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Abstract 

The goal for this essay is to research the action of “I don’t know” as a problem solving 

strategy with antilearning consequences, and as an action, with help from Dewey’s 

pragmatism and Krashen’s theory about affective filters (Krashen, 1987). The data is gathered 

from a group of nine-graders learning German as a third language, and the language skill in 

focus is oral production.  

The main questions are: ”How does an awareness raising about affective filters 

affect the pupils use of the action ’I don’t know’” and ”How does teaching about strategies 

affect the pupils use of the action ’I don’t know’”.  

As I interpreted the pupils use of “I don’t know” as a bad kind of problem 

solving action I wanted to give them better solutions, by teaching three language learning 

strategies. From the results of the data collection it is clear, that affective filters at first is an 

abstract theme for the pupils to understand and discuss, and that a more concrete work around 

the effects of “I don’t” is easier to handle. The result shows that both awareness raising and 

teaching strategies help the students to avoid the action “I don’t know” and in the last 

recording of the oral exams the action is not heard at all.  
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1. Inledning 
Föreställ dig följande scenario mellan en elev och en lärare. Eleven börjar: 

- Jag vet inte. 

- Joo, men det vet jag ju att du gör. Prova igen så går det! 

- Nej, men jag vet inte! 

- Jo…  

Känns det igen? Den här då? 

- Jag vet inte. 

- Ojdå. Vad ska vi göra åt det? 

- Jag vet inte! 

- Nehepp…  

Känner du igen dig? Troligen har du som också är lärare haft den här typen av konversation 

många gånger tidigare. En till synes tröstlös konversation med elever som inte vet, eller i alla 

fall tror att de inte vet, och inte vet vad de ska göra åt det. Det här utvecklingsarbetet ska 

handla om just det, handlingen ”Jag vet inte”. Mer precist ska det handla om elever som säger 

att de inte vet. För att de vet, det vet vi lärare ju att de gör.  

Jag som skriver detta arbete arbetar sedan hösten 2017 som lärare i svenska och 

tyska på en skola i norra Göteborg. Jag skriver nu detta utvecklingsarbete som det sista 

momentet i min särskilda kompletterande pedagogiska utbildning (SKPU) på Luleå Tekniska 

Universitet.  

Detta utvecklingsarbete tar sitt avstamp i en frustration från min sida över att så ofta i 

undervisningssituationer höra frasen ”Jag vet inte!” från eleverna. Eleverna tycks använda 

”Jag vet inte” trots att jag vet att de kan, att de visat liknande förmågor tidigare och att vi 

precis noga gått igenom vad de ska göra. Ofta svarar de nästan reflexmässigt ”Jag vet inte!” 

på en fråga, innan de i nästa mening ändå ger ett adekvat svar.  

Frasen ”Jag vet inte” kan vara ett symptom på en mängd olika funktioner; en 

försvarsmekanism, ett led i turtagning, ett yttrande eller fras eller en slags svensk vilja att vara 

ödmjuk. För att göra detta arbete gripbart, avgränsat och inom ramen för min lärarutbildning 

har jag dock valt att se på uttrycket ur endast ett perspektiv, på ”Jag vet inte” som en 

problemlösande handling utifrån ett pragmatiskt perspektiv.   

Jag tycker att elevernas användande av ”Jag vet inte” är problematiskt eftersom 

jag tror att det hindrar dem i tanken och att de på så sätt hindrar sig själva i sitt lärande. 

Handlingen torde vara så pass välkänd bland mina lärarkollegor runtom i landet att den 

förtjänar en genomgång, särskilt som jag ämnar se det från ett nytt perspektiv, nämligen som 

en problemlösande handling. Jag hoppas kunna bidra med en ny syn på ett gammalt fenomen, 

elevernas ständiga yttranden om att de inte kan någonting.  

Mitt arbete centreras kring två aspekter av denna handling. Dels undersöker jag 

hur eleverna reagerar på att medvetandegöra dem om hur de använder handlingen och hur det 

kan påverka deras lärande. Dels gör jag också en ansats till att i min undervisning ge eleverna 
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problemlösningsstrategier att ta till vid situationer när de känner ett behov av att använda 

handlingen, i situationer där de nu känner obehag och därför försöker undvika genom att 

använda ”Jag vet inte” som en problemlösande handling. Det som ytterligare accentuerar 

vikten av att arbeta med denna handling är typen av skolan jag arbetar på. L-skolan är en 

mångkulturell högstadieskola i en förort till Göteborg, i ett område som polisen klassar som 

ett högriskområde. Många av eleverna har föräldrar utan akademisk bakgrund och detta i sig 

ger svårare förutsättningar för eleverna att klara sig bra i skolan (Jansdotter Samuelsson, 

2017). Nihad Bunar konstaterar i sin text ”Utbildning och mångkulturalitet – det globala 

samhället” (2017) att: ”den starkaste faktorn som betingar elevernas prestationer är 

föräldrarnas sociala bakgrund och migrationsålder” och vidare att ”En av de största 

utmaningar mångkulturella urbana skolor möter är dåligt rykte och låg status” och ”För 

eleverna innebär skolornas dåliga rykte vidare att de som individer förknippas med 

omgivningens föreställningar om deras skola och bostadsområde, vilket kan leda till 

diskriminering, isolering, låga förväntningar och självuppfyllande negativa profetior”(Bunar 

2017, s. 460). Man skulle således kunna hävda att det inte bara är eleverna som säger till mig 

och sig själva att de inte vet, utan att samhället runtomkring L-skolan också signalerar detta 

till eleverna, genom att sätta upp låga förväntningar på att de ska kunna något. Så mycket 

viktigare då att lära dem ett självstärkande tankesätt.  

En utgångspunkt i utvecklingsarbetet är lånat från ett citat av Linne: ”Nomina si 

nescis, perit et cognitio rerum” – ”Om man inte känner till namnen saknar man också 

kunskap om tingen”. Genom att försöka uppmärksamma eleverna på deras användning av 

”Jag vet inte” och sätta begrepp på fenomenet hoppas jag kunna ge dem en möjlighet att 

reflektera över hur deras känslor påverkar deras lärande, något som kan hjälpa dem att ta sig 

runt de hinder som yttrandet skapar och därmed möjliggöra en ökad lärande.  Jag utgår också 

från Dewey och pragmatismens grundtankar om att lärande handlar om att lära sig att lösa 

problem (Stensmo, 2007). Eleverna försöker lösa problemet, en osäker situation, genom att 

säga ”Jag vet inte”. Jag vill bidra med andra problemlösningsstrategier.   

2. Syfte 

Syftet med mitt utvecklingsarbete är att ge eleverna i min tyskagrupp i årskurs 9 fler strategier 

att arbeta med i deras muntliga produktion för att undvika att hamna i situationer där de inte 

kan hantera en osäkerhet kring muntlig produktion och därför väljer att använda ”Jag vet 

inte”. Målet är att de istället för att ”ge upp” och lösa den obehagliga situationen genom 

handlingen ”Jag vet inte” ska ha en palett av strategier att använda sig av när de känner att de 

håller på att köra fast. Jag hoppas också kunna förmedla en insikt i hur handlingen påverkar 

deras egen syn på sig själva och sitt lärande. Jag menar att handlingen på lång sikt inverkar 

negativt på deras lärande, genom att få dem att känna eller tro att de inte kan saker de faktiskt 

kan eller skulle kunna om de skulle ge sig själva mer tid eller använda andra strategier. Min 

ingångspunkt är att de använder handlingar som ”Jag vet inte” för att skydda sig från obehaget 

som kommer när de tror att de inte kan något och att de tror att de kommer misslyckas. Utöver 

att förmedla konkreta strategier för muntlig produktion hoppas jag också kunna stötta 

eleverna i att utveckla deras förmåga att reflektera kring hur deras känslor kring att lära sig ett 

nytt språk påverkar deras lärande. Här ingår att delge information om begrepp kring temat 
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känslor och lärande, och uppmana eleverna att reflektera kring vilka känslor kring 

språkinlärning de har, samt hur dessa tar sig uttryck. Att försöka skapa en metaförståelse 

kring deras egen lärande kan också hjälpa dem att bli varse att de lär sig och utvecklas, något 

som jag tror känns sporrande och hoppfullt.  

De frågeställningar jag hoppas kunna besvara är:  

1. Hur påverkar ett medvetandegörande kring affektiva filter elevernas användning av 

handlingen ”Jag vet inte”?  

2. Hur påverkar undervisning om strategier elevernas användning av samma handling?  

Det ska sägas att dessa frågor som sådana är nära knutna till undervisningskontexten och 

elevernas utveckling. Naturligtvis har detta arbete, utöver att främja en utveckling hos 

eleverna, också som mål att flytta forskningsgränsen framåt. Jag vill därför poängtera att ett 

övergripande mål med arbetet, utöver att svara på mina frågeställningar, är att utveckla den 

vetenskapliga kunskapen och förståelsen kring handlingen ”Jag vet inte” utifrån en tanke om 

affektiva filter. Under diskussionsavsnittet redogör jag för i vilken mån detta mål kan ses som 

uppnått. 

3. Bakgrund 

Under den här rubriken kommer jag redogöra för den teoretiska grunden jag baserar mitt 

utvecklingsarbete på. Jag kommer gå igenom teorin jag har valt ut för att arbeta med hur 

känslor påverkar lärande, teorin kring affektiva filter, samt vilka metoder som finns för att 

undvika eller arbeta med detta i klassrummet. Vidare presenteras de strategier för muntlig 

produktion jag valt att arbeta med under projektet. Jag kommer också redogöra för hur ett 

arbete om detta, känslors påverkan i lärandesituationen, kan beläggas i läroplanen. Jag börjar 

dock med att presentera uppsatsens teoretiska utgångspunkt.   

3.1. Teoretisk grund: Pragmatism 

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete grundar sig i pragmatismen och Deweys tankar 

kring skola och utbildning. Pragmatismens ontologiska utgångspunkt är att verkligheten är 

stadd i ständig förändring och att ingenting därför är konstant (Stensmo, 2007). Tankarna om 

detta uppstod inte först med pragmatismen i slutet av 1800-talet, utan fanns även hos grekiska 

filosofer som Herakleitos på 500-talet f.Kr. Ett känt citat från Herakleitos är ”Man kan inte 

stiga ner två gånger i samma flod” (Herakleitos, 500-tal f.Kr. i Claésson et. al, 2006, s. 50) 

och i detta sammanhang används även uttrycket ”panta rei” som betyder ”allting flyter”. Den 

verklighetsuppfattningen delar pragmatismen således med Herakleitos.  

 Pragmatismen fokuserar mycket på problem och menar att ”den föränderliga 

verkligheten försätter människan i ständigt nya problemsituationer, situationer som är oklara 

och där lösningarna inte är givna på förhand” (Stensmo, 2007, s. 205). Detta sprider sig till en 

epistemologi, en kunskapssyn, där man menar att absolut kunskap inte är möjlig och att det 

inte finns någon kunskap som ”är beständig över tid och rum”, eftersom att kunskap, liksom 

hela verkligheten, är föränderlig. (Stensmo, 2007, s. 226). Framgång, menar pragmatikerna, är 

att kunna anpassa sig till föränderligheten.   
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Dagens skola är synnerligen stadd i förändring. Det kunskapsmonopol skolan haft 

under hela sin historia försvinner när kunskapen, alltså själva stoffet, utöver att förmedlas i 

skolan, nu också finns att hitta på internet (Sandén & Wikman, 2011) och det är tydligt att 

skolan skyndsamt behöver hitta in i en ny roll som kunskapsmedium och hitta nya former för 

undervisning. Dewey förespråkade vikten av utbildningens sociala sida och skolans nära 

koppling till samhället runtomkring den (Stensmo, 2007). Han menade att syftet med skolan 

var att utveckla demokratiska samhällsmedborgare (Säljö, 2017) och att kunskap är det man 

har nytta av i sitt vardagliga liv (ibid). Utöver tillämpbar kunskap betonar pragmatiker som 

Mead även vikten av att skolan ger möjlighet att utveckla sociala förmågor som 

självmedvetenhet och ett reflekterande själv för att människan ska kunna delta i samhällslivet 

fullt ut (von Wright, 2007). 

Dewey menade att lärande sker när vi konfronteras med ett problem (Säljö, 2017) och 

att skolan därför bör baseras på problemlösning. ”Lärandets kvintessens är att människan lär 

sig lösa problem” (Stensmo, 2007, s. 212). Detta leder oss fram till en ny roll för skolan, där 

den behöver fokusera mindre på stoff och absolut fakta eftersom att det inte är hållbart över 

en längre tid. Något som däremot är hållbart över tid är generativa kunskaper och förmågor 

som kan användas i många olika sammanhang (Säljö, 2011) och det är detta skolans nya 

fokus bör vara. I många sammanhang talas om dikotomin mellan knowing that och knowing 

how (Carlgren, 2011) eller att veta VAD och att veta HUR (Nordgren, 2017). En kärna i detta 

utvecklingsarbete är ett fokus på HUR:et. Jag vill att eleverna ska veta HUR de ska tänka när 

de ska producera muntligt, att veta HUR de ska tänka när de inte vet VAD de ska säga.   

Begreppet ”Pragmatism” kommer ursprungligen från det grekiska ordet ”pragma” som 

betyder handling. I Pedagogisk filosofi (Stensmo, 2007) konstateras att ”Det kännetecknande 

för pragmatismen är fokusering på en idés eller teoris praktiska konsekvenser: dess värde 

(som verktyg) vid lösning av ett problem”. Det är med detta i åtanke som jag konsekvent i 

detta utvecklingsarbete har valt att benämna ”Jag vet inte” som en handling. Man kan alltså se 

elevernas användande av handlingen ”Jag vet inte” som en slags problemlösning med 

oönskade konsekvenser, som på sikt inte kommer leda till ökat lärande. I detta sammanhang 

vill jag foga in en tanke från Gert Biesta. Han pratar i kapitlet ”Asking the Impossible” (2017) 

om att vara i situationer där man inte vet, och att våga stanna kvar i osäkerheten som då kan 

uppstå, även om det är obehagligt. Att lära sig, menar han, innebär i någon mån alltid att vi 

lämnar det vi redan kan för något nytt och därför lite obehagligt, och att vi som lärare därför 

behöver förbereda eleverna på att just stanna i detta, ”the [educational] work that seeks to help 

students to stay in the difficult middle ground” (Biesta s. 83, 2017). Istället för att eleverna 

med hjälp av ”Jag vet inte” snabbt vill rädda sig från en situation där de inte vet (eller tror att 

de inte vet) och som därför känns obehaglig, finns ett värde i att uppmana dem att stanna kvar 

lite längre, för att på så sätt kunna tillämpa strategier som ger en bättre problemlösning och 

lärande över tid.  

  

3.2. Teori kring känslor i undervisningen: Affektiva filter 

I boken ”Formativ undervisning” presenterar Åsa Hirsch (2017) i kapitel 2, ”Teoretiska 

perspektiv” en mängd teoretiska perspektiv på hur man kan arbeta med formativ 

undervisning, och under denna rubrik behandlar hon kort teorin kring affektiva filter. Hon 

menar att det pratas mycket om likvärdig bedömning i svensk pedagogikforskning, men 
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mindre om likvärdighet i själva undervisningen. Här tar hon upp begrepp som elevernas 

möjlighet att lära, ”Opportunity To Learn” (ofta förkortat till OTL), meningsskapande och 

input/intake när hon beskriver att elever kan ha ”utsatts” för samma undervisning men ändå 

kan ha lärt sig olika saker alternativt olika mycket. Det är i detta sammanhang som Hirsch 

(2017) presenterar affektiva filter. Elevens intake, alltså hens möjlighet och förmåga att skapa 

mening av den input eleven är föremål för, påverkas av diverse faktorer som kultur, sociala 

faktorer och känslor. Hirsch definierar affektiva filter som ”en teoretisk konstruktion (ett 

psykologiskt filter) som används för att förklara de känslomässiga variabler som är 

associerade med framgång eller misslyckande i relation till lärande” (Hirsch, 2017, s. 34). 

Begreppet används efter en tänkt linje med höga affektiva filter i ena änden och låga eller 

obefintliga affektiva filter i den andra änden. Vid höga affektiva filter har eleven upplevt 

många negativa känslor i en viss återkommande situation och det är mycket svårare för 

eleverna att ta till sig av undervisningen i dessa situationer, alltså att omvandla inputen till 

intake. Vanliga exempel på dessa situationer kan vara vid prov, när man ska läsa högt i 

helklass eller hålla ett föredrag. Vid låga eller obefintliga affektiva filter har eleven goda 

erfarenheter av att ha klarat liknande situationer på ett bra sätt tidigare och hen har lätt för att 

omvandla input till intake. För att tydliggöra är det således eftersträvansvärt att försöka hålla 

elevernas affektiva filter så låga som möjligt.  

Jag har i detta arbete valt att koppla ihop begreppet affektiva filter med 

handlingen ”Jag vet inte”. Anledningen till att jag finner det motiverat finns i följande citat 

från Åsa Hirsch: ”Situationer där det affektiva filtret är högt på grund av att en individ 

uppfattar ett hot mot sin individuella, sociala eller kulturella identitet och självkänsla kan 

också vara orsak till oönskade beteenden” (Hirsch, 2017, s. 35). Jag menar att situationer när 

eleven känner att hen inte kan, där hen upplever ett hot mot självkänslan, ger upphov till det 

oönskade beteendet att elev använder handlingen ”Jag vet inte” som en 

problemlösningsstrategi. På grund att eleven har affektiva filter i situationen använder hen 

”Jag vet inte”. En pragmatiker skulle se det som här kallas beteende som en konsekvens av en 

handling.  

Att använda teorin kring affektiva filter skulle också förklara varför ”Jag vet inte” 

används så frekvent. Filtret har en gång uppstått i en situation som eleven uppfattat som 

hotfull. Filtret finns sedan med i alla liknande situationer, tills eleven själv eller med hjälp 

utifrån, av t.ex. en lärare, hittar bra strategier att hantera sitt filter på. Det oönskade beteendet 

skulle då upphöra 

Begreppet affektiva filter togs framför allt i bruk av språkforskaren Stephen Krashen 

(1987) på 80-talet, och det är hans beskrivning av begreppet som jag utgått ifrån. Det ska 

tilläggas att begreppet första gången finns med i en artikel av Dulay & Burt 1977. 

Krashen (1987) arbetade, passande nog för detta arbete som ju handlar om att 

lära sig ett nytt modernt språk, specifikt med andraspråksinlärning och -förvärv (Second 

Language Aqcuisition), något Åsa Hirsch (2017) inte gör i sin bok som fokuserar på formativ 

undervisning ur ett bredare perspektiv. Han konstaterar fem hypoteser om 

andraspråksinlärning varav hypotesen om affektiva filter är en av dem. Hypotes 1-4 är: 

1. The Acquisition-Learning distinction. Om skillnaden mellan omedveten och 

medveten inlärning.  
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2. The Natural Order Hypothesis. Om tanken att den finns en naturlig ordning i vilken 

man omedvetet lär sig (aqcuisition) grammatiska strukturer i ett språk, och att den 

ordningen är eftersträvansvärd att använda även i medveten språkinlärning (learning). 

3. The Monitor Hypothesis. Om hur man som inlärare ”övervakar” sin språkliga 

produktion i vilja att producera korrekt.  

4. The Input Hypothesis. Om hur mängden input påverkar lärande.  

Hypotes 5 är ”The Affective Filter Hypothesis” (Krashen, 1987, s. 30). Krashen definierar 

hypotesen om affektiva filter som ” how affective factors relate to the second language 

acquisition process” (ibid). Han delar upp de affektiva filtren i tre kategorier: de handlar 

antingen om motivation, självförtroende eller ångest och oro. I samband med detta formuleras 

formeln ”Comprehensive input + filter position = Aqcuisition” (Krashen, 1987, s. 33), alltså 

att omedveten språkinlärning (språkförvärv) sker när inputen, alltså det man tar in, är 

meningsfullt i kombination med att ens affektiva filter i sammanhanget är låga. Senare i sin 

text medger Krashen att det finns andra faktorer är inputmängd och -förståelse och filternivå, 

men att dessa är underordnade (Krashen, 1987).  

Jag menar att det är viktigt att försöka arbeta bort befintliga affektiva filter samt moment 

som kan bygga affektiva filter från undervisningen. Detta eftersom att de affektiva filtrena 

stoppar elevernas lärande på kort sikt i mitt klassrum, men även på lång sikt i livet. Min tanke 

är således att genom att undervisa strategier för muntlig produktion minskar risken att 

eleverna bygger upp affektiva filter i situationer när de ska prestera muntligt, eftersom att de 

kommer ha tydligare strategier att arbeta med. Det här kommer visa sig genom att de inte 

kommer använda handlingen ”Jag vet inte” som en problemlösande strategi, utan istället 

använda de strategier jag delgivit dem.  

Det är svårt att hitta forskning om affektiva filter inom det svenska fältet. Inom den 

engelskspråkiga forskningen, och då framför allt inom forskningen om ESL, English as 

Second Language, finns bland annat en studie av Bilokcuoglu et.al. från 2018 som undersöker 

användningen av humor för att sänka det affektiva filtret hos elever som lär sig engelska som 

andraspråk. Mer specifikt kopplat till de fyra språkliga förmågorna (tala, läsa, skriva, höra) 

har Fakeye et.al. (2016) skrivit om affektiva filter kopplat till förmågan att skriva, och mer 

specifikt till att skriva uppsats.     

   

3.3. Språkdidaktisk teori: Metoder för att undervisa muntlig produktion.  

Jag menar att eleverna genom att använda handlingen ”Jag vet inte” som problemlösande 

strategi visar att de har affektiva filter i den givna situationen. Det här vill jag 

medvetandegöra dem om, och jag vill också ge dem tydliga strategier för hur de ska göra 

istället för att använda ”Jag vet inte” som utväg när osäkra situationer uppkommer. Jag har för 

ändamålet valt ut tre strategier från boken ”Language Learning Strategies – What Every 

Teacher Should Know” av Rebecca L. Oxford (1990) som jag kommer redogöra för nedan.  

I sin bok tar Oxford upp strategier för fyra olika språkliga förmågor. De fyra 

förmågorna är att lyssna, läsa, prata och skriva och får ses som en vedertagen uppdelning i 

språkundervisningen. Jag har tittat noggrannare på de strategier som gäller för att prata, alltså 

att producera muntligt, och har därifrån valt ut tre stycken av dessa att arbeta med med 

eleverna. De strategier jag valt ut kommer mer specifikt från stycket med rubriken ”How to 
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Promote Guessing – Overcoming Limitations in Speaking and Writing” under huvudrubriken 

”Applying Compensation Strategies to the Four Language Skills” i kapitel 3: ”Applying 

Direct Strategies to the Four Language Skills” (Oxford, 1990, s. 57). Totalt finns åtta 

strategier med under denna rubrik: 

1. Att byta till modermål 

2. Att be om hjälp 

3. Att använda mimik eller gester 

4. Att undvika kommunikation delvis eller helt 

5. Att själv välja ämne att prata om 

6. Att justera eller approximera budskapet 

7. Att hitta på nya ord 

8. Att använda en omskrivning eller en synonym (Oxford, 1990, s. 94ff) 

För mig är det viktigt att välja strategier som eleverna kan ha nytta av på egen hand i en 

situation där bara målspråket talas utan lärare i närheten, ”ute i samhället” för att referera till 

Dewey som jag skrev om tidigare, och att de blir aktiva i sitt användande av strategierna. Av 

den anledningen valde jag bort strategi 1, 2 och 4. Jag ville också delge dem strategier som 

var så allmännyttiga och generativa som möjligt, eftersom att det är sådan kunskap som 

dagens samhälle kräver (se teoriavsnittet kring pragmatismen). Strategi 5 och 6 tycktes mig 

snävare än de strategier jag slutligen valde. Med dessa tankar som grund valde jag ut de tre 

strategier som vi ser fetmarkerade ovan:  

1. Att använda mimik eller gester 

2. Att hitta på nya ord.  

3. Att använda en omskrivning eller en synonym.  

Strategi 2 har jag modifierat en smula kopplat till tyskans släktskap till svenskan. Istället för 

att hitta på nya ord i allmänhet uppmanar jag eleverna att göra detta genom att ”tyskifiera” 

svenska ord, en strategi som ofta fungerar bättre än man kan tro eftersom att tyskan och 

svenskan som språk ligger relativt nära varandra. Jag går inte in närmare på vad det innebär 

att ”tyskifiera” svenska ord, men utgår från att du som läsare, och även mina elever, har en 

allmän bild eller fördom av den tyska ljudbilden att ta hjälp av.  

3.4. Styrdokument  

Allt arbete som sker i skolan vad gäller både undervisning men även omkringliggande 

aktiviteter så som raster och korridorsverksamhet bör i någon mån kunna kopplas till 

Skolverkets styrdokument: Läroplan för grundskolan, förkortad Lgr11. Således är det viktigt 

att kunna visa på hur läroplanen samspelar med detta utvecklingsarbete. En redogörelse för 

detta följer här.  

De förmågor som Oxford omnämner som lyssna, läsa, prata och skriva benämns 

i läroplanen som muntlig och skriftlig reception (lyssna, läsa), produktion och interaktion 

(prata, skriva). Intressant att notera är att produktion och interaktion i Lgr11 ses som olika 

förmågor, där produktion är något man skriver eller berättar efter att ha fått möjlighet till 

förberedelse och interaktion är något som sker med kommunikation som huvudsyfte.  
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Termen ”affektiva filter” förekommer inte som sådant i läroplanen, men 

däremot finns det gott om belägg för vikten av att skapa ett lustfyllt, självständigt och 

livslångt lärande (Skolverket, 2011). På många ställen betonas vikten av att använda 

strategier, där strategier för att inte fastna i handlingen ”Jag vet inte” väl passar in. I 

läroplanens första kapitel står att skolan ska främja elevers fortsatta kunskapsutveckling samt 

utveckla elevens förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt lärande. Genom att undervisa om 

strategier ger man eleven verktyg att självständigt kunna arbeta vidare om problem uppstår, 

även om läraren inte är där. Det konstateras att ”Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktiga”(Skolverket, 2011, s. 9). Läroplanen konstaterar 

också att det är viktigt att eleven får känna tillfredställelse över att övervinna svårigheter. Att 

ge eleverna strategier att använda i muntliga sammanhang om man kör fast kan bidra med en 

sådan tillfredställelse. I kapitel två redogörs mer konkret för de normer och värden som skolan 

har i uppdrag att förmedla. Om moderna språk, som är det skolämne som detta 

utvecklingsarbete handlar om, står att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola ska ges möjlighet att kommunicera på något ytterligare främmande 

språk på ett funktionellt sätt” samt att eleven ”kan lösa problem /…/ på ett kreativt och 

ansvarsfullt sätt” (ibid, s. 13). Ett funktionellt, kreativt och ansvarsfullt sätt innebär inte ett 

helt felfritt språkanvändande, utan handlar snarare om att kunna göra sig förstådd med hjälp 

av kunskap om ord och meningsbyggnad, men också med hjälp av strategier ifall orden 

saknas.  

Det konstateras att skolan ska hjälpa eleven med dennes språk- och 

kommunikationsutveckling. I kapitel 5:6 som redogör för syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav för moderna språk står under alla tre rubriker om vikten av att kunna använda 

språkliga strategier för att förstå och bli förstådd, ”till exempel genom omformuleringar” 

(ibid, s. 69), något som kan kopplas till en av de strategier jag valt ut; att använda synonymer 

eller omskrivningar. Under syftet står också att eleven ska ”utveckla tilltro till sin förmåga att 

använda språket i olika situationer och för skilda syften” och att ”I den kommunikativa 

förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja 

kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till” (ibid, s. 67). Ett av 

kunskapskraven beskriver att ”Eleven kan välja och använda sig av någon, några olika eller 

flera olika strategi/er (för E-, C- eller A-nivå) som löser problem i och förbättrar 

interaktionen” (ibid, s. 72).  Genom att använda något, några eller flera av de strategier jag lär 

ut uppfyller eleverna detta kunskapskrav.  

4. Metod 

Under denna rubrik går jag igenom hur jag rent praktiskt genomfört lektionsserien som 

kopplas till utvecklingsarbetet och hur min datainsamling gått till. Jag hoppas att det här blir 

tydligt hur min teoretiska grund präglat det praktiska genomförandet. Jag redogör för min 

lektionsserie samt för det arbetsmaterial jag valt att använda.   

4.1. Genomförande 

Min lektionsserie består av två moment, uppdelade på två respektive tre lektioner vardera. 

Moment 1 kan bitvis ses som en förstudie till moment 2, men det är också i moment 1 jag 
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huvudsakligen arbetar med att göra eleverna medvetna om hur känslor och affektiva filter på 

ett mer abstrakt plan, och handlingen ”Jag vet inte” på ett mer konkret plan, påverkar deras 

lärande. Moment 2 är ett mer praktiskt moment, där de dels ska lära sig fraser inom ett nytt 

arbetsområde i tyskundervisningen, men också lära sig använda strategier i sin muntliga 

produktion. Under lektionsserien kommer vi exemplifiera strategierna med hjälp av det valda 

arbetsområdet, ”Am Café” (På kafé) men min förhoppning är att eleverna ska känna att de har 

användning av strategierna även inom muntliga moment och att kunskapen om strategier 

således ska fungera generativt och möjligen inom flera kontexter än tyskundervisningen. Jag 

valde att arbeta med mina elever i årskurs 9 med förhoppningen att de, på grund av sin större 

mognad än de yngre eleverna, skulle ha bättre förutsättningar att arbeta med 

medvetandegörande och att på en metanivå reflektera över sitt eget lärande.  

Nedan beskrivs vad som sker under varje lektion och vad målet med varje 

lektion är.  

4.1.1. Moment 1 

Lektion 1 och 2 sker under samma vecka; onsdag och torsdag vecka 47, år 2018.  

 

Lektion 1 

Denna lektion innehåller en kort föreläsning och diskussion om känslor kopplat till lärande 

och om vad affektiva filter är . Jag berättar om varför vi ska prata om ämnet ifråga och hur 

kunskap om affektiva filter kan hjälpa eleverna att identifiera dessa hos sig själva för att sedan 

kunna förhålla sig till dem och kanske i förlängningen kunna jobba bort dem. Under lektionen 

genomför jag också en intervju med eleverna där vi tillsammans pratar om de frågor som 

kommer finnas med på enkäten under lektion 2. Jag spelar in den här diskussionen.  

I diskussionen med eleverna vill jag fånga upp vilka affektiva filter som 

eleverna i allmänhet tycker sig ha inom språkinlärning och jag använder mig därför av ganska 

allmänt ställda frågor. En genomgående tanke är att det inte går att pressa fram tankar om 

detta och att jag därför arbetar i korta moment flera gånger istället för några stora moment.  

MÅL: Väcka tankar och skapa medvetenhet hos eleverna om affektiva filter och hur känslor 

påverkar lärandet.  

Lektion 2 

Nu har det gått två dagar sedan introduktionsföreläsningen och min förhoppning är att 

eleverna till idag har haft begreppet och fenomenet affektiva filter lite i bakhuvudet, medvetet 

eller undermedvetet. Idag får de enkät 1: ”Enkät om affektiva filter i tyskundervisningen – åk 

9” som de fyller i enskilt.  

MÅL: Ge eleverna möjlighet att individuellt skriva om hur de själva tänker om känslor och 

affektiva filter 

4.1.2. Moment 2.  

Lektion 3-5 sker alla under samma vecka; måndag, onsdag och torsdag vecka 6. 

Lektion 3 

Som förberedelse inför lektion 3 har jag bearbetat svaren från enkäten de svarade på under 

lektion 2, samt analyserat inspelningen av diskussionen från lektion 1. Det har nu gått en tid, 
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faktiskt ett helt jullov, sedan vi senast pratade om temat hur känslor och affektiva filter 

påverkar lärandet. Jag introducerar handlingen ”Jag vet inte” som det tydligaste tecknet på 

affektiva filter hos eleverna jag sett och de tre strategier jag valt ut för att arbeta med detta. 

Det blir en intressant diskussion där vi tillsammans diskuterar för- och nackdelar med att 

använda handlingen ”Jag vet inte” och skriver våra tankar på tavlan. Här pratar vi också om 

att man kan se ”Jag vet inte” som en strategi för att lösa problem, men att det i längden inte är 

någon användbar strategi. Det här fungerar som en motivation till varför vi ska arbeta med de 

andra strategierna istället. Att diskutera problemlösning på detta sätt ligger nära pragmatismen 

och Deweys tankar om hur lärande går till, nämligen just genom att lösa problem.  

Jag berättar att momentet kommer fokusera på muntlig produktion och att 

bedömningstillfället kommer vara muntligt. Jag introducerar arbetsområdet, ”Am Café” (På 

kafé) på vilket vi ska applicera strategierna och vi gör övningar kring strategierna och 

arbetsområdet. Rent konkret ska eleverna visa att de kan beställa fika på ett kafé på tyska. 

Som arbetsmaterial under veckan får de ett häfte med en skriftlig förklaring och 

exemplifiering av de tre strategierna, ”Wichtige Wörter”, viktiga ord för området ”Am Café”, 

en text i dialogform, en dialogövning samt en provbeskrivning. Vi översätter fraserna på 

arbetsbladet ”Wichtige Wörter” från tyska till svenska och övar på uttal.  

Valet av arbetsområde är stadigt grundat i både min teoretiska grund och i 

styrdokumenten. Dewey menade som jag tidigare skrivit att skolan måste ligga nära det som 

sker i samhället, och att den kunskapen som förmedlas ska vara användbar för eleverna ”i det 

verkliga livet” utanför skolan. Att kunna beställa på café som de lär sig under detta 

arbetsområde är i högsta grad relevant för eleverna, särskilt då många av dem varje år reser 

genom Tyskland och Österrike på väg mot sydöstra Europa för att hälsa på släktingar och 

vänner. I styrdokumenten betonas vikten av att eleverna lär sig kommunicera på ett 

främmande språk på ett funktionellt sätt, något som absolut har bäring i detta arbetsområde.  

MÅL: Börja lära sig användbara ord och fraser för att kunna beställa på kafé 

MÅL: Ha kännedom om en eller flera strategier för muntligt produktion 

MÅL: Känna till för- och nackdelar kring handlingen ”Jag vet inte” 

 

Lektion 4 

Två dagar efter lektion 3 repeterar vi strategierna och tittar närmare på konkreta exempel för 

hur man kan använda dem. Vi arbetar med dialogövningen och jag uppmanar dem att utmana 

sig själva genom att lägga utan ”Wichtige Wörter” och använda strategierna ifall de inte 

kommer på något ord.  

MÅL: Öva på att använda fraserna och de tre strategierna för muntlig produktion.  

  

Lektion 5 

Lektion 5 är det dags för muntligt prov. Jag har skrivit upp de tre strategierna på tavlan och 

låter dem stå kvar där under hela lektionen. Vi repeterar dem muntligt. De får provet där det 

på svenska står vad varje person ska säga och de får tio minuters förberedelsetid. Provet är 

upplagt som en dialog med tre deltagare, två gäster och en kypare. Eftersom klassen för dagen 

bestod av sex elever delade jag upp dem i två grupper. De spelar upp sina dialoger och jag 

spelar in dem. När det muntliga momentet är klart får de enkät 2 ”Enkät – Strategier för 

muntlig produktion”. Enkäten svarar de på skriftligt och individuellt.  
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Man kan tycka att två lektioners förberedelse är väl kort innan det är dags att 

prestera, men jag vill fånga dem lite i gränslandet mellan säkerhet och osäkerhet, och på det 

sättet pusha dem att använda strategierna. Om de är stensäkra på alla ord och fraser i 

momentet kommer de kanske inte känna något behov av att använda strategier, vilket skulle 

vara att missa en del av fokuset i momentet. Även här refererar jag till Biesta (2017) som 

menar att jag som lärare måste ställa omöjliga frågor. ”Teaching as dissensus can therefore be 

seen as a way of asking the impossible from the child or student if, that is, we do not think of 

the impossible as what is not possible but rather conceive of it, following Derrida (1992b, p. 

16) as that which cannot be foreseen as a possibility, cannot be calculated or predicted from 

the here and now” (Biesta s. 83f, 2017). Vi kan inte helt förutsäga precis vad eleven kan och 

inte kan, och måste därför ställa omöjliga frågor för att inte riskera att missa en djupare 

kunskap hos eleven.  

  

4.2. Arbetsmaterial under lektionsserien: 

Enkät 1: ”Enkät om affektiva filter i tyskundervisningen – år 9” 

Enkät 1 vill fånga elevernas allmänna tankar kring negativa känslor och affektiva filter i 

undervisning och lärande. Den innehåller tre kvalitativa frågor som eleverna svarar på 

skriftligt i löpande text. Frågorna är:  

a. Vilka affektiva filter känner du att du har?  

b. Vad kan det bero på att du har affektiva filter i just detta?  

c. Hur skulle man kunna jobba för att sänka dina affektiva filter? 

 

Enkät 2: ”Enkät – Strategier för muntlig produktion” 

Syftet med Enkät 2 är att få reda på hur eleverna uppfattat veckans arbete med strategier och 

om det hjälpt dem att producera muntligt utan att använda handlingen ”Jag vet inte” som 

strategi. Liksom Enkät 1 innehåller även Enkät 2 tre stycken kvalitativa frågor: 

1. Vilka är de tre strategier vi använt? 

2. Vilken av de tre strategierna har fungerat bäst att använda för dig? 

3. Syftet med att använda dessa strategier är att man inte ska behöva tänka 

eller säga ”Jag vet inte” om man känner sig osäker på något man ska säga. 

Har det fungerat för dig? Känner du ett mindre behov av att använda ”Jag 

vet inte” nu än innan detta moment? 

 

Arbetshäfte: ”Am Café”  

Jag har själv satt ihop arbetshäftet med delvis egenskrivet material, men också med material 

från elevernas läromedel, ”Mahlzeit B Textbok” (Karlsson et. al., 2007), och från materialet 

”Nivåtest, kartläggning och studieplanering för tyska: skolår 7-9” (Andersson et. al., 2010). 

Mahlzeit B är egentligen tänkt som lärobok för årskurs 7, men dessa elever har tidigare haft 

en något fragmentatisk undervisning och därför inte bearbetat allt material från denna bok än, 

varför jag ändå tyckte jag hade skäl att använda mig av den. Här följer en förteckning av det 

material som finns med i arbetshäftet:  

Sida 1: Förstasida med rubrik ”Am Café” och målformulering. Egenproducerad. 

Målen som står här är: MÅL 1: Kunna beställa mat på tyska. MÅL 2: Kunna använda en eller 

flera strategier ifall man riskerar att åka fast. (Olycklig formulering) 
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Sida 2: Redogörelse och exemplifiering av tre strategier för muntlig produktion 

samt övningar till strategi 1 och 2. Först i efterarbetet kom jag på hur jag hade kunnat planera 

en övning av strategi 3. Egenproducerad.  

Sida 3: Arbetsblad 1. ”Im Café – Wichtige Wörter” (På kafé – viktiga ord). Från 

materialet ” Nivåtest, kartläggning och studieplanering för tyska: skolår 7-9”. (Andersson et. 

al., 2010). 

Sida 4: Exempeltext: ”An der Wurstbude” (Vid korvkiosken). Från Mahlzeit B 

Textbok. (Karlsson et. al., 2007) 

Sida 5: Arbetsblad 2: ”Dialogübung” (Dialogövning) Från materialet Nivåtest, 

kartläggning och studieplanering för tyska: skolår 7-9” (Andersson et. al., 2010). 

Sida 6: Provbeskrivning ”Muntligt prov – Am Café”. Egenproducerad. 

 

Prov ”Im Café” 

Provet har jag tagit från materialet ”Nivåtest, kartläggning och studieplanering för tyska: 

skolår 7-9”. Instruktionen är: ”Spela upp en dialog. Ni är på ett café. Två är gäster och en är 

kypare. Ta gärna tankekartan till hjälp när ni förbereder dialogen”. Sedan följer en instruktion 

för vad Gast (Gäst) 1 och 2 samt Kellner/Kellnerin (Kyparen) ska säga, instruktionen är på 

svenska och eleverna ska hålla dialogen på tyska. För en högre nivå finns också tips på vad 

man mer kan säga under rubriken ”Om du vill visa mer…”   

 Jag har inte gjort en fullständig fonetisk nedteckning från inspelningen av 

elevernas dialoger eftersom att jag inte tycker att det tydligare skulle svara på frågan om 

eleverna tillämpar någon av strategierna vid deras muntliga produktion. I de fall där uttalet är 

intressant redogör jag för detta i den resultatanalysen, rubrik 5.2.1. 

4.3. Metod för uppföljning och utvärdering 

Den metod jag använder för uppföljning och utvärdering av elevernas utveckling är 

datainsamling i form av skriftliga enkäter, muntlig gruppintervju och ett muntligt 

bedömningsmoment som jag spelar in. Elevgruppen är inte så stor, och datainsamlingen 

resulterar således i tre stycken svar från Enkät 1, sex stycken svar från Enkät 2, en inspelad 

gruppintervju med tre elever samt två inspelningar av bedömningsmomentet med tre elever i 

varje inspelning. Det totala antalet deltagande elever är sju (7) stycken, och två (2) av 

eleverna har genomfört alla moment. Jag har valt att arbeta med flera olika metoder eftersom 

att elevgruppen är liten, och att jag därför genom ett urval av metoder hoppas få ett bredare 

underlag. Jag valde att arbeta med både muntliga och skriftliga datainsamlingmetoder 

eftersom jag ville ge möjlighet till eleverna att uttrycka sig på olika sätt. Muntligt förutsåg jag 

att de skulle känna sig tryggare att diskutera i grupp istället för bara med mig som hade varit 

fallet vid enskilda intervjuer. Dock ville jag gärna få varje elevs individuella tankar också, och 

det möjliggjordes i de skriftliga enkäterna. Alla former av datainsamling i det här 

utvecklingsarbetet är kvalitativa.   

Den metod jag använder i början av min undersökning är abduktiv. Detta 

innebär att jag gick in i studien med en given datamängd, elevernas frekventa användning av 

”Jag vet inte”, och att jag utifrån denna datamängd sluter mig till den teori som bäst förklarar 

datamängden, teorin om affektiva filter och att se ”Jag vet inte” som en problemlösande 

handling utifrån pragmatismen. Med detta som grund använder jag en deduktiv metod för att 
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utifrån min hypotes att ”Jag vet inte” inverkar negativt på elevernas lärande, ta reda på hur 

eleverna reagerar på ett medvetandegörande kring ”Jag vet inte”, samt hur undervisning om 

andra strategier påverkar deras användning av handlingen. (Backman et.al, 2012, s. 332ff)  

5. Resultat 

Under denna rubrik har jag samlat och analyserat undersökningens data och med hjälp av 

denna försökt svara på arbetets frågeställningar. Det finns naturligtvis mycket kring datan och 

resultatanalysen att diskutera, men mina tankar kring detta sparar jag till diskussionsavsnittet. 

Här nedan kommer alltså ett försök till så renodlade svar på mina frågeställningar som 

möjligt. Jag omnämner eleverna som Elev 1-7 och har konsekvent använt samma elevnummer 

till samma elev.  

5.1. Resultat som svarar på frågeställning 1:  

Hur påverkar ett medvetandegörande kring affektiva filter elevernas användning av 

handlingen ”Jag vet inte”?  

För att svara på frågeställningen använder jag datan från enkät 1, inspelningen av 

gruppintervjun samt gruppdiskussionen som ledde fram till en uppställning med för- och 

nackdelar med att använda ”Jag vet inte”.   

5.1.1. Enkät 1 

Här nedan följer elevsvaren, totalt tre stycken, på enkät 1: 

Enkätfråga Elevsvar 

1. Vilka affektiva filter känner du att du 

har? 

Elev 1: ”Grammatiklektion” 

Elev 2: ”Grammatikuppgifter” 

Elev 3: ”1. Prata på tyska. 2. Läsa högt på 

tyska. 3. Skriva på tyska.” 

2. Vad kan det bero på att du har 

affektiva filter i just detta? 

Elev 1: ”Att vi gått igenom det så många 

gånger och sättet vi gick igenom det på var 

långtråkigt” 

Elev 2: ”Gått igenom det på ett tråkigt sätt” 

Elev 3: ”Det beror på att det är svårt och om 

det är svårt man kan inte lära sig mer.” 

3. Hur skulle man kunna jobba för att 

sänka dina affektiva filter? 

Elev 1: Byta lärningsmetod (sic!), inte bara 

läsa på tavlan utan variera med både spel, 

film, läxa osv.  

Elev 2: ”Byta sättet att hålla 

grammatiklektioner” 

Elev 3: ”För att sänka mina affektiva filter 

man måste jobba mest på sakerna som är 

svåra. Hemläxa kan också hjälpa” (Elev 3 har 

annat modersmål än svenska) 
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Sammantaget skriver eleverna att grammatik samt att producera på tyska, skriftligt och 

muntligt, upplevs ha högst affektiva filter. Av svaren på fråga 2 att döma är det inte helt säkert 

att begreppet affektiva filter blivit helt klart för Elev 1 och 2 än eftersom att de nämner 

känslan av långtråkighet som något som skapar affektiva filter. Detta stämmer inte med teorin 

om affektiva filter, där man menar att ett filter uppkommer kopplat till ”framgång eller 

misslyckande i relation till lärande” (Hirsch, 2017, s. 34). Som jag ser det kan långtråkighet 

inte kopplas till detta, utan snarare till någon slags motivationsfaktor. Även svaren på fråga 3 

blir därför något missvisande, när de också indirekt svarar på frågan hur man ska göra 

undervisningen mindre långtråkig, som ett led i att sänka deras affektiva filter. Elev 3 däremot 

kopplar sina affektiva filter till ”att det är svårt”, och det skulle ju i någon mån kunna härledas 

till en känsla av misslyckande. Hen visar också ett eget driv att arbeta med sina filter genom 

hemläxa och att ”man måste jobba mest på sakerna som är svåra”. 

5.1.2. Gruppintervju 

Det är tydligt när jag lyssnar på gruppintervjun i efterhand att eleverna tycker att affektiva 

filter är ett svårt tema att diskutera. Istället för att vara med i diskussionen sitter två elever 

(elev 5 och 7) istället och börjar diskutera rektorn på skolan och hennes i deras tycke 

(o)närvaro på skolan. Detta visar sig i uttalanden som ”Varje år, hon kommer hit, hon tar 

pengarna och reser till Australien, jag svär”, ”Förra året, man såg henne typ aldrig, sen från 

ingenstans, hon reser bort”, ”Jag såg henne på morgonen, sen jag har inte sett henne på typ 

resten utav dan” och ”Hon är bara (här) en timma säkert, sen hon går”. Ytterligare en annan 

elev, Elev 6, står under diskussionen och målar en gubbe på tavlan, och hörs stolt mot slutet 

av intervjun utbrista: ”Titta Ulrika vad jag gjort på tavlan!”. Sammantaget är tre elever, Elev 

1, 2 och 3, aktivt med under hela intervjun, och tre elever, Elev 5, 6 och 7, deltar mer 

fragmentariskt.  Elev 4 är frånvarande från lektionen.  

Efter ett forskningsetiskt övervägande har jag, trots viss risk att det kan kännas 

utelämnande, ändå valt att skriva ut elevcitaten ovan. Jag tycker de verkligen bidrar med en 

känsla för situationen, och citaten synliggör i någon mån också att alla elever i 

undersökningen arbetar aktivt med att hantera den lite luddiga situationen som uppstår när 

man ska diskutera något man inte helt förstår. Det är viktigt att ha i åtanke att elever alltid gör 

sitt bästa, utefter sina egna förutsättningar.     

5.1.3. Uppställning av för- och nackdelar med handlingen ”Jag vet inte” 

Här nedan följer uppställningen från den gemensamma gruppdiskussionen om handlingen 

”Jag vet inte”: 

 

Fördelar: Nackdelar: 

1. Man får mer tid att 

tänka 

2. Man säger sanningen 

3. Det kommer av sig 

själv 

1. Läraren tror på att eleven inte vet  Lägre betyg 

2. Man får inte samma chans att svara  

3. Du får dig själv att se dum ut 

4. Det påverkar hur du tänker om dig själv 

 



15 

 

I denna uppställning kan man se att en förståelse kring hur känslor och en typ av affektivt 

filter påverkar lärandet börjar växa fram hos eleverna. De ger flera, i mitt tycke, rimliga 

exempel på hur handlingen ”Jag vet inte” påverkar dem. De konstaterar att den kan vara 

hjälpfull eftersom att man genom att säga ”Jag vet inte” ger sig själv mer betänketid innan 

man behöver komma med ett svar. Här följer dock snabbt två nackdelar; att läraren då kanske 

tror att eleven inte vet eller inte förstår vilket kan ge ett lägre betyg, samt att man genom att 

säga ”Jag vet inte” kan förlora en chans att svara adekvat. Naturligtvis kan det vara så att man 

verkligen inte vet (hur man nu bevisar det) och i det fallet är svaret ”Jag vet inte” fullt rimligt. 

En nackdel blir att man, som eleverna säger, får sig själv att se dum ut. Flera av eleverna 

utbrister något frustrerat att ”Det kommer av sig själv, jag tänker inte på det så!”. Slutligen 

enas vi ändå om att handlingen i längden påverkar hur du tänker om dig själv.  

Här tycker jag det är intressant att se hur svårt det var för eleverna att diskutera 

något så abstrakt som affektiva filter, och hur mycket mer givande det blir att konkretisera i 

en handling de väl känner igen, handlingen ”Jag vet inte”. 

5.2. Resultat som svarar på frågeställning 2:  

Hur påverkar undervisning om strategier elevernas användning av ”Jag vet inte”?  

För att svara på den här frågeställningen använder jag båda inspelningarna av det muntliga 

provet samt datan från enkät 2.  

5.2.1. Inspelningar av det muntliga provet 

Här följer nedteckningen av de två inspelningarna jag gjorde av det muntliga provet. 

Omfattningen av inspelningarna i tid är 1 respektive 1,24 minuter lång. Dialogerna finns 

översatta till svenska i bilaga 4.  

Müntliche Prüfung – Im Café 

Grupp 1: Elev 4 är Gast 1, elev 3 är Gast 2 och Elev 7 är Kellner.  

Elev 7: Jalla kör! 

Elev 4: Ich habe Durst und gehen wir ins Café?  

Elev 3: Ja eh das ist eine bra Idé eh gut Idé. 

Elev 7: Was macht eh nej was möchte sie bitte? 

Elev 3: Ich möchte eine Cola. 

Elev 4: Ich möchte ein Chokolade. 

Elev 7: Möchte ihr zusammen eh nejnej essen essen. 

Elev 3: Ich möchte eine Wurstebröt. 

Elev 4: Ich hätte gern Chokoladekuchen. Eh. Und wie schmeckt deine Wurstbrot? 

Elev 3: Öh. Das schmeckt gut. Öh. Zahlen bitte 

Elev 7: Möchten sie zusammen oder getrennt zahlen? 

Elev 4: Ich möchten getrennt zahlen.  

Elev 7: Das macht zwei euro, bitte. 

Alla: Danke schön. Tschüs! 

 

Grupp 2: Elev 2 är Gast 1, elev 5 är Gast 2 och elev 6 är Kellner. 

Elev 2: Eh, ich habe Durst. Gehen wir ins Café? 
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Elev 6: Was möchten sie bitte? 

Elev 2: Ich will ha ein Kakao. 

Elev 5: Ich hätte gern eine Cola. 

Elev 6: Möchten sie auch etwas zu essen? 

Elev 2: Ich vill ha Chokladkuchen. 

Elev 5: Ich ha eine Wurstbrot. 

Elev 2: Eh wie schmeckt dein Wurstbrot? 

Elev 5: Es schmeckt gut. Zahlen bitte. 

Elev 6: Möchten sie zusammen oder getrennt zahlen. 

Elev 2: Wi willst zahlen ein und ein. 

Elev 5: Tschüs. 

Elev 6: Tschüs. 

Elev 2: Auf Wiedersehen!  

 

Det är naturligtvis svårt att veta exakt på vad och hur eleverna tänker under detta muntliga 

prov och precis vilka strategier de använder. Den strategi jag tycker mig se tydligast från 

nedteckningen ovan är strategin att ”tyskifiera” svenska ord, den strategi Oxford skulle kallat 

att ”hitta på nya ord” (Oxford, 1990, s. 97). Allra tydligast ser vi detta hos elev 2 i grupp 2 

ovan. Istället för frasen ”Ich hätte gern” eller ”Ich möchte” som föreslås på Arbetsblad 1 – 

Wichtige Wörter tyskifierar hen istället den svenska frasen ”Jag vill ha” till ”Ich will ha”. 

Efter att först ha uttryckt sig med en mer korrekt fras, ” Ich hätte gern eine cola” använder 

sedan även elev 5 i grupp 1 en liknande tyskifiering i kombination med någon slags 

frasförenkling; ” Ich ha eine Wurstbrot”. Även när elev 2 ska berätta att de vill betala separat 

väljer hen inte vad arbetsbladet föreslår, ”Wir möchten getrennt zahlen” utan istället ”Wi 

willst zahlen ein und ein”, något som man kan ana kommer från det svenska ”Vi vill betala en 

och en”. Även i hens uttal av ”Chokoladekuchen” låter det mer som att hen säger ”choklad” 

som det uttalas på svenska, än på tyska. Även hos elev 3 i grupp 1 kan man ana en 

tyskifieringsstrategi, en viss försvenskning av uttalet; bröd på tyska heter ”Brot” och /o/ 

uttalas med som /å/. I inspelningen hör man att hens uttal mer liknar det svenska i det att hen 

mer säger ”Wurstebröt”. Möjligen glömde hen här bort ordet för bröd på tyska och använde 

sig då av en tyskifiering av det svenska ordet. Alla dessa uttalanden skulle, även om de inte är 

helt korrekta fraser, bli förstådda av en person med tyska som modersmål. Därför tycker jag 

att användandet av strategierna i detta fall varit lyckosamt.  

Såvitt jag kan se används strategin att använda synonymer eller omskrivningar 

möjligen en gång, av elev 4 i grupp 1 ovan. Hen ska säga att hen vill ha varm choklad, och 

istället för att använda det mest adekvata uttrycket ”Kakao”, säger hen istället ” Ich möchte en 

Chokolade”. Chokolade skulle kunna ses som en synonym för Kakao, men kan lika gärna 

vara en tyskifiering av det svenska ”choklad”. Vilken strategi som används här är således 

svårt att säga.  

Slutligen kan konstateras att handlingen ”Jag vet inte” inte hörs en enda gång 

under någon av inspelningarna.  

5.2.2. Enkät 2 

Elevsvaren, totalt 6 stycken, i enkät 2 är som följer. Elev 1 är inte med under lektionen.  
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Enkätfråga Elevsvar 

1. Vilka är de tre strategierna vi använt? Samtliga skriver upp alla tre strategier helt 

korrekt. Till detta ska dock tilläggas att jag 

glömt sudda bort strategierna från tavlan 

innan de fick enkäten. Svaret visar därför 

inget mer än att de kunnat skriva av 

strategierna från tavlan och blir av den 

anledningen tämligen oanvändbart för 

undersökningen.  

2. Vilken av de tre strategierna har 

fungerat bäst att använda för dig? 

Elev 2: ”Tyskifiera svenska ord”  

Elev 3: ”Använda synonymer”  

Elev 4: ”3” (Tyskifiera svenska ord)  

Elev 5: -  

Elev 6: - 

Elev 7: ”Jag vet inte” (!)  

3. Syftet med att använda dessa 

strategier är att man inte ska behöva 

tänka eller säga ”Jag vet inte” om 

man känner sig osäker på något man 

ska säga. Har det fungerat för dig? 

Känner du ett mindre behov av att 

använda ”Jag vet inte” nu än innan 

detta moment? 

 

Elev 2: ”Ja, det har funkat” 

Elev 3: ”Jag tycker det har funkat för mig bra 

och jag känner att jag inte har använt ’Jag vet 

inte’” 

Elev 4: ”Ja” 

Elev 5: - 

Elev 6: -  

Elev 7: - 

   

I analysen av Enkät 2 måste jag, som jag konstaterat ovan, tyvärr bortse från fråga 1. 

Angående fråga 2 vet jag inte om Elev 7 själv ser det ironiska i sitt svar; ”Jag vet inte”. 

Möjligen är det menat som ett skämt, men det är också fullt rimligt att eleven inte känner sig 

helt säker på vilken av de tre strategierna som fungerat bäst att använda, eller inte helt tagit 

sig tiden att reflektera över det. Möjligen är det så att elev 7 har något slags affektivt filter 

kopplat till att svara på enkäter och därför använder handlingen ”Jag vet inte” som 

problemlösning för att ta sig ur den obehagliga situationen. Elev 2 och 4 menar att strategin 

att ”tyskifiera” svenska ord har hjälpt dem bäst, medan elev 3 tyckte att det fungerade bäst att 

använda synonymer. Ingen av eleverna tyckte att det hjälpte att använda gester eller mimik. 

På fråga 3 har tre elever av totalt sex angivit ett svar, och de andra har lämnat tomt. Av de tre 

som svarat är alla tre positiva till att använda strategier som alternativ till handlingen ”Jag vet 

inte”. Som vi ser har elev 5 och 6 inte svarat på vare sig fråga 2 eller 3, och vi kan bara gissa 

oss till plausibla anledningar. Möjligen var temat fortfarande för abstrakt, möjligen var det 

Bamba, matsalen, som lockade (Enkät 2 genomfördes just innan lunch).  

6. Diskussion  

Under denna rubrik diskuterar jag den metod jag använt, vad i genomförandet som varit 

lyckosamt och vad som behöver förändras om liknande undersökningar skulle genomföras 
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igen. Jag tar upp hur själva undervisningen om affektiva filter påverkat resultatet och 

diskuterar min dubbla roll som lärare och forskare. Vidare diskuterar jag hur jag ser på 

arbetets resultat och dess användbarhet inom skolan. Jag börjar med alla de små misstagen 

som gjorts, och vidgar sedan perspektiven till större svårigheter.  

6.1. Metoddiskussion 

Som konstaterats under genomförande-avsnittet faller svaren från fråga 1 i enkät 2, ”Vilka är 

de tre strategierna vi använt?” helt bort, eftersom att svaret redan stod att läsa på tavlan. Min 

tanke med frågan var att undersöka om eleverna kopplat ihop strategierna med själva 

begreppet strategier, att de förstått vad det var de gjorde, och att få se hur de skulle beskriva 

strategierna mer med egna ord. Till nästa gång ska svaret naturligtvis inte redan stå på tavlan. 

Vidare kan konstateras att det är svårt att undersöka användningen av strategin 

att använda gester och mimik när man endast spelar in en ljudfil. Till nästa gång behöver det 

säkerställas att eleverna är bekväma med att låta sig filmas, samt att undertecknad eller annan 

i liknande position faktiskt filmar med både ljud och bild.  

Fråga 3 på Enkät 2 är en ja/nej-fråga. Ja/nej-frågor stimulerar till sin natur inte 

till särskilt utvecklade, kvalitativa svar. Om undersökningen skulle genomföras en gång till 

skulle frågan omformuleras som följer: ”Hur har arbetet med strategier känts för dig? Hur ser 

du på att säga ”Jag vet inte” nu efter att vi pratat om för- och nackdelar?” 

 En kommentar som hör under denna rubrik är tvetydigheten i benämnandet av 

lektionsseriens arbetsområde. På korrekt tyska ska det heta ”Im Café”. Innan jag lade märke 

till detta hade jag redan hunnit döpa mitt arbetsmaterial till ”Am Café”, där alltså 

prepositionen inte var helt korrekt. Detta är ingenting som påverkar studiens resultat, men 

som språklärare är det såklart önskvärt att tala så korrekt som möjligt, även som 

andraspråkstalare.  

 Från ett större perspektiv har jag funderat mycket över det pedagogiska eller 

icke-pedagogiska i att använda begreppet ”affektiva filter” i undervisningen. Jag upplevde 

tydligt under gruppintervjun att eleverna reagerar negativt på begreppet i sig, och även på 

försöket att likna lärande med kaffe som fastnar i ett kaffefilter istället för att ”åka in i 

hjärnan”. Elev 7 kommer vid tillfället lite sent och elev 5 sammanfattar vad vi pratar om så 

här: ”Jag vet inte, hon snackar nåt om kaffe, om du har ett filter lär du inget.  I hennes logik så 

är allt kaffe”. Jag tänker att det finns en risk att begreppet affektiva filter i sig faktiskt skapar 

affektiva filter hos eleverna, eller fastnar i gamla filter kring svåra begrepp som många av 

dem möjligen har. Som jag skrev i inledningen har många av eleverna på min skola, och så 

även i denna grupp, svenska som andraspråk. Detta behöver inte i sig leda till ett mindre 

ordförråd, men kan vara en bidragande faktor till att de reagerar negativt på ”svåra ord”. Som 

jag dock också konstaterade med mitt Linné-citat i inledningen behöver man känna till 

namnen för att ha kunskap om tingen. Det är nog så att min undervisning kring affektiva filter 

i denna undersökning höjde elevernas affektiva filter kring svåra begrepp, men jag menar att 

detta problem ligger i själva undervisningen. Jag är övertygad om att eleverna har förmågan 

att ta till sig abstrakta begrepp, och att det är viktigt att de gör det. Det är därför upp till mig 

som lärare att undervisa på ett sådant sätt att affektiva filter inte uppstår eller höjs under tiden.

 I denna undersökning har jag valt att arbeta med ett och samma tecken på 

affektiva filter hos alla elever; handlingen ”Jag vet inte”. Frågan om det är meningsfullt att 
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arbeta med samma affektiva filter i en helgrupp har funnits hos mig under arbetets gång, och 

här har jag fortfarande inte helt landat i något svar. För naturligtvis är det så att varje enskild 

individ har sin egen uppsättning av affektiva filter. Jag menar dock att handlingen ”Jag vet 

inte” är så genomgående i mina elevgrupper att det nog inte finns någon elev som inte kan 

vinna nya insikter om sitt användande av det, och att undervisning om strategier är något alla 

vinner på, om inte annat som en förebyggande åtgärd för att affektiva filter inte ska uppstå i 

framtiden.  

 I min loggbok för utvecklingsarbetet skriver jag, kopplat till min dubbla roll som 

lärare och forskare, den 1/12 2018 att  

Jag funderar också på hur min närvaro som lärare påverkar deras muntliga produktion. Möjligen är 

det så att de skulle producera med avslappnat eller mer lekfullt/kreativt om jag inte var där. Detta 

leder mig till tanken på om jag kanske borde låta dem genomföra den muntliga interaktionen utan 

mig, men att de spelar in den så att jag kan lyssna på den efteråt. 

I slutändan valde jag dock ändå att vara med när själva provet genomfördes, eftersom jag ville 

kunna hjälpa dem rätt ifall de tappade tråden. I inspelningen efteråt kan jag inte heller se 

några tydliga tecken på att min närvaro påverkat dem i sin muntliga produktion. Möjligen 

skulle de varit mer lekfulla utan min närvaro, något som i detta fall varit positivt. Ofta är det 

också så att själva bedömningsmomentet i sig innebär att elevernas affektiva filter höjs 

eftersom prov ofta uppfattas som något läskigt, men här tycker jag att jag i min undervisning 

verkligen försökt att tona ner det obehagliga i att bli bedömd.  

 Slutligen: Om jag hade genomfört en liknande lektionsserie igen hade jag 

absolut väntat med att nämna själva begreppet ”affektiva filter” till senare under momentet, 

och istället fokuserat på mer konkreta tecken på obehag hos eleverna, som i detta fall 

handlingen ”Jag vet inte” eller ett obehag kring en provsituation eller att läsa högt. Jag hade, 

precis som jag gjort nu, givit tre strategier att öva på och exemplifiera i helklass och uppmanat 

eleverna att använda dem. Även gällande enkäterna hade jag behållit grundtanken i dem, men 

bytt ordning på dem, så att eleverna först fått beskriva sitt användande av strategier och sedan 

reflekterat kring hur det på ett större plan påverkar deras lärande. Jag är nöjd med 

datainsamlingsmetoderna; intervju, diskussion, enkät och muntligt prov, som jag tycker har 

givit en bred bild av elevernas tankar, både i grupp och individuellt.   

6.2. Resultatdiskussion 

Här nedan diskuteras svaret på uppsatsens två frågeställningar, först separat och sedan 

sammantaget. Här är frågeställningarna:  

1. Hur påverkar ett medvetandegörande kring affektiva filter elevernas användning av 

handlingen ”Jag vet inte”?  

2. Hur påverkar undervisning om strategier elevernas användning av samma handling?  

6.2.1. Diskussion om resultatet på frågeställning 1:  

Det är tydligt att det från enkät 1 till gruppdiskussionen sker en utveckling hos eleverna vad 

gäller medvetenhet om affektiva filter. Från att i enkät 1 inte vara helt säkra på vad affektiva 

filter ens innebär, någon som är tråkigt, till att i gruppdiskussionen bidra med helt rimliga för- 

och nackdelar kring hur handlingen ”Jag vet inte” som affektivt filter påverkar deras lärande. 
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Som jag konstaterade i analysen av gruppintervjun är affektiva filter ett abstrakt tema för 

eleverna, och jag kan tänka mig att effekterna av att diskutera det möjligen inte blir synliga 

förrän en längre tid har gått, när budskapet ytterligare har fått sjunka in och när jag i min 

undervisning fått ytterligare chanser att uppmärksamma dem på vilka affektiva filter hos dem 

som jag tror mig se. Som svar på min frågeställning vill jag ändå hävda att ett 

medvetandegörande kring affektiva filter påverkar elevernas användning av handlingen ”Jag 

vet inte” på ett positivt sätt, på så sätt att de nu fått en tydligare begreppsbild och medvetenhet 

om hur handlingen påverkar deras lärande.  

6.2.2. Diskussion om resultatet på frågeställning 2:  

Strategierna är i sig mycket mer konkreta än begreppet affektiva filter, vilket kan vara en 

anledning till att resultatet på denna frågeställning framkommer något tydligare än resultatet 

kring medvetandegörande. Som konstateras i analysen av det muntliga provet syns tecken på 

att strategin att tyskifiera svenska ord används flera gånger, främst hos elev 2, men även hos 

elev 3 och elev 5. Då de muntliga proven endast spelades in som ljudfiler är det i efterhand 

svårt att analysera om eleverna använde sig av strategin att använda mimik och gester. 

Strategin att använda synonymer eller omskrivningen förekommer möjligen en gång. Kanske 

skulle den här strategin framkomma tydligare om eleverna ”tvingades” samtala kring ännu 

mer okända och oförberedda teman. I detta moment har de ju fått möjlighet att lära sig de ord 

som behövdes och öva på att genomföra dialogen innan inspelningen skedde. Med detta i 

åtanke, och så även svaren från Enkät 2, är det dock tydligt att undervisning om strategier 

påverkar elevernas användning av ”Jag vet inte” på ett positivt sätt. Tre av sex elever 

konstaterar att strategiundervisning har fungerat för dem, något vi också kan se i 

inspelningarna, där handlingen ”Jag vet inte” inte förekommer en enda gång, varken på 

svenska eller på tyska.  

Slutligen kan således konstateras att både ett medvetandegörande och en 

undervisning om strategier påverkar eleverna elevernas användning av handlingen ”Jag vet 

inte” och på ett större plan deras förhållningssätt till affektiva filter.   

6.2.3. Sammanslagen analys av resultatet på frågeställning 1 och 2:  

I mitt utvecklingsarbete har jag visat att det genom undervisning om affektiva 

filter och strategier går att medvetandegöra eleverna om hur en handling som ”Jag vet inte” 

påverkar dem och deras lärande, och också få dem att utveckla förmågan att istället använda 

andra strategier som bättre leder dem framåt. Jag är glad över att ha fått fram detta resultat 

eftersom det visar att ett relativt konkret sätt att arbeta med handlingen ”Jag vet inte” i 

klassrummet faktiskt ger resultat.  

 Jag är nöjd över att jag valt att benämna handlingen ”Jag vet inte” som just 

handling. Som nämndes i inledningen skulle ”Jag vet inte” kunna kallas både ett yttrande, en 

fras, en försvarsmekanisk eller en del i turtagningen, men genom att jag bestämde mig för att 

se det ur en pragmatisk synvinkel föll det sig lämpligt att kalla det för handling, vilket förde 

med sig att det i någon mån blev mer konkret att arbeta med. Jag tycker mig inte ha hittat 

några belägg för att detta synsätt har prövats tidigare, vilket gör att jag på så sätt hoppas att 

jag inte bara utvecklat mina elever, utan även bidragit med att öka den vetenskapliga 

förståelsen kring en väldigt vanlig företeelse i skolan; ”Jag vet inte”. På samma sätt kan jag 
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inte heller hitta belägg för att kopplingen mellan denna handling och affektiva filter 

undersökts tidigare, varför jag hoppas ha flyttat fram forskningsgränsen även där.  

 Något som har skavt under processen har varit skillnaden i hur termerna 

affektiva filter och handling förhåller sig till eleven som subjekt eller objekt. När jag läser om 

affektiva filter låter det i många fall som att dessa filter uppstår hos eleven, att filtret är det 

som händer, subjektet, medan eleven blir objektet, den som utsätts för något obehagligt och 

därför får affektiva filter. Det står i kontrast till termen handling, som i sig förutsätter att det 

finns ett subjekt som handlar, och som jag ser det skulle subjektet i detta fall vara eleven som 

handlar genom att använda en problemlösande strategi, och att det visar sig i handlingen ”Jag 

vet inte”. Att termerna ser så olika på eleven, som objekt eller subjekt, gör att jag på ett sätt 

inte tycker de gifter sig optimalt med varandra. Detta väcker också frågan om hur man i grund 

och botten ska se på affektiva filter; är det något som uppstår givet en obehaglig situation, 

eller är det något som eleven som subjekt kan skapa hos sig själv, t.ex. genom att 

återkommande använda handlingar som ”Jag vet inte”. Här måste mer forskning ske.   

7. Didaktisk reflektion 
Under denna rubrik diskuteras slutligen utvecklingsarbetet i stora drag samt arbetets värde för 

klassrumsarbetet. Ett övergripande mål med detta utvecklingsarbete var att ta ett nytt grepp 

kring ”Jag vet inte”; att se det som en konkret handling i pragmatismens anda, och att koppla 

det till ett arbete kring affektiva filter. Det målet tycker jag arbetet har uppfyllt, ett nytt grepp 

är taget. Så här i sluttampen på arbetet uppstår ändå en viktig fråga: Gör det något att 

eleverna har affektiva filter? Åsa Hirsch (2017) skulle svarat ja. Men jag vill dröja vid frågan. 

Är det skolans roll och ansvar att ”skydda” eleverna från situationer där affektiva filter 

riskerar att uppstå? Vad händer om vi gång på gång ”undanhåller” dem från situationer i 

undervisningen som kan vara obehagliga? Naturligtvis är det viktigt att skapa en trygg miljö, 

en miljö där man som elev vågar vara osäker, skolan som social miljö innehåller tillräckligt 

med osäkra moment ändå, särskilt på högstadiet. De obehagliga situationer jag syftar på är tätt 

kopplade till en undervisningskontext och till en vilja att hitta elevens proximala 

utvecklingszon för att använda Vygotskijs terminologi (Säljö, 2011). Återigen vill jag lyfta 

Biestas (2017) tankar om att vi måste lära eleverna att våga stanna i osäkerheten för att 

lärande ska ske.  

Som jag skrev i resultatdiskussionen tycker jag att en nackdel kring teorin med 

affektiva filter är synen på eleven som ett objekt som utsätts för något. Jag tror att man har 

mycket att vinna på att se på eleven som ett aktivt subjekt, som själva kan hantera situationer 

som är obehagliga. Jag är nyfiken på hur det skulle påverka teoribildningen om man skulle 

börja se på affektiva filter som något varje individ skapar hos sig själv. Detta synsätt skulle ge 

mer aktiva elever, och möjliggöra ett mer aktivt arbete kring exempelvis strategier som ett sätt 

att inte låta affektiva filter få fäste i en. Jag tror på att se eleven som den ytterst ansvariga för 

sin egen utbildning. Naturligtvis efter ålder och mognadsgrad, men som jag konstaterade i 

början, behöver alla elever, och särskilt de på skolor i socioekonomiskt utsatta områden, höga 

förväntningar och en tro på att de kan lära sig. Obehagliga situationer uppkommer naturligt 

ute i ”det verkliga livet” i samhället, och eleven måste därför lära sig hantera dem redan i 

skolan. ”Den föränderliga verkligheten försätter människan i ständigt nya problemsituationer, 
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situationer som är oklara och där lösningarna inte är givna på förhand” (Stensmo, 2007, s. 

205) och det är skolans ansvar att så gott som möjligt förbereda eleverna på hur de ska handla 

och vilka strategier de kan använda när dessa situationer uppkommer.  

 Det här arbetet har konstaterat vikten av att arbeta med affektiva filter i 

språkundervisningen, både genom att medvetandegöra eleverna om att affektiva filter finns, 

men också genom att undervisa språkinlärningsstrategier för att undvika att affektiva filter 

uppstår. En grundläggande tanke har varit att aktivera eleven i sitt lärande genom 

självreflektion och konstruktiv hantering av osäkra situationer. Att lära sig ett nytt språk 

kräver mycket mod, framför allt i skedet när man ska börja prata på det nya språket. Man 

måste våga göra fel och våga vara kreativ. På grund av detta tycker jag verkligen att det finns 

stora fördelar med att arbeta konkret kring hur eleverna ska hantera de känslor av osäkerhet 

som kommer på det sätt som detta arbete har gjort.  

Det kan konstateras att västerländsk dualism, som över mycket annat, har 

inverkat över detta utvecklingsarbete. Jag har konstaterat, och till viss del fastnat, i dikotomier 

både mellan ett VAD och ett HUR i undervisningen, och i synen på en elev som antingen 

passiv eller aktiv. Detta är något som inte återfinns hos pragmatismen, där bl.a. von Wright 

(2007) menar att pragmatismen inte drar någon skarp gräns mellan teori och praktik och att 

den strävar efter ”att omformulera och överskrida subjekt-objekt dikotomin” (von Wright, 

2007, s. 32). Det kan konstateras att ju mer man kan om något desto tydligare ser man en 

gråskala och en mångfald istället för två poler. När vi i ett klassrumskontext hör ”Jag vet inte” 

finns oändligt många fler orsaker till att vi hör det än att eleven inte vet, som motpol till att 

den vet. Detta arbete har prövat att se det som en problemlösande handling av en elev i en 

osäker situation. Vilka fler orsaker finns till att vi hör ”Jag vet inte” i klassrummet? Jag vet 

inte. 

7.2. Förslag till fortsatta studier.  

Även om jag tror att risken för att affektiva filter inom språkundervisning ska 

uppstå är störst kring muntlig produktion detta utvecklingsarbete fokuserat på, vore det 

spännande att se hur elever reagerar på undervisning av strategier även inom de andra 

förmågorna; skriva, höra och/eller läsa. Inom språkundervisning skulle dessutom mycket 

finnas att vinna på att sänka elevernas affektiva filter kring grammatikundervisning. I Oxford 

(1990) finns många bra förslag på strategier kring detta.  

 Åsa Hirsch talar om affektiva filter kopplat till formativ undervisning, alltså 

kring ”hur lärare analyserar och (om)formar sin undervisning när bedömningar visar att 

elevers förståelse är otillräcklig eller att elever skulle kunna nå ännu längre” (Hirsch, 2017, s. 

43). Med detta i åtanke skulle en studie kring hur lärare ur ett bredare perspektiv organiserar, 

eller skulle kunna organisera, sin undervisning centrerat kring affektiva filter vara intressant.   
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9.1. Bilaga 1: Enkät 1 

Enkät om affektiva filter i tyskundervisningen – åk 9 

Godkänner du att jag använder dina svar i mitt utvecklingsarbete?            

JA              NEJ  

Enkäten är anonym.  

Vi har tillsammans pratat om affektiva filter. Affektiva filter är alltså 

negativa känslor kring lärande som gör att det blir svårare att ta till sig det man ska. Vi har 

diskuterat olika moment i undervisningen som kanske kan innehålla affektiva filter: 

Skriva på tyska 

Prata på tyska 

Läsa högt på tyska 

Läsa tyst på tyska 

Grammatiklektion 

Grammatikuppgifter 

 

Vilka affektiva filter känner du att du har? Rangordna, nr 1 har högst affektivt filter (känns 

mest negativt). Välj från listan eller kom på egna förslag: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Vad kan det bero på att du har affektiva filter i just detta?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur skulle man kunna jobba för att sänka dina affektiva filter?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för era svar, ni hjälper mig att bli en superbra lärare! /Ulrika  
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9.2. Bilaga 2: Enkät 2 

Enkät – Strategier för muntlig produktion 

Godkänner du att jag använder dina svar i mitt 

utvecklingsarbete?            JA              NEJ  

Enkäten är anonym.  

 

Vi har under veckan arbetat med tre strategier för muntlig produktion i 

arbetsområdet ”Am Café”. Nu vill jag att du skriver om hur du tycker det har 

gått. 

 

Vilka är de tre strategierna vi använt? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Vilken av de tre strategierna har fungerat bäst att använda för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Syftet med att använda dessa strategier är att man inte ska behöva tänka eller säga ”Jag 

vet inte” om man känner sig osäker på något man ska säga. Har det funkat för dig? 

Känner du ett mindre behov av att säga ”Jag vet inte” nu än när vi pratat tyska innan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Tack för era svar, ni hjälper mig att bli en superbra lärare! /Ulrika  

  

Figur 1: Man kan se strategierna som verktyg att 
använda när man får problem eller känner att 
man inte vet. 
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9.3. Bilaga 3: Arbetshäfte – Am Café 

 

Am Café 
Arbetshäfte 

 

MÅL 1: Kunna beställa mat på tyska. 

MÅL 2: Kunna använda en eller flera strategier ifall 

man riskerar att fastna. 
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Am Café  

Tre strategier för muntlig produktion 

1. Använd synonymer/omskrivningar: 

Om du vill beställa en kaffe utan mjölk, men inte kommer ihåg vad ”utan” (ohne) heter kan 

man använda synonym, och säga: 

Eine Kaffe, kein Milch. Eller Ein Kaffe, nicht Milch, eller Ein Kaffee, nein Milch, och ändå 

bli förstådd.  

Ohne ersätts av: kein, nicht, nein 

Om du vill beställa en tårta med persika på, men inte kommer på vad persika heter kan man 

använda omskrivning: 

Pfirsich: Ein runder Obst, ein bisschen gelb, ein bisschen rot. Süss, nicht salz. Mit einem Stein 

(kärna) in der Mitte. Var kreativ! 

ÖVA: 

Hitta synonym eller omskrivning till: 

Svart te 

Kanelbulle 

Cocacola 

Grünes Tee 

Vanilleeis 

Apfelsaft 

Beskriv med färger, form, smak, utseende… 

2. Använd gester och mimik 

Gester = Visa med kroppen 

Mimik = Visa med ansiktsuttryck 

ÖVA CHARADER: 

Jag vill köpa en stor tårta. Ich möchte eine große Torte kaufen. 

Ursäkta, var hittar jag toaletten? Entschuldigung, wo finde ich die Toilette? 

Får jag ha med min hund in på cafét? Darf ich meinen Hund ins Café mitbringen? 

 

3. Tyskifiera svenska ord (funkar ofta bättre än man tror, men inte alltid) 

Toalett = Toilette 

Bröd = Brot 

Socker = Zucker 

Dörr = Tür 

Skinka = Schinken 

Tallrik = Teller 

Kaffe = Kaffee 

Te = Tee 

Glas = Glas  

Servett = Serviette 

Kaka = Kuche 

Tårta = Torte 

Stol = Stuh
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Muntligt prov – Am Café 

Provet är muntligt, ni ska alltså visa att ni kan använda tyska fraser när ni går på café. Provet 

liknar mycket den dialogövning vi gjorde i onsdags.  

På provet kommer ni delas upp i grupper med tre elever i varje. Två av er kommer vara gäster 

(Gast 1 + Gast 2) och en kommer vara kypare (Kellner/Kellnerin). Ni kommer få en 

beskrivning var på svenska där det står vad ni ska säga. Du ska bara titta på din egen lapp, 

ingen annans.  

Ni förbereder er tyst i 5 minuter och sedan börjar ni dialogen.  

Om du känner dig osäker på hur du ska säga något; använd de tre strategierna: 

Använd synonymer/omskrivningar 

Använd gester och mimik 

Tyskifiera svenska ord 

 

Provet kommer som vanligt spelas in.  

Viel Glück! 

/Ulrika 
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9.4. Bilaga 4: Översättning av anteckningarna från det muntliga provet 

    

Grupp 1: Elev 4 är Gast 1, elev 3 är Gast 2 och Elev 7 är Kellner.  

Elev 7: Jalla kör! 

Elev 4: Jag är törstig och ska vi gå på kafé?  

Elev 3: Ja eh det är en bra idé eh bra idé  

Elev 7: Vad gör eh nej vad skulle ni vilja ha tack? 

Elev 3: Jag skulle vilja ha en Cola. . 

Elev 4: Jag skulle vilja ha en choklad.  

Elev 7: Skulle ni vilja tillsammans eh nej nej äta äta?  

Elev 3: Jag skulle gärna vilja ha en korvsmörgås.  

Elev 4: Jag skulle gärna vilja ha en chokladtårta. Och hur smakar din korvsmörgås?  

Elev 3: Öh. Den smakar bra. Öh. (Kan vi) betala, tack!  

Elev 7: Skulle ni vilja betala tillsammans eller separat? 

Elev 4: Jag skulle vilja betala separat.   

Elev 7: Det blir två euro, tack. 

Alla: Tack så mycket. Hejdå! 

 

Grupp 2: Elev 2 är Gast 1, elev 5 är Gast 2 och elev 6 är Kellner. 

Elev 2: Eh, jag är törstig. Ska vi gå på kafé?  

Elev 6: Vad skulle ni vilja ha tack? 

Elev 2: Jag vill ha en varm choklad. 

Elev 5: Jag skulle gärna vilja ha en cola.  

Elev 6: Skulle ni vilja ha något att äta också? 

Elev 2: Jag vill ha chokladtårta.  

Elev 5: Jag ha en korvsmörgås.  

Elev 2: Eh hur smakar din korvsmörgås?  

Elev 5: Den smakar bra. (Kan vi) betala, tack? 

Elev 6: Skulle ni vilja betala tillsammans eller separat? 

Elev 2: Vi vill betala en och en.  

Elev 5: Hejdå. 

Elev 6: Hejdå. 

Elev 2: På återseende!  

 


