en betydande del av 

den motivationsskapande processen inom skolan. Sjöberg (1997:17ff., 24ff.) anför till och 

med elevernas delaktighet som den enskilt viktigaste faktorn för deras intresse för det egna 

skolarbetet. Måttet på egenkontroll kan, enligt Sjöberg (1997:17ff., 24ff.), förvisso variera 

beroende på elevernas ålder och mognad, men upplevelsen av autonomi kan genomgående 

betraktas som central för upplevelsen av en inre motivation. Som tidigare konstaterats är 

denna typ av motivation dessutom att föredra framför en yttre, då den leder till bättre och mer 

ihållande prestationer och resultat (Schunk et al., 2008:268; Sjöberg, 1997:13). 

 

Utifrån tidigare forskning kan följaktligen de medverkande elevernas upplevelse av brist på 

delaktighet i undervisningens utformning och innehåll betraktas som katastrofal för deras 

motivation för den tyska grammatiken. Detta skulle till viss del även kunna förklara den 

diskrepans, som tycks föreligga mellan elever och lärares inställning och motivation till äm-

net, då beslutsrätten och upplevelsen av självbestämmande och autonomi koncentreras till lär-

arna och kan verka motivationshöjande för dessa, medan effekten för eleverna snarare kan 

förväntas bli den motsatta. 

 

Att de tillfrågade eleverna i så stor utsträckning ej upplever sig kunna påverka den egna 

utbildningen kan även betraktas som ytterst problematiskt ur ett styrdokumentsperspektiv. 

Den nu gällande Läroplanen för de frivilliga skolformerna framhåller under rubriken ”Elever-

nas ansvar och inflytande” att ”[d]e demokratiska principerna att kunna påverka, vara del-

aktiga och ta ansvar skall omfatta alla elever” (Lpf, 1994:13). Som viktiga principer för gym-
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nasieskolans utbildning framhävs även ”[e]levens ansvar för att planera och genomföra sina 

studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former” (Lpf, 1994:13). Skolan skall 

dessutom sträva mot att varje elev ”aktivt utövar inflytande över sin utbildning” (Lpf, 

1994:13) och samtliga inom skolvärlden verksamma lärare skall ”planera undervisningen till-

sammans med eleverna, låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans 

med eleverna utvärdera undervisningen” (Lpf, 1994:14). Även skollagen ålägger alla som 

arbetar i den svenska skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9 §§). 

Detta är något som en av de i undersökningen medverkande lärarna visserligen understryker, 

men ingen tycks vidta några särskilda åtgärder vad gäller elevernas inflytande, varför man 

starkt kan ifrågasätta pedagogernas vilja och strävan att följa styrdokumentens intentioner. 
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6. SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 
Syftet med denna studie var att beskriva elevers inställning till grammatikundervisningen i 

tyska och olika faktorers betydelse för elevens motivation samt att i relation till lärarnas syn 

på grammatikundervisningen belysa och analysera för elevens fortsatta lärande och utveckling 

betydande skillnader däremellan. Inom ramen för undersökningen har ett flertal olika intress-

anta aspekter på elevers och lärares syn på tysk skolgrammatik framkommit, vilka även kan 

anses ha betydelse för den diskrepans, som tycks föreligga mellan de två gruppernas inställ-

ning och motivation gentemot grammatiken. De tillfrågade eleverna uppvisade över lag ett 

lågt intresse för grammatik och ämnet beskrevs som enformigt och tråkigt. Samtliga lärare 

menade däremot att det är roligt eller mycket roligt att undervisa i grammatik, varför peda-

gogernas inställning till ämnet kan antas ha en sekundär betydelse för elevernas motivation. 

Istället framstår andra faktorer som betydligt mer betydelsefulla när det gäller skillnaderna 

mellan elever och lärares syn på grammatiken i tyskundervisningen. 

 

Studien visar, i enlighet med tidigare forskning, att känslan av att praktiskt kunna använda sig 

av de genom skolarbetet förvärvade kunskaperna är av stor betydelse för motivationen. 

Många gånger saknas dock en tydlig koppling mellan undervisningen i tysk grammatik och 

världen utanför skolan, vilket kan verka hämmande för elevernas motivation. Undersökningen 

pekar även ut en känsla av progression och framgång i det egna lärande som betydande för 

motivationen, vilket få elever säger sig uppleva i grammatikundervisningen. Ett stort antal 

elever anser sig göra framsteg i sin personliga utveckling, men samtidigt ej uppnå några 

skolframgångar i ämnet, varför man kan anta att en diskrepans mellan elevernas egenhändigt 

uppsatta mål och de av skolan formulerade målen även föreligger. Att en majoritet av de 

tillfrågade eleverna ej heller anser sig känna till de officiella målen för tyskundervisningen 

bidrar också till denna problematik. Denna omständighet leder till att eleverna ej vet vad som 

förväntas av dem samtidigt som de ej har möjlighet att bedöma om de uppställda målen är 

realistiska, vilket har framhållits just som en viktig faktor för motivationen. 

 

Undersökningen pekar även på att språkundervisningens historiska utveckling mot ett fokus 

på kommunikation och kultur kan ha bidragit till att många elever betraktar grammatiken som 

en sekundär kunskap i jämförelse med exempelvis ett välutvecklat ordförråd. Att inlärningen 

av ord och uttryck står högre i kurs än grammatik kan även det antas ha en negativ effekt på 

elevernas inställning till grammatikundervisningen. 

 

Inom ramen för studien framstår dessutom lärarnas förväntningar på eleverna som en betyd-

ande faktor för motivationen. Dessa förväntningar skildras dock som relativt låga, vilket kan 

kopplas samman med såväl lärare som elevers upplevelser av att majoriteten elever uppvisar 

stora brister i de mest elementära grammatikkunskaperna. Tempot i undervisningen upplevs 

av många elever därför som alldeles för högt och ett flertal menar att de ej hänger med 

ordentligt i grammatikmomenten. 

 

I relation till tyskundervisningen som helhet ter sig grammatikundervisningen i denna studie 

ur ett pedagogiskt perspektiv som ytterst traditionell och omodern. Undervisningens upplägg 

följer ofta ett mycket schematiskt mönster, där liten eller ingen variation förekommer, varför 

många elever upplever den som enformig. Den tycks därmed ej heller ta elevernas olika lär-

stilar i beaktande, vilket kan antas verka negativt på de elevers inlärning, vilka i första hand 

gynnas av en modern pedagogik med inslag av många isärgående inlärnings- och undervis-

ningsstrategier. En intressant fråga som uppkommit i samband med denna diskussion och som 

skulle vara intressant att undersöka vidare vid ett senare tillfälle är hur styrda lärarna 
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egentligen upplever sig vara av de läromedel, som finns att tillgå i tysk grammatik. En av de 

tillfrågade lärarna underströk vid ett flertal tillfällen att hon/han lider av stor tidsbrist i sitt 

arbete, varför det kan tänkas förståeligt om man som pedagog lätt faller tillbaka på tidigare 

konstruerat undervisningsmaterial. Om detta material dessutom bygger på en traditionell och 

enformig pedagogik kan även undervisningen lätt präglas av en sådan utformning. Detta är 

dock en fråga för framtida forskning. 

 

I enlighet med tidigare forskning pekar min undersökning på att en djupare och mer komplex 

förståelse av grammatiken kan verka motivationshöjande i jämförelse med en mer ytlig sådan. 

Samtidigt visar studien att ytterst få eller inga diskussioner om grammatikens syfte och funk-

tion hålls i de tillfrågade grupperna, vilket med stor sannolikhet kan antas utgöra en negativ 

faktor för elevernas motivation. Intressant för kommande undersökningar på området vore 

därför att studera varför pedagogerna väljer bort att föra mer abstrakta diskussioner kring 

ämnet grammatik. Anser de sig själva ej ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra ett 

sådant projekt eller ligger problemet i lärarnas förväntningar på elevernas möjligheter att 

abstrahera och ta till sig ett sådant resonemang? Oavsett vilket tycks bristen på abstrakta 

diskussioner kring grammatikens syfte och funktion ha bidragit till att få elever utvecklat en 

djupare förståelse av grammatiken och därmed fråntagits möjligheten till en utvidgad motiva-

tion för ämnet. 

 

Slutligen åskådliggör denna studie av elevers motivation till tysk grammatik inom gymnasie-

skolan en väsentlig brist när det gäller elevernas delaktighet i utformningen av undervisning-

en. Så många som 75% av de tillfrågade eleverna upplever sig ej kunna påverka eller kontroll-

era undervisningens form eller innehåll, vilket forskningen pekat ut som en mycket viktig 

faktor för den individuella motivationsprocessen. Beslutsrätten ligger såväl enligt lärare som 

elever enhälligt hos pedagogerna, vilken kan vara en stor del av förklaringen av diskrepansen 

mellan elever och lärares syn på både ämne och undervisning i tysk grammatik. Att eleverna 

ej tillåts påverka den egna utbildningen strider dessutom mot styrdokumentens intentioner om 

en demokratisk skola. Framtida forskning på området elevers motivation till tysk grammatik 

bör med fördel därför ta upp frågan om varför pedagoger ej släpper in eleverna i 

beslutsprocessen samt hur dessa omständigheter kan förändras i riktning mot ett mer 

elevaktivt och –demokratiskt arbetssätt.  

 

Andra möjligheter att utveckla forskningsområdet vore exempelvis att titta närmare på hur en 

eventuell diskrepans mellan elever och lärares syn på grammatik ter sig inom grundskolans 

verksamhet, att utöka de tillfrågade grupperna till att även inkludera andra geografiska 

upptagningsområden och på så sätt även kunna analysera skillnader mellan olika kommuner 

eller att upprepa samma studie vid en senare tidpunkt för att diskutera eventuella temporala 

skillnader och därmed även kunna fastställa en möjlig utveckling över tid. 
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8. BILAGOR 

8.1 Lärarenkät – self report 

 

Mitt intresse riktar sig mot elevers inställning till grammatiken i tyskundervisningen samt 

vilka faktorer som är betydande för elevers motivation till att lära sig grammatik. För att få 

kunskap om detta behöver jag din hjälp. Jag är intresserad av hur just du i din roll som 

tysklärare ser på elevers attityd gentemot grammatik och vad du anser som 

betydande/avgörande för elevers motivation. 

 

1. Vad är grammatik för Dig? 

2. Vad tycker Du om att undervisa elever i grammatik? 

3. Vad är lärande och kunskap i tyska för Dig? Vad är syftet med tyskundervisningen i 

stort? Hur beskriver Du grammatikens syfte för Dina elever? 

4. Hur ser Din undervisning i grammatik generellt ut? Skiljer sig 

grammatikundervisningen från övrig tyskundervisning vad gäller metodik? 

5. Vilken typ av läromedel använder Du Dig av i grammatikundervisningen? Vad tycker 

Du är positivt respektive negativt med läromedlet i grammatik och vad tror Du att 

Dina elever tycker om det använda materialet? 

6. Vilka upplevelser har du av elevers inställning till grammatik? Ge gärna konkreta 

exempel på hur elevernas attityd kommer till uttryck. 

7. Vilka faktorer upplever Du som betydande för elevers motivation till grammatiken i 

tyskundervisningen? 

8. När tror Du att Dina elever lär sig bäst och är som mest motiverade? Med andra ord: 

vilken undervisnings-/arbetsmetod passar dem bäst och varför? 

9. Får eleverna vara med och påverka upplägget av tyskundervisningen? Om ja, på vilket 

sätt? 

10. Vill Du lägga till något som Du ser som väsentligt för elevers inställning och 

motivation till grammatiken i tyskundervisningen? 
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8.2 Elevenkät 

 

Mitt intresse riktar sig mot gymnasieelevers inställning till grammatiken i tyskundervisningen 

samt vad som spelar roll för elevers motivation till att lära sig grammatik. För att få kunskap 

om detta behöver jag din hjälp. Jag är intresserad av hur just du som elev ser på tysk 

grammatik och vad du tycker är viktigt för att känna dig motiverad till ett ämnet. 

 

Tjej: [  ] NV: [  ] Jag läser steg …...... i tyska. 

Kille: [  ] SP: [  ] 

 

 

1. Hur stort är ditt intresse för tysk grammatik?   [  ] Mycket stort 

          [  ] Ganska stort 

          [  ] Måttligt 

          [  ] Svagt 

          [  ] Obefintligt 

 

2. Hur stort är Ditt intresse för tyska i stort?   [  ] Mycket stort 

          [  ] Ganska stort 

          [  ] Måttligt 

          [  ] Svagt 

          [  ] Obefintligt 

 

3. Hur skulle du beskriva grammatikundervisningen? [  ] Omväxlande 

(du får kryssa i flera alternativ)     [  ] Lärorik   

          [  ] Rolig 

          [  ] Engagerande  

          [  ] Lätt 

          [  ] Högt tempo 

          [  ] Långsamt tempo 

          [  ] Enformig 

          [  ] Tråkig 

          [  ] Svår 

          [  ] Förutsägbar 

          [  ] Annat: _______________ 

 

4. Vad är motivation för dig? Hur definierar du motivation? 

 

5. Vad är grammatik för dig? Hur definierar du grammatik? 

 

6. Varför ska man lära sig grammatik i tyskan? Anser Du att det är viktigt att kunna 

grammatik? 

 

7. Hur tycker du att det går för dig i grammatiken? Känner Du att Du når framgångar i Ditt 

lärande? 

 

8. Vet Du vad som krävs för att nå upp till målen i grammatiken? Om ja, är målen för 

grammatikundervisningen realistiska? Känns det som att Du kan nå upp till målen för det 

betyg Du strävar efter? 
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9. Får Du som elever vara med och bestämma vad Du ska lära Dig i grammatiken och på 

vilket sätt? 

 

10. Hur går en grammatiklektion/-moment vanligtvis till? Beskriv så gott Du kan! 

 

11. Hur skulle Du beskriva grammatikundervisningen i tyskan i förhållande till andra arbets-

moment (läsa, skriva, prata, lyssna m.m)? 

 

12. Vad är viktigt för att Du ska känna dig motiverad till att lära Dig tysk grammatik? När 

känner Du Dig motiverad? Hur/på vilket sätt känner Du Dig motiverad till tysk 

grammatik? 

 

13. Har Din inställning till grammatik på något sätt förändrats under tiden Du läst tyska? Hur 

då i så fall? 

 

14. Vad tror du att din lärare tycker om grammatik? 

 

15. Kan lärare påverka din motivation till grammatiken? På vilket sätt i så fall? 
 

16. Föredrar Du arbete i grupp eller ensam? Hur ser arbetsformerna ut i tyskan? Hur påverkar 

de Din motivation till tyskämnet? 

 

17. Vad har Ni för läromedel i grammatiken (grammatikbok, övningshäften osv.) och vad 

tycker Du om att arbeta med dem? 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 


