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Abstract 

The curriculum for modern languages provides the teacher with a 

range of opportunities to create educational content for the pupils 

in the Swedish upper-secondary school. How these possibilities 

are utilized by authors of educational material in German, with 

respect to the pupils’ perspective, is the focal point of this essay. 

The curriculum urges the teacher to take note of the pupils’ own 

experiences, interests and everyday life. How this can be viewed 

through a historical perspective, with representatives as John 

Dewey, and how this request is reflected in the material for 

teaching, and reflected upon by the pupils themselves, is 

examined in this essay. I created a serie of lectures with the aim 

to examine to what extent the pupils were able to comment and 

reflect upon the material content being taught. I examined the 

pupils through semi-structured interviews. In order to analyse this 

collected data, I used critical discourse analysis. The results 

showed that the pupils’ passed the examination in varying degree; 

they were in varying degree interested in the themes, they hardly 

recognize themselves in the themes and the content hardly mirror 

their own personal life. In the conclusion possible outlooks for 

further studies are accounted for. 
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1 Inledning 

Svenska skolan ska erbjuda eleverna möjligheten att lära sig ett tredje språk. Kursplanen för 

moderna språk fastställer att eleverna ska få kunskaper i målspråket, känna sig bekanta med 

sammanhang och områden som språket talas i, samt tro på sin förmåga att kommunicera (Lgr. 

11). Ämnets syfte i läroplanen innehåller delar som å ena sida belyser språkets användning för 

elevernas egna intressen och erfarenheter, å andra sidan språkets användning för kulturella 

sammanhang och företeelser där målspråket används: 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation 

till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla 

kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i 

sammanhang där språket används (Lgr. 11). 

Mitt utvecklingsarbete förankrar jag i den första delen, som sätter elevernas egna erfarenheter 

och intressen i fokus. Utifrån undervisning i moderna språk är det intressant och relevant att 

fråga sig vad som förmedlas till eleverna via innehållet i undervisningen, bortsett från det 

använda språket. Ämnen som behandlas för språklärande syfte, vad handlar dessa om? Vad 

förmedlar dem? Vad är det som säger att vi måste lära oss och lära ut språket just genom dessa 

ämnen? Hur väl känner eleverna igen sig i ämnesinnehållet? Dessa frågor är viktiga för de 

sätter fingret på vad som tillsammans med språkinlärning förmedlas via texten. Innehållet i 

läroboken sätts under lupp. Med detta blottläggs en faktor i språkundervisningen som sällan 

står i fokus i undervisningen och sällan utgör föremål för granskning. För exempel på studier 

med läroböckers kulturella innehåll i fokus, se Svensson, 2008; Johansson och Ballin, 2010; 

Meyer, 2013. Till skillnad från dessa söker detta arbete inte att ta fasta på hur kulturella aspekter 

framställs i läroböcker, utan lägger sin vikt vid hur elever uppfattar samma material. Emellertid 

kan detta arbete ses i ljuset av en kritisk granskning av läromedlens innehåll, med fördelen att 

det görs med och av eleverna själva, något som uppmärksammats vara av nytta i tidigare 

arbeten: “Lika intressant vore att undersöka elevers kulturbild och vad de har fått den ifrån, 

samt hur de uppfattar läromedlen” (Svensson, 2008, s. 48). 

Syfte 

Ett sätt att å ena sidan granska elevernas åsikter och värderingar kring innehållet i läroboken, 

å andra sidan skapa en lektionsserie utifrån vilken jag bedömer elevernas förmåga i 

språkförståelse, är att bedöma eleverna utifrån det kunskapskrav som tillåter båda perspektiven. 

Således är syftet med min lektionsserie att utveckla och bedöma elevernas förmåga att 

kommentera innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleverna bedöms efter 

att, under lektioner innan examination, ha studerat, diskuterat och prövats på stora delar av 

lärobokens temainnehåll. De förväntade resultaten utifrån förberedelserna och 

bedömningstillfällen är att eleverna visar prov på kunskaper om det studerade materialet som 

ingått i undervisningen. Bedömningstillfällena skapar jag genom elevintervjuer där jag ställer 

dem frågor om läromaterialet som relaterar till ämnets syfte, centrala innehåll och 

kunskapskrav. Utifrån deras svar kan jag sedan bedöma huruvida de kommenterar innehållet i 

enkel eller översiktlig form, med konkreta exempel eller med detaljer, något som är ett av 

kunskapskraven i moderna språk. 
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Att granska text utifrån ett bredare perspektiv än det rent bokstavliga kräver en passande 

analysmetod. Utifrån en syn på världen som erfaren utifrån sociala och kulturella sammanhang 

hämtar den kritiska diskursanalytiska metoden innehåll till att läsa text i vidare bemärkelse. 

Språk, text och ord bär med sig ett politiskt, socialt och diskursivt sammanhang, varifrån de 

hämtar sin betydelse (Fairclough, 1992). Således förmedlar text även alltid kultur, normer, 

värderingar och ideologi utöver sin rena bokstavlighet. Den kritiska diskursanalysen är ett 

analysverktyg som på detta sätt är lämpligt att analysera språkligt innehåll i vidare bemärkelse, 

något som är centralt för att kunna besvara mina här följande frågeställningar:  

● I vilken utsträckning visar eleverna prov på förmågan att kommentera innehållet 

läroboken? 

● På vilket sätt är det studerade läromaterialet utformat för att möta kursplanens föresats 

att appellera till elevernas egna intressen, erfarenheter om vardagliga/välbekanta 

ämnen? 

Frågorna kommer jag att besvara i resultatdelen. I den inledande delen ger jag en teoretisk 

bakgrund och ett teoretiskt ramverk för analysmetoden. Det teoretiska ramverket behöver 

redogöras för, då diskursanalysen stammar ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Med 

utgångspunkt i John Dewey länkar jag i denna del samman honom med didaktikern Olga 

Dysthe och sociologen Michail Bakhtin. Bakhtin är den teoretiker som diskursanalytikern 

Norman Fairclough grundar sin förståelse för språk utifrån, och således en viktig länk i kedjan 

från didaktisk teori till diskursanalys.  

I genomförandedelen redogör jag för hur jag förberett eleverna inför bedömningen, hur jag ska 

bedöma eleverna och hur datainsamlingen gick till. Undervisningsplanen utgjordes av arbete 

med lärobokens teman, urval av bedömningskriterier, förberedelse av frågor, genomgång med 

eleverna kring forskningsetik och examinerande intervjuer. I resultatdelen redogör jag för 

elevernas svar, hur jag har bedömt dem, samt arbetar utifrån diskursanalytisk metod för att 

bearbeta mitt material. Elevernas svar läses med fokus på vad de implicerar och berättar om 

läromedlet utifrån tre valda teman: intressen, erfarenheter och välbekanta/vardagliga ämnen. 

Utifrån denna analys ämnar jag med detta arbete diskutera på vilka grunder läroböcker väljer 

sitt ämnesinnehåll. Denna undersökning kan således användas som en granskning av hur 

läromedel gör sitt innehållsliga urval, och vidare bidra med en röst för att bryta traditioner och 

normer kring vad som ska läras ut inom ämnet moderna språk. I slutsatsen återkommer jag till 

frågeställningarna och svaren. 

2 Bakgrund 

2.1 John Dewey och pragmatismen 

Utformningen av dagens svenska läroplan för grundskolan springer ur en rad 

forskningstraditioner som bottnar i teorier utvecklade under 1900-talet. Detta sekel består av 

nya pedagogiska teorier och ifrågasättanden av gamla normer kring undervisning. Tillsammans 

med liknande nydanande teorier inom politik, filosofi och psykologi stöptes de humanistiska 

forskningsfälten om och blev därmed även färgstarkare. Den tidigare känslan av konsensus 
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inom pedagogiken var som bortblåst och allt sedan förra seklets början har den aldrig 

återkommit. Det finns åtminstone fyra starka pedagogiska traditioner som uppstod i 

modernismens vagga: behaviorismen, kognitiva traditioner, det sociokulturella perspektivet 

och den som jag kommer återge här, pragmatismen (Säljö, 2014). 

Pragmatismen är ursprungligen en kunskapsfilosofi, samt en alltjämt dominerande syn på 

lärande, som främst utvecklades av den inflytelserike filosofen John Dewey (Säljö, 2014). 

Förutom Dewey bör också uttolkarna Charles Sanders Pierce och William James nämnas, alla 

tre amerikaner. Dewey, trions mest kända pedagog, var mycket produktiv i sin forskargärning. 

Möjligen stammar produktiviteten ur en upprördhet gällande rådande normer kring vad god 

undervisning är och innehåller. Den dåvarande synen på kunskap var alltför abstrakt och för 

eleverna världsfrånvända, tyckte Dewey (Dewey, 2003). Kunskap och kunskapsobjekt är 

sammanhängande ämnen som tillhör eleven, som ska angå eleven. Dewey uppfattade sin 

samtids syn på kunskap som alltför främmande för eleverna. De kunde inte ta på kunskapen, 

de kunde inte känna igen sig i kunskapen, i de ämnena som de pluggade i skolbänken. 

Inlärningspraktiken som Dewey riktade sin kritik mot var i princip ett auditorium, en hörsal 

där eleverna ska lära sig information utantill. Skolan måste istället få vara ett laboratorium, en 

plats för utforskning och utmaningar, en plats att testa vad som fungerar och vad som inte 

fungerar. Kunskap måste få vara mer än information; kunskap måste upplevas. Det är främst 

mot bakgrund av den tidigare rigida synen på lärande som man måste förstå Dewey och hur 

radikalt annorlunda hans egen syn på lärande var. 

Dewey ansåg att verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets begåvning stimuleras 

utifrån krav ställda i den sociala situationen som barnet befinner sig i. Således behöver eleven 

utmanas på den särskilda nivå som just den eleven befinner sig på och med utmaningar som 

barnet kan relatera till. Ett påtvingat främmande innehåll, utan syftesförklaring annat än att det 

är kunskap, relaterar inte till eleven och klassificeras således inte som att utbilda barnet. Om 

inte den eftersökta anknytningen till innehållet i ämnet finns hos eleven, menar Dewey rent ut 

sagt att vi brukar våld mot eleven (Dewey, 2005). 

Dewey såg det inte bara som viktigt för barns lärande att få vistas i ett klassrum som liknar ett 

experimenterande, undersökande laboratorium. Han såg det som direkt nödvändigt för deras 

personliga, sociala utveckling. Det är genom vad vi gör i och med världen som vi förstår dess 

mening och mäter dess värde, världen upplever vi såsom vi verkar i den (Dewey, 2003). Om 

vi inte får chans att agera i världen, att ta eller få agens, kommer vår värld och verkan i världen 

att bli passiv. Att således enbart bli tillsagd vad som är viktigt, vad som du ska lära dig och hur 

du ska lära dig, utelämnar den agens som är nödvändig för att en elev ska kunna påverka den 

tillvaro som hen befinner sig i.  

Dewey ansåg alltså att skolan var alltför abstrakt, alltför fokuserad på akademisk (vetenskaplig) 

utbildning utan koppling till elevernas egen vardag och begreppsvärld. Skolan är främst en 

social institution, där utbildning är en social process. Dewey vänder sig här mot den bakgrund 

som skolväsendet har i det militära drillandet av kunskap och information. Så kan det inte gå 

till, skolan måste vila på kommunikativa grunder. Vidare såg han det som ytterst avgörande att 

tillåta eleven att experimentera med sin kunskap, att själv ha agens över den, för att på så sätt 
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skapa förståelse för sin egen förmåga till påverkan på världen. Skolans uppgift är inte att skapa 

informerade lexikon, utan bildade, engagerade samhällsmedborgare; det viktiga är inte 

faktakunskaper, utan att människan fungerar socialt med sina medmänniskor i samhället. 

Därför bör skolan anknyta starkt till samhälle och elevens vardag. Lust att lära främjas av att 

undervisning utgår från elevens intressen och erfarenheter, och att praktik och teori integreras 

i undervisningen (Sundgren, 2008).  

Dewey menar att skolan hela tiden behöver omforma sig så att den reflekterar de förändringar 

som sker i samhället. Om skolan utgår från elevens verklighet och intressen kommer 

förutsättningar skapas för god bildning. Genom att eleverna får möjlighet att pröva sina tankar 

praktiskt, kommer de att utveckla förmågan att lösa problem, omformulera problem och 

utveckla förmågan att se, förstå och förutsäga samband mellan handling och resultat 

(konsekvens). Han menar att detta skapar ansvarstagande, reflekterande individer och 

samhällsmedborgare, som kan utveckla samhället i en eftertänksam och ansvarsfull riktning: 

Pedagogens uppgift är att vägleda, styra och organisera detta samspel mellan en växande individ och en 

föränderlig omgivning. Detta organiska samspel mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger också kunskap, 

en kunskap som i sin tur är en förutsättning för att individen aktivt skall kunna påverka det samhällssystem han 

lever i (Dewey, 2003, s. 18).  

Dewey ansåg att läraren inte skulle styras av kunskapsmål, eftersom de alltför starkt styr vad 

läraren måste lära ut och vad eleverna måste lära in. Med tanke på detta känns Dewey alltjämt 

högaktuell, då gällande läroplan för grundskolan är starkt styrd av kunskapskrav, centralt 

innehåll, medan timantalet för praktisk-estetiska ämnen - som ju utgår från ett praktiskt lärande 

genom utförande - stadigt har minskat (Sundgren, 2008). Kursplanen för moderna språk 

innehåller naturligtvis också syfte, centralt innehåll och kunskapskrav, som således styr 

undervisningen. Likafullt innehåller kursplanen spår av Deweys pragmatism i form av stycken 

som hänvisar till att innehållet i undervisningen ska reflektera elevernas “egna erfarenheter och 

intressen” (Lgr. 11). Genom detta kan man hävda att kursplanen i moderna språk både är rigid 

och progressiv, i Deweys mening. Dewey öppnar upp för ett synsätt på lärande som nära 

förbundet med elevens egen värld och tillvaro. Genom honom når man en djupare förståelse 

för hur ämnen måste integreras i undervisning och relatera till eleven för att kunna förstås.  

2.2 Student-centered learning 

Pragmatismens syn på kunskap och dess nytta låter sig således enligt följande inringas: “det 

som är kunskap är sådant som människor kan använda sig av och som hjälper dem att hantera 

de situationer och problem de möter” (Säljö, 2014, s. 242). Vem är då bäst att bestämma vad 

som eleverna kan använda sig av och som kan hjälpa dem i de problem som de möter? De med 

erfarenhet, d.v.s. lärarna, men i slutändan är det eleverna själva som måste hjälpa sig själva till 

insikt i de problem de stöter på i världen. Vare sig Dewey själv ville det eller ej upptog många 

pedagoger hans idéer om praktik och relevans och vidareutvecklade dem till nya former. I sin 

mest frisläppta form står eleven helt i centrum för sin egen kunskapsutveckling, och ansvarar 

likaså över den.  
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Inom student-centered learning, eller elevcentrerat lärande, är det eleven själv som tar mest 

utrymme i undervisningen. Läraren säger inte åt eleven vad hen ska göra, eller föreläser ämnet 

för eleven, utan hen har det mesta av talutrymmet. Läraren är således mer av en observatör 

eller facilitator åt eleven (Weimer, 2013). 

I sin artikel, som i hög grad baserar sig från Weimers forskning kring elevcentrerat lärande, 

listar Hurynovich (2018) fem centrala delar för elevcentrerat lärande inom moderna språk 

(foreign language teaching) på följande sätt: 

● the learner has full responsibility for her/his learning; 

● involvement and participation are necessary for learning;  

● the relationship between learners is more equal, promoting growth and development;  

● the teacher becomes a facilitator and resource person;  

● the learner sees himself differently as a result of the learning experience.  

I en utforskande artikel publicerad i tidskriften Educational research international skriver 

Al-zu'be (2013) om skillnaden mellan lärarcentrerat och elevcentrerat lärande i 

studerandet av moderna språk (engelska i detta fall), och om de fördelar och nackdelar 

han ser utifrån denna lärprocess. Som fördelar ser han framför allt utvecklingen av 

samarbets- och kommunikationsförmågor hos eleven. Eleven manas också till att själv ta 

ansvar för sitt lärande, att lära sig ställa rätt frågor, att tänka självständigt, att ta egna 

initiativ, etc. Framför allt blir eleverna mer intresserade av ämnet när de själva kan styra 

läroaktiviterna och interagera med varandra på eget bevåg. Samtidigt är det tänkt att 

läraren ska figurera i bakgrunden, med uppmuntran och vägledning till självständighet.  

Utifrån denna beskrivning till genomförandet av elevcentrerat lärande finns troligtvis en 

rad problem uppkomna. Framför allt utgår modellen från att majoriteten av eleverna har 

kapaciteten att ta det egna ansvar som krävs för att kunna styra sin egen 

kunskapsutveckling. Eleverna förväntas vara både självständiga och självgående, i den 

bemärkelse som bl.a. Hultén (2019) ger uttryck för, d.v.s. de är både kunskapstörstande 

och oberoende hjälp av läraren. De centrala delarna som omnämns tycks även idealisera 

elevernas inre nyfikenhet till de ämnen som skolan erbjuder. Å andra sidan ser jag en tro 

på att eleverna vill lära sig, att lärande oavsett ämne kan entusiasmera en elev. Jag tolkar 

också Al-zu'bes och Huryonovichs hänvisning till moderna språk som om moderna språk 

lämpar sig särskilt väl för ett elevcentrerat lärande, då ämnet dels är valfritt och valbart, 

dels, olikt andra ämnen, är mer knutet till att bli en resurs hos eleverna, en kunskap som 

är mer personlig än professionell. Kunskapen må kunna sägas syfta till ett yrkesliv i 

målspråkslandet, men är i slutändan ett verktyg för eleven att kommunicera på sin fritid 

eller på sin semester. Även Tedicks omfattande antologi (2013) innehåller artiklar som 

utforskar elevcentrerat lärande och just dess (passande) relation till moderna språk.  

En annan företrädare för elevcentrerat lärande, Viviane Robinson, har skrivit i sitt verk 

om elevcentrerat ledarskap att innovation kvävs om inte eleverna släpps helt fria 

(Robinson, 2011). Med det menas att vuxenvärlden måste våga helt och fullt lita på 

elevernas problemlösningsförmågor och varken mikro- eller makrostyra deras 

utforskning. Som ledare måste läraren således följa ett antal riktlinjer som författaren 
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ställer upp, för att på så sätt behålla en fri innovativ miljö i sitt klassrum. Riktlinjerna 

handlar bl.a. om att säkerställa att lärandet sker i en säker miljö, där alla elever känner 

sig trygga. Denna riktlinje är fundamental för eleverna. Vidare ska läraren etablera 

tydliga mål och förväntningar på eleven, så att de vet vad de siktar mot och vad de 

förväntas leverera; läraren ska använda resurser strategiskt, så att de kommer eleverna 

tillgodo i den mån de har behov av det. Dessa riktlinjer ser jag som väl sammanhängande 

med de tidigare listade punkterna för elevcentrerat lärande. Jag ser vidare just moderna 

språk som ett ämne särskilt ägnat åt elevcentrerat lärande: 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 

språkkunskaper. [...] 

Kommunikationens innehåll 

● Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

● Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 

● Åsikter, känslor och erfarenheter. (Lgr. 11) 

Utifrån blockcitatet ovan - som säger att syftet med undervisningen ska stimulera elevernas 

intressen, att kommunikationens innehåll ska vara (elevernas) intressen, åsikter, känslor, 

erfarenheter - vill jag hävda att hänsyn till elevernas egna intressen, erfarenheter och viljor 

bereds rikligt med utrymme, helt i linje med Deweys tanke om att ämnet för kunskap måste 

vara relevant för eleverna, samt i linje med elevcentrerat lärande, som framhåller att elevernas 

intressen och vilja ska vara centrum för lärprocessen. Således bär kursplanen för moderna språk 

på särskilda delar som möjliggör ett elevnära perspektiv, där deras egna liv kan figurera som 

centrum för språkinlärningen. 

3 Metod 

3.1 Teoretiskt ramverk 

Jag har valt en metod som är grundad i sociokulturell teori. Inledningsvis kommer jag i följande 

att motivera metoden som kommer att användas för att bearbeta mitt empiriska 

intervjumaterial. Jag kommer inledningsvis redogöra för Olga Dysthes sociokulturella syn på 

lärande, visa på hur hennes tankar stammar ur Michail Bakhtins syn på kommunikation, för att 

sedan sammanföra hennes teoretiska perspektiv med den diskursanalytiska metoden som 

utarbetats av Norman Fairclough. Det ska visa sig att de båda hämtar sina tankar ur liknande 

premisser och teoretiker. 

Olga Dysthes syn på det dialogiska klassrummet 

Som tidigare visats var en huvudtes i Deweys pragmatism att intersubjektiviteten konstituerar 

subjektiviteten. Det intersubjektiva kan betraktas som områden eller mötesplatser där individen 

utbyter erfarenheter med andra genom deltagande och kommunikation. Det är i dessa 

interaktioner som mening skapas och lärandet sker. Hos Dewey är den kommunicerande 

handlingen ett grundelement för förståelsen av den mänskliga existensen. Utgångspunkten för 
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individen är inte den enskilda individen utan den sociala gruppen och den gemenskap som 

individen ingår i. Sociokulturell teori inom pedagogikens forskningsfält kan å ena sida sägas 

sammanlänkas med denna Deweys pragmatism, en syn på kunskap som förvärvad via aktivitet. 

Å andra sidan betonar sociokulturell teori vikten av människans relation till hennes bakgrund, 

omvärld, tillvaro på ett tydligare sätt än Dewey gör. Deweys syn på kunskap innefattar inte 

nödvändigtvis den syn på människans relation till hennes omvärld, som återfinns i 

sociokulturell teori. Pragmatismen är på ett annat sätt än sociokulturell teori en renodlad syn 

på förvärvning av kunskap genom aktivitet. På så sätt är det viktigt inom pragmatism att pröva 

sig fram, att utföra saker. Detta betonas inte lika tydligt i sociokulturell teori; sociokulturell 

teori innefattar en syn på människan som i första hand en konstruktion av sin omvärld, historia, 

normer, osv., i andra hand, måhända, som ett subjekt för lärande. Det sociala föregår lärandet. 

Vidare så betonar sociokulturell teori vikten av sammanhanget kunskapen förvärvas i på ett 

annat sätt än pragmatismen. Båda belyser vikten av igenkänning, relevans, rätt nivå, etc. för 

framgångsrikt lärande. Sociokulturell teori betonar ytterligare de maktrelationer, normer, 

hierarkier, osv. som (alltid) återfinnas i det sammanhang som kunskapen förvärvas i, d.v.s. i 

ett klassrum. Här ligger en möjlig skillnad. En individ och dess kunskapsinhämtning måste 

studeras i sitt sammanhang, enligt sociokulturell teori: “Oavsett vilket specifikt tema man 

studerar är det avgörande att analysobjektet inte bara är individen separat utan alltid omfattar 

individen i hennes sociokulturella miljö” (Dysthe, 2003, s. 32). Med tanke på min studies syfte 

att, via intervjuer om läromedlets intryck och möjliga relation till eleverna, examinera dem, är 

denna sociokulturella syn på människan gagnelig, främst eftersom den utöver det rent 

relationella också tar fasta på innehåll som utgår från elevens egen tillvaro och begreppsvärld, 

hennes sammanhang.  

 

Olga Dysthe lägger en särskild vikt vid språket i lärprocessen. Språket är ingen återgivning av 

ett neutralt perspektiv på omvärlden, utan alltid färgad av den. Vårt egna språk bottnar i ett 

historiskt sammanhang och är både kollektivt samt individuellt. Språket och kommunikationen 

med andra är själva grundförutsättningen för lärande, inte bara ett verktyg. Vårt lärande är 

beroende av vem vi talar med, eftersom det inte finns ett rent språkligt överförande av 

information mellan två som pratar (Dysthe, 2003).  

 

Språket är nära sammankopplat med tänkandet. Att tänka utan att samtidigt tala genom det 

yttre eller inre språket är inom ett sociokulturellt perspektiv på lärande omöjligt: att tänka är 

samtidigt att använda språket, språket formas genom kommunikation med andra, således 

formas tänkandet genom kommunikation, dialog, med andra. Språket är på så sätt inte privat 

eller individuellt, utan kollektivt, likväl som tänkandet är en kollektiv process. Utifrån denna 

premiss introducerar Dysthe det hon kallar för ett flerstämmigt lärande. Ett flerstämmigt 

lärande bygger på ett samspel mellan elever och lärare, mellan elever och elever, mellan 

kommunicerande parter, till skillnad från det monologiska klassrummet, som kan liknas vid 

kunskap som förvärvas i det auditorium Dewey kritiserade. På samma spår som Dewey 

kritiserar även Dysthe det monologiska klassrummet för att vara allt för frånvänt elevernas 

egen vardag; det knyter inte an till elevernas egna intressen och erfarenheter. En springande 

punkt för verkligt lärande är således i vilken mån ämnet relaterar till eleverna, i vilken mån de 

känner igen sig i ämnet. Vad som ger möjligheten till detta måste vara ett dialogiskt samspel 
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mellan närvarande i klassrummet; bara i det flerstämmiga klassrummet kan lärande ske 

(Dysthe, 1996). Hur detta relaterar till ämnet moderna språk och arbetets frågeställningar har 

att göra med hur lärandeprocessen går till. Dysthes termer flerstämmigt lärande och 

flerstämmigt klassrum är nära förbundet med ämnet att lärande inte ska vara stumt, inte ska 

vara irrelevant för eleverna eller sammanhanget. Lärarens roll är inte att tala lärandet, utan att 

låta eleverna komma till tals genom dialoger. På samma sätt får inte läromaterialet tysta 

eleverna, utan materialet måste uppmana eleverna till dialog med sitt innehåll, dialog med 

varandra eller med läraren. Läromaterialet i klassrummet måste bära på en flerstämmig 

möjlighet. 

 

Dysthe och Bakhtin 

Dysthe grundar sitt perspektiv på det flerstämmiga klassrummet utifrån en syn på människan 

som skapad till att vara i ständig kommunikation (Dysthe, 1996). Utan andra människor är en 

människa inte sitt väsen. Hennes vara är att vara i dialog. Här refererar hon till teoretikern 

Michail Bakhtin, vars syn på människan och språk influerat flertalet forskare. Att leva är att 

vara i dialog, vi manas ständigt till att interagera, svara, fråga, etc. Detta är inte något som vi 

väljer, detta är människans existensvillkor. Emellertid är inte allt språk dialogiskt enbart för att 

människan är sådan. Det auktoritativa ordet är inte dialogiskt, utan kräver att lyssnaren på 

förhand accepterar på vilken grund yttrandet kommer. Det auktoritativa ordet kräver ingen 

sympati från mottagaren, utan kräver endast lydnad utan acceptans, d.v.s. en villkorslös 

anlutning till det som sagts. På så sätt kan det monologiska klassrummet ses som auktoritativ 

kommunikation, eftersom premissen om samspel uteblir. Lydnad är det som efterfrågas. I ett 

sådant sammanhang uppstår inget lärande, enligt Bakhtin och Dysthe. Lärande fodrar 

igenkänning och acceptans i det som lärs ut (Dysthe, 1996). 

“På en överordnad nivå beskriver Bakhtin hela människans existens som en dialog” (Dysthe & 

Igland, 2003, s. 97). Att föra dialog är att vara, det är människans grundläggande 

existensvillkor. Bakhtin utvidgar även begreppet dialog till språkbruk i allmänhet. En dialog 

mellan två parter resonerar av tidigare dialoger dessa parter haft. Dialogen är genomgående i 

alla yttranden, som en röd tråd. När vi yttrar oss använder vi ord som bär med sig tidigare 

yttranden, dvs. en viss konnotation eller historia. Vi kan ändra intonationen av ordet med vår 

röst, men konnotationen är mer svårrörlig. När vi yttrar oss inom ett visst ämne eller med vissa 

ord fogas vi till detta som tidigare sagts om ämnet, ett levande samtal. På detta sätt är det 

språket som står i centrum vad gäller människans historia. Människans historia är historien om 

hennes språk, språket talar genom människan. I denna syn på språk ligger didaktiken nära den 

diskursanalytiska. Språket framhävs som mer än det ordagranna, hela människans väsen är 

språkligt. I kontakt med exempelvis en lärobok är det inte bara en kontakt med ord och fraser 

som tas, utan en kontakt med andra människor som författat dessa, som förmedlar och 

implicerar (sina) värderingar och normer i dessa. En lärobok är således ett ideologiskt verk, 

färgad av sin tid. Att den främst skulle uppfattas som ett språklärande verk ligger ur ett 

sociokulturellt perspektiv långt ifrån sanningen. 
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Bakhtin och Fairclough 

 

Genom en sociokulturell kunskapssyn skapas alltså lärande genom och tack vare språklig 

interaktion i ett sammanhang. Språklig interaktion, dialog, ligger i människans existens. Ett 

yttrande rörande ett ämne är alltid ett svar på ett annat yttrande, etc. Dialogen skiljer sig på så 

vis från monologen, som är ett redan färdigt, stelnat yttrande, en ekokammare, en diskurs med 

Dysthes ord (Dysthe, 1996). Inom det diskursanalytiska forskningsfältet rör man sig inom 

precis detta. En diskursanalytisk teoretiker vid namn Norman Fairclough grundar, likt Dysthe, 

sin syn på språk i Michail Bakhtins verk. Fairclough är en av grundarna av den kritiska 

diskursanalysen (CDA), som till skillnad från Foucaults diskursbegrepp har en tydligare 

diskursstruktur och hierarki vad gäller maktrelationer. Fairclough tillför Bakhtins 

dialogbegrepp ett socialt sammanhang, d.v.s. han visar hur Bakhtins teori kan användas som 

analysmetod för undersökningar av diskursers olika uttryck. Människan må vara existerande i 

dialog med andra i ett socialt sammanhang, men hur hon får erfara denna dialog, hur dialogen 

och hennes sammanhang får framträda och på vilka premisser de så gör, är det som Fairclough 

ämnar analysera (Fairclough, 1992). 

Termen diskurs används flitigt inom humaniora och har således olika betydelser och 

användningsområden. Diskurser ses hos Fairclough som ett slags övergripande ordningar i vad 

som får eller inte får framträda, i vad som får eller inte får utrymme i ett socialt sammanhang - 

värden, åsikter, teman, etc. - i exempelvis ett klassrum. Fairclough använder termen diskurs för 

att beskriva de underliggande ordningar som reglerar de sociokulturella sammanhang som 

människan, eleverna, befinner sig i och ständigt omformar. Termen sammanhang är hur jag 

översätter Faircloughs användning av det engelska “context” (Fairclough, 1992). Sammanhang 

ska förstås som specifika, sociala situationer som påverkar de närvarande till att få eller inte få 

agens, förtroende, handlingsutrymme, talutrymme, etc.; sammanhang ramar in deltagarna och 

påverkar deras relation till varandra. I detta arbete använder jag mig av termen sammanhang 

fortlöpande med denna betydelse. 

Diskurser är alltså socialt konstituerade i två bemärkelser: Diskurser konstituerar vårt 

sociokulturella sammanhang och genom vår kommunikation, genom vår existens, konstituerar, 

omformar, vi samtidigt detta sociokulturella sammanhang och i förlängningen diskursen själv 

(Fairclough, 1992). Diskurs i Faircloughs bemärkelse är således inte ett stelnat sammanhang 

såsom den ekokammare som Dysthe beskriver som den monologiska diskursen (Dysthe, 1996). 

Diskurser gör specifika, sociala sammanhang som eleverna upplever möjliga. Diskurser 

föregår det sociokulturella sammanhanget. 

3.2 Kritisk diskursanalys 

Utifrån Faircloughs diskursbegrepp vill jag anknyta till det elevcentrerade lärandet och Dysthes 

begrepp det flerstämmiga klassrummet. Jag finner en ingång till teorier om lärande i 

Fairclough, framför allt i hans text om hur subjekt skapas. Fairclough illustrerar detta med ett 

exempel ur skolvärlden: 
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For example, the identities of teachers and pupils and the relationships between them which are at the heart of a 

system of education depend upon a consistency and durability of patterns of speech within and around these 

relationships for their reproduction. Yet they are open to transformations which may partly originate in discourse: 

in the speech of the classroom, the playground, the staffroom, educational debate, and so forth (Fairclough, 1992, 

s. 65) 

Lärare-elev-relationen är beroende av ett ständigt samtalande mellan parter för att behålla och 

reproducera respektive position. Detta för att relationen ska bestå och utvecklas. Samtidigt kan 

relationen komma att förändras av andra faktorer, bl.a. baserat på språket i klassrummet eller 

yttre direktiv. Detta kan ses som en motsvarighet till vad Dysthe menar med flerstämmighet i 

klassrummet, att lärarens och elevernas roller är ombytliga beroende på språket i klassrummet, 

aktiviteter i klassrummet, stämning i klassrummet, osv. Här sammanstrålar möjligtvis 

Faircloughs och Dysthes syn på lärande.  

Likt andra diskursteoretiker utarbetade Fairclough en metod för att analysera text för att komma 

åt dess flerfaldiga uttryck, dess underliggande premisser och implikationer som föregår det 

sammanhang de är skrivna i. Hans textanalytiska del av diskursanalys indelas i fyra 

undergrupper: vokabulärt perspektiv, grammatiskt perspektiv, sammanhållande perspektiv och 

perspektiv på textupplägg (Fairclough, 1992). Med dessa undergrupper kan text analyseras i 

stigande skala: vokabulär används för att analysera enskilda ord. Enskilda ord kan laddas med 

negativt eller positiv framtoning i sitt sammanhang, enskilda ord kan framhävas som bärande 

för sitt sammanhang, betydelseskiljande, implicerade, osv. Grammatiskt perspektiv används 

för analys av enskilda satser. Genom analys av grammatiken kan vändningar i satser framträda. 

Modala partiklar hör till det grammatiska perspektivet och kan lyftas fram som styrande för en 

sats. Användningen av konjunktioner, negationer och subjunktioner kan visa på konsekvenser 

eller implikationer av vad personen vill säga. Textsammanhållning används för att analysera 

hur satser relaterar till varandra. Detta genom hur en sats kan framhäva innehållet i en annan 

sats. Satser kan även genom upprepning förstärka eller försvaga varandra. Textupplägg 

använder Fairclough för att analyser större mängder text, något som inte är relevant för detta 

arbete. 

3.3 Urval 

Intervjuerna genomförde jag med en tyska-klass på en skola i Stockholm. Mitt urval består av 

sju elever i årskurs nio. De är alla i åldrarna 15-16. Tre är flickor och fyra är pojkar. För att 

kunna analysera urvalet utifrån mina tre utvalda teman valde jag att anonymisera dem, samt att 

inte återge deras kön i citaten. Detta eftersom det inte hör till relevansen att dela upp eleverna 

efter kön för att fullfölja syftet med detta arbete. Till relevansen hör emellertid att tre av 

eleverna inte har svenska som modersmål, nämligen elev två, elev tre och elev fyra. Detta kan 

ha effekt på resultatet eftersom möjligheten att nyansera sina uttryck kan ses som begränsade 

eller annorlunda när man inte har svenska som modersmål. Intervjuerna var enskilda och 

genomfördes inom ramen för ordinarie undervisning. Varje intervju spelades in och var mellan 

6:55 minuter och 9:12 minuter långa. Jag använde samma inledande frågor i varje stycke av 

intervjun till alla de sju eleverna, varav jag följde upp deras svar med olika följdfrågor och 

förtydliganden. Intervjuerna transkriberade jag sedan. Etiska överväganden jag vidtog innehåll 
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bl.a. information om vad deras svar skulle användas till, att de när som helst kan avbryta 

intervjun och att jag som lärare inte får använda deras svar mot dem. För fullständig genomgång 

av dessa etiska överväganden, se bilaga. 

Jag vill slutligen lyfta fram ett perspektiv vad gäller frågorna och intervjupersonerna. Frågorna 

som jag använde mig av för bedömningsmomentet är inte fullt kompatibla med de efterfrågade 

kunskapskraven, eftersom de dels används för att eleverna ska få chans att kommentera 

lärmaterialets innehåll, dels för att analysera läromedlets innehåll utifrån elevernas uppfattning 

av det, med fokus på mina valda teman. Således är det med detta i åtanke som resultatet att 

ingen elev gav en översiktlig redogörelse för innehållet i lärmaterialet, något som krävs för att 

uppnå kunskapskravet A, ska förstås. 

4 Genomförande  

Min lektionsserie genomförde jag under VFU 3 i min utbildning. Lektionsserien bestod 

inledningsvis av att förbereda eleverna inför de examinerande intervjuerna, vars utformning 

jag här förmedlade till dem. Vi repeterade de teman som vi gått igenom, tränade glosor, 

diskuterade vad som var nytt och vad de minns från läroboken. Tiden innan, d.v.s. ht. 2018 och 

vt. 2019, har vi i helklass studerat stora delar av lärobokens teman och eleverna har fått arbeta 

aktivt och självständigt med materialet, bl.a. genom grupparbeten, läxor, diskussioner, läsning 

och självständiga arbeten. Vissa elever har på ett tydligare sätt tagit sig an läromaterialet 

självständigt, t.ex. elev sju. Detta märktes inför intervjuerna genom att eleven hade frågor på 

temainnehållet, vars svar inte återfinns i läroboken. Det tyder på en nyfikenhet, reflektion och 

en djupare förståelse för materialet, något som också framkommer i resultatet. Det hör alltså 

till relevansen för genomförandet av lektionsserien att alla elever har fått möjlighet att bekanta 

sig med ämnena inför examinationen, varav eleverna har förvaltat denna möjlighet på olika 

sätt. Elev sju lyfts fram som särskilt väl förberedd inför examinationen. Lektionsserien syfte 

var att utveckla och bedöma elevernas förmåga att kommentera innehållet i texter om 

vardagliga och välbekanta ämnen. Detta genomfördes via boken Der Sprung 4, vår lärobok i 

tyska. Att utvärdera innehållet i undervisningen är en del av lärprocessen och ett sätt för 

eleverna att yttra sina åsikter gällande materialet, något som detta utvecklingsarbetes syfte 

svarar mot. Det är i första hand ett kunskapskrav att eleverna ska visa sin förståelse om ämnens 

innehåll, t.ex. teman ur läroboken, genom att kommentera detta i enkel form, översiktligt eller 

med detaljer. I andra hand är denna lektionsserie i linje med skollagens uppmaning att 

undervisningen i svensk skola inte bara ska tala om demokrati, utan också föras på ett 

demokratiskt sätt (SFS 2010:800). Att samtala och utvärdera ett ämnes lärobok är i enlighet 

med detta. Jag valde att bedöma elevernas svar och reflektioner till sitt studiematerial utifrån 

följande kunskapskrav:  

Kunskapskrav som 

bedöms  

E  

Eleven visar sin 

kunskap genom att:  

C  

Eleven visar sin 

kunskap genom att:  

A  

Eleven visar sin 

kunskap genom att: 
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Eleven kan förstå det 

mest väsentliga av 

innehållet i tydligt 

talat, enkelt språk i 

lugnt tempo samt i 

enkla texter om 

vardagliga och 

välbekanta ämnen. 

Eleven visar sin 

förståelse genom att i 

enkel form redogöra 

för och kommentera 

innehållet 

Eleven kan förstå det 

huvudsakliga 

innehållet och 

uppfatta tydliga 

detaljer i tydligt talat, 

enkelt språk i lugnt 

tempo samt i enkla 

texter om vardagliga 

och välbekanta ämnen. 

Eleven visar sin 

förståelse genom att i 

enkel form redogöra 

för och kommentera 

innehåll och detaljer  

Eleven kan förstå 

helheten och uppfatta 

väsentliga detaljer i 

tydligt talat, enkelt 

språk i lugnt tempo 

samt i enkla texter om 

vardagliga och 

välbekanta ämnen. 

Eleven visar sin 

förståelse genom att 

översiktligt redogöra 

för och kommentera 

innehåll och detaljer 

Att visa sin förståelse för språket genom att kommentera innehållet i läromedlet är vad jag 

byggde min lektionsserie runt.  

För insamling av data till detta arbete, samt underlag för bedömning, genomförde jag 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod (Mertens, 1998). Kvalitativ metod görs med fördel på ett litet urval, varav 

man djupdyker i detta urval för att kunna utvinna ny, oväntad data för analys (Mertens, 1998). 

Till skillnad från kvantitativa studier är kvalitativa studier induktiva, d.v.s. man utgår inte från 

en viss teori i insamlingen. Detta vittnar om vad kvalitativa studier har som grundförutsättning, 

d.v.s. att världen kan uppfattas på många olika sätt och inte bär på en enskild sanning. Således 

görs urvalet av intervjupersoner helst med stor bredd, intervjupersonerna ska ha en bred 

uppfattning av intervjuinnehållet och inte vara en homogen grupp. Slutligen blir tolkningen av 

intervjuerna alltid med ett visst mått subjektivitet från forskarens sida. Detta är en kritik som 

ofta riktas mot kvalitativa studier, att dess resultat inte är objektiva (Mertens, 1998). I mitt fall 

har jag dessutom att hantera den dubbla rollen som lärare och forskare. Med denna roll kommer 

viss problematik vad gäller elevintervjuer. Eleverna och jag har exempelvis en rollfördelning 

mellan oss som skapar svårigheter för ett öppet samtal, eftersom jag är deras lärare och de är 

vana att jag bedömer deras svar. Ett rent reflekterande samtal, utan partiskhet, är svårt att 

uppnå. Med detta sagt är sådan maktrelaterad, hierarkisk problematik inte ovanlig för 

kvalitativa intervjuer; i en intervjusituation återfinns alltid maktrelationer mellan parter. 

Utifrån mina intervjufrågor, se bilaga, har jag valt tre teman att lyfta fram i resultatdelen och 

senare i analysen. Jag har delat in mina elevers svar utifrån dessa teman. Detta för att tydliggöra 

elevernas svar och relatera dem till arbetets syfte och frågeställningar. En tematisk analys är 

även i linje med min valda analysmetod. De teman jag fann utifrån elevernas svar och mina 

frågor är: intressen, erfarenheter och vardagliga/välbekanta ämnen. Intervjuerna jag 

genomförde är dels ett lärtillfälle för eleverna, ett sätt att sammanfatta vilka teman vi arbetat 
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med, dels ett examinerande tillfälle, där jag bedömer dem utifrån deras redogörelse för detaljer 

i undervisningen. 

5 Resultat 

5.1 Resultatgenomgång 

Lektionsseriens syfte var som nämnts tidigare att utveckla och bedöma elevernas förmåga att 

kommentera innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Detta för att besvara 

frågan: I vilken utsträckning visar eleverna prov på förmågan att kommentera innehållet 

läroboken? I följande kommer en deskriptiv genomgång av hur jag bedömt elevens svar, samt 

i vilken utsträckning de når kunskapskraven. 

Temat intressen som relaterar till läromaterialet återfinns hos alla elever, antingen via att temat 

representeras i boken eller exemplifierat genom att temat saknas i boken. Svaren huruvida 

elevernas egna intressen återfinns i läroboken är blandade. Flera hävdade att de tycker att 

innehållet är intressant, bl.a. ämnen såsom Berlinmuren, andra världskriget, sporter, moraliska 

dilemman samt Tysklands och Sveriges geografi. Elev två och elev sex saknade konkreta 

exempel på hur egna intressen återfinns i läroboken. Temat erfarenheter relaterade till några 

elever, och flera hade svårt att exemplifiera hur deras egna erfarenheter återfinns i läroboken. 

Elev tre och elev sju gav emellertid uttryck för hur ämnet moraliska dilemman, som boken tar 

upp, kan relatera till deras erfarenheter. Elev sju påpekade att ämnet moraliska dilemman 

relaterar till hens erfarenheter eftersom moraliska dilemman är universella. Flera elever 

uppfattade frågan som komplicerad och hade svårt att förstå vad som åsyftades med egna 

erfarenheter. Svaren kring temat vardagliga och välbekanta ämnen var olika. Alla elever utom 

elev fyra påpekar emellertid att ett vardagligt ämne för dem är skolan, ett ämne som de inte 

tycker att läroboken tar upp i någon vidare utsträckning. Andra elever lyssnar och kan mycket 

om musik, ett ämne elev fem och elev sju till viss del tycker att läroboken tar upp. Jag kommer 

i resultatdelen återge intervjuerna och motivera hur jag har bedömt elevernas svar. 

Elev nummer ett ger uttryck för både ett enkelt och ett exemplifierande sätt att redogöra för 

och kommentera innehållet i undervisningsmaterialet. Mina frågor till eleven gällde om 

böckerna vi använt tagit upp teman som intresserar hen, i vilken mån hen kan ge exempel och 

detaljer kring detta, samt om hen kan ge exempel på delar av innehåll som hen saknat i 

läroboken för att på så sätt visa sin kunskap om läromedlets ämnesinnehåll: 

Elev 1: Mm det vet jag inte, men det är mycket blandat, det är inte bara ett scenario utan nu håller vi också på 

med moral, det är så mycket blandat i böckerna [...] 

Elev 1: Jag vet inte, kanske mer om skolan, det är inte så mycket om skolan i böckerna, det är mer bara privatlivet, 

eller vad man gör på fritiden. 

Utifrån svaret bedömer jag att eleven i enkel form kan redogöra för innehållet i texterna och 

även i viss mån kommentera innehållet i detaljer. Eleven redogör inte översiktligt kring något 

ämne utan nämner de bara i enkel form, varav dessa är mer eller mindre konkreta. 
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Elev nummer två ger uttryck för möjligtvis ett enkelt och möjligtvis ett exemplifierande sätt att 

redogöra för och kommentera innehållet i undervisningsmaterialet. Citaten kommer utifrån 

frågan om utrymme för elevens intressen och erfarenheter ges av läroboken, samt om eleven 

utifrån sina svar kan ge något exempel: 

Elev 2: Ja, jag tycker att läroboken ger tillräckligt med utrymme för mina intressen och erfarenheter. Jag tycker 

läroboken, den lär mig ut väldigt bra tyska, mm, det finns väldigt bra innehåll och man lär sig sånt, och det finns 

också hjälpmedel i boken.[...] 

Elev 2: Alltså i läroboken tycker jag det finns olika teman. Det kan handla om historia, det som har hänt innan. 

Det kan handla om hur en framtid kan se ut. Olika saker i samhället.[...] 

Elev 2: Alltså dem [elevens intressen] gestaltas bra, det ger tydlig information. Vi får veta om dem mer. Och nu 

fördjupar vi oss i dem och de är intressanta.[...] 

Elev 2: Ehhh, jo jag tycker att läroboken tar upp allt. 

Eleven gör flera generaliseringar utan exempel eller kommentar om detaljer. Möjligtvis skulle 

kommenteraren kring historia och samhällsfrågor kan ses som ett sätt att kommentera 

innehållet i läroboken. I slutändan räcker emellertid det insamlade materialet inte till för att 

eleven ska uppfylla något av kunskapskraven. 

Elev nummer tre ger uttryck för både ett enkelt och ett mer beskrivande samt exemplifierande 

sätt att redogöra för och kommentera innehållet i undervisningsmaterialet. Mina frågor 

uppmanade till exemplifiering och beskrivning av detaljer kring intressen, beskrivning och 

exemplifiering av egna erfarenheter och uttryck för saknade teman, som relaterar till elevens 

vardag: 

Elev 3: i tyskaboken som vi har så tar de upp också ganska mycket geografi och jag är ganska intresserad av 

geografi och vi reser till de flesta länder som talar tyska. Aaa lite historia också som vi har läst innan. Fast den här 

gången läser vi på tyska[...] 

Elev 3: Jag är ganska intresserad av sporter som till exempel fotboll och handboll, och det har funnits med i texten 

och när vi har jobbat till exempel i redovisningar och så är jag intresserad av att vara med vänner och familj och 

spela spel. 

Elev 3: Ehhh aaa alltså ibland så kommer det några texter om konflikter med vänner å då kan jag känna igen mig. 

[...] 

Elev 3: Alltså hittills det jag har läst och kollat runt i boken så finns det inte så mycket om skolan. Så det borde 

det finnas lite mer tycker jag. 

Elever ger flera exempel på teman som återfinns i boken och kommenterar dessa. Hen visar 

även sin förståelse genom att ge exempel på teman som saknas i boken, nämligen temat skola. 

Eleven ger också exempel på mer detaljnivå när han pratar om att det finns teman som hanterar 

ämnet konflikter med vänner och hur hen känner att hen kan relatera till detta ämne. 

Elev nummer fyra ger uttryck för ett enkelt, exemplifierande och resonerandet sätt att redogöra 

för och kommentera innehållet i undervisningsmaterialet. Mina frågor handlade om elevens 

intressen och erfarenheter återfinns i läroboken, samt om hen tycker att vardagliga och 

välbekanta ämnen finns representerade i materialet: 

Elev 4: Ehh det beror på kapitlet. I vissa kapitel gör det det, i vissa inte. Till exempel om vi tar Die Mauer. Jag är 

ganska intresserad av historia, vilket gör att jag kan återkoppla tyskan och historia tillsammans.[...] 
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Elev 4: Inte direkt NO, men mera av naturen. Det tar ju upp Sveriges natur och Tysklands. Det är en koppling.[...] 

Elev 4: Berättelser och muntlig och skriftlig information. Men sånger, det finns inte så många i boken så nej, jag 

tror inte det.[...] 

Elev 4: vägbeskrivningar, kanske så här småfraser man tar upp med vänner, alltså mer av kommunikation, när 

man pratar med andra. Jag skulle nog säga att det är värt att tas upp lite mer. 

Eleven ger exempel på teman från både historia genom murens fall (die Mauer) och Tysklands 

samt Sveriges natur. Eleven kommenterar också innehållet när hen nämner att ämnet sång 

saknas i läroboken. När hen i sista stycket också uttrycker önskan om innehållet gör hen en 

reflektion och kommer med en slutsats kring innehållet, som kan hänvisas till det använda 

kunskapskravet och punkten kring uppfattning av väsentliga detaljer i enklare texter.  

Elev nummer fem ger uttryck för ett enkelt, exemplifierande och resonerande sätt att redogöra 

för och kommentera innehållet i undervisningsmaterialet. Frågorna jag ställde handlade om 

intressen och erfarenheter, samt om vardagliga och välbekanta ämnen tas upp: 

Elev 5: Aa som Berlinmuren till exempel. Det har jag velat, eller det har jag sökt information om sen tidigare, 

innan jag började tyska. Jag tyckte att det var häftigt att se bilder och sånt.[...] 

Elev 5: Alltså jag tycker mest, om vi skulle sjunga mer, till exempel på tyska, så tror jag att uttalandet skulle 

förbättras och vi skulle lära typ böjningen, böjningarna på tyska också.[...] 

Elev 5: Ehh alltså min uppfattning om den här boken är att den tar mer upp historiska ämnen om Tyskland och 

sånt, och till exempel hur tyskarna ser på Sverige, och till exempel Berlinmuren och sånt och andra världskriget 

och sånt. 

Eleven kommenterar innehållet i läroboken på ett enkelt sätt och nämner teman såsom 

Berlinmuren, hur tyskar ser på Sverige och andra världskriget, men går inte in på detaljer. 

Eleven gör en reflektion och kommer med ett förslag på förbättringar när hen pratar om sånger 

och hur sånger kan förbättra uttalet.  

Elev nummer sex ger uttryck för möjligtvis ett enkelt och möjligtvis ett exemplifierande sätt 

att redogöra för och kommentera innehållet i undervisningsmaterialet. Mina frågor gällde vad 

eleven har som intressen, om dessa tas upp av läroboken, om elevens egna erfarenheter speglas 

i lärmaterialet, om hen kunde ge något exempel på detta, samt om ämnen som är välbekanta 

för eleven tas upp: 

Elev 6: Jag dansar ibland och sjunger ibland på min fritid bara så där. 

Elev 6: Jaa, nää jag tror inte det. Nää. Fast jag vet inte[...] 

Elev 6: Aa jag tror det. 

Elev 6: Uhhm, nääe, inte..[...] 

Elev 6: Ehhhm jag tror jag kan ganska mycket om musik. Dans. Jag kan, eftersom jag är muslim kan jag ganska 

mycket om islam tror jag, inte jättemycket men aa. 

Elev 6: Den här läroboken [pekar på läroboken] ehhh näääe. 

Eleven har svårigheter att kommentera ett specifikt innehåll. Konkreta uttalanden kring ämnen 

saknas. Möjligtvis kan avsaknaden av ämnet islam ses som en kommentar till lärobokens 

innehåll. I övrigt saknas enkel redogörelser för innehållet. 
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Elev nummer sju ger uttryck för ett enkelt, exemplifierande och resonerande sätt att redogöra 

för och kommentera innehållet i undervisningsmaterialet. Frågorna jag ställde handlade om 

elevens egna erfarenheter och om hen känner igen dem i boken, samt om vardagliga och 

välbekanta ämnen. Intressant att poängtera är hur eleven påpekar att moraliska dilemman på 

ett sätt är en universell erfarenheter, eftersom detaljerna kring händelsen inte är det viktiga, 

utan problematiken händelsen skapar. 

Elev 7: Det vet jag inte riktigt om det är, finns jättemycket i den där boken. Det är mer, det känns mer som att det 

handlar om väldigt vardagliga saker, som olika intressen och olika synpunkter på vissa grejer. Sen på typ, i vissa 

kapitel har det handlat om dilemman och sånt där så handlar det mer om egna erfarenheter. Men inte jättemycket 

sånt utan mera, mera väldigt vardagligt. [...] 

Elev 7: Alltså grejen med moraliska dilemman är ju att de svaren man ger, de baserar man ju på sina egna 

erfarenheter. Det är ju så det funkar. Så till viss del. Sen så tror jag inte det är alla som varit med om de saker som 

beskrivs. Det är ganska, lite mer extrema fall.[...] 

Elev 7: För mig skulle ett vardagligt ämne kunna vara saker som har att göra med till exempel skolan, nån ting 

som alla i skolan kan relatera till uppenbarligen. Eller väldigt vanliga fritidsintressen.[...] 

Elev 7: Till viss del, men jag tycker läroboken tar upp väldigt mycket, liksom fakta, väldigt mycket, till exempel 

jag vet att det finns ett kapitel som tar upp mycket om Berlinmuren, det är väldigt mycket fakta om historien eller 

om olika platser, mycket fakta om olika tysktalande länder. Det är mer sånt än vardagliga händelser. [...] 

Elev 7: Det är lite samma sak där. Det är mycket av det som står i boken är fakta, tycker jag, eller det är i varje 

fall min uppfattning. Och det är ofta saker som man själv inte känner till eller kan relatera till. Om det till exempel 

handlar om historia eller fakta om andra länder så är det inte nån ting som vi kan relatera till eftersom vi inte bor 

i de länderna, och eftersom vi inte har varit en del av historien tidigare. 

Eleven har lätt för att dra egna slutsatser och reflektioner kring materialet. Emellertid lyckas 

hen inte konkretisera ämnenas innehåll i någon översiktlig grad, utan redogör på ett enkelt sätt 

för lärobokens innehåll genom att ta upp teman såsom Berlinmuren, moraliska dilemman och 

fakta om tysktalande länder. Hen kommenterar utförligt övergripande detaljer i de teman hen 

nämner och påpekar att de avviker från en elevs vardagssituation samt välbekanta ämnen för 

eleven. Elev sju kommer här med flera intressanta iakttagelser, bl.a. att fokus på tysktalande 

länder gör det svårare att ämnet kan tänkas relatera till en elevs vardag, eller vara ett välbekant 

ämne för en elev, eftersom det är långt ifrån deras vardag i svenska skolan. 

Utifrån deras svar bedömer jag att alla eleverna utom elev två och elev sex klarade av att 

kommentera innehållet i läroboken på en enkelt sätt, och att alla utom elev två och elev sex 

uppnådde åtminstone kunskapskravet för betyg E. Elev tre och sju hade mer rika detaljer och 

synpunkter på innehållet och skulle således möjligtvis uppnå kunskapskravet för betyg C på 

denna uppgift. Med detta är min inledande frågeställning i detta arbete besvarad. 

5.2 Analys av resultat 

I denna analys kommer jag att bearbeta min data utifrån Faircloughs analysmodell, från mikro- 

till makronivå. Att analysera text är samtidigt att fråga om dess syfte och form, att söka efter 

dess underliggande premisser, d.v.s. diskurser (Fairclough, 1992). De transkriberade 

intervjuerna, de sociala sammanhang som intervjuerna handlar om, kommer ur diskurser och 

är samtidigt en diskursiv praktik, ett artikulerande av ideologiska och sociala premisser. Text 

bär med sig kultur, sammanhang, diskurs, tillvaro; lärande är beroende av sammanhang, dialog, 
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möte mellan diskurser, rollfördelning, etc. För att analysera intervjuerna har jag valt att 

använda mig av de redogjorda verktygen vokabulärt, grammatiskt och sammanhängande 

perspektiv. 

Eleverna har genom intervjuer fått berätta om sin syn på sitt lärmaterial. Utifrån deras svar har 

jag tagit fasta på tre teman, nämligen intressen, erfarenheter och vardagliga/välbekanta 

ämnen. Dessa är teman som implicerar en relation till eleven, en igenkänning hos eleven, helt 

i linje med Deweys pragmatism. Lärande i moderna språk utifrån mångfalden i elevernas 

intressen, erfarenheter och vardagliga/välbekanta ämnen är teman som också stämmer väl 

överens med Dysthes tankar om det flerstämmiga klassrummet och Bakhtins syn på lärande 

som beroende av dialog. Utbytet av erfarenheter, intressen och välbekanta/vardagliga ämnen 

är dialogiskt och sammanhanget samt dessa tre teman är flerstämmiga. På detta sätt blir teori 

praktik. Fairclough bidrar med en metod att analysera diskurser som kommer fram genom 

elevernas intervjuer. Elevernas svar är vittnesmål kring diskursers innehåll. Utifrån 

intervjuerna kommer jag nedan att lyfta fram hur detta blir tydligt, i vilken mån elevernas 

diskursiva värld, deras förutsättningar till sin tillvaro, blir representerad i läroboken. Jag 

kommer även belysa teman som inte tas upp och som saknas i läroboken, utifrån elevernas 

svar. Detta i syfte att besvara min andra frågeställning: På vilket sätt är det studerade 

läromaterialet utformat för att möta kursplanens föresats att appellera till elevernas egna 

intressen, erfarenheter om vardagliga/välbekanta ämnen? 

Intressen 

Temat intressen uttalar eleverna sig varierat kring. Flera tar upp historiska ämnen, såsom 

Berlinmuren, geografi om tysktalande länder och andra världskriget, som exempel på 

intresseområden som återfinns i böckerna. Dessa intressen kan sägas vara professionella 

intressen, intressen som eleverna inte praktiserar men som intresserar dem på ett intellektuellt 

plan. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv består detta slags intresse av ett lärande, av att bli 

introducerad till en ny diskurs som tidigare inte erfarits, och som inom elevernas egen diskurs 

inte var möjlig att nå. Utifrån föregående del återfinns åsikter från flera elever som ställer sig 

positiva till detta nya innehåll. Å andra sidan är diskursen på detta sätt ensidig, eftersom 

eleverna inte har någon tidigare kunskap kring ämnet och därför ingen möjlighet att relatera 

till ämnet. Ett annat ord skulle kunna vara monologisk, den ekar av fakta och ej av 

kommunikation, något som elev sju och fem också uttrycker när de påpekar problemet med att 

böckerna innehåller för mycket fakta och ej ger utrymme för diskussion eller igenkänning på 

det planet. Här ser jag ett lärtillfälle som missgynnas av lärobokens rigida utformning; det finns 

uppfattningar bland eleverna att den inte bjuder in till diskussion och således flerstämmighet 

och möten mellan diskurser. En sådant tillfälle kunde skapas genom att uppmana eleverna att 

själva fundera kring nuvarande länders problematik. På så sätt får de använda sig av sin 

befintliga kunskap i en dialog med texten, utan att enbart se den som faktadriven. 

Elev 7: Det är mycket av det som står i boken är fakta, tycker jag, eller det är i varje fall min uppfattning. Och det 

är ofta saker som man själv inte känner till eller kan relatera till.[...] 

Till viss del, men jag tycker läroboken tar upp väldigt mycket, liksom fakta, mycket fakta om olika tysktalande 

länder. Det är mer sånt än vardagliga händelser.[...] 
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Om det till exempel handlar om historia eller fakta om andra länder så är det inte nån ting som vi kan relatera till 

eftersom vi inte bor i de länderna, och eftersom vi inte har varit en del av historien tidigare.[...] 

Elev 5: Ehh alltså min uppfattning om den här boken är att den tar mer upp historiska ämnen om Tyskland och 

sånt, och till exempel hur tyskarna ser på Sverige, och till exempel Berlinmuren och sånt och andra världskriget 

och sånt 

Ur ett vokabulärt perspektiv är ordet fakta negativt laddat och hänvisar till innehållet i 

läroboken. Fakta ses som frånvänt elevernas egen tillvaro, deras egen diskurs. Eleverna nämner 

att de inte kan relatera till innehållet. Detta återfinns också hos elev fem, här representerat av 

orden historiska ämnen, som på samma sätt implicerar att dessa teman inte hör ihop med deras 

egna, privata intressen. Ur ett grammatiskt perspektiv antyder konjunktioner såsom men, 

subjunktioner såsom eftersom och modalitetsord som liksom, och sånt att eleverna har ett 

negativt tonfall och inställning till ämnena. Ur ett sammanhållande perspektiv ser man den 

negativa hållningen till ämnet tydligt i intervjun med elev nummer fem, genom hens 

uppräkning av teman, som avlutas med det pejorativa och sånt. Även hos elev nummer sju syns 

detta tydligt när hen ger dubbla förklaringar till att fakta om länder varken går att relatera till i 

hens vardag eller relatera till i hens kunskap. Temat intressen tolkas här således tvåfalt. Å ena 

sidan intresserar de historiska ämnena eleverna på ett intellektuellt plan, på ett monologiskt 

plan, å andra sidan är teman frånvänt elevernas egen tillvaro och erfarenheter, deras egen 

relaterbara diskurs. 

Erfarenheter 

Temat erfarenheter har eleverna flera gånger uttalat sig kring. Temat är aningen svårare för 

eleverna att förstå än intressen utifrån de svar eleverna har gett. Att kunna relatera till 

erfarenheter behöver behöver möjligen inte nödvändigtvis betyda att ha genomlevt ämnet. 

Erfarenheter kan vara intellektuella, såsom förståelse för att något kan hända, eller universella, 

som moraliska dilemman. Temat erfarenheter implicerar en direkt koherent till elevernas egen 

diskurs, en igenkänning. Emellertid kan man fråga sig hur genomlevd denna koherent måste 

vara för att räknas som en erfarenhet. Eleverna ger själva exempel på detta: 

Elev 1: Kanske inte som att jag känner att jag, det har hänt, men att jag kan förstå att det kan hända, eller att jag 

kan förstå hur det kan ha varit för den här personen och sånt där. Men det kanske inte har liksom hänt mig.  

Elev 7: Alltså grejen med moraliska dilemman är ju att de svaren man ger, de baserar man ju på sina egna 

erfarenheter. Det är ju så det funkar. Så till viss del. Sen så tror jag inte det är alla som varit med om de saker som 

beskrivs. Det är ganska, lite mer extrema fall. 

Ur ett vokabulärt perspektiv utifrån intervju nummer ett är ord såsom det har hänt, förstå, hänt 

mig som hänvisande till att ämnet är relaterbart till eleven, att hen kan känna igen sig i ämnet 

trots att hen inte har genomlevt ämnet. Ur ett grammatiskt perspektiv förstärker konjunktioner 

såsom men och eller det eleven menar, samt modalitetsordet liksom. Det sökta förtydligandet 

med konjunktionerna, ur ett satssammanhållande perspektiv, visar på hur eleven framhåller sin 

ståndpunkt att ämnet inte behöver ha upplevts för att ha erfarits. Elev sju lägger stor vikt vid 

orden moraliska dilemman. Moraliska dilemman beskrivs som relaterbara och baserade på 

egna erfarenheter, oavsett om de är genomlevda eller inte. Modalitetsord som alltså, grejen 

med, ju används för att förtydliga och övertyga mottagaren om innehållet. Ur ett 

sammanhållande perspektiv söker satsen Det är ju så det funkar att framhålla innehållet i satsen 

innan, för att övertyga mottagaren om dess validitet. I slutet av utdraget kommer en vändning 

för att belysa att det kan vara så att en person genomlevt det faktiska innehållet i ett moraliskt 
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dilemma, men detta konstateras vara extremt ovanligt och närmast irrelevant. Således säkrar 

eleven upp sig för kritik och förstärker samtidigt validiteten i sitt konstaterande. Genom 

intervjuerna har temat erfarenheter belysts och ses i slutändan som något tvetydigt. Å ena sidan 

är det något som eleverna har varit med om, å andra sidan är det något som eleverna kan känna 

igen sig i.  

Vardagliga/välbekanta ämnen 

Det tredje valda temat att fokusera på, vardagliga/välbekanta ämnen, implicerar en mer direkt 

involvering i elevernas eget liv, i deras egen diskurs. Vardagliga ämnen är ämnen som är 

vardagliga för eleverna, välbekanta ämnen är ämnen som är välbekanta för eleverna. I detta 

sägs att ämnena ska befinna sig inom elevernas egen diskurs och ej vara dem främmande. I 

detta hänseende skiljer sig temat från de två tidigare, som har ett mer externt anspråk: intressen 

är både privata och professionella, interna och externa. Erfarenheter är både genomlevda och 

relaterbara, interna och externa. Det förstärkande ordet väl- ger en ytterligare försäkran om att 

det rör sig om ett diskursivt internt ämne för eleverna, ett ämne som ska återfinnas i (var och 

en av) elevernas vardag. Redan på förhand kan man ställa sig frågande till formuleringen i 

ämnesvalet, eftersom eleverna lever olika vardagsliv och är olika bekanta med vardagliga 

ämnen. Temat öppnar emellertid upp för att tas tillvara och tolkas av eleverna själva. Temat 

ger en hänvisning om att lärandeinnehållet ska utgå från eleven själv och ej läromaterialet. På 

så sätt ger temat en hänvisning till det elevcentrerade lärandet, som i detta fall är en passande 

koherent för denna inomdiskursiva lärosfär. Emellertid försöker läroboken att ge utrymme åt 

temat välbekanta/vardagliga ämnen. Utifrån utdrag ur intervjuerna ser vi hur eleverna själva 

definierar välbekanta/vardagliga ämnen: 

Elev 7: För mig skulle ett vardagligt ämne kunna vara saker som har att göra med till exempel skolan, nån ting 

som alla i skolan kan relatera till uppenbarligen. Eller väldigt vanliga fritidsintressen.   

Elev 6: Mm, och skolan. Aa de fem dagarna, sen helgerna då är det mest plugg om jag inte har nåt så kollar jag 

på tv eller så, jag har ingen riktig hobby. 

Elev 5: Alltså det är inte riktiga, det är inte riktigt saker som händer i mina vardagliga händelser. Men förutom 

det så tycker jag att den är bra faktiskt, den [läroboken] lär ut och sånt 

Elev 3: Ehh alltså instagram, snapchat och sånna här saker. Kommunikationsappar. Skolan 

Jag: Är det nåt som du tänker, finns det skolans vardag representerad i boken? 

Elev 3: Hmm...ehhh inte så mycket. 

Elev 2: Att gå till skolan, typ, fem dagar i veckan, sen har jag naturligtvis två dagars helg 

Elev 1: Jag vet inte, kanske mer om skolan, det är inte så mycket om skolan i böckerna, det är mer bara privatlivet, 

eller vad man gör på fritiden. 

Utifrån ett vokabulärt perspektiv kan ordet skola lyftas fram som centralt. Ordet laddas med 

betydelsen att representera elevernas egen vardag. Ordet laddas inte med en positivt eller 

negativ innebörd, utan står som ett konstaterande att detta är vad deras vardag består av. Utifrån 

intervjuerna kan man säga att temat ej tas upp av läroboken i någon vidare utsträckning. Ur ett 

grammatiskt perspektiv förstärker ord som saker som har att göra med, modalitetsord som 

kanske och uppenbarligen att temat skola är något som är vardagligt och självklart för alla 

intervjuade. Genom att läsa satserna sammanhållande förstärks bilden av att skolan är det 

självklara välbekanta och vardagliga ämnet för eleverna, särskilt eftersom alla elever utom elev 

nummer fyra tar upp ämnet under sin intervju. Flera elever uttrycker sig också negativt i den 
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utsträckning ämnet finns representerat i läroboken. Elev nummer fem konstaterar att 

händelserna i boken inte relaterar till hens vardag, och förstärker detta ytterligare med nästa 

menings inledning: Förutom det så.... Utdraget med elev nummer tre uttrycker också fundering 

kring frågan och konstaterandet att ämnet ej tas upp i någon vidare utsträckning. Elev nummer 

ett förstärker sitt konstaterande att skola inte tas upp i någon vidare utsträckning i läroboken, 

och exemplifierar detta med ämnen i dess ställe: privatlivet och fritidsaktiviteter. 

Sammantaget uppfyller läroboken kursplanens ämneshänvisning i varierande mån, utifrån 

elevernas intervjuer. Å ena sidan kan ämnesinnehållet tolkas i vid mening, med teman som 

intressen och erfarenheter som både interna och externa. Elevernas svar ger stöd åt denna 

tolkning. Lärandet sker emellertid med fördel i ett dialogiskt format, med innehåll som relaterar 

till eleverna själva och som ej ses som enbart externa. Å andra sidan implicerar temat 

välbekanta/vardagliga ämnen ett diskursivt internt sammanhang för eleverna, med ämnen som 

ska vara dem främmande. Utifrån elevernas svar kan man se att denna interna diskurs är svår 

att sammanfoga med elevernas interna diskurs, framför allt för att deras välbekanta ämnen 

varierar i högre grad än vad lärobokens gör. Ett välbekant gemensamt ämne var emellertid 

skolan, som ej i tillfredsställande grad togs upp av läroboken. Ämnet skola kan sägas vara 

välbekant för eleverna, men då är också upplevelsen av ämnet unik för varje elev. 

5.3 Diskussion 

I urvalsdelen redogjorde jag för mitt tillvägagångssätt, hur jag utförde mina intervjuer med mitt 

urval. Jag redogjorde där för vissa risker och problem med detta urval, bl.a. att vissa inte har 

svenska som modersmål, samt att intervjufrågorna inte var anpassade att besvara det 

kunskapskrav som jag använde för min bedömning av dem. Det låga antalet deltagare gör 

möjligen att resultatet av deras svar inte är applicerbart på ett större antal elever, men syftet 

med arbetet var heller inte att uttyda detta, utan snarare att utveckla och undersöka dessa 

specifika elevers kunskaper om sitt läromaterial, samt hur dessa svar återspeglas i 

läromaterialet. Med en annan metod, exempelvis strukturerade intervjuer, hade deras svar varit 

lättare att jämföra med varandra och således underlättat och jämställt bedömningen av deras 

svar. Emellertid hade det varit svårare att ta fasta på varje elevs unika syn på läromaterialet, 

eftersom bl.a. anpassade följdfrågor i så fall inte kunnat ställas.  

Med detta sagt är de utförda intervjuerna inte tillräckliga för att bedöma elevernas kunskaper 

vad gäller förmågan att kommentera innehållet i läroboken. För att pröva detta kunskapskrav, 

samt att intervjua eleverna för att kritiskt granska deras läromaterial, hade det varit möjligt att 

skapa två intervjutillfällen anpassade för respektive tillfälle. Olika slags förhör på materialet i 

läroboken som vi gått igenom hade även kunnat skapas, för att på så sätt pröva elevernas 

förmåga att redogöra för dess delar. I intervjuerna för att ta fasta på elevernas upplevelser av 

läromaterialet utifrån intressen, erfarenheter och välbekanta/vardagliga ämnen hade eleverna 

kunnat uppmanats att i högre grad specificera vad de menar, hur deras relation till ämnet ser 

ut, vad de kommer ihåg från boken, etc. Ett slags gruppsamtal, gruppdiskussion om innehållet 

i läroboken där samtliga sju elever ingår, hade också varit ett alternativ att utföra 

datainsamlingen med. En nackdel med detta är dock att materialet hade blivit mer omfattande 

och svårare att anpassa till detta arbetes omfång samt metodval. Ett större material är heller 
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ingen garanti för att få bättre precision i svaren, då spridningen och variationen i elevernas svar 

kan vara större. 

Att förbereda eleverna via repetition av lärobokens temainnehåll, samt intervjua eleverna som 

ett bedömningstillfälle, ger stöd för att eleverna ger sitt yttersta i sina svar. Detta är emellertid 

inget som kan bekräftas. I flertalet intervjuer finns tydliga tecken på osäkerhet och frågor från 

elevernas sida, vilket tyder på att de har svårt att uppfatta frågorna och vilka slags svar som 

förväntas av dem. Med hjälp av en tematisk analys skulle ett större urval möjligen kunnat gynna 

precisionen i vad eleverna anser om de tre valda teman, men detta hade krävt tydligare frågor, 

något som skulle kunna missgynna det kritiska perspektivet som eftersträvades med arbetet.  

Något som setts som en premiss för detta arbete är synen på läromedel som författade utifrån 

kursplanen för moderna språk. På detta sätt ses läroboken som en representation och 

manifestering av kursplanen. Denna premiss kan å andra sidan kritiseras, eftersom detta 

förgivettagande inte nödvändigtvis stämmer in på det utvalda läromedlet, eller på andra 

läromedel som lär ut det tyska språket. Läromedlen kan vara illa författade, feltolka 

kursplanens innehåll, etc. Detta gör dock inte det kritiskt granskande perspektiv som detta 

arbete utgör mindre viktigt. Det kritiska, granskande perspektivet har en viktig funktion i 

relation till utformningen av läromedel för moderna språk. Om det nu kan sägas bero på 

tradition, brist på inspiration eller dylikt förblir här osagt. Tydligt är emellertid att det finns en 

stark likformighet i vilket slags innehåll som präglar läromedel i moderna språk. De kan sägas 

följa ett mönster och behandla teman som främjar turism och handel. Exempel på detta är 

kafébesök, biobesök, restaurangbesök; elever ska lära sig hur man bokar ett hotellrum, hur man 

bokar en resa. Man reser till olika delar av det studerade landet via boken för att lära sig om 

sevärdheter, shoppingcentra, resorter, etc. I läromedel återfinns starka normer om vad som är 

viktigt och vad anses vara ett gott liv, ett rikt liv. Åtskilliga teman som på ett eller annat sätt 

handlar om konsumtion präglar alltjämt läromedel i moderna språk, är vad jag hävdar, utan att 

nödvändigheten för detta återfinns i kursplanen. Teman som utgår från konst och kultur, fri 

från implikationer om konsumtion, skulle kunna uppta denna plats, och även all plats i 

läromedel i moderna språk, utan att eleverna skulle bli mindre utbildade i målspråket. Detta 

arbete kan således läsas som en kritik mot oinspirerande innehåll som återfinns i läromedel.    

Diskursanalytisk metod kan sägas vara ett lämpligt verktyg för att vidare läsa elevernas svar 

och vad de implicerar. Metoden möjliggjorde utvidgningen och nyanseringen av dessa teman. 

Fördelen är att analysen av elevernas svar genom den valda metoden och dess språkliga fokus 

tar fasta på mer än det rent ordagranna. Implikationer, attityder och negativt laddade ord gör 

varse hur varje enskild elev relaterar till det studerade läromaterialet, och var inget som kunde 

förutses på för hand innan intervjutillfällena. Detta perspektiv hade exempelvis varit svårt att 

nå med en kvantitativ metod, eftersom dessa i regel inte är induktiva (Mertens, 1998). De 

nyvunna, oväntade resultaten är tack vare den valda metodens induktiva dimension 

sammanställda, och hade varit svåra att deducera fram ur ett större material med strukturerade 

intervjuer. Diskursanalytisk metod var även behjälplig när det kommer till att läsa elevernas 

svar som oomtvistliga vittnesmål över vad temainnehållet i läroboken förmedlar. Metoden tar 

elevernas svar på allvar och ser dem som kritiska röster över vad eleverna får lära sig. De teman 
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som behandlas i boken ses även som präglande och konstituerande för elevernas uppfattning 

om Tyskland, varför en större beaktning och revidering i valen av teman bör föregå 

utformningen av läroboken Med detta sagt har även den valda metoden brister i hur den tolkar 

svaren. Användningen av metoden vilar på premisser som rör politiska och ideologiska 

ställningstaganden, bl.a. att det privata är ett uttryck för samhälleliga värderingar. Risken med 

metoden är att värdera elevernas svar som vittnesmål, d.v.s. elevernas svar riskerar otvetydigt 

att tas som mått på hur läromaterialet är utformat, utan hänsyn till att eleverna exempelvis 

kunnat glömt stora delar av innehållet, att eleverna ej är engagerade i sin reflektion kring 

innehållet, att eleverna har missuppfattat innehållet, etc. Att dra några slutsatser kring själva 

innehållet i läromaterialet blir således svårt utifrån den valda metoden. Emellertid var detta inte 

en del av mitt utvecklingsarbetes syfte, utan syftet och mina frågeställningar handlade om att 

utveckla och utvärdera elevernas egna kunskaper, upplevelser och intryck av läromaterialet.  

6 Slutsats 

Utvecklingsarbetets delar har tillsammans bidragit med att besvara mina två frågeställningar, 

som var: 

• I vilken utsträckning visar eleverna prov på förmågan att kommentera innehållet 

läroboken? 

• På vilket sätt är det studerade läromaterialet utformat för att möta kursplanens föresats 

att appellera till elevernas egna intressen, erfarenheter om vardagliga/välbekanta 

ämnen? 

Genom att teoretiskt grunda mitt arbete i ett lärande utifrån Deweys pragmatism utvecklade jag 

honom vidare genom att föra in teoretiker kring elevcentrerat lärande som diskuterade denna 

pedagogiska metod i relation till moderna språk. Detta för att elevcentrerat lärande satte 

elevernas egna intressen, erfarenheter och vardag i fokus. Utifrån relaterbara ämnen ska de 

tillägna sig målspråket. Jag argumenterade därför att moderna språk således var särskilt lämpat 

för ett elevcentrerat lärande, ett lärande med elevens preferenser i fokus och läraren som en 

facilitator till dessa. Slutsatsen var att uttolkare av moderna språks kursplan har särskilda 

friheter att forma ett läromedel, något som bör tillvaratas. Utifrån Dewey gick jag vidare till 

Olga Dysthe och hennes tankar kring dialog och flerstämmighet i ett klassrum. Dessa tankar 

grundades i Michail Bakhtins teorier om människan som ständigt satt i kommunikation. På 

liknande sätt grundar diskursteoretikern Norman Fairclough sin syn på språk i Bakhtin. Språk 

är inte bara ord utan förmedlar ett sociokulturellt och historiskt sammanhang, som på ett 

övergripande plan ordnas av diskurser. Genom denna sammanlänkning visas en vidare syn av 

respektive teoretikers ramverk. En sådan jämförelse av Dysthe och Fairclough genom Bakhtin 

visar hur sociokulturell teori kan uttolkas för olika syften, men alltjämt med samma medel. 

I resultatdelen undersökte jag elevernas svar med hjälp av diskursanalytisk metod. Med hjälp 

av textanalysverktygen vokabulärt, grammatiskt och sammanhållande perspektiv analyserade 

jag elevernas svar utifrån tre teman: intressen, erfarenheter och välbekanta/vardagliga ämnen. 

Dessa tre ämnen korrelerar med kursplanen för moderna språk och utgjorde även innehållet i 

intervjufrågorna jag ställde eleverna. Utifrån analysen kan man hävda att temat intressen kan 
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delas upp i två sidor, å ena sidan återfinns intressen hos eleverna vad gäller främmande ämnen. 

Dessa ses som professionella eller intellektuella intressen utan förankring i elevernas egen 

kunskapsbas. Å andra sidan återfinns privata intressen, d.v.s. intressen som eleverna själva kan 

relatera till och som de utför. Viss kritik gentemot intellektuella intressen lyftes, eftersom dessa 

ofta stannade vid att vara just fakta och ej göra anspråk på elevernas egen vardag eller 

diskursiva omgivning. Temat erfarenheter delades också upp i två. Dels återfinns erfarenheter 

hos eleverna som kan sägas vara igenkänning eller relaterbart på ett empatiskt plan, t.ex. genom 

moraliska dilemman. Dels sågs erfarenheter som levda, d.v.s. upplevda av eleverna själva. I de 

båda fallen relaterar erfarenheterna till eleverna. Det tredje temat var välbekanta/vardagliga 

ämnen. Detta tema skiljde sig från de andra eftersom det inte gör externa anspråk, utan 

implicerar en intern igenkänning hos eleverna. Ett sådant ämne var skola, som flera elever 

ansåg inte tas upp av läroboken i någon vidare utsträckning.  

Utifrån den avslutande diskussionen kan man dra slutsatsen att den valda diskursanalytiska 

metoden möjliggjorde den nyansering av elevernas svar som redogjordes för ovan. Emellertid 

vilar metoden på grunder som kan ifrågasättas, bl.a. huruvida elevernas svar kan ses som 

tillförlitliga vittnesmål eller ej. Arbetet gör inga anspråk på att lösa detta problem, utan ska ses 

som en del av ett större framtida arbete, som med fördel utforskar tillvaratagandet av 

kursplaners uttolkning i läromaterial för fler ämnen. Detta utvecklingsarbete öppnar upp för 

ytterligare studier av Lgr. 11 utifrån diskursanalytisk metod. Dessa dokument lämpar sig 

särskilt för diskursanalys, eftersom de vilar på en tydlig ideologisk agenda, är kondenserade 

med uttryckta, bärande och specifika ord, samt formande och styrande för en hel lärarkårs 

arbete. Även argumentationen för att moderna språks kursplan i synnerhet lämpar sig för ett 

elevcentrerat lärande, med sin uppmaning om elevappelerande innehåll och teman, är något 

som vidare kan utforskas. Om det är något som kan slås fast via detta arbete vore det insikten 

att undervisning i moderna språk kan ta en större rad former än vad den i nuvarande läromedel 

gör. Läromedlen lyckas inte ta fasta på - och att göra det vore en omöjlighet - den temavariation 

som kursplanen inbjuder till. Lärare i moderna språk bör således tillsammans med elever och 

utifrån egna, läromedelsoberoende initiativ skapa det temainnehåll som passar undervisningen.  
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8 Bilagor 

Etiska överväganden 

Enligt gällande hänvisningar från vetenskapsrådet bör barn som är 15 år eller äldre ha skriftligt 

eller muntligt godkännande av vårdnadshavare om den vetenskapliga undersökningen är av 

etisk känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002). Min bedömning var att dessa frågor och detta 

arbete inte är av etisk känslig karaktär och således efterfrågades inget skriftligt eller muntligt 

godkännande av elevernas vårdnadshavare. 

Eleverna informerades enligt följande etiska riktlinjer: 

● Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 

kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

● Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).  

● De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att 

detta medför negativa följder för dem. 

● I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte 

föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

Eleverna blev påminda om reglerna inför varje enskild intervju. 

Intervjufrågor 

Fråga ett utifrån kursplanen för moderna språks syftesdel: 

läroplanen som vi lärare utgår från står att ni ska få sätta era nya kunskaper i relation till era 

egna erfarenheter och intressen. Ni ska alltså få möjlighet att föra samman ämnet tyska med 

era egna erfarenheter och intressen. I vilken utsträckning tycker du att läroboken ger utrymme 

för dina intressen och erfarenheter? I vilken utsträckning tycker du att undervisningen ger 

utrymme för dina intressen och erfarenheter?  

Frågan är viktig för att den tar upp att målet med kursen i tyska ska vara att eleverna ska få 

använda sina egna intressen och erfarenheter som en referenspunkt till sina nya kunskaper i 

tyska, och till detta syftar kursen.  

Andra frågan är utifrån det centrala innehållet i kursplanen: 
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I det innehåll som vi ska lära ut till er står att ni ska lära er innehåll utifrån: berättelser, 

sånger, dikter, muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, broschyrer och 

tidtabeller. Tycker du att någon av dessa innehåll låter intressant? På vilket sätt tycker du att 

det är intressant? Kan du få utrymme för dina intressen baserat på detta innehåll? Vad i så 

fall? Varför tror du? Varför inte? Vad skulle du vilja ha för innehåll i undervisningen? 

Frågan är viktig då den hänvisar till det innehåll som ska finnas och kan sägas sätta en ram runt 

det material och de medier som vi använder oss av i undervisningen. Frågan lägger likt fråga 

ett fokus på elevernas egna intressen, men här i relation till de medier genom vilka de ska lära 

sig sina nya kunskaper i målspråket. 

Tredje frågan är utifrån kunskapskraven i kursplanen: 

I kunskapskraven står att materialet vi ska använda ska ta upp “vardagliga och välbekanta 

ämnen”. Vad är ett vardagligt ämne för dig? Varför är det vardagligt? I vilken utsträckning 

tycker du att vår lärobok tar upp vardagliga ämnen?  Vad är ett välbekant ämne för dig? Varför 

är det välbekant? I vilken utsträckning tycker du att vår lärobok tar upp välbekanta ämnen? 

Frågan är viktig eftersom den framhäver att eleverna blir bedömda utifrån ämnen som ska vara 

vardagliga och välbekanta för dem. D.v.s. att temat som behandlas i materialet förutsätts vara 

känt för eleverna och deras muntliga och skriftliga förmågor bedöms utifrån deras reflektioner 

av dessa kända teman. 


