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1. INLEDNING

Rörelse och språk, kan dessa förenas till en undervisningsmetod? I detta arbete får du ta del av
ett avsnitt om rörelse och ett avsnitt om språk. Tillsammans förenas de till en avslutande del
om språkinlärning genom rörelse.

1.1 Bakgrund

Jag kommer i detta arbete att inrikta mig på rörelse i skolans klassrum, bland annat genom att
studera den kinestetiska intelligensen, eftersom det är intressant att se hur jag som lärare kan
stimulera elever, som har en kinestetisk intelligens. Det är också intressant eftersom jag själv
tror att jag lär mig lättare i samband med rörelseträning. Dessutom vill jag studera hur man
pedagogiskt kan använda rörelse för språkinlärning vid svenska2-undervisning. Detta val har
jag gjort eftersom jag själv kommer att undervisa invandrarelever i svenska, och finns det en
möjlighet att använda aktiv rörelseträning så är jag beredd att pröva detta. Jag har valt att
skriva om detta ämne eftersom jag är intresserad av vad rörelse betyder för elevers utveckling
och inlärning, också p.g.a. att jag själv aldrig under min skoltid har varit med om att blanda in
rörelseträning i undervisningen. Jag kommer att arbeta för att försöka hitta nya former i
undervisningen som innebär bland annat rörelseträning, dels för att jag själv vill få kunskaper
om rörelser och dels för att få undervisningen roligare.

Intresset för rörelseträning har vuxit i samband med min idrottsdidaktiska utbildning, där vi
har behandlat motorikens betydelse för människan. Rörelse har under min uppväxt påverkat
hela mitt liv och har alltid varit min stora hobby. För mig har rörelse varit allt från dans,
gymnastik och ridning till att teckna och skriva. Att jag har valt att kombinera mitt arbete med
svenska som andraspråk känns för mig lite annorlunda eftersom det är två ämnen som inte
tycks höra ihop. Språkinlärning och svenska har alltid varit ett intresse hos mig, dels för att
det är roligt att kunna språk och dels för att just svenskan är så full av möjligheter vid
undervisning.

Redan under antiken visste människan om betydelsen av en sund kropp för att utveckla
intellektet. Platon ansåg att en vältränad kropp skapade fördelar och en otränad skapade
hinder. I Sverige under 50-talet fann professor Philip Sandblom i Lund ett samband mellan
fysisk aktivitet och ökad inlärningsförmåga. Inom den ledande forskningen kring inlärning
och fysisk aktivitet idag, finner vi den finländske professorn i fysiologi Matti Bergström. Han
hävdar att inlärningen startar vid födseln, såsom motoriska färdigheter, och fortsätter under
barnens uppväxt genom lek, skapande och rörelse.1

Flera pedagoger och psykologer har tankar kring aktivitetens/handlingens betydelse vid
inlärning. Pedagogernas och psykologernas idéer och tankar har påverkat andra pedagogers
sätt att se på inlärning. Här följer Piagets och Deweys tankar om inlärning, där handlandet har
en betydande roll.

Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk barnpsykolog som hade ett stort intresse för barns
tänkande och intellektuella utveckling. Piaget behandlar tänkandets utveckling i fyra perioder,

                                                
1www.netdoktor.se/reportage/bergstroem.htm
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den senso-motoriska perioden 0-2 år, det preoperationella tänkandets period 2-6 år, den
konkreta tankeoperationens period 7-11 år och det abstrakta tänkandets period 11-16 år.

Under den första perioden tänker barnet genom sina sinnen och rörelser, med dessa undersöks
även världen. Under denna period är handlingen detsamma som tanken. Barnet undersöker
världen genom att bland annat använda det taktila sinnet, eller testar olika handlingar för att se
vad som händer, till exempel genom att välta ut ett glas mjölk. Att undersöka saker är hos
barnet ett medfött behov. Under första perioden utför barnet en så kallad övningslek, där olika
handlingar upprepas, barnet får härigenom en slags känsla av njutning.

I den andra perioden börjar barnet bli medvetet om enkla symboler och börjar så småningom
bilda begrepp. Begreppen används i sammanhang då barnet försöker organisera sina
erfarenheter och upplevelser. Symbolerna visar sig i barnens lek, så kallad symbolisk lek, och
är ett behov av att behärska och kontrollera. En symbolisk lek kan till exempel vara att en tom
kaffekopp innehåller kaffe.

I de konkreta tankeoperationernas period tänker barnet ungefär som en vuxen, skillnaden är
att barnets tänkande är mer konkret. Barnet behöver konkret underlag för sitt tänkande, vilket
innebär att det räknar med fingrarna. Eftersom barnet nu behärskar konkreta tankeoperationer
börjar de symboliska lekarna att försvinna för att istället ge plats åt regellekar. I och med lekar
med regler kan barnet ge uttryck åt önskningar och behov, och dessa lekar är en bra grund för
normer och regler i samhället.

Under det abstrakta tänkandets period har barnet övergått från konkret tänkande till abstrakt.
Barnet förstår nu osynliga begrepp som frihet, och kan handla med dessa. De förstår nu också
ironi. Barnet har gått igenom fyra perioder och kan nu sägas ha den förmågan att tänka, som
de kommer att ha som vuxna. 2

Små barn har inte samma mentala kapacitet som vuxna för att klara av en tankehandling, utan
måste konkret utföra någonting med saker för att förstå. Att aktivt handla med saker i sin
omgivning är ett tecken på förmågan att tänka.3

Dewey som levde mellan åren 1859 till 1952, kan sägas vara den progressiva pedagogikens
centralgestalt. Dewey ansåg att människans utveckling nästan är obegränsad. För att främja
människans utveckling så måste hon få möta variation i livet, så som gruppbildningar,
kommunikation och miljöer. Dewey har fyra punkter som sammanfattar hans syn på kunskap.

1) Kunskapens nytta ger den dess värde. Kunskapen att skaffa nya kunskaper är den mest
värdefulla.

2) Kunskapen är ständigt föränderlig och expanderande.
3) Om man har tilltro till vetenskapens möjligheter att skaffa fram ny kunskap leder det

till ökad kunskap om lösningar på problem.
4) Praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk. Samhället behöver all slags

kunskap och det borde ges lika omfattande resurser till utbildning för praktisk kunskap
som för teoretisk.4

                                                
2 Cronlund, K. Lev i tiden s. 37ff
3 Elkind, D. Barn och unga i Piagets psykologi s. 57
4 Hartman, S.G. Lärares kunskap s. 160f
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Dewey har skapat uttrycket ”Learning by doing”, och det handlar om att lära sig hur man bäst
når kunskaper och hur dessa sedan kan brukas i inlärningssyfte. Dewey menar att människan
lär med hela kroppen, hon behöver få uppleva och handla för att skaffa sig erfarenheter. Han
säger att läraren har rollen som igångsättare och boken är en kontroll. När ett barn får arbeta
praktiskt så bidrar det till att eleven behåller sin koncentration och sitt intresse för uppgiften.
Dewey önskade att lärare ska låta eleverna utöva praktiskt arbete så ofta det går.5

1.2 Syfte

Syftet med mitt arbete är att öka min kunskap om rörelsens betydelse för inlärning samt att
studera TPR-metoden, som går ut på att använda sig av rörelse för språkinlärning.

1.3 Problemformulering

• På vilket sätt kan rörelse främja elevers inlärning?
• Hur kan jag stimulera inlärningen genom rörelse i klassrummet?
• Vad innebär det kinestetiska sinnet?
• Hur fungerar andraspråkinlärning?
• Vad innebär TPR-metoden?
• Vilka fördelar och nackdelar finns det med TPR-metoden?
• Vad anser svenska2-lärare om TPR-metoden som undervisningsmetod?

                                                
5 Hartman, S.G. Lärares kunskap s. 162
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Rörelse
Hur stor betydelse kan rörelse ha för elevers skolsituation? Mycket, om vi läser vad forskarna
anser. Idag pågår ett projekt i Malmö som har fått publicitet i media, det så kallade Bunkeflo-
projektet. Artikeln nedan publicerades i Dagens Nyheter 18 okt 2002:

Mycket rörelse ger bättre studieresultat
Mycket rörelse på skoltid gör att barnen klarar sig bättre i skolans teoretiska ämnen,
visar en första vetenskaplig uppföljning av ett skolprojekt i Bunkeflo i södra Malmö.

- FRAMFÖR ALLT påverkas skrivförmågan i svenska och rumsuppfattningen i matematik.
Där finns det klara skillnader mellan dem som fått mera rörelse i skolan och dem som bara har
haft två timmar idrott i veckan, säger forskaren och idrottsläraren Ingegerd Ericsson till
Sveriges Radios Ekoredaktion.

På Ängslättsskolan i södra Malmö har barnen sedan 1999 idrott på schemat varje dag.
Ingegerd Ericsson har under tre år följt barn i klass ett till tre. Hon har studerat motorik,
koncentrationsförmåga och skolprestationer.

INGEGERD ERICSSON drar slutsatsen att barn med sämst motorik har mest att vinna på
daglig idrott. Det var de som gjorde störst framsteg. Studien tyder också på att pojkar i
genomsnitt vunnit mer än flickor, både motoriskt och när det gäller prestationer i skolan.

Enligt en rapport förra året har svenska barn i klass ett till tre schemalagd idrott i genomsnitt
82 minuter per vecka. På Ängslättsskolan har barnen 225 minuter idrott i veckan. 6

2.1.1 Motoriska förutsättningar för inlärning

Grundmotorik upprepas dagligen många gånger. Dessa är naturliga rörelser som ligger till
grund för kommande motoriska färdigheter, som lärs in senare i livet. Grundmotoriken är
nedärvd, men i och med åldrande, inlärning och utveckling förfinas den. 7 De motoriska
färdigheterna utvecklas i ett parallellt samarbete mellan motorik, perception och kognition
och detta leder till att människans rörelser naturligt är en del i samspelet med omvärlden. 8 Allt
vi gör kan sägas vara motorik, när vi hoppar, klättrar, dansar o.s.v., men motorik används
även när vi läser, målar och skriver. I tidig ålder måste de motoriska rörelserna automatiseras,
d.v.s. tränas in så att vi kan utföra dem utan att tänka på hur vi utför dem och att annan
tankeverksamhet kan ske samtidigt. Genom att motoriska rörelser automatiseras kan barnet
utveckla sitt språk och sin tankeförmåga.9 För att klara av nya inlärda, viljestyrda rörelser
senare i livet är grundmotoriken ett måste. Ligger inte den till grund finns ingen chans att
klara av nya rörelser.
För att bli medveten om sina rörelser krävs det att man har en motorisk kontroll. Denna
kontroll utgörs av ett samspel mellan kropp, sinne och psyke. Våra sinnesorgan lagrar minnen
då de uppfattar en rörelse. Detta minne lagras i nervsystemet. Minnet bidrar till att vi kommer

                                                
6 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=67320
7 Bader-Johansson, C. Grundmotorik s. 18
8 Bader-Johansson, C. Grundmotorik s. 20
9 Parlenvi, P. Lär med kroppen det fastnar i huvudet s. 55



7

ihåg rörelser som är inlärda t.ex. att cykla eller så enkelt som att knäppa en knapp. Mestadels
är det inte endast en muskel som arbetar utan det är ett samspel mellan en mängd
muskelgrupper. Vid vårt vardagliga handlande sköter ett centralt rörelseprogram regleringen,
genom att ett speciellt nätverk av celler utlöser ett färdigt rörelsemönster.10

Flera pedagoger, bl.a. Piaget och Dewey hävdar att inlärning i samband med rörelse förstärker
sinnesupplevelserna och minnet. Därför är det viktigt att låta eleverna uppleva en varierad
undervisning med inslag av rörelse.

Under skolperioden sker mycket lek och rörelse, barnet behöver motorisk färdighet för att
klara av lekar som kamraterna gör, såsom att klättra i träd. Under skolåldern 6-12 år ställs det
krav på barnens rörlighet eftersom lekarna utgår från motoriska aktiviteter; barnen klättrar i
träd, hänger i lekställningar, hoppar hopprep och kastar boll. 11

Undersökningar har fastställt att alla barn utvecklas efter ett visst mönster, men att
utvecklingen sker i olika takt. Barnet har utvecklats genom att det under sin uppväxt t.ex. har
ålat, sprungit, hoppat och rullat.12 För att få de motoriska rörelserna automatiserade krävs det
att de tränas regelbundet för att "nötas" in i hjärnan. Automatiseringsprocessen pågår under
hela barnets uppväxt och fortsätter inom vissa delar hela livet. Om ett barn i skolåldern inte
har automatiserat vissa motoriska rörelser medför detta problem i klassrummet, exempelvis
kan barnet ha svårigheter att sitta still. Istället för att lyssna och inhämta de kunskaper som
läraren förmedlar, koncentrerar sig barnet mer på att kanske vässa pennan eller öppna
bänklocket.13

Barn vill röra på sig, men om de hindras kan problem medfölja, såsom störningar i den
motoriska, intellektuella och emotionella utvecklingen. Barn som har motoriska störningar
kan få problem i den sociala gemenskapen eftersom de ofta utesluts från lekarna. Detta
medför att barnet hindras i den naturliga motoriska träningen genom lek.14 Dessutom får
invandrarbarnen inte den naturliga språkkontakt med omgivningen som ges i samband med
lek med jämnåriga kamrater.

Barn från andra delar av världen saknar ibland vissa motoriska moment som svenska barn får
i förskolan och i skolan. Vissa barn har t.ex. aldrig använt en sax och behärskar då inte denna
motoriska handövning, därför måste dessa övningar tränas och upprepas.

2.1.2 Lekens betydelse för inlärning

Att använda sig av lek i skolsalen anses säkert av många bara som onödig spill av tid för
inlärning. Det som dessa människor inte har förstått är att genom lek får eleverna stimulans
för sinnena och träning av de motoriska rörelserna, vilka alla är nödvändiga för att inlärning
ska ske. I leken får eleverna erfarenheter om omvärlden, om människor och framförallt om sig
själva. Leken skapar förutsättningar för att barnen ska klara av skolsituationen genom att de

                                                
10 Bader-Johansson, C. Grundmotorik s. 40
11 Åhs, O. Utveckling genom lek och idrott s. 48
12 Sandborgh-Holmdahl, G. Rörelse i klassrum och lekrum s. 7
13 Sandborgh-Holmdahl, G. Rörelse i klassrum och lekrum s. 8
14 Parlenvi, P. Lär med kroppen det fastnar i huvudet s. 57
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aktivt får pröva, känna och forska, dels olika motoriska övningar och dels hur omvärlden ter
sig i olika situationer.

Leken väcker ofta lusten till nya handlingar, mer fantasi och nya färdigheter. Vad lärare kan
tänka på i undervisningen är att stimulera eleverna genom olika former av inlärning, som lek
och rörelse, och lägga undervisningen på elevernas mognadsnivå. Undervisningen bör riktas
så att den följer barnens utveckling och behov. Leken utgör en stor del av barnens värld och
eftersom den har så många fördelar, är den ett mycket bra grepp för inlärning. Leken bidrar
till motorisk träning, utveckling av sinnen, språklig stimulans och framförallt ett roligt inslag i
undervisningen. Leken som motorisk träning kan förebygga allmänna inlärningssvårigheter
och det gäller framförallt att skapa en allsidig undervisning för att nå bästa resultat vid
inlärning.15

I skolundervisningen kan läraren utnyttja leken som motorisk träning för de barn som har
svagheter i den motoriska utvecklingen. Dessa barn behöver daglig träning på lagom anpassad
nivå. Barnen behöver utveckla de grundläggande motoriska rörelserna som att åla, krypa,
hänga, rulla o.s.v. Dessa övningar övas bäst på raster och idrottstimmar, men det finns även
stora möjligheter inne i klassrummet till träning.16

Egentligen ska vi inte rikta in oss endast på de barn som har motoriska problem, utan det är
viktigt att alla barn får träna hela kroppen för att utvecklas. Idag är många lekar uppdelade i
pojk- och flicklekar. Det bästa vore om alla barn lekte alla sorters lekar för att få den bästa
rörelsestimulansen. Pojkar behöver träna fingerlekar och flickor behöver hänga och klättra i
träd, allt för att få en allsidig rörelseträning.17

Vuxna och lärare bör skaffa sig kunskaper om barns motoriska utveckling och förstå
betydelsen av lek och rörelse för att på bästa sätt stimulera barn i deras inlärning. Det finns
många sätt att stimulera barn. Några viktiga punkter för god inlärning är att ge barnen
uppmuntran, ställa krav som går att uppfylla, ge dem uppmärksamhet och slutligen en mycket
viktig punkt, att se till att barn utvecklas för att kunna delta i kamraternas lekar för att bli
accepterade.18

Det går inte att hävda att rörelseträning lär barn att läsa och skriva, men träningen har ändå
betydelse för inlärning. Brister i den motoriska rörelseförmågan skapar problem vid
inlärningen p.g.a. att motoriken styr så många moment inom skolverksamheten. Medveten
rörelseträning skapar goda förutsättningar för att eleverna lättare ska lära sig. Denna träning
bör ha börjat redan i förskoleåldern, om man upptäckt motoriska svårigheter, för att barnet
senare i skolan ska kunna ta del av undervisningen. Rörelseträning behöver inte bara handla
om motorisk träning, utan kan också vara ett hjälpmedel för bättre förståelse för begrepp. Det
kan också vara en rörelseträning för att skapa ett "rörligt klassrum", d.v.s. att varva
undervisningen med rörelse för att slippa ett stillasittande klassrum. Om barn aktivt får ta del i
inlärningen skapar det en så kallad inifrånförståelse d.v.s. barnet har själv upplevt hur
verkligheten är genom att använda sina sinnen och utforska den genom att forma, föreställa
sig, känna och testa.

                                                
15 Parlenvi, P. Lär med kroppen det fastnar i huvudet s. 60f
16 Sandborgh-Holmdahl, G. Rörelse i klassrum och lekrum s. 8f
17 Parlenvi, P. Lär med kroppen det fastnar i huvudet s. 63
18 Sandborgh-Holmdahl, G. Rörelse i klassrum och lekrum s. 14
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Att genom rörelse skapa en inlärningssituation är ett arbete där hela kroppen är inblandad och
genom rörelse minns vi lättare det vi lärt oss eftersom vi kan förknippa kunskapen med något
annat. Ord blir endast begrepp om dem inte kombineras med verkligheten. Konkret forskande
av verkligheten ger den bästa inlärningssituationen, dock får ej glömmas att även språklig
stimulans krävs i sammanhanget.

2.1.3 Resultat av medveten rörelseträning

Som tidigare nämnts påverkar rörelseträning förutsättningarna till bättre inlärning hos barn.
Följande faktorer, vilka ligger till grund för en god inlärning, påverkas positivt av
rörelseträning.

• Motion
• Balanssäkerhet
• Kroppsmedvetenhet
• Grov- och finmotorik
• Perception
• Motivation
• Självförtroende

Dessa punkter ger förutsättningar för att klara av skolsituationen och inlärningen och det är
genom medveten rörelseträning vi kan skapa dessa förutsättningar. Rörelseträningen ökar
också syretillförseln till hjärnan så att tankeverksamheten går lättare och gör eleverna mer
vakna och koncentrerade. 19

Motion är för alla den självklara delen av vad rörelseträning ger. Motion utövas inte i
klassrummet, utan i gymnastiksalen och på raster. Att få en allsidig motion kan däremot
påverka inlärningssituationen på så sätt att kroppen mår fysiskt bra och att eleven orkar med
inlärningssituationen.

Att man som elev ska klara av att sitta stilla på stolen har att göra med god balanssäkerhet.
Om barnet inte har fått röra på sig tillräcklig får det problem med att sitta stilla. Många elever
skruvar på sig, byter ofta sittställning och har inte funnit den balans som krävs för att sitta
stilla och lyssna. Genom att barnet får röra sig kan de lättare få lugnet att koppla av och bara
lyssna.

I och med användningen av rörelseträning i klassrummet blir det lättare att tala om och
diskutera kroppens funktioner, såsom kroppsdelarna, men också kroppens förhållande till
andra ting. Det kan handla om hur kroppen reagerar i olika situationer och hur vi uppfattar
ting i jämförelse med vår kropp. Kan eleverna inte detta uppstår det problem i
undervisningen, eftersom dessa personer har svårt att skilja mellan höger och vänster, b och d,
12 och 21 osv. 20 Barn lär sig med kroppen i samspel med omvärlden, de rör sig i den, känner,
luktar, hör och ser. För att barnet ska kunna sätta föremål i relation till varandra gäller det att
barnet förstår rumsliga begrepp i förhållande till sig själva. Det är begrepp som, i, på, över,
under, bredvid, intill, genom, omkring o.s.v. som här har betydelse.

                                                
19 Gustafsson, B. Full fart i livet - en väg till kunskap s. 117f
20 Gustafsson, B. Full fart i livet - en väg till kunskap s. 120
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De motoriska rörelserna, grovmotoriska och finmotoriska har som tidigare nämnts stor
betydelse för inlärning. Genom att dagligen träna dessa motoriska delar blir förutsättningarna
för att eleverna ska få en god inlärning större. Den grovmotoriska utvecklingen är inte klar när
barnen börjar skolan och därför är det viktigt att låta de yngre eleverna utgå från grovmotorisk
rörelseträning såsom att bl.a. hoppa, springa, åla och stödja.

Finmotoriken behövs i skolsituationen. Handens och fingrarnas rörlighet ligger till grund för
pennfattning och skrivförmåga. Inom begreppet finmotorik ingår även ögonens fixerings-
förmåga, fotens och ansiktets muskelrörelser. Ögonrörelserna har stor betydelse för att
läsförmågan ska utvecklas. Rörelserna måste automatiseras för att barnet bl.a. ska klara av att
synintryck följer på varandra och att båda ögonen ska följa med i läsriktningen. 21 I skolan
behöver vi t.ex. kunna teckna, klippa, sjunga, viska, mima, tala, äta och bolla. Eftersom
finmotorikens övningar inte tar någon plats är det lätt att öva dessa i klassrummet.

Många lärare tänker inte på att rörelseträning kan vara ett bra hjälpmedel vid läs- och
skrivsvårigheter. Svårigheterna beror ofta på att många motoriska rörelser inte är
automatiserade. Om hjärnan och kroppen ska kunna samarbeta gäller det att många
rörelsemönster är automatiserade. I en skolsituation måste höger hjärnhalva kunna styra
rörelser samtidigt som den ska kunna samarbeta med vänster hjärnhalva för att kunna tänka,
tala och lyssna. Detta är viktigt eftersom barnet kommer att behöva kunna agera samtidigt
som det t.ex. talar eller lyssnar.22

Genom rörelseträning kan vi träna vår perceptionsförmåga, d.v.s. våra sinnesintryck av
omvärlden. Eftersom vi inte föds med god perception är det viktigt att vi tränar upp den. Vi
utvecklar perceptionen genom lekar och daglig aktivitet. Vi talar om fyra typer av perception
som har mer eller mindre betydelse för inlärningen, men som tillsammans utgör en viktig roll
för förutsättningarna att lära sig.

• Visuell perception, d.v.s. synintryck. Den visuella förmågan har stor betydelse för läs- och
skrivförmågan eftersom vi ska kunna urskilja figurer, uppfatta former och färger.

• Auditiv perception, d.v.s. hörselintryck är även den tillsammans med den visuella
förmågan viktig för läs- och skrivinlärningen.

• Taktil perception, d.v.s. känselintryck.
• Kinestetisk perception, d.v.s. muskelintryck, anger kroppens läge och rörelser.

Barn har en inbyggd önskan av att vilja lära sig nya saker och att utvecklas. Elever hamnar
ibland i den situationen att de inte orkar mer och motivationen till att lära sig är låg. Detta kan
bero på att de om och om igen möter misslyckanden. Genom rörelseträning kan motivationen
åter höjas på så sätt att man väver in ett lekmoment i inlärningssituationen. Barn tycker att det
är roligt att leka och ser inte situationen av inlärning så tydligt. En boll kan göra stor nytta i
klassrummet för att motivera elever i t.ex. matematik. Vi kan bolla multiplikationstabellen
istället för att rabbla den eller öva den i skrivboken. Bollen blir då en attraktion och
multiplikationstabellen blir en del i leken. 23 Det är inte bara motivationen som höjs i samband
med lekmoment utan även koncentrationsförmågan och uppmärksamheten. Barn koncentrerar
sig lättare om det är något de tycker är roligt och har de en gång lärt sig att koncentrera sig
kan de ta med sig denna förmåga till bänken. 24

                                                
21 Parlenvi, P. Lär med kroppen det fastnar i huvudet s. 56
22 Parlenvi, P. Lär med kroppen det fastnar i huvudet s. 57
23 Sandborgh-Homdahl, G. Rörelse i klassrum och lekrum s. 20
24 Sandborgh-Holmdahl, G. Rörelse i klassrum och lekrum s. 18
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När motivationen är låg efter en rad misslyckanden blir självförtroendet lidande. Eftersom
kroppen i det vardagliga rörelsemönstret är den avslöjande faktorn som tydligt utmärker
rörelsesvårigheter, så är det härifrån vi måste börja jobba. I leken kan ibland barn bli utstötta
eftersom de inte klarar av att vara med. Det vuxna kan göra är att förbereda barnen för lekarna
och träna innan så att barnet känner sig säker med de andra kamraterna. Om eleven är ängslig
och rädd missgynnas inlärningen eftersom eleven inte tror på sin egen förmåga att lyckas.
Eleven behöver positiv förstärkning och en chans att få uppmärksamhet i de situationer som
den känner sig behärska. När ett barn känner sig trygg i sin egen kropp, fungerar ofta
inlärningssituationen bra. Viktigt att tänka på i detta sammanhang är att aldrig tvinga en elev
eller ett barn att utföra en färdighet som de inte behärskar eller är moget för eftersom att
risken är stor att misslyckas.25

2.1.4 Det kinestetiska sinnet

I kroppen finns det receptorer som känner av kroppens rörelser, kroppsdelars position och
spänningsgrad och det är detta vi kallar det kinestetiska sinnet. Musklerna har själva ett slags
minne som väcks till liv då en viss rörelse utförs eller vid beröring av något föremål eller
person. 26 Hade inte detta minne funnits så hade det inte funnits en möjlighet till motorisk
inlärning, eftersom rörelseminnet innefattar balans och kroppshållning.27 Vissa rörelser
använder vi så ofta att vi inte tänker på hur vi utför dem, de har blivit halvautomatiska, vilket
innebär att vi är omedvetna om dem, men det kinestetiska sinnet styr dem.

Vissa människor har lättare än andra att röra sig och ha kontroll på sin kropps rörelser. Dessa
människor kan stimulera sin inlärning genom rörelse för att lättare komma ihåg saker. I
skolsituationen har det kinestetiska sinnet svårt att få plats, eftersom undervisningen till
största del är stillasittande.

Ett starkt kinestetiskt sinne hos en inlärare kan också benämnas som en kinestetisk intelligens.
Denna tillhör en av de sju intelligenserna (lingvistisk intelligens, logisk-matematisk
intelligens, visuell-spatial intelligens, musikalisk intelligens, interpersonell intelligens,
intrapersonell intelligens) som Howard Gardner presenterar i sin bok De sju intelligenserna.
Det som kännetecknar personer med kinestetisk intelligens är att de har en skicklighet att
använda hela kroppen när de vill visa tankar och känslor. En person med kinestetisk
intelligens har ett sinne för timing och kropp och själ samverkar. Kinestetisk stimulering kan
ge ökad känsla för hur rörelserna styr uppkomsten av känslor. Dessutom är det ett hjälpmedel
för att lära känna sina egna kroppsrörelser.28  Personer med en stark kinestetisk intelligens
finner vi bland annat i yrken som hantverkare, kirurger, dansare, skådespelare och idrottsmän.
Gemensamt har dessa yrkesgrupper förmågan att använda sina utvecklade fysiska färdigheter,
var och en på sitt sätt, men till fulländning.

Barn som har en utvecklad kinestetisk intelligens känns igen på att de tänker genom
sinnesförnimmelser och på skolgården syns de då de gärna aktiverar sig genom att springa
och hoppa, gestikulera och ofta vidröra andra personer. Dessa elever behöver utrymme för sin
intelligens i klassrummet, vilket de kan få genom rollspel, drama, upplevelser för känselsinnet
                                                
25 Parlenvi, P. Lär med kroppen det fastnar i huvudet s. 10
26 Bader-Johansson, C. Grundmotorik s. 103
27 Hause, G. Kropp och sinnen s. 43
28 Klinta, C. Självtillit, kommunikation, rörelseglädje s. 27
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och att få arbeta praktiskt med material vid inlärningen. 29 För att ytterligare stimulera dessa
elever kan läraren låta eleverna få uppgifter som utgår ifrån elevernas möjligheter såsom att
bygga ett ämne, iscensätta ett arbetsområde eller att dansa en examinationsuppgift.30

Genom att använda sig av elevers kinestetiska kunskaper kan olika begrepp tränas in. Genom
charader, härmövningar och pantomimer kan eleverna ta till sig vardagliga begrepp såsom
bl.a. adjektivuttryck och lägesord. Begrepp som kan övas är bland annat:

Riktningar:  framåt, bakåt, till sidan, framför, bakom, uppåt, nedåt.
Avstånd:  nära, långt ifrån, lågt, högt.
Tid: först…sedan
Hastigheter: fort, långsamt
Form: rak, rund, krokig, böjd31

Kroppen är också ett bra redskap då eleverna tänker. Kroppen underlättar till exempel
matematiken, då fingrarna kan användas vid räkning. 32

2.2 Språk

Språket är människans kommunikationsmedel. Vi får från början ett modersmål som
successivt lärs in allteftersom vi utvecklas.

I hjärnan finns olika delar som är specialiserade på olika områden. Mitt emellan centra för syn
och hörsel finns ett centra för orduppfattning, bakre språkcentrum. En del av detta
språkcentrum används då vi ska komma ihåg ord som vi läst. Skulle denna del av hjärnan
skadas kan det leda till att vi har svårt att förstå och känna igen ord. I talcentrum, som även
kallas främre språkcentrum, sker en kontroll på mun och stämband vid uttryck av ord. Denna
del kontrollerar också högerhandens rörelser vid skrivning. För att förstå innebörden av ord
och även ordens ordning i meningar används ett centra i pannloben. 33

2.2.1 Språkinlärning

Språkforskaren Krashen införde en teori om språkinlärning, the monitor theory (monitorn).
Där skiljer han mellan två olika inlärningsprocesser; inlärande av grammatiska regler
(learning) och uppbyggande av den mentala grammatiken, tillägnande (acquisition).34

Learning handlar om en formad undervisningssituation, där en lärare eller en grammatikbok
står för förmedlandet av språkliga strukturer. Acquisition står för en språklig inlärningsform,
där inlärningen sker utan undervisare.35 Vid en inlärningssituation behöver elever möta ett
språk som ligger ovanför deras kunskapsnivå. Detta för att eleven ska tillägna sig
undervisningen på bästa sätt. Möter eleverna ett för enkelt eller för svårt språk så leder det till
att tillägnandet inte fungerar på bästa sätt. Krashen hävdar att:
                                                
29 Armstrong, T. Barns olika intelligenser s. 36
30 Armstrong, T. Barns olika intelligenser s. 56
31 Sandborgh-Holmdahl, G. Inlärning genom rörelse s. 48
32 Armstrong, T. Barns olika intelligenser s. 80
33 Ingvar, D. H. Hjärnan, bokstaven, ordet s. 16ff.
34 Linnarud, M. Språkforskning för språklärare s. 50
35 Viberg, Å. Vägen till ett nytt språk s. 113
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”… den viktigaste förutsättningen för språkinlärningen  är att eleven får
möta ett rikt och varierat språk på lagom nivå. Inflödet (det språk som
inläraren möter såväl i som utanför klassrummet) måste ligga ett steg över
elevens språkförmåga.”36

Monitorn fungerar som en övervakare för vad vi säger och kan kopplas på i förväg då den kan
formulera korrekta yttringar och sedan har monitorn möjlighet att korrigera felaktigheter i
yttringarna. För att monitorn ska kunna fungera hos människorna menar Krashen att följande
villkor måste uppfyllas:

• Vi måste kunna den grammatiska regeln.
• Vi måste ha gott om tid.
• Vi måste vara fokuserade på formen.

Krashen menar att det finns olika typer av språkinlärare, så som överanvändare,
underanvändare och optimala användare av monitorn:

• Överanvändare kopplar på monitorn för mycket och är fixerade vid korrekthet till men
för kommunikationen.

• Underanvändare kopplar på monitorn för litet och verkar inte kunna använda inlärda
regler i fri produktion av tal och skrift.

• Optimala användare har hjälp av inlärda regler i spontan kommunikation.37

2.2.2 Inlärningsstrategier

För att lära sig ett nytt språk på effektivaste och snabbaste sätt används strategier. Strategier
kan vara av olika slag. En del lär sig genom att höra och andra genom att läsa. Som lärare är
det bra att kunna hjälpa eleven att förstå hur han eller hon bäst kan lära sig. En inlärare som
har insikt i hur dennes inlärningsstrategier ser ut, kommer bäst att tillägna sig kunskaper. Vid
inlärningssituationer kan följande punkter vara något att tänka på.

• En del människor lär sig ett främmande språk bättre än andra. Dessa har olika sätt att
lära sig. En del skriver ord ett par gånger och kan dem. En del lär sig ingenting genom
att skriva, men kommer ihåg ord om de hört dem ett par gånger.

• Att lära sig ett språk är både en medveten och omedveten process. Om man höjer
inlärarens medvetande om hur vissa aktiviteter hjälper processen kan inläraren
koncentrera sig på det som ger mest.

• Lyckade strategier kan användas av mindre lyckade inlärare med gott resultat.
• Lärare kan uppmuntra inlärarna att använda strategier.
• Utrustad med kunskap om strategier är inläraren själv den bästa experten på hur

inlärningen ska ske.38

                                                
36 Bergman, P. Två flugor i en smäll s. 4
37 Linnarud, M. Språkforskning för språklärare s. 50
38 Linnarud, M. Språkforskning för språklärare s. 93
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2.2.3 Andraspråksinlärning

Andraspråksinlärning är de språk som lärs in utöver modersmålet. Personen har lärt sig största
delen av sitt modersmål innan denne lär sig ett andraspråk. Vid andraspråksinlärning får vi
skilja mellan två olika former av inlärning, dels en informellinlärning som betyder att
språkinlärningen sker helt på egen hand, och dels en formellinlärning där inlärningen är styrd
till undervisning. Den informella inlärningen kräver att den utövas i den miljö där målspråket
talas, alltså i kontakten med människor. Den formella inlärningen sker med hjälp av
undervisning och kan utföras både i målspråksmiljön och i andra länder t.ex. på ett universitet.
Lättare för inlärningen blir det om den formella undervisningen sker i målspråksmiljön
eftersom språket kan övas utanför klassrummet i kontakten med målspråkstalare.39

Det finns olika faktorer som påverkar en invandrares språkinlärning och man kan säga att
inlärningen är beroende av psykiska och fysiska förutsättningar. En första faktor, som har stor
betydelse för inlärningen är motivation. Med motivation menas att vilja lära sig något och
med hur stor ansträngning man försöker att lära sig. Det går att skilja på två olika sorters
motivation, den instrumentella och den integrativa. Med instrumentell motivation menas att
personen vill lära sig språket eftersom denne t.ex. vill få ett arbete eller kunna nå högre mål i
samhället. Med integrativ motivation menas att en person lär sig språket eftersom denne vill
kunna kommunicera med målspråkstalarna och för att bli en ny medborgare. Forskare hävdar
att det är den integrativa motivationen som ger bästa resultat för språkinlärning. Det finns
dock inte några direkta bevis på detta och resultatet på inlärningen måste ses på vilken social
miljö inlärningen sker i.40

Tillsamman med motivation kommer attityd. Med attityd kan nämnas två skilda typer. För det
första kan det finnas en attityd mot det nya landet och det nya språket, positiv eller negativ
attityd som skapats från t.ex. föräldrar och genom kontakten med det nya landet. För det andra
kan det finnas en attityd gentemot den egna gruppen, vad inläraren känner för sina
landskamrater och sitt modersmål, det är en fråga om status här. Om den gamla och nya
gruppen är jämlika i fråga om kultur och ekonomi går inlärningen bäst.41 Den sociala miljön
spelar roll på attityder, om inläraren trivs och får god respons leder det till positiv attityd.
Attityd och motivation hänger nära samman eftersom de påverkar varandra i positiv eller
negativ riktning. Är attityden negativ så infinner sig inte motivationen att vilja lära, och om
motivationen inte finns så leder det till att attityden för språket försämras.

När det är frågan om inlärning diskuteras det om åldern har någon betydelse. Forskare menar
att det ska finnas en kritisk period för inlärning och denna skulle upphöra vid puberteten.
Dessa inlärare kommer inte att nå lika högt språkresultat som de som har börjat med
språkinlärningen tidigare. Det finns dock inga fysiologiska bevis på detta, men studier visar
märkbara skillnader. Orsaken till detta kan bero på att vuxna invandrare har svårare att få
kontakt med svensktalande, motivationen saknas ofta och det finns skillnader i utbildning.42

Krashen har studerat ålderns betydelse och kommit fram till att vuxna andraspråksinlärare till
en början lär sig snabbare än barn, men att barn når en högre slutnivå i språkinlärningen.
Detta kan bero på att vuxna redan i sitt modersmål behärskar syntax och morfologi och därför
lättare kan förstå det nya språkets uppbyggnad med hjälp av tidigare kunskaper.43 Det kan

                                                
39 Viberg, Å. Vägen till ett nytt språk s. 11
40 Viberg, Å. Vägen till ett nytt språk s. 102
41 Viberg, Å. Vägen till ett nytt språk s. 102
42 Cerú, E. Lärarbok 2 s. 22
43 Viberg, Å. Vägen till ett nytt språk s. 94
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också vara tvärtom, att de vuxna får mer problem med språket då de förväntas att lära sig
grammatiska regler samtidigt som de ska lära sig att tala. Det har också i vissa fall visat sig att
vuxna tidigt stannar av i språkutvecklingen och kvarstår där. Barn har oftast en lättare uppgift
i språkinlärningen, eftersom de till en början endast lär sig att kommunicera på lägre nivå och
språket anpassas på ett annat sätt till barn, med enklare ord och meningar.44

Ytterligare en faktor som kan påverka språkinlärningen är vistelsetiden i landet. Studier visar
dock att framförallt de två första åren har betydelse för språkinlärningen, men att nyanlända
ofta kan lära sig det nya språket snabbare än de som varit här i tio år. Detta kan bero på att de
som varit i landet oftast är äldre, har bristande motivation och kanske har fått en sämre
utbildning. Dessutom kan de se vistelsen i det nya landet endast som temporär.45

Sociala faktorer som spelar in är kontakter och trygghet. Med kontakter menas
målspråkstalande vänner utanför skola och arbete. Hur resultaten blir beror på hur intensiv
kontakten med andra språk är. Miljön har betydelse för skapandet av kontakter, liksom åldern
för att nå olika miljösituationer där kontakt kan skapas, t.ex. skola, arbete, föreningsliv och
vänner.46 Barn tar lättare kontakt än vuxna. Omgivningen, där språkinläraren rör sig kanske
inte alltid erbjuder kontakten med målspråkstalare utan det kanske är fråga om en
flyktingförläggning där grupper inom samma modersmål samlas. Det blir då svårt att få en
"gratis" språkträning, som att t.ex. höra svenska och själv få pröva språket, om man aldrig
kommer i kontakt med målspråket.47 Att vara trygg innebär att inlärningen kan fungera lättare.
Är man flykting från ett krigsdrabbat land är det svårare att vara trygg än den som flyttat till
landet frivilligt, koncentrationen på att lära kan vara bristande. Den som flytt från sitt land
kanske tänker på att resa tillbaka när det råder lugn i landet och ser inte till att ordna en trygg
plats i det nya samhället. Det som också kan rubba tryggheten är oron för att klara sig
ekonomiskt, att inte få ett arbete. Inläraren kan känna sig osäker i sitt nya språk och är rädd
för att låta löjlig, detta kallas språkchock och inläraren är osäker på om han/hon säger rätt.
Resultatet blir tystnad.48

Ännu en faktor som försvårar eller förenklar språkinlärningen är, vilket modersmål inläraren
har. Ju längre bort modersmålet ligger målspråket desto svårare blir inlärningen. Detta handlar
om alfabet, grammatik och ordkunskap. Om kulturerna liknar varandra är det också lättare att
lära sig nya saker, de har stött på saker tidigare och kan lättare sätta in dem i ett
sammanhang. 49 Det blir lättare att ta till sig ett nytt språk om man har ord som används för
samma begrepp i de bägge språken. Ett citat beskriver inlärarens känsla för det nya språket.

"Orden på det nya språket smakar inte lika gott som modersmålets ord. Det
finns inga välbekanta dofter omkring dem. Ingredienserna är främmande. De
nya orden känns torra och kalla ."50

Undervisningssituationen har betydelse för inlärningen, som tidigare nämnts når en formell
inlärning snabbare resultat om den sker i målspråksmiljön. Det finns olika metoder för
språkinlärning vilka är bättre eller sämre och det är också en fråga om vad som är bäst för
eleven.

                                                
44 Cerú, E. Lärarbok 2 s. 74
45 Viberg, Å. Vägen till ett nytt språk s. 87
46 Cerú, E. Lärarbok 2 s. 14
47 Cerú, E. Lärarbok 2 s. 14
48 Viberg, Å. Vägen till ett nytt språk s. 101
49 Cerú, E. Lärarbok 2 s. 166
50 Cerú, E. Lärarbok 2 s. 124
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2.3 Språk och rörelse

”- Musiken är så viktig för att hela kroppen ska komma loss. Vi leker fram
språket. Barnen lär sig tala bättre genom musik, sånger och rörelse än i det
"pratade" språket. På sätt och vis "lurar" man kroppen att börja använda
svenska språket, förklarar Eva Sjögren.”

”Göta Sandin ansvarar för språkutveckling i Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning. Hon säger att modern forskning visar att barn använder
alla sina sinnen i lärandet.

- Kreativa ämnen - musik, dans, bild - har en stor betydelse för barnens
språkliga utveckling och lärande.”51

2.3.1 Bakgrunden till TPR-metoden

James J Asher är grundaren av undervisningsmetoden TPR (Total Physical Response), en
undervisningsform för andraspråksinlärning. Metoden utvecklades efter 30 år av forskning
och resultatet har visat att elever i tusentals klassrum har lyckats att lära sig främmande språk
genom TPR-metoden. Asher är professor i psykologi. Han har skrivit mer än 100 artiklar och
fyra böcker bland annat ”Learning Another Language Through Actions” som behandlar TPR-
metoden. Asher har mottagit många pris för sin undervisning, att framhålla är att han fått den
främsta akademiska utmärkelsen "Outstanding Professor" från San José State University. Han
har demonstrerat sin metod i mer än 500 grundskolor, högstadier, gymnasium och
universitet.52

Asher utbildade sig till psykolog vid universitetet i Houston 1957 och sedan, när han började
som professor vid San José State University i Kalifornien, ägnade han sig åt forskning om
språkinlärning. Asher hade ett personligt intresse i detta eftersom han själv inte hade lyckats
med sina språkstudier p.g.a. olika psykologiska stressfaktorer. Hans begåvning var tillräcklig
för de andra skolämnena, men språkinlärning passade inte honom. Asher hade i början av sin
forskning föreställningen om att språk var tal och tal var språk, men i praktiken fungerade det
inte så enkelt.

I en situation av ”idétorka” bad Asher sin japanske forskarassistent att med ett ord på japanska
förmå Asher att resa sig från sin fåtölj. Assistenten bestämde sig för att använda en kort
militärisk befallning och samtidigt själv visa vad han sa och i och med detta var egentligen
metoden född. Därefter arbetade de vidare med flera sådana yttranden. Asher drog slutsatsen
att om båda hjärnhalvorna kompletterar varandra vid språkinlärning så skulle det fungera.
Asher jämförde detta med ett barns förstaspråksinlärning.

Asher fick i uppdrag att utbilda Los Angeles poliskår i spanska. Han insåg att detta inte skulle
fungera eftersom han hade väldigt kort tid på sig. Han beslöt sig ändå att försöka och använde

                                                
51 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&a=30528
52 www.tpr-world.com/tpr-originator.html (fri översättning)
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då TPR-metoden. Resultatet visade att Asher på väldigt kort tid hade fått poliserna att kunna
uttrycka fraser och vissa kommandon. 53

TPR-metoden grundar sig, som tidigare sagts, på hur ett barn lär sig sitt förstaspråk. Efter
studier av hur föräldrar talar med sina barn under spädbarnsåldern har Asher försökt att
utveckla en metod som bygger på liknade tillvägagångssätt. Samtalet mellan förälder och barn
kallar Asher "a language-body conversation". Barnet svarar föräldrarna genom att titta, le,
skratta, gå, greppa, peka, hålla, springa osv. Detta kallas för physical response, därav namnet
TPR. Denna konversation startar långt innan barnet kan prata. Barnet suger in språket, hör
ljud och språkliga mönster. Barnet har inpräntats en lingvistisk karta över hur språket
fungerar, d.v.s. barnet har genom att ha lyssnat på språket fått höra grammatiska regler och
lärt sig hur språkljud är uppbyggda och därigenom bildat en uppfattning om hur språket
fungerar. När språket sedan är inkodat kommer talet senare spontant. Till en början kommer
inte barnets tal att vara perfekt, men gradvis förbättras det och närmar sig den vuxnes tal.
Barnet uppmanas ofta av vuxna att utföra saker t.ex. att peka på lampan, hämta skorna osv. 54

I början talar inte barnet, utan lyssnar endast till den vuxnes tal. De vuxna förväntar sig inte
att barnet ska svara muntligt, utan önskar endast ett handlande svar. Genom att barnet under
en lång period får lyssna till de vuxnas tal så lär det sig ordens innebörd och även hur orden
uttalas. Barnet har fått god tid på sig och inga krav har ställts på korrekthet.

TPR-metoden har vidareutvecklats i Sverige av språkpedagogen Marie-Louise Nyberg. Hon
utgick från metoden som utvecklades i USA av Asher. Hans metod började med att vara en
undervisningsform för vuxna som lärde sig främmande språk. TPR kan fritt översättas till Att
svara med kroppen. Det är just det eleverna gör i undervisningen. Eleverna lyssnar
uppmärksamt på lärarens uppmaningar och istället för att muntligt svara utför de istället en
handling. TPR-metoden låter eleverna se, höra, avkoda, handla och senare också bruka
språket både muntligt och skriftligt. Från första undervisningstillfället är eleverna aktiva och
krav ställs på läraren att denne bör känna till elevgruppens behov och nivå.55

Det finns tre karaktäristiska drag för TPR-metoden och dessa är:

• Ögonblicklig förståelse av målspråket oavsett akademisk fallenhet.
• Bibehållande av kunskaper.
• Inlärning utan stress.

TPR-metoden kan inte ensam utgöra alla delar i språkinlärningen, men metoden är en bra
grund att utgå ifrån.

2.3.2 TPR-metoden i praktiken

                                                
53 Muntliga uppgifter från Christina Zackrisson
54 www.tpr-world.com/tpr-what.html
55 www.dpb.dlh.dk/infodok/sprogforum/spr_nr14.html
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TPR-metoden går i första hand ut på att eleverna tränar sin hörförståelse och de får lyssna till
uppmaningar som de sedan ska utföra. TPR-metoden går dock inte ut på att eleverna ska
upprepa muntligt vad läraren säger utan eleverna ska endast genom rörelse visa att de har
förstått vad läraren bett dem att göra. Läraren säger kanske Stå upp, först visar han hur
övningen går till och därefter uppmanar han eleverna att göra detsamma.

Läraren ställer aldrig några krav på att eleven ska producera eget tal. Detta underlättar
elevernas koncentration på att försöka förstå vad läraren säger. Efter ett antal lektioner känner
vissa elever sig mogna att själva uppmana klasskamrater och lärare att utföra olika handlingar.
Till en början behöver inte eleverna själva komma på uppmaningarna, utan de får en lapp, där
en uppmaning är nedskriven. Eleverna läser uppmaningen tyst för sig själva och när de känner
sig säkra på uttal och betydelse läser de upp vad som står. Uppmaningarna är kända för
eleverna, det är sådana som de tidigare hört muntligt. Övningen ska förbereda eleverna att
senare själva skriva ned uppmaningar till sina kamrater, men innan eleverna får uppmana sina
klasskamrater rättar läraren elevens skriftliga uppmaning. Eleverna är mogna att agera lärare
efter cirka 15 lektioner, men det är viktigt att veta att alla inte är det. Var och en av eleverna
får ta den tid de behöver.56

Eleverna övar inte talet enbart genom att agera lärare och uppmana de andra att utföra
handlingar, utan talet övas också genom att eleverna svarar på frågor. Till en början är det
mycket enkla konkreta frågor som att svara på vad man heter eller var man bor. Längre fram i
undervisningen blir frågor och svar mer komplicerade, men aldrig så svåra att det leder till att
eleverna får stora svårigheter i talproduktionen och i förståelsen. Det är inte enbart
hörförmågan som tränas utan eleverna får också träning i tal, skrift och läsning. Till en början
får eleverna enkla uppmaningar som: Gå till dörren! Sitt ner! Därefter övergår läraren till att
ge svårare uppmaningar som Gå till den högra hyllan och ta ner den största boken på andra
hyllplanet! När läraren uppmanar eleverna att gå till något speciellt föremål bör han/hon vara
uppmärksam på var eleverna redan befinner sig. Det blir en liten miss om eleverna redan står
vid föremålet. 57

TPR-metoden är en bra utgångspunkt vid språkinlärning. Eleverna får en förförståelse och kan
senare lättare ta till sig informationen i texter och i muntliga övningar. Eleverna får under den
första fasen av undervisningen endast lyssna till talat språk. Detta, att lyssna, kommer att
fortsätta under hela undervisningstiden, trots att eleverna redan lärt sig att tala, läsa och
skriva. Eleverna lär sig alltså att tala genom att lyssna och uppmanas heller inte att tala förrän
de själva känner att de är mogna för det. Eleverna får tala när de vill, de hindras aldrig att tala
trots att de kanske inte riktigt behärskar språket till fullo.

2.3.3 TPR-metoden vid grammatikundervisning

Läraren kan också använda TPR-metoden vid grammatikgenomgångar. Till en början kan
läraren medvetet använda grammatiska övningar i undervisningen utan att eleverna själva är
medvetna om det. Eleverna kommer förmodligen till en början inte se de grammatiska
mönster som övas utan endast de övningar som läraren uppmanar dem att göra. Dessa
grammatiska moment kommer kanske långt senare i den medvetna grammatikundervisningen.
Läraren kan i sina uppmaningar blanda in till exempel olika tempusformer, använda bestämd

                                                
56 Niklasson, J. Lyssna handla lär s. 13
57 Niklasson, J. Lyssna handla lär s. 10
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eller obestämd form på substantiv eller komparera olika adjektiv, utan att de grammatiska
begreppen har förklarats. Till en början är det självklart att eleverna kommer att göra
grammatiska fel, men ju längre tiden går kommer de omedvetet att säga rätt.58

2.3.4 Lärarens roll

Läraren spelar en aktiv roll under lektionstillfällena, även eleverna engageras. Läraren bör
vara väl förberedd och eleverna måste vara uppmärksamma. Det är viktigt att läraren är
uppmärksam på hur arbetet fortskrider, om nivån är för låg eller om eleverna börjar tappa
motivationen. Eleverna lär sig ganska snabbt en uppmaning, upprepas den alltför många
gånger kommer elevernas handlande endast gå på rutin. Eleverna behöver nya uppmaningar
för att hålla motivationen uppe. Eleverna ska inte veta i förväg vilken uppmaning som
kommer att komma. Läraren kan överraska eleverna med annorlunda uppmaningar som
egentligen inte hör hemma i sammanhanget, vilket bidrar till en rolig inlärningssituation. Det
gäller att läraren har planerat lektionerna noggrant och  tänkt ut övningar i förväg. Ibland kan
inlärningen gå fortare än man tänkt sig och då är det bra att ha reservövningar i "bakfickan".

Under lektionens gång kan läraren kontrollera om eleverna har förstått och märka av hur
snabbt inlärningen går. Det syns tydligt om eleverna är osäkra på uppmaningarna och läraren
kan då fortsätta med övningen. När det är dags att gå vidare är det viktigt att läraren är tydlig i
sitt agerande. Rörelsen eller handlingen måste vara tydlig. Eftersom eleverna är så
koncentrerade på att härma läraren så kan minsta avvikning från rörelsemönstret missförstås.
Säger läraren Stå upp! och samtidigt rycker på axlarna uppfattar eleverna detta som ett led i
rörelsen som läraren uppmanat dem att utföra. Övningen ska alltså vara tydlig, men inte visas
alltför många gånger, eftersom eleverna lär sig snabbt.

TPR-metoden kan utföras i både mindre och större grupper. När läraren arbetar i en mindre
grupp kan alla elever agera samtidigt, i en större grupp är det en fördel att låta några elever i
taget agera, senare kan eleverna utföra uppmaningarna en och en. 59

TPR-metoden kan användas i undervisningen i alla åldrar. Undervisningen går att anpassa till
både yngre och äldre elever och dessutom kan metoden användas i klasser med elever med
skilda bakgrunder. Metoden är bra att använda vid nybörjargrupper eftersom eleverna snabbt
får ett rikt ordförråd. Det är inte bara i nybörjarundervisningen som metoden är användbar,
utan även på högre nivåer som introduktion eller vid förberedelser för ett tema eller en text.

2.3.5 Skolans roll

Skolan har en stor tillgång på materiel som lämpar sig för olika åldrar. I förskolan kan det
mesta användas i undervisningen, såsom leksaker och spel. I förskolan kan de dagliga
rutinerna komma att bli en del av undervisningen. Eleverna får ord och meningar för bland
annat toalettbesök, matsituationen och påklädning. I skolan finns stora möjligheter att både
variera undervisningen och tillföra nyttiga kunskaper. I skolan kan läraren använda sig av
olika platser och lokaler t.ex. slöjdsalen, gymnastiksalen och skolgården. Dessutom finns det
ofta materiel som tyger, färger, uppstoppade djur, kartor o.s.v. att använda sig av. Det gäller

                                                
58 Niklasson, J. Lyssna handla lär s. 15
59 Niklasson, J. Lyssna handla lär s. 19
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att läraren har fantasi att använda olika föremål för att få undervisningen intressant lärorik.
För de vuxna eleverna krävs det lite mer engagemang från lärarens sida. Undervisningen får
inte vara för barnslig, vuxna behöver också konkreta övningar och läraren får använda sin
kreativa sida för att hitta på relevanta övningar.60

2.3.6 Resultat av TPR

Med TPR-metoden når eleverna snabba resultat i tillägnandet av ett nytt språk. Det beror
bland annat på att:

• Undervisningsformen är avslappnad, eleverna har roligt och de får aktivt vara med i
undervisningen. Undervisningssituationen är trygg och stressfri.

•  Eleverna har möjlighet att påverka undervisningen och följden blir ofta att de känner
motivation till att lära.

Metoden har genom forskningsresultat utförda av Asher visat att den är effektiv både på lång
och kort sikt. Detta förklaras bero på att:

• Det ställs inte några krav på elevernas talproduktion.
• Eleverna får god tid på sig att först lyssna på språket och sedan mogna och själva våga

tala.

Forskning har också visat att minnesfunktionen förbättras om inlärning av kunskaper sker
tillsammans med ett aktivt handlande. Dessutom ser eleverna varandra utföra olika
uppmanade handlingar, de hör först uppmaningen och ser därefter handlingen. Det är nyttigt
för de elever som kanske inte riktigt förstår uppmaningen till en början, de behöver nu endast
följa sina klasskamraters handlande.61 Många elever tycker inte att TPR-metoden är en riktig
undervisningsform eftersom det ingår moment som kan uppfattas som mer avkopplande och
roligare än traditionell undervisning.

2.3.7 Kort sammanfattning av TPR-metoden

Följande sammanfattning är gjord av Christina Zackrissons, lärare vid Linköpings universitet,
egna anteckningar, vilka jag fått tagit del av.

1) Hörförståelse är A och O i inlärning av ett språk.
2) Metoden lämpar sig bra för elever i olika åldrar, från förskola till vuxenutbildning och

för analfabeter.
3) Metoden lämpar sig bäst på nybörjarnivå, men är även positiv på ett högre stadium

som förberedelse till en text, ett tema eller introduktion till ett ämnesområde.
4) Viktigt att det i klassrummet är en avspänd, stressfri och trygg atmosfär bland och

mellan eleverna och läraren.

                                                
60 Niklasson, J. Lyssna handla lär s. 12
61 Niklasson, J. Lyssna handla lär s. 77



21

5) Ingen heltäckande metod. 5-6 lektioner per vecka = någon eller några per dag. Resten
av dagen får ägnas åt traditionell undervisning eller allra helst går man in på de
tidigare muntliga övningarna i sin läs- och skrivundervisning.

6) Lektionerna är oerhört krävande för både läraren och eleven eftersom man är aktiv
med rörelser och dessutom krävs en hög uppmärksamhet från eleverna.

7) Konkreta referenser till undervisningen bör användas. Klara, tydliga och stora bilder
med färger. Fotografier och även gärna tidningsbilder. Illustrationer som är svåra att
tyda/tolka bör undvikas. Det måste finnas ett innehåll i en bild. Det är bra med bilder
vid abstrakta substantiv.

8) För läraren gäller det att vara noga i sina förberedelser eftersom det är omöjligt att
improvisera. Läraren måste också anpassa TPR efter gruppen därför att det inte finns
någon färdig TPR-plan att arbeta med. Det är elevernas framsteg som bestämmer
takten.

9) Rena rörelser, inga extra rörelser som kan förvirra förståelsen! Undervisa med hela
kroppen! Visa vad du säger! Vänd aldrig ryggen till eleverna, då förlorar man
kontrollen. Kom ihåg att det är du som lärare som styr.

10) Eleverna måste tillåtas att uttrycka sig felaktigt utan att bli rättade. Om man som lärare
envisas med att ideligen korrigera fel höjer man rädslan och oron hos eleverna, vilket
kan få negativ effekt på språkutvecklingen. Detta gäller både uttal, grammatik och
syntax.

11) Man lär sig aldrig ett språk genom att bara rabbla grammatiska strukturer. Det är heller
inte språkets syfte att kunna rabbla verbböjningar eller pronomen. Ren
grammatikundervisning kommer in sent i undervisningen. Verb kan man synliggöra
genom att använda färger; t.ex. blå färg för vanliga regelbundna verb och grön för
oregelbundna verb. Detta blir då en verbbild, och bilder kommer man ihåg! Är det
mycket invecklad grammatik delar man upp den i steg för steg, precis som man lär sig
en invecklad dans.

12) Repetition av fraser.
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3. METOD

3.1 Intervjun

Uppsatsen är till huvudsakligen grundad på empiriska data som samlats in genom intervjuer
samt litterära studier. Intervjumetoden är av kvalitativ karaktär med semistrukturerade frågor
och fyra lärare intervjuades.

Jag valde att göra intervjuer för att få en personlig kontakt med de intervjuade personerna
eftersom jag då också hade chansen att ställa följdfrågor. Intervjufrågorna (se bilaga 1)
arbetade jag fram efter det att jag arbetat fram min problemformulering. Jag skissade på
frågorna och tänkte efter vad jag egentligen ville ha ut av intervjuerna, vissa frågor behövde
följdfrågor.

3.2 Litteraturen

Litteraturen sökte jag på Linköpings universitetsbibliotek, Linköpings stadsbibliotek, på
Nyköpings stadsbibliotek, lån från handledare och sv2 lärare samt Internet. Sökorden för
litteraturen var: svenska som andraspråk, språkinlärning, andraspråksinlärning, kinestetiskt
sinne, kinestetisk intelligens, rörelse och språkforskning. Utbudet var ganska stort, så jag
valde litteratur som var på svenska och de som var något aktuella i tiden. Litteraturen bestod
av böcker, avhandlingar och relevant fakta från Internet.

3.3 Uppläggning och genomförande

Att få tag på personer att intervjua var ganska lätt eftersom jag under min utbildning fått
kontakt med flera lärare. Jag beskrev för dem vad jag tänkt fråga dem om och vad jag skulle
ha deras svar till. Dessutom frågade jag om jag kunde få spela in dem på band.

3.4 Bearbetning

Intervjun med lärare A spelades in på band och svaren skrev jag sedan ner och plockade ut det
som var mest relevant för min uppsats. Svaren från läraren på skola B sammanställde jag
också på liknande sätt som lärare A:s svar. Till lärare C skickade jag frågorna och hon sände
dem tillbaka via e-mail. Lärare D:s svar skrev jag ner för hand vid intervjun. Jag har sedan
gjort en jämförelse mellan lärarnas svar för att se likheter och olikheter. Jag valde att behandla
svaren separat för att läsaren lättare ska tillägna sig svaren och för att det ska bli tydligare att
jämföra svaren.

3.5 Beskrivning av de intervjuade lärarna

Lärare A - Mycket kunnig inom ämnet TPR och använder hela metoden i sin undervisning.   
Arbetar med vuxna invandrare på högskolenivå i en mellanstor stad.

Lärare B - Mycket kunnig inom ämnet TPR och använder hela metoden i sin undervisning.
Arbetar på högstadiet i en mellanstor stad.
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Lärare C - Har inte så stora kunskaper om TPR, men använder metoden delvis i sin
undervisning. Arbetar i förberedelseklass med elever mellan sju och nio år.

Lärare D - Har kunskaper om metoden, men använder den inte så mycket i undervisningen.
Arbetar i förberedelseklass på högstadiet.



24

4. RESULTAT

4.1 Intervju

Lärare A. Lärare A har utbildats 1992 i TPR genom en kurs ledd av upphovsmannen James
J Asher. På den tiden talades det mycket om alternativa metoder för andraspråksinlärning, och
av intresse gick hon kursen. Lärare A anser att metoden lämpar sig för alla åldrar och
framförallt för analfabeter.

Lärare A berättar att TPR-metoden bygger på stadierna i barns modersmålsinlärning, det
receptiva stadiet då barnet lyssnar och det expressiva då barnet börjar tala. Vid användningen
av TPR-metoden är det aldrig någon som avkräver att eleverna ska börja tala, talet kommer
när de känner sig mogna. Läraren ska aldrig rätta eleverna eftersom det kan stoppa dem att
våga tala.

Lärare A arbetar med utländska studenter på absoluta nybörjarstadiet. Den första veckan
avsätter hon ca 60 minuter per dag åt TPR, uppdelat på tre tillfällen. Undervisningsinnehållet
är enkla fraser som innehåller mycket grammatik, exempelvis Peka på Olas vänstra tå. Först
lyssnar eleverna på vad läraren säger, tittar på rörelsen och därefter upprepar de rörelsen.
Lärare A ger exemplet Stå upp! och betonar att det är viktigt att rörelserna är rena från början
och att man samtidigt uttalar det rörelsen visar. Under lektionstillfället är det inte många ord
som lärs in. Det ska aldrig vara mer än åtta ord per lektion och aldrig mindre än fyra. Varje
ord ska finnas i ett sammanhang och återkomma i olika kombinationer den första tiden. Orden
repeteras många gånger under lektionen och vid senare tillfällen. Lärare A berättar att
eleverna behöver ett språk mycket snabbt och hon märker att hennes stenhårda jobb verkligen
ger resultat. I korridorerna hör hon eleverna ge varandra uppmaningar som, Öppna dörren
Muhammed!

Lärare A säger att det inte enbart går att använda sig av TPR-metoden i undervisningen. Detta
pga. att både lärare och elever måste vara koncentrerade till fullo, och det leder till att de blir
mycket trötta. Lärare A anser att vissa grammatiska delar måste ha mer handfast
undervisning, exempelvis att gå vidare från imperativ till presens och ytterligare vidare till
imperfekt. Lärare A tycker dock att grammatiken i sitt sammanhang är bra, exempelvis att
lyssna in possessiva pronomen. Eleverna lär sig mycket på att höra mycket språk, men inom
TPR ska fokus inte ligga på grammatiken, utan den måste komma i sitt sammanhang.

Fördelen med TPR-metoden är att den leder till mycket skratt eftersom det är roligt. Många
elever tycker att undervisningen är jättekonstig, men jätterolig. De upplever inte
undervisningen som någon språkinlärning, men de märker snabbt att de lär sig. I början
sjunger lärare A mycket med eleverna. Det är rörelsesånger såsom ”Fader Abraham”, där ord
och uttryck lärs in genom rörelse. De moment som lärs in genom TPR-metoden är ord och
grammatik, det allra nödvändigaste ordförrådet och grammatiken i sitt sammanhang.

Lärare A berättar att när man arbetar med TPR-metoden så krävs mycket rekvisita,
exempelvis kläder, bilder och livsmedel. Lärare A ger tipset att använda en barn-matta med
tryckt bilväg och hus. På denna matta kan begrepp läras in såsom Sväng till vänster och
fortsätt sedan rakt fram! osv.
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Lärare B. Lärare B utbildade sig för 45 år sedan till folkskollärare, sedan vidareutbildade
hon sig till svenska och svenska2-lärare för högstadiet. Lärare B säger att det hon kan har
eleverna lärt henne. Det är erfarenheter som de har fått betala.

Lärare B har fått sina kunskaper om TPR-metoden genom en studiedag där Jörgen Niklasson
föreläste om hur metoden används. Till sin hjälp hade Niklasson en arabisk-talande kvinna
som visade hur metoden gick till för åhörarna. Lärare B säger att hon lärde sig mycket
arabiska, som hon nu har glömt, eftersom det var för 15-20 år sedan hon var på föreläsningen.

När lärare B börjar använda metoden i undervisningen så startar hon med föremål inne i
klassrummet. Eleverna lär sig nödvändiga ord för klassrummet och skolan. Lärare B brukar
peka på föremål, säga vad de heter och repetera några gånger. Därefter uppmanar hon
eleverna att t.ex. Peka på stolen! Peka på ett bord!  Lärare B säger att de smartaste gör rätt
från början och de andra tittar på varandra och gör likadant, ingen behöver känna sig kränkt
av att inte kunna. Detta är idealiskt för den åldersgrupp som hon arbetat med de senaste 15
åren, dvs. tonåringar.

Lärare B använder TPR-metoden vid total nybörjarundervisning. Hon har plockat fram olika
föremål i klassrummet och lagt dessa på ett bord. Namnen på sakerna har repeterats varje dag,
eftersom metoden går ut på att repetera. Lärare B berättar att läraren blir trött före eleverna
eftersom det är en krävande metod som behöver stor förberedelse. Lektionen får inte innehålla
några döda punkter och får max vara 20 minuter/gång, för att eleverna ska behålla
koncentrationen.

Först börjar lärare B undervisningen med föremål, därefter övergår hon till verb som hon
visar, ex. Stå upp! Sitt ner! osv.

Lärare B säger att man i undervisningen ska vänta med produktionen, eftersom det är viktigt
att eleverna inte tvingas att säga saker innan de är mogna för det. Uppmaningarna kan
efterhand fyllas på med, ex. Gå till fönstret! Gå till dörren! Hämta en mugg! De duktigare
eleverna kan få svårare uppgifter att lösa och de svagare kan få lite lättare. Meningen är att
alla ska lyckas och tycka att det är roligt.

Lärare B berättar att hon arbetar med TPR-metoden i olika teman. Hon ger ett exempel då hon
har arbetat med prepositioner och låtit möbler vara temat. Under denna övning har hon tagit
med sig ett dockskåp hemifrån för att visa olika lägesord.

Under de första veckorna med en ny klass ägnar lärare B minst 20 minuter varje dag åt TPR.
Hon betonar att undervisningen ska vara snabb och väl förberedd. Eleverna ska känna att de
inte har en chans att somna. Lärare B ser därefter snabba resultat och hon har räknat ut hur
många ord en elev lärt sig på tre dagar. Resultatet visade 125 stycken, då vet hon inte hur väl
de senare satt, men just då fanns de där hos eleverna.

Lärare B anser att undervisningen helt kan bygga på TPR-metoden de första veckorna, om
läraren orkar vara så förberedd och kan genomföra flera lektioner på det viset. Hon berättar att
det först och främst är skolvärlden som lärs in och ser sedan inget problem i att gå ut på
skolgården eller på stan och göra likadant, Peka på …!
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Lärare B ser inga direkta nackdelar med metoden förutom att det är tröttande att förbereda sig
så väl att undervisningen blir bra. Fördelarna med TPR-metoden är att eleverna tycker att det
är roligt. Lärare B tillägger: ”Om det går riktigt fort är eleverna speedade och vill lyckas.”

Lärare C. Lärare C arbetar i förberedelseklass i en mellanstor svensk stad. Hon använder
inte hela TPR-metoden i sin undervisning, utan plockar delar ifrån den. Den första kontakten
med metoden fick hon när hon läste till SFI-lärare, däremot ingenting från tiden på
lärarhögskolan. Lärare C har dessutom fått kunskaper om metoden av kollegor som använder
den i sin undervisning.

Lärare C har inga ”rena” TPR-pass, utan hon varvar TPR-övningar med annat. När hon går
igenom nya ord med eleverna så lägger hon in TPR-liknande övningar. Övningarna gör hon
tillsammans med elever i år 1-3 och tycker att det går mycket bra. Eleverna tycker att
undervisningen blir som en lek och tycker att det är roligt när läraren säger ”tokiga” saker,
exempelvis, Stå på stolen!

Lärare C arbetar med TPR-metoden då eleverna ska arbeta med ord i klassrummet samt när de
har orden konkret och i sin närhet. Lärare C kan inte riktigt säga hur mycket undervisning
som hon blandar in TPR i, eftersom hon endast använder metoden som en liten del i den
ordinarie undervisningen.

På frågan om lärare C tror att man enbart kan använda TPR-metoden i undervisningen svarar
hon nej. Lärare C tror att undervisningen kommer att bli för tråkig och menar att alla elever
behöver variation. Hon fortsätter att säga att elever lär sig bäst om undervisningen sker med
olika metoder och i olika situationer.

Lärare D. Lärare D är från början utbildad folkhögskollärare och har läst 10 poäng
svenska2. Samtidigt som hon arbetar i förberedelseklass så läser hon resterande kurser i
svenska2 på universitetet för att nå 20 poäng i ämnet. På universitetet har lärare D kommit i
kontakt med TPR-metoden.

Första veckans undervisning med nya elever har inslag av TPR-metoden. Lärare D uppmanar
eleverna att utföra handlingar utan att själva behöva säga någonting. Uppmaningarna kan t.ex.
vara: Stäng dörren! Tänd lampan! Ta upp skrivboken! Ord och fraser upprepas många gånger.
Lärare D har märkt att vissa elever lär sig uppmaningarna mycket snabbare än andra, men
eftersom repetition förekommer så får alla elever chansen att i sin egen takt tillägna sig ord
och fraser. Under elevernas första tid i förberedelseklass använder lärare D mycket
kroppsspråk, mimik och gester. Hon betonar vikten av tydlighet, artikulation och repetition.

Eleverna får genom TPR-metoden lära sig de mest vanliga svenska skolorden som ex. bok
och penna. Läraren uppmanar eleverna att ta fram en bok eller en penna och visar samtidigt
vad hon menar. Eleverna får en bas av ord som används mycket i undervisningen. Lärare D
märker att eleverna tycker att det är roligt att snabbt få lära sig svenska ord och dessutom
kunna använda dem. Hon hör att eleverna talar till varandra och upprepar vad hon tidigare
sagt.

Lärare D tror inte att TPR-metoden enbart kan utgöra undervisningen eftersom det skulle bli
tröttsamt för eleverna. Hon tror istället på att varva olika undervisningsmetoder och hon
lägger in olika moment för att eleverna ska få använda olika sinnen vid inlärningen. Två
viktiga ord i lärare D:s undervisning är: variation och repetition.
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Eleverna når kunskaper snabbt eftersom undervisningen är så konkret. TPR-metoden är en
enkel metod och det märker lärare D, då även analfabeter har lätt att lära. Fördelarna med
TPR-metoden är att den är konkret och lätt att förstå för alla, oavsett språkkunskaper.
Nackdelarna, enligt lärare D, är att undervisningen kan bli tjatig. Hon kan också tänka sig att
enbart uppmaningar kan vilseleda elevernas begrepp om svenska språken, alltså att de tror att
språket endast är uppbyggt av uppmaningar.

4.2 Sammanfattning av intervjuerna

Lärare A och B har stora kunskaper inom området TPR. Båda lärarna använder metoden fullt
ut i undervisningen och ser nästan enbart fördelar med metoden. Lärare C och D har mindre
kunskaper om TPR och använder endast delar av metoden i undervisningen. Den största
fördelen med TPR-metoden är att eleverna snabbt får kunskaper i språket samt att lärarna
märker att eleverna tycker att det är roligt. Dessutom är undervisningen mycket konkret och
lämpar sig för alla elever, oavsett tidigare kunskaper eller åldrar. Nackdelar som både lärare A
och B betonar, är att läraren behöver stor planering och att läraren blir väldigt trött efter ett
TPR-pass. Lärare C och D menar att enbart undervisning med TPR-metoden kan vara tjatig
och tråkig. Lärarna framhäver istället variation i undervisningen.

Alla lärare arbetar med uppmaningar i undervisningen. Samtliga utgår från ord i elevernas
närmiljö och börjar då med skolord. Vartefter eleverna lär sig ökar svårighetsgraden. I
uppmaningarna blandas grammatik in. I arbetet med TPR-metoden är repetition en viktig del.
Lärare A menar att ord behöver repeteras och användas i olika sammanhang. Lärarna märker
att inlärningen fungerar då eleverna, utanför klassrumsundervisningen, uppmanar varandra att
utföra handlingar.
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5. DISKUSSION

5.1 Metoddiskussion

Mitt sätt att lägga upp arbetet har för mig fungerat mycket bra. Jag tycker att mitt val av
intervjupersoner ledde till en intressant gruppering. Två av de intervjuade var väl insatta i
TPR-metoden medan två hade mindre kunskaper.  Valet av lärare ledde även till att nästan
alla nivågrupper inom skola och utbildning representerades, något som jag från början kanske
inte hade tänkt ut. Det var inga problem att få tag på lärare som var villiga att ställa upp. Det
enda som märktes var, att de som hade mindre kunskaper tvekade något om att bli intervjuade
eftersom de tyckte att de inte hade så mycket att bidra med.

Tre av lärarna intervjuades muntligt, den fjärde genom skriftlig intervju. Skillnaden på svaren
märks tydligt då jag jämför de muntliga och det skriftliga svaren. I de muntliga har jag kunnat
ställa följdfrågor på ett annat sätt än vad jag kunde i det skriftliga och därigenom fått läraren
att utveckla svaren. Bland de lärare som intervjuades muntligt ställde två upp på att bli
inspelade på band, medan den tredje läraren, som hade mindre kunskaper om TPR, inte ville
bli inspelad. Skillnaden mellan dessa intervjuer är att jag i det sista fallet blir mer
koncentrerad på att skriva ner lärarens svar och hinner inte riktigt tänka på följdfrågor. Det är
lättare att sitta lugnt och stilla och lyssna på vad lärarna säger och spela in samtalet. Jag har
märkt att det blir mer ett samtal när det sker en inspelning, jag är mer aktiv i intervjun.

5.2 TPR och forskning

Efter att ha studerat både rörelse och språkinlärning förstår jag att det är viktigt att kombinera
dessa i undervisningen. Både forskare och pedagoger ser ett samband mellan rörelse och ökad
inlärningsförmåga. Det är intressant att jämföra Piagets första inlärningsperiod med TPR-
metoden, vilka liknar varandra mycket. Tankarna går tillbaka till barnets första språkkontakt
och utvecklingen av språket. Piaget talar om att barnet lyssnar och tar in språket och där
handlingen är tanken. Vid TPR-metoden sker undervisningen och inlärningen på samma sätt,
d.v.s. att eleverna lyssnar in språket och utför handlingar som de uppmanats till, utan att själva
producera tal innan de är redo. Under Piagets första period upprepar barnet olika handlingar
för att öva in språket. Detsamma gäller undervisningen inom TPR, där repetition är en av
grundstenarna i metoden. Att studera språkinlärningen hos små barn är intressant och enligt
mitt tycke blir det ibland lite löjligt att höra föräldrars tragglande med ord. Föräldrarna agerar
lärare, pekar på saker och samtidigt säger ordet för exempelvis lampa. Barnet tittar och
förhoppningsvis lär in, men detta är ingenting som jag, som åskådare, har tänkt ska fungera.
Nu däremot förstår jag att det är en ypperlig metod för språkinlärning, nu när forskare och
pedagoger har satt ord på den.

TPR-metoden går att jämföra med Deweys tankar om inlärning. Dewey talade om att
praktiskt arbete underlättar inlärningen och detta stämmer överens med TPR-metodens tankar
om att låta eleverna agera med omgivningen för att få erfarenhet och kunskaper. Eleverna får
handla i olika situationer och därmed får de kännedom om ord, fraser och grammatiska regler.
Att eleverna uppmanas till handlande och att övningarna repeteras i olika former gör att
eleverna kan sätta in ny information i dess rätta sammanhang med hjälp av tidigare kunskaper
och erfarenheter. Detta liknar Deweys tankar om att bygga undervisningen på elevers tidigare
kunskaper. Det är något som är oerhört viktigt tycker jag i all undervisning, men speciellt i
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sv2-undervisning. Elever som får sv2 som undervisningsämne kommer från skilda världar och
har erfarenheter med sig som skiljer sig från svenska elevers erfarenheter.

5.3 Rörelse

I min litteraturstudie fann jag att rörelse har stor betydelse för inlärningssituationen. Rörelse
ligger till grund för många faktorer som har betydelse för inlärningen. Lärare kan underlätta
inlärningen mycket för de elever som har behov av rörelseträning. Genom enkla övningar blir
lektionerna både inlärningsfrämjande och roliga.

Avsnittet om rörelse och motorik handlar mycket om förutsättningar för inlärning. Det är
viktigt, tycker jag, att lärare, både i förskola och skola, får undervisning om vikten av god
koordination och rörelseförmåga, eftersom dessa ligger till grund för god inlärning. Det talas
idag i skolan om elever med koncentrationssvårigheter och fumlighet. Dock har jag inte hört
att problemet skulle ligga hos motoriken, utan orsaker söks oftare mer på det psykologiska
planet. Därför tycker jag att skolan och samhället behöver upplysas om att motorisk träning
kan ligga till grund för en fungerande inlärning och att koncentrationssvårigheter kan
övervinnas med rörelsens hjälp. Jag vill dock inte hävda att all koncentrationssvårighet skulle
härledas till motoriska problem, utan jag menar att det bör ingå då en elev utreds.

Det verkar vara enkelt att lägga in rörelsepass i undervisningen, men jag undrar hur det
egentligen fungerar i verkligheten. På alla de praktikplatser jag har varit på så har jag aldrig
sett att undervisningen innehåller rörelsemoment. Jag har själv under vikariat i skolor provat
att låta eleverna använda rörelser i undervisningen, ex. i matematiken. Eleverna har fått svara
på uträkningar genom att visa svaret med att ha antalet kroppsdelar i marken, som summan av
talet blev. Detta märkte jag var mycket uppskattat eftersom barnen tyckte att det var roligt att
få räkna på ett annat sätt. Jag ser gärna 5-minuterspauser i undervisningen, en kort stund att
sträcka på benen eller utöva rörelser. Människan är rörlig och inte gjord för att sitta still.

Det är intressant att fundera på att människor har varierande grad på utvecklingen av sina
sinnen. Jag tycker att det gav mig en aha-upplevelse att få kunskap om detta eftersom det har
betydelse för inlärningen. Det kinestetiska sinnet ligger till grund för motorisk utveckling och
blir samtidigt en del i kunskapsinlärningen. Eftersom barn kan ha utvecklad kinestetisk
intelligens borde det vara viktigt att undervisningen blir varierad, så att alla elever har en
möjlighet att få arbeta utifrån det sinnet som tillgodoser inlärningen bäst. Jag har funderat på
min egen inlärning och jag tror att jag själv lär mig bäst genom lyssna och handla, TPR-
metoden hade alltså passat mig.

5.4 Språk

I detta arbete har språket riktats in på svenska som andraspråk med anledning av arbetets
avslutande del, d.v.s. för att TPR-metoden vänder sig till andraspråksinlärare. För mig som
svenska2-lärare är det viktigt att känna till vilka faktorer som påverkar en andraspråkinlärare.
Om jag har kunskap kring eleverna medför det att jag kan anpassa min undervisning så att den
passar individens förutsättningar. Har jag inte kunskap om vad en invandrarelev kan ha med
sig i ”bagaget” blir mitt arbete som svenska2-lärare mycket svårt. Jag famlar i luften om jag
inte sätter mig in i elevens situation och anpassar undervisningen utifrån elevens situation.
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Att språkinlärning skiljer sig ifråga om det är första eller andraspråksinlärning känns
självklart. Det som dock är att betona är att jag som andraspråkslärare måste ta hänsyn till
elevernas förstaspråk vid inlärningen av svenska. Det är inte självklart för alla invandrarelever
som kommer till den svenska skolan, att sätta igång att lära sig svenska ord och därefter skriva
dem. Jag som lärare måste tänka på att vissa elever inte är bekanta med det latinska alfabetet
och därmed måste jag börja på en annan nivå vid språkundervisningen. Det är variationen i
mitt arbete som svenska2 lärare som gör yrket spännande. Lärde sig alla elever ett språk lika
snabbt så vore arbetet enkelt. Elevernas inlärning ser i det stora hela lika ut, men skiljer sig
ifråga om tidigare kunskaper och möjligheter att tillägna sig språket. Det bästa för varje elev
vore om de hade tillgång till både undervisning och ett socialt umgänge där målspråket
talades. Det jag har sett i samhället är att de flesta invandrare inte har speciellt stor kontakt
med målspråkstalande mer än vid speciella tillfällen, exempelvis i affärer, vid läkarbesök eller
i kontakten med skolan. Önskvärt vore att eleverna hade möjlighet att umgås med svenska
elever för att få möta ett naturligt svenskt språk.

5.5 Språk och rörelse

Att språk och rörelse kan förenas till en undervisningsmetod tycker jag är lyckat, eftersom jag
har stort intresse i båda ämnena. Till en början hade jag tänkt att det skulle finnas en metod
som byggde mer på rörelser och att eleverna fick språket mer genom aktivt handlande. Jag vet
inte riktigt vad jag var ute efter, men det handlade mer om motorik, lek och drama. Att
använda rörelser för att befästa kunskaper. Jag fann dock ingen ren metod om detta, utan
endast som inslag i undervisningen. TPR-metoden väckte dock intresse hos mig eftersom den
bygger på att eleverna uppmanas att utföra enkla handlingar för att lära sig ett språk. Det är
intressant att se kopplingen till barnets förstaspråksinlärning och jag tycker att det är en
genialisk idé att utgå härifrån.

Det skulle vara intressant att själv få vara med under ett TPR-pass på exempelvis arabiska, för
att se hur metoden verkligen fungerar, och framförallt för att få uppleva det eleverna upplever.
Jag önskar att själv få leda ett TPR-pass i framtiden, det vore spännande att förbereda
momentet och se resultatet.

Idag behandlas ämnet rörelse för språkutveckling i massmedia i och med att en skola i Malmö
har fått goda resultat då de infört mer rörelse på schemat. Jag hoppas att detta är något som
uppmärksammas på andra skolor eftersom det är en viktig diskussion. Till detta kan nämnas
idrottens minskade betydelse på schemat, vilket enligt mig, är skrämmande med tanke på
vilka fördelar idrotten bidrar med.

5.6 TPR-metoden i verkligheten (Intervjuerna)

Det var en intressant fördelning av intervjupersonerna. Två lärare hade stora kunskaper inom
området och de två andra hade mindre kunskaper. Det är därför intressant att jämföra dessa
två grupper. Lärare A och B har varit på kurs och föreläsning inom området och använder
metoden fullt ut i sin undervisning. Lärare C och D har hört talas om metoden och använder
delar av den i sin undervisning. Det som jag märker i min jämförelse av intervjuerna är att
lärare B tycker att undervisningen i nybörjarstadiet enbart kan utgå från TPR-metoden, medan
lärare A, C och D inte tror på detta. Lärare A avsätter dock mycket tid för TPR i arbetet med
nybörjarsvenska, till skillnad från lärare C och D. Jag tolkar detta som att lärare A och B har
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förstått syftet med metoden och arbetar utifrån det, medan lärare C och D inte har gått djupare
in på metoden. Den fråga jag ställer mig är om man kan se fördelar respektive nackdelar med
en metod om man inte använder den fullt ut? När lärare inte använder metoden fullt ut kan det
sägas att de inte får med metodens grundidé utan endast ramarna. De kan använda metodens
synliga delar, men går inte djupare in på den. Jag kan tänka mig att det för mig som lärare kan
bli svårare att möta oförutsedda situationer då jag inte har fullständiga kunskaper. Det kan nog
kännas tryggare vid problemlösning att kunna en metod fullt ut, vilket gäller alla
undervisningsmetoder.

Jag tror dock inte att det är fel att som lärare C och D, använda olika slags metoder i
undervisningen för att ge eleverna variation. Jag tror att elever mår bra av att få pröva nya
saker. Som lärare har man stor frihet att testa nya metoder vilket kan bidra till ökad kunskap
och lärdom. När lärare testar nya metoder får de ett ”hum” om hur metoden fungerar, och vid
intresse kan de fördjupa sig i metoden och använda den fullt ut. Som lärare känner man, tror
jag, ganska snart om en metod passar den egna undervisningen.

Det är intressant, i och med intervjuerna, att se hur lärarna ser på TPR-metoden som
undervisningsmetod. Lärare A och B är ganska enade om att TPR-metoden inte har några
direkta nackdelar, förutom att läraren kan bli trött av noggrann planering. Lärare D tycker
dock att undervisning med TPR kan bli ganska tjatig och ser hellre variation. Att metoden kan
ses som tjatig tror jag beror på all repetition. Jag tror att det är vikigt i arbetet att göra
repetitionen omväxlande, t.ex. att sätta in orden som ska repeteras i olika sammanhang.

Det som känns som en enande punkt är att alla lärare märker att eleverna tycker att det är
roligt att arbeta med delar från TPR-metoden. Jag förstår att invandrarelever uppfattar
inlärningen som lek eftersom de inte är vana vid denna typ av inlärningsmetod. Det skulle
vara intressant att få känna deras känsla då det går upp för dem att de verkligen lär sig ett nytt
språk. Ytterligare en punkt då de är samstämmiga är ifråga om ämnesval i undervisningen.
Alla lärare utgår från det mest närliggande, d.v.s. ord som är användbara i skolan. Detta
tycker jag är förståeligt och praktiskt eftersom materiel finns i omgivningen. Skolan är
kärnpunkten och sedan kan läraren utvidga undervisningen med omgivningen runt skolan. Jag
tror att det känns som en trygghet att först känna till det mest konkreta runt omkring.

Det bästa med TPR- metoden, enligt mitt tycke, är att ingen elev tvingas fram till
ordproduktion, utan allt får gå i sin egen takt. Detta skulle jag ha behövt i
språkundervisningen eftersom det kunde bli kaos ibland i hjärnan då lärare försökte pressa
svar ur mig. Under ett år vistades jag i Tyskland och arbetade som Au-pair. De första
veckorna sa jag inte mycket, utan lyssnade mest, men sedan var det något som släppte och jag
vågade börja tala tyska. Jag behövde säkert en mognadsprocess för språket, vilket kan liknas
med TPR-metodens syfte, att vänta på produktionen.

5.7 Avslutning

Efter att ha fördjupat mig i ämnena rörelse och inlärning, och dessutom tagit del av litterär
fakta och lärares egna erfarenheter om TPR, känns det möjligt för mig att själv använda
rörelsemoment samt metoden TPR i min undervisning. Det har varit intressant att få
kunskaper om den stora betydelse som rörelse har för skolsituationen. Det är ledsamt att se att
inte skolor uppmärksammar detta mer, eftersom jag tror att många okoncentrerade elever kan
hjälpas att nå en mer lugn tillvaro om motoriken fungerar. Jag ser inte att det skulle vara ett
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problem att blanda in rörelse i olika former, som metod, dramaövning eller lek eftersom jag
önskar variation i undervisningen samt att ha det roligt i skolan. Jag förstår dock att lärare kan
vara skeptiska till detta undervisningssätt eftersom resultaten inte syns så snabbt och kanske
inte heller är så tydliga.

I min undersökning i litteratur och intervjuer har jag fått svar på mina frågor som jag ställde i
början av arbetet. Det känns som om jag kan delge andra det jag har lärt mig i fråga om
rörelseövningar för inlärning. Jag har redan beskrivit metoden för många som har blivit
intresserade. Det är ju inte bara frågan om svenska2-inlärning, utan TPR-metoden är ju möjlig
i all sorts språkinlärning på nybörjarnivå. Det skulle vara intressant, som fortsatt forskning att
undersöka andra nybörjargrupper inom olika språk och se om någon använder TPR-metoden.
Det skulle även vara intressant att jämföra sv2-undervisning hos dels en grupp som har TPR-
undervisning och dels hos en som inte har det, för att se om det blir någon skillnad i hur
mycket svenska eleverna har lärt sig under en viss period.

Jag vill avsluta mitt examensarbete med att säga att jag som lärare har alla möjligheter att
skapa en fungerande inlärningssituation för mina elever, bara jag tar mig tid att se vilka
inlärningsbehov eleverna har. Vissa elever lär sig genom att se eller höra, andra genom att
känna och röra. Variationen av undervisningen gör, tror jag, att alla behov blir mer eller
mindre representerade.
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BILAGA

Intervjufrågor

1. Vad har du för utbildning?

2.Var har du fått dina kunskaper om TPR-metoden?

3. Hur går undervisningen till? Vad gör ni?

4. Med vilka elever använder du TPR-metoden? Åldrar?

5. I vilka sammanhang använder du TPR-metoden?

6. Hur mycket tid avsätter du för TPR-undervisning?

7. Kan man använda enbart TPR-metoden i undervisningen? Varför inte om nej?

8. Når eleverna kunskaper snabbt?

9. Vilka moment lärs in genom TPR-metoden? Grammatiska, ordkunskap?

10. Vilka fördelar respektive nackdelar har TPR-metoden?

11. Hur upplever eleverna undervisningsformen?


