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Abstract 
 
The purpose with this degree thesis is to find out why pupils choose, or do not choose, 
language as an optional subject. Mainly I want to see if there are any differences in 
motivation, attitudes and satisfaction/dissatisfaction with language teaching between the 
pupils who have chosen language and the pupils who have chosen another optional subject. 
Furthermore the investigation aims at finding out what improvements teachers and pupils find 
necessary. The method being used was both qualitative and quantitative in the form of 
interviews and two different questionnaires. Four pupils and two teachers were interviewed 
and the questionnaires were answered by 34 pupils with a language choice and 40 pupils with 
other choices. The result shows no specific differences except motivation between the two 
groups, however I found several possible reasons to why pupils tend to choose some other 
subject than language: lack of interest, tactical choices and an unsatisfying language teaching. 
The suggestions of  improvements concerned to an extent organizational aspects, but mainly 
the actual teaching.  The teaching in the upper level of compulsory school probably affects the 
fewer choices of language and we need to improve this teaching and introduce a new school 
system that rewards language choices to make more pupils choose language as an optional 
subject.  
 
Key words: foreign languages, optional subject, tactical choice, motivation. 
 
 



  

Sammanfattning 
 
Med anledning av att allt färre elever väljer språk som tillval på gymnasiet så är syftet med 
detta examensarbete att ta reda på vad som påverkar gymnasieelever att välja, respektive välja 
bort, språk som tillval. Det jag främst vill undersöka är ifall det finns skillnader i motivation, 
attityder och nöjdhet/missnöje med undervisningen mellan de som har valt språk och de som 
har valt bort språk som tillval. Vidare syftar undersökningen till att ta reda på vilka 
förbättringar både elever och lärare tycker vore nödvändiga. Metoden som användes var både 
kvalitativ och kvantitativ i form av intervjuer och två olika enkäter. Fyra elever och två lärare 
intervjuades och enkäterna besvarades av 34 elever med språk som tillval och av 40 elever 
med andra tillval. Resultatet visar inte på några specifika skillnader förutom motivation 
mellan grupperna, däremot fann jag flera möjliga orsaker till bortval; bland annat ointresse, 
taktikval och tråkig undervisning. De förbättringar som efterfrågades var till viss del 
organisatoriska, men till största delen handlade de om själva undervisningen. Det jag kom 
fram till är att undervisningen på högstadiet troligen påverkar bortvalen i hög grad och att det 
är förbättringar där, samt ett nytt skolsystem som premierar språk, som är de viktigaste 
faktorerna för att få fler elever att välja språk som tillval.     
 
Nyckelord: moderna språk, tillval, taktikval, motivation. 
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle är kontakter med andra länder viktiga, vare sig det gäller politik, ekonomi, 
socialisation, utbildning, media, arbete eller resande. Vårt samhälle och näringsliv har större 
behov än någonsin av människor med kunskaper i främmande språk (Thorson, Beyer & 
Dentler, 2003).  Dessa kunskaper används för att kommunicera med olika människor och 
kulturer, vilket är väldigt viktigt för demokrati, förståelse och tolerans och det utvecklar en 
nyttig omvärldsuppfattning (Bergseth & Edlert, 2003).  
     Skolverket skriver i inledningen till ämneskommentarerna om moderna språk (Lpf94):  
 

Att kunna använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en 
alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba 
utvecklingen som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för 
framtida studier. Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra länder och för 
sociala eller yrkesmässiga kontakter av olika slag. 

 
I och med dessa kontakter blir det alltså alltmer viktigt att kunna kommunicera på främmande 
språk, varför man kan tycka att språkintresset bör öka. I verkligheten är det tvärtom; intresset 
för främmande språk, förutom engelska, minskar bland elever både i grundskolan, på 
gymnasiet och vid universitet och högskolor. Från att ha varit ett föregångsland när det gäller 
språkutbildning så har Sverige nu problem (Enkvist, 2005). Men det är inte bara i Sverige som 
detta problem har vuxit sig stort, man kan se samma dalande intresse för språkutbildning i 
hela Europa (Thorson m fl, 2003).  
     Att engelska av många ses som det enda verkligen nödvändiga språket bidrar till ointresset 
för andra främmande språk och detta är problematiskt. Att lära sig andra språk än engelska 
skapar förståelse för delar av den stora icke-anglosaxiska världen och man kan även förstå hur 
till exempel de europeiska språken hänger ihop och därmed lära sig sitt eget språk bättre 
(Bergseth & Edlert, 2003). Att ha språkkunskaper vidgar perspektiv på omvärlden och vi kan 
ta del av utbud från andra kulturer. Kunskaper i till exempel spanska gör att man kan ta del av 
en rik litteraturkultur och kunskaper i tyska underlättar kommunikation i och med att 
tysktalandes förmåga att tala engelska är sämre än svensktalandes (Skolverket, 2000). När 
Sverige nu är medlem i EU så är språkkunskaper i flera olika språk ännu viktigare. EU:s 
hållning är nämligen tydlig: den språkliga mångfalden utgör en av unionens språkpolitiska 
hörnpelare och varje EU-medborgare bör därför förutom sitt modersmål behärska minst två 
främmande språk (Thorson m fl, 2003).  
     Vår tillvaro globaliseras men elevernas språkkunskaper minskar alltså i drastisk takt. Allt 
fler elever hoppar av undervisningen i moderna språk och allt fler väljer bort språk som tillval 
när de har möjlighet att välja något annat. Språk har snarare blivit frånvalsämnen än 
tillvalsämnen eftersom eleverna ofta försöker bli av med språk ifall studierna går dåligt 
(Enkvist, 2005). Idag läser mindre än 16 % av gymnasieeleverna ett B-språk och 14 % ett C-
språk. Jämför man dessa siffror med 1997, då 32 % läste ett B-språk och 28 % läste ett C-
språk, så förstår man att något måste göras (Leijonborg, 2007, 21 februari). 
     Eftersom intresset sjunker trots att det idag är så viktigt att lära sig flera främmande språk 
så vill jag ta reda på vad gymnasieeleverna anger för skäl till sina bortval av moderna språk 
som tillval. Jag vill även se vad som motiverar de elever som faktiskt har valt språk. 
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2. Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är således att undersöka vad som påverkar eleverna att välja, 
respektive välja bort, språk som tillval på gymnasiet. Jag vill främst ta reda på ifall det finns 
skillnader i motivation, attityder och nöjdhet/missnöje med undervisningen mellan de som har 
valt språk och de som har valt bort språk som tillval. Dessutom vill jag se ifall det finns någon 
skillnad mellan de skäl som eleverna uppger och de skäl som lärarna uppger. Om man kan 
komma på anledningar till bortval av språk så får man som lärare svar på vad man ska 
fokusera på och kan komma fram till positiva förändringar för att få eleverna att tycka att 
undervisningen är givande och rolig. På det sättet kanske man kan ”rädda” moderna språk 
från att försvinna som ämne. Vidare är därför syftet att ta reda på hur man skulle kunna 
förbättra språkundervisningen Eftersom många av de undersökningar som gjorts är gjorda 
med högstadieelever så är det viktigt att jämföra dessa resultat med gymnasieelevers åsikter 
och motiveringar. Frågorna som jag vill ha svar på är följande: 
 

• Hur motiverar eleverna sina val/bortväljanden av språk som tillval? Vad tror lärarna? 
• Hur ser elevernas motivation för språkutbildning ut? Vad tycker lärarna? 
• Hur ser elevernas attityder ut? Påverkas de av någon annans attityder? 
• Är/var eleverna nöjda med språkundervisningen? 
• Vilka förbättringar tycker elever och lärare vore på sin plats? 
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3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 Dagens språkundervisning i siffror 

Som nämndes i inledningen så har antalet elever som läser ett B-språk respektive ett C-språk 
på gymnasiet minskat med hälften sedan 1997. På högstadiet är språkvalen mer reglerade, till 
viss del obligatoriska, vilket leder till att ungefär 80 % av eleverna börjar med ett språk i 
årskurs 7. Av dessa hoppar 20-25 % av språkstudierna under sin tid på högstadiet (Sörensen, 
1999). Pojkar hoppar av i större utsträckning än flickor och avhoppen fördelar sig ganska 
jämnt mellan språken. Till detta kan man lägga till att endast 60 % av dem som fortsätter med 
sitt språkval får ett slutbetyg i moderna språk i årskurs 9 (Leijonborg, 2007, 21 februari). 
     Tendensen finns även att elever i större omfattning börjar läsa ett nytt språk, ett C-språk, 
på gymnasiet än fortsätter med sitt B-språk från högstadiet. Detta leder till att eleverna får 
ytliga kunskaper i flera språk istället för djupare förståelse och användbar kunskap i något 
enstaka språk (Thorson, Beyer & Dentler, 2003). 
 

3.2 Orsaker till avhopp i, eller bortval av, språkstudier 

Det finns många funna, eller föreslagna, orsaker till varför elever hoppar av sina språkstudier 
eller varför de inte alls väljer språk som tillval. Enkvist (2005) tror till exempel att 
högstadieelever väljer bort språk eftersom ansträngningen att läsa språk jämfört med något 
annat tillval varken premieras vid gymnasieinträdet eller vid högre studier. Många 
genomförda studier är eniga om att det svåra och tidskrävande med att läsa språk måste 
premieras.   
     Många elever väljer att hoppa av språkundervisningen på gymnasiet till förmån för andra 
ämnen, ofta lokala tillvalskurser. I Sverige finns cirka 9000 olika lokala tillval och på varje 
skola finns det många möjligheter att välja just det man finner intressant eller lättsamt 
(Leijonborg, 2007, 21 februari). Enkvist (2005) tror att de stora valmöjligheterna leder till 
nyckfullhet i elevernas val.  
     Taktikval verkar vara den största påstådda orsaken till avhopp eller bortval av språk. 
Gymnasieskolans poängsystem gynnar elever som väljer tillval där arbetsinsatsen är 
begränsad, men poäng- och betygsutdelningen maximal (Thorson, Beyer & Dentler, 2003). I 
elevintervjuer gjorda av Bergseth & Edlert (2003) kom det fram att några elever hoppat av 
språkstudierna av betygstaktiska skäl, men att de flesta elever inte upplever att det är svårare 
att få bra betyg i språk eftersom det är individuellt vad man har lätt och svårt för. Eleverna 
undrar hur man kan mäta arbetsinsatser och jämföra dessa med olika ämnen. Bergseth & 
Edlert drar slutsatsen att följande faktorer samverkar när elever väljer att hoppa av 
språkstudierna: det finns olika uppfattningar bland lärare och elever om vilken lingvistisk 
kompetens eleverna behöver uppnå, elever upplever att de inte hänger med i undervisningen 
längre, elever upplever att de klarar sig med engelska, eleverna har möjlighet att hoppa av och 
byta tillval och föräldrarna har låga förväntningar på barnens språkinlärning.  
     Barbier (2002, sid 3-9) har i sin rapport identifierat sex samspelande faktorer som i 
varierande grad påverkar bland annat ungdomars val eller bortval av språk i skolan. Dessa 
faktorer förklaras kortfattat nedan: 

1) Ideologin. Den ideologi som dominerar är monolingvismen. Många, både elever, 
lärare och statsråd, anser att det räcker med att lära sig engelska. 

2) Sociala föreställningar. Föreställningar om språken och de delar i världen där de talas 
är svåra att förändra, de tas som en del av verkligheten.   
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3) Skolsystemet. Dagens system begränsar elevernas språkval, både på högstadiet och på 
gymnasiet. Att avhopp från det obligatoriska språkvalet i grundskolan betraktas som 
möjligt och i vissa fall även är önskvärt från lärares sida gynnar inte de moderna 
språken. Att man dessutom likställer kurserna i språk med kurser med 
hobbyverksamhet (till exempel bollspel och massage) gör också saken sämre.  

4) Lärar- och undervisningskulturen. Sättet att undervisa på spelar roll i elevens 
språkval. Det gör även samhällets syn på utbildning, skolan som institution och vilken 
nytta eleverna ser med språket.  

5) Språkundervisningens innehåll, didaktik och metodik. Idag finns ett stort 
kommunikativt utbud, vilket leder till att lärarna måste anpassa arbetssättet. Många 
avhopp beror på föråldrade undervisningsformer.  

6) Läraryrkets kris. Lärarnas sjunkande status och ekonomiska ställning försvagar 
yrkesrollen och gör att färre människor väljer att bli lärare. 

 
Enligt Thorson, Beyer & Dentler (2003) är den främsta anledningen som elever på gymnasiet 
angett för sina avhopp att språkstudier tar för mycket tid och är för svåra. Därefter kommer 
anledningar relaterade till själva undervisningen och den specifika läraren. Taktikvalet 
hamnar först på fjärde plats i denna undersökning. Vidare anser Thorson med flera att i 
jämförelse med karaktärsämnenas tematiska upplägg och problematiserande undervisning så 
ses inte språk som något intressant. Eleverna har oklara uppfattningar om språkstudiernas 
relevans; behovet finns men jämbördigheten mellan valbara kurser riskerar ytlighet och 
taktikval. Enkvist (2005) anser vidare att de löst hopsatta grupperna (av blandade klasser, 
program, steg och årskurser) och det faktum att schemaläggningen för språk inte är optimal 
(ofta väldigt tidigt på morgonen eller väldigt sent på eftermiddagen) kan påverka elevers 
bristande språkintresse.   
     I undersökningen av Bergseth & Edlert (2003) visade intervjuer med beslutsfattare att de 
tror att de många vikarierna, ofta obehöriga, är orsaken till elevernas avhopp. Språklärare i 
samma undersökning tror även att avhoppen kan bero på att eleverna inte har tillräckliga 
förkunskaper från högstadiet för att läsa steg 3 på gymnasienivå. De hänger då inte med i 
undervisningen utan tappar motivation och lust att lära.  
 
 

3.3 Motivation och attityd 

Inom språkinlärningsforskningen är man överens om att det är motivationen och attityden hos 
inläraren, samt hans/hennes biologiska och lingvistiskt-kognitiva egenskaper som avgör 
tempot och slutnivån på språkinlärningsprocessen. I förlängningen avgör även dessa faktorer 
ifall inläraren väljer att fortsätta eller avbryta sina språkstudier (Thorson, Beyer & Dentler, 
2003). På grund av det viktiga med just motivation och attityd när det gäller språkinlärning 
och språkval så tillägnas dessa faktorer ett eget stycke. 
 

3.3.1 Definition av begreppen 
Nationalencyklopedin definierar motivation som en ”sammanfattande psykologisk term för de 
processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende” (www.ne.se). Enligt Glassers 
motivationsteori (1996) väljer vi alltid att göra det som för tillfället är det mest 
tillfredsställande. Detta innebär att ju mer elever kan tillgodose sina behov i de teoretiska 
kurserna, desto mer ägnar de sig åt det som ska läras in.  
     Gardner & Lambert (1972) skiljer på två former av motivation när det gäller 
språkinlärning: instrumentell och integrativ. Den instrumentella motivationen talar man om då 
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intresset är av praktisk karaktär; man vill få ett bättre jobb, förbättra sina chanser till en 
yrkeskarriär eller kunna läsa facklitteratur. Den integrativa motivationen talar man om då 
inläraren vill kunna umgås med talare av målspråket och bli accepterad av dessa och då man 
bättre vill förstå kulturen.  
     När det gäller attityd så förklarar Nationalencyklopedin (www.ne.se) ordet som följer: 
”Inom socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd i dag vanligen för en 
varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man 
är för eller emot något (ett attitydobjekt)”. En attityd anses bestå av kognitiva, affektiva och 
intentionella komponenter. Den kognitiva delen innehåller vad en person tror eller vet om 
något. Förmågan att samtidigt beakta en stor mängd kunskap är mycket begränsad, och bara 
en del av vad man känner till får en sådan betydelse att det påverkar attityden hos en individ. 
Den affektiva komponenten svarar för hur starkt man tar ställning för eller emot 
attitydobjektets olika egenskaper. Den tredje komponenten, den intentionella, är beredskapen 
till handling när det gäller attitydobjektet (www.ne.se).  
 

3.3.2 Tidigare forskning om motivation och attityd inom språkinlärningen 
Flera av eleverna i Bergseth & Edlerts (2003) undersökning talar om det nödvändiga med att 
känna sig motiverad så att man kan koncentrera sig och göra sitt bästa. Dessa elever uttrycker 
även en ovilja mot att ge upp så att ansträngningen varit förgäves. Det eleverna beskriver som 
motiverande är framförallt semestrar och arbete utomlands och ambitionen är att klara sig 
hjälpligt med språket.  
     I en pilotstudie av Sörensen (2003) var det vanligaste skälet för ett specifikt språkval 
föräldrarnas möjlighet att kunna hjälpa dem, det vill säga att föräldrarna tidigare läst samma 
språk. Det är även troligt att föräldrarnas förväntningar på sina barn kan ha lika stor betydelse 
för elevens motivation som lärarens förväntningar (Nylander, Palm & Östergren, 2006). I 
samma studie påtalade även eleverna kompisarnas betydelse för motivationen och fallenheten 
för språk.  
     I undersökningen av Thorson, Beyer & Dentler (2003) sammanfattas orsakerna till 
elevernas bristande motivation att fortsätta sina studier i tre punkter, nämligen avsaknad av 
framgång, utdelning och autencitet. Eleverna tyckte att det var för svårt och för jobbigt och att 
det nedlagda arbetet innebar för mycket jobb för så lågt betyg. Dessutom tyckte eleverna att 
eftersom man inte möter språket i verkligheten så blir det inte autentiskt. I samma 
undersökning fick eleverna skatta nyttan av moderna språk. Eleverna skattade detta lägre än 
lärarna, vilket författarna tror beror på att skattningen reflekterar deras bristande motivation.  
     I Skolverkets utvärdering av grundskolan 1995 (Dahlgren & Leoj, 1997) hittade man ett 
tydligt samband mellan elevers attityder och deras skriftliga och muntliga färdigheter i det 
franska språket. De elever som tyckte att franska var roligt fick högre bedömningar på 
färdighetsprovet. Det som kan ifrågasättas är dock vad som påverkar vad; påverkas resultatet 
av attityden eller är det tvärtom? Även Linnarud (1993) är inne på att en hög motivation och 
en positiv attityd till uppgiften underlättar språkinlärningen, men hon säger också att dessa 
kan växa fram genom att man känner att man lyckas.  
     Beslutsfattare i Bergseth & Edlerts (2003) undersökning tror att språken har fått lägre 
status i elevernas ögon på grund av att man kan tolka bristen på obligatoriska språkkurser som 
en sjunken status för ämnet. Lärare i samma undersökning säger också att det skett en 
attitydförändring hos eleverna de senaste 10-15 åren. Dagens elever tycker att det räcker med 
att göra sig förstådd istället för att uttrycka sig korrekt och precist. Deras uthållighet har också 
minskat och många elever är omotiverade att arbeta i skolan. Några av lärarna menar att det är 
tydligt att dagens elever anser att språk är mindre viktigt än andra ämnen. 
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3.3.3 Motivationsförstärkande faktorer 
Jenner (2004) talar om att göra kopplingar till världen utanför skolan så att elevens kunskaper 
får relevans. Just möjligheten att kunna använda språket praktiskt förefaller vara en stark 
motivationsfaktor (se bland annat Fredholm, 2006). Detta tros kunna bidra till engelskans 
särställning ifråga om elevintresse. Andra saker som eleverna uppfattar som motiverande är 
bland annat resor till målspråkslandet och möten med dess talare, att lektionerna är varierade 
och lärarens personlighet (Nylander, Palm & Östergren, 2006). Även att de får vara med och 
planera lektioner och kurser som är valbara ansågs höja motivationen. När det gäller resor och 
möten med folk från målspråkslandet så är de kanske en förutsättning för att uppnå vissa av 
målen i kursplanen för moderna språk (Skolverket, Lpf 94). Där kan man bland annat läsa 
följande: 
 

Arbetet ska genomsyras av en strävan efter kunskap om och förståelse för kultur och 
levnadssätt i andra länder, så att eleverna får lust och beredskap att fördjupa 
kontakten med de miljöer och kulturer där målspråket talas. Samhälls- och 
kulturorientering skall kontinuerligt integreras i arbetet. 

   
Fredholm (2006) har även hittat en annan stark motivationsfaktor, nämligen att man känner 
någon som redan kan tala språket man lär sig. I denna undersökning fanns den starkaste 
motivationen hos de tyskstuderande, vilket tros bero på att många av eleverna har släkt i 
Tyskland. Att få använda sig av språket är nämligen en stark motivationsfaktor.  
     

 

3.3.4 Attitydpåverkan 
Viberg (1987) hävdar att ”attityder grundläggs tidigt som ett resultat av inflytandet från 
föräldrar och kamrater och genom kontakten med personer som är ”annorlunda” i olika 
avseenden” (sid 102). Andra personers attityder är av stor vikt när det gäller att bilda sina 
egna. I skolans värld påverkas eleverna av både lärare, kompisar och föräldrar. Linnarud 
(1993) säger att lärares attityder kan påverka barnens prestationer. Om man förväntar sig 
mindre av vissa grupper så kan det fungera som en självuppfyllande profetia, alltså är det 
viktigt att man har en positiv och bemötande attityd.  
    Att även föräldrarnas attityd kan påverka barnens resultat kom bland annat Stern (1967) 
fram till (återgivet efter Linnarud 1993, sid 93). I undersökningen visade det sig att barn till 
positiva föräldrar klarade sig bättre än de med negativa föräldrar. Enligt Thorson, Beyer & 
Dentler (2003) är det lätt för eleven att inte bry sig om att läsa språk ifall föräldrarna tycker att 
engelska räcker. I undersökningen av Bergseth & Edlert (2003) hittades en gemensam 
nämnare för bortval av franska och tyska, nämligen att föräldrarna sagt att de själva inte haft 
någon nytta av dessa språk. I samma undersökning fick man fram att invandrarelevers 
föräldrar gärna ser att deras barn lär sig många språk, medan övriga elever i mycket mindre 
utsträckning uttryckte föräldrarnas förväntan. Vidare sade några av föräldrarna som 
intervjuades att de aktivt försökt påverka barnens språkval, medan vissa föräldrar inte alls 
hade försökt det.  I Fredholms (2006) studie hade 27 % av eleverna blivit rådda till sitt 
specifika språkval, i synnerhet av föräldrar. I samma studie visade det sig att 43 % av eleverna 
hade någon inom familjen som läst samma språk. Fredholm hittade här ett visst samband 
mellan språkkunskaper i elevens omgivning och inställningen till de egna studierna. Dessa 
kunskaper är av godo för elevens språkintresse och inställning; desto fler eleven känner som 
kan språket, desto positivare inställning.  
     Kompisarnas attityder är kanske de som väger tyngst för ungdomarna. Linnarud (1993) 
kom fram till att kamrater påverkar inlärningen och val av kurs genom att vissa ämnen är 



 

 - 7 -   

”inne” vid en viss tidpunkt medan andra är ”ute”. I undersökningen av Bergseth & Edlert 
(2003) uppgav några elever att de påverkats av kompisar gällande språkval, men i allmänhet 
menade de att de valt helt själva. Det som ibland påverkade var ifall de hade syskon eller 
föräldrar som läst språket. 
 

3.4 Elevernas uppfattning om språkstudierna 

Resultat från tidigare undersökningar om elevers uppfattning om språkundervisningen går lite 
isär; här finns många nöjda, men också många missnöjda, elever. I Skolverkets ”Utvärdering 
av den reformerade gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen” (1996) 
genomfördes intervjuer med elever där man tog upp själva lektionerna. Dessa intervjuer gav 
en kritisk bild av undervisningen. Eleverna upplevde lektionerna som förutsägbara, utan 
variation, och tyckte att de fick tala språket i alltför liten utsträckning. Dessutom antyddes att 
man använde sig för mycket av läroboken och att skillnader i förkunskaper i de löst 
sammansatta grupperna påverkade undervisningen negativt. En tredjedel sa att de ville 
fortsätta med sina språkstudier på högskola eller universitet. I rapporten drog man slutsatsen 
att upplevelsen av undervisningen varierade stort mellan olika klasser. Detta trodde man 
visade på det oroväckande faktum att eleverna inte får en likvärdig utbildning i främmande 
språk.  
     Eleverna ifrågasätter ofta undervisningens uppläggning och innehåll och är missnöjda med 
den utdelning en satsning på språk ger (Thorson, Beyer & Dentler, 2003). De tycker även att 
det tar för mycket tid att lära sig ett modernt språk. 
     I en annan rapport från Skolverket, ”Utvärdering av grundskolan 1995”, gjordes en 
enkätundersökning med bland annat cirka 1500 elever i franska (Dahlgren & Leoj, 1997). 
Nämnas bör att 71 % av eleverna i undersökningen var flickor. Det visade sig att 65,5 % av 
eleverna tyckte att det var ganska roligt eller roligt med franska. Resterande tyckte att det var 
ganska tråkigt eller mycket tråkigt. Flickorna tyckte överlag att det var roligare än vad 
pojkarna tyckte. 70 % av dessa elever tyckte att franska var svårt, 84 % ansåg sig ha nytta av 
sina kunskaper och 76 % ville lära sig mer.   
     I undersökningen av Bergseth & Edlert (2003) är elevernas inställning att det är bra att 
kunna språk, men få är absolut säkra på att de kommer att behöva ytterligare ett språk i 
framtiden när det enda helt nödvändiga språket är engelska. Ett fåtal är helt säkra på att de 
kommer att använda sig av språk i sitt framtida arbetsliv. Denna undersökning visar att 
eleverna generellt är ganska nöjda med språkundervisningen, men många vill tala språket mer 
på lektionerna än vad som görs för tillfället. 
     Just nyttoaspekten tycks vara viktig när det gäller elevers val eller bortval av språk. I en 
pilotstudie av Sörensen för Skolverket (1999) sa eleverna att B-språk vore roligare ifall de 
visste vilken nytta de kan komma att ha av språket i framtiden. De intresserade eleverna såg 
en stor nytta med språket medan de ointresserade ansåg att deras kunskaper var otillräckliga. I 
en uppsats av Fredholm (2006) uppgav 31 % av eleverna på högstadiet att det roligaste med 
undervisningen var att de hade nytta av ämnet. I denna undersökning uppskattade en majoritet 
språkstudierna, de flesta uppgav att inget var tråkigt med studierna. Dock var det endast drygt 
hälften, 57 %, som sa att de ville fortsätta studera språk på gymnasiet.    
  

 

3.5 Lärarnas uppfattning om språkstudier 

Medan eleverna själva anger att lektionerna är enformiga och att det är svårt med språk, så är 
lärarna försiktiga med att peka ut upplägg och lektionsinnehåll som en potentiellt bidragande 
faktor till de många avhoppen och bortvalen. Lärarna ser främst betygssystemet och det 
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orättvisa förhållandet att samtliga valbara kurser är lika mycket värda som det främsta skälet 
till avhoppen och bortvalen (Thorson, Beyer & Dentler, 2003). Andra faktorer som 
gymnasielärarna i undersökningen tror påverkar elevernas val är undermålig undervisning i 
grundskolan, brist på behöriga språklärare, schematekniska frågor och det faktum att 
språkstudier är tidskrävande och att det är relativt svårt att få bra betyg utan maximal 
arbetsinsats.   
Både lärare och elever tycker att de blandade och löst sammansatta grupperna fungerar som 
hinder i språkutvecklingen eftersom det är så många olika nivåer i en och samma språkklass 
(Skolverket, 1996).   
     I rapporten av Thorson med flera (2003) bedömde lärare språkens nytta. Engelskan 
uppfattades av både elever och lärare som det viktigaste språket och fick därför högst 
bedömning av nyttovärdet. Efter engelskan kom spanskan och därefter franskan och tyskan. 
12 % av språklärarna ansåg att man hade liten nytta av franska. 33 % hade värderat franska 
som en trea, det vill säga ”medel-nytta”. Endast 26 % hade bedömt nyttan av franska som 
”mycket stor”.  Siffrorna var jämlika när man jämförde franska med spanska och tyska när det 
gäller ”medel-nytta”, men något fler hade valt ett högre värde för dessa språk och färre hade 
bedömt dem som att ha ”liten nytta”. 
 

3.6 Förslag på förbättringar inom språkundervisningen 

Flera forskare och lärarstuderande har uppmärksammat det bristande intresset för språk på 
både högstadiet och gymnasiet, vilket har lett till undersökningar som har kommit fram till 
olika förslag på förbättringar för att öka antalet elever som läser språk. Av dessa hänvisar 
ungefär hälften till förändringar i organisationen och hälften till förändringar i klassrummet.      
Även från regeringsnivå har man föreslagit förändringar, och den nya högerregeringen vill 
införa en reform som ger meritpoäng för dem som väljer att läsa språk på gymnasiet 
(Leijonborg, 2007, 21 februari). De vill att elever ska kunna få upp till 2,5 extrapoäng ifall de 
väljer språk eller svårare matematik som tillval. Den maximala poängen man kan få idag är 20 
om man har MVG i alla ämnen. Dessa meritpoäng ska göra det lättare att komma in på 
högskolor och universitet; dels med hjälp av den utökade poängen, dels med ett 
intagningssystem som värdesätter språkkunskaper. Djupare kunskaper i ett eller två språk 
istället för ytligare kunskaper i flera språk ska premieras: ”Nya tillträdesregler för högskolan 
ska göra det lönsamt för gymnasieeleverna att läsa flera språk och att läsa dem längre” 
(Leijonborg i DN Debatt, 2007, 21 februari). Dagens regering anser även de att det nu finns 
alltför omfattande möjligheter till taktikval av föga krävande ämnen som till exempel 
”Manikyr” och ”Vinkunskap”. Detta har lett till att elever väljer bort språk och matematik på 
så avancerad nivå som behövs för högskolestudier. Även Enkvist (2005) pratar om taktikval 
genom för stora valmöjligheter som måste stoppas genom ett nytt antagningssystem som 
uppmuntrar långvariga språkstudier och ansträngning som premieras. Lärare i Bergseth & 
Edlerts (2003) undersökning motsätter sig däremot idén om meritpoäng. De tycker nämligen 
att det strider mot skolplanens grundidé om alla ämnens lika värde. Dessutom tror de att det 
vore svårt att lösa detta praktiskt. Enligt resultatet av undersökningen gjord av Thorson, Beyer 
& Dentler (2003) är det inte heller säkert att fler elever skulle ha fortsatt med, eller valt, språk 
även om de fått mer poäng för detta.  
     Enkvist (2005) föreslår även varierade arbetsmetoder, entusiasm och gott om tid som saker 
som måste finnas med i språkundervisningen. De löst sammansatta grupperna och den icke 
optimala schemaläggningen måste också förändras eftersom det är något som både elever och 
lärare anser vara hinder i undervisningen.  
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     Lärare i Skolverkets (1996) undersökning tycker att längre arbetspass, mindre elevgrupper 
och fortbildning för bättre arbete med elevinflytande är saker som borde förändras. Även här 
är man skeptisk till de extremt blandade grupperna i språkundervisningen.  
     Granström & Wennberg (2006) har gjort en undersökning bland lärare angående 
motivation och funnit att de tycker att variation i undervisningen är viktigast eftersom det 
skapar motivation. Dessutom anser de att alla elever har olika inlärningssätt som man som 
lärare måste tillgodose med hjälp av varierade arbetsmetoder. Glasser (1996) påpekar också 
han det viktiga med variation och anser att man måste omstrukturera lektionerna så att de blir 
mer tillfredsställande eftersom uttråkade elever inte arbetar.  
     Både lärare och elever i Bergseth & Edlerts (2003) rapport efterlyser nivågrupperingar och 
mindre grupper för att komma till bukt med problemet med elevers olika förutsättningar, 
förkunskaper och intresseområden. Eleverna anser också att man bör få besöka 
målspråkslandet oftare och prata med ”native speakers” för att få en meningsfull och 
okonstlad kommunikation. Även i Fredholms uppsats (2006) efterfrågas nivågrupperingar. 
Här efterfrågar eleverna även tydligare struktur på lektionerna, mer lärarhjälp och lugnare 
tempo.  
     Gymnasielärare har i undersökningen av Thorson, Beyer & Dentler (2003) flera förslag på 
hur man kan göra för att få fler elever att välja språk. De föreslår bland annat en rejäl 
marknadsföring och bättre information om nyttan av språk, att man ska minska antalet elever 
och öka lärartätheten, att använda mer omväxlande undervisningsmetoder och ett bättre 
samarbete mellan högstadie- och gymnasieskolor. Vidare föreslår de att det ska finnas hårdare 
krav på språkkunskaper vid intagning till universitet och högskolor, att språken bör bli 
obligatoriska (eller åtminstone valbara) på alla program men anpassad efter inriktningarna, att 
man ska ha mer utbytesverksamhet och fler kontaktresor till målspråkslandet. I denna studie 
drar Thorson med flera slutsatsen att eftersom eleverna är överens om att språkstudierna är 
förenade med en stor arbetsinsats så måste det löna sig att läsa svårare kurser och det måste ge 
utdelning vid högre studie- eller arbetsansökningar. Även lärarna i undersökningen ser 
språkstudiernas status som det mest angelägna att ändra på, medan eleverna ser själva 
undervisningen som det man främst borde förändra.  
     Det finns som man kan se många forskningsstudier inom moderna språk och området 
täcker in en hel del problem. Med denna tidigare forskning som bakgrund tar nu den aktuella 
undersökningen vid, där tanken är att dels bekräfta tidigare resultat, dels komma fram till nya.  
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4. Metod 
 

4.1 Urval 

Mitt urval till denna undersökning representeras av tre gymnasieskolor i en medelstor stad i 
Norrland. Anledningen till varför fler skolor än en valdes ut var dels för att få mer bredd på 
svaren och utesluta svar som kan bero på specifika lärare eller skolor, dels för att 
elevunderlaget för de som valt språk som individuellt val inte var tillräckligt stort på varje 
skola. Jag valde att genomföra studien på gymnasiet eftersom färre undersökningar om 
språkval har gjorts där än på högstadiet. Dessutom är eleverna lite äldre och mognare och har 
i större utsträckning valt sin egen studieväg. De relevanta undersökningsgrupperna var elever 
som, utan att gå ett program där språk krävs, hade valt ett modernt språk som individuellt val 
och de elever som hade valt något helt annat som individuellt val. Alla urval var 
slumpmässiga, dock var min tidigare etablerade lärarkontakt en viktig tillgång när det gällde 
att rekrytera deltagare. Eftersom det fanns få elever med språk som tillval så fick nästan alla 
vara med i enkätundersökningen. När det gäller de övriga tillvalen skedde urvalet alltså oftast 
med hjälp av mina tidigare lärarkontakter i slumpmässigt valda tillvalsgrupper. De elever som 
ställde upp på intervjuer rekryterades slumpmässigt via e-post efter att jag från ansvariga 
lärare fått en lista på alla elever i olika tillval.  
     Enkät 1 besvarades av 34 elever och Enkät 2 besvarades av 40 elever. Det var i början av 
undersökningen meningen att de elever som inte valt språk som individuellt val inte heller 
skulle läsa ett språk som obligatorisk kurs för ett program. En missuppfattning, gällande mina 
urvalskriterier, mellan mig och läraren för tillvalskursen ”Må Bra” ledde däremot till att 22 
enkäter delades ut till tvåor som läser Samhällsprogrammet, och därför läser ett obligatoriskt 
modernt språk. Detta ledde till att jag utökade mina enkäter med 12 stycken i klasser där 
ingen läser språk, och tanken var först att ta bort enkäterna från samhällseleverna ur 
undersökningen. Efter att noggrannare ha tänkt igenom detta bestämde jag mig för att ha kvar 
dessa enkäter med förhoppning om att deras svar skulle kunna ge intressant information 
eftersom de trots allt läser ett språk nu. Tanken var därför att kolla varför de inte valde ännu 
ett språk när de hade chansen. Ytterligare 6 enkäter från sistaårselever från 
Samhällsprogrammet med olika inriktningar behölls. Dessa elever har valt Psykologi B som 
individuellt val, vilket är intressant eftersom de hade kunnat fortsätta med sitt språk från året 
innan, men har istället valt att inte läsa något modernt språk alls det sista året.  Dessa elever 
gruppas samman med de övriga eleverna som valt bort språk, medan svaren från 
samhällstvåorna (SP2) sammanställs separat för att inte få några missvisande resultat på grund 
av att de redan läser ett språk just nu.   
     Intervjuerna genomfördes med två språkelever, två elever med annat tillval och två 
språklärare. Valet av att ha med även lärare berodde på att det var intressant att se vad de hade 
för uppfattning om bortvalen av språk och sedan kunna jämföra dessa med elevernas 
uppfattningar.  För närmare information om deltagare, se resultatdelen och bilaga 6.   
 
 

4.2 Beskrivning av skolorna 

Skola A är en kommunal gymnasieskola med nästan 1900 elever. Tyvärr har inga kurser i 
moderna språk som individuellt val startat detta läsår eftersom elevunderlaget/intresset varit 
för litet. De kurser som finns i moderna språk innefattar franska, tyska, spanska, italienska, 
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latin och ryska. Språkklasserna är relativt stora, runt 20-25 elever, och blandade (olika 
program/inriktningar och ibland även steg).  
     Skola B är en gymnasiefriskola med cirka 300 elever och väldigt små och homogena 
språkklasser (2-10 elever). De moderna språk som erbjuds är franska, spanska, tyska, latin, 
italienska och japanska.  
     Skola C är en kommunal gymnasieskola med 1200 elever som detta läsår startat spanska, 
tyska och franska som individuella val. Klasserna är ganska blandade och består 
uppskattningsvis av 20-25 elever.  
 

4.3  Datainsamlingsmetod och procedur 

Som undersökningsmetod valdes både intervjuer och enkäter. Valet av intervjuer kom sig av 
att det är en bra metod för att djupare ta reda på attityder, värderingar och kunskaper 
(Johansson & Svedner, 2006). Intervjuerna var strukturerade med specifika frågor (se bilaga 
3, 4 och 5) men öppna för följdfrågor, varför man skulle kunna säga att det är en blandning 
mellan strukturerad och kvalitativ intervju. Intervjun byggde alltså på fasta, förbestämda 
frågor som alla deltagare svarade på, men beroende på svaren så har vissa frågor kommit till 
och diskussionen har fördjupats. Jag ville få så uttömmande svar som möjligt och gav därför 
inga restriktioner, utan anpassade frågorna efter deltagaren, dock utan att utelämna några 
frågor. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter. För att få bredden som man saknar vid 
djupa intervjuer med ett fåtal deltagare valdes enkäter ut som komplement. Med hjälp av 
dessa två metoder kompenserades den breda men ytliga informationen man får genom enkäter 
med de mer djupgående intervjuerna.    
     Två olika enkäter delades ut, beroende på om man valt eller valt bort språk som tillval (se 
bilaga 1 och 2). Enkäten för de med språk som tillval, Enkät 1, bestod av 17 frågor och den 
andra enkäten, Enkät 2, bestod av 15 frågor. Frågorna var av både öppen och sluten karaktär 
för de med språkval, men för de med annat tillval var det bara slutna frågor. Frågorna 2, 3, 4, 
13, 14, 15 och 17 i Enkät 1 är tagna från, eller inspirerade av, Kent Fredholms (2006) uppsats 
eftersom han gjort en liknande undersökning på högstadiet. I Enkät 2 är frågorna 9, 10 och 11 
tagna från, eller inspirerade av, samma uppsats. I vissa enkätfrågor fick eleverna välja fler än 
ett alternativ om de ville. Detta berodde på att ifall eleverna behövde ange fler svar för att 
förklara sin ståndpunkt i dessa frågor så skulle jag få en tydligare bakgrundsbild. Jag 
begränsade dock antalet valbara alternativ på grund av att bearbetningen och 
resultatredovisningen skulle bli enklare samt på grund av att eleverna då var tvungna att tänka 
efter vilka alternativ som var de mest passande innan de avlade ett svar. I enkäten försökte jag 
använda ett vanligt språk, jag undvek för långa frågeformuleringar samt använde en textsida 
med information innan själva undersökningsfrågorna, allt enligt tips från Johansson & 
Svedner (2006). Jag valde även att ha ganska få frågor så att eleverna inte skulle tröttna och 
ge svar som inte byggde på deras uppfattning. Att fylla i enkäten tog 5-15 minuter. 
     Jag hade tagit kontakt med skolorna några veckor tidigare och bestämt träff med ansvariga 
lärare. Enkäterna ifylldes till största delen i min närvaro, men cirka 18 % ifylldes i min 
frånvaro, tillsammans med elevernas respektive lärare. Anledningen till att jag inte var 
närvarande vid alla tillfällen var att de vid skola B hade väldigt få elever per grupp, så om jag 
skulle vara närvarande hade jag behövt vara där på alla lektioner under två dagar. På grund av 
dessa omständigheter valde jag att låta lärarna dela ut de flesta enkäterna på denna skola.  
     Både att fylla i enkäter och att ställa upp på intervjuer var frivilligt, vilket framkom både 
av mig personligen och av texten på försättsbladet till enkäten. Alla deltagare fick veta att det 
gick att avbryta om man kände obehag. Innan elevintervjuerna talade jag med ansvariga lärare 
och ingen tyckte att jag behövde föräldrarnas medgivande eftersom intervjuerna är anonyma. 
Därför efterfrågades aldrig föräldrarnas samtycke.  
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4.4 Bearbetning 

Enkäterna har sammanställts och analyserats manuellt. I resultatredovisningen jämförs 
resultaten vid jämförbara frågor. Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut på 
papper innan de bearbetades och analyserades. 
     I texten används ibland ordet ”individuellt val” och ibland ordet ”tillval”. De avser samma 
begrepp, nämligen en kurs som eleverna själva får välja utöver sina obligatoriska kurser eller 
sina programspecifika tillvalskurser. Det begrepp som används i läroplanen är ”individuellt 
val”. 
 

 

4.5 Tillförlitlighet 

På grund av ett begränsat antal respondenter och restriktion till endast en stad kan det vara 
svårt att generalisera resultaten. När det gäller reliabilitet för elever med språkval i just denna 
stad så kan man nog räkna den som hög i och med att nästan alla gymnasieelever med språk 
som individuellt val varit med och besvarat enkäten eller ställt upp på intervjuer. Det urval av 
elever som valt bort språk är däremot väldigt litet. Förhoppningsvis är dock urvalen 
representativa i och med att tre skolor med helt olika inriktningar och tillval ställt upp. På 
grund av missförståndet med SP2-eleverna så blev det ju två mindre grupper av elever som 
valt bort språk (istället för en stor), vilket ledde till att jämförelsegruppen med de elever som 
valt språk blev mycket större än varje ”bortvalsgrupp”. Detta kan ha påverkat resultatet något 
när det kommer till jämförelseanalysen. På grund av att enkäterna kompletterades med 
intervjuer så borde dock reliabiliteten vara tillfredsställande. Min frånvaro vid ifyllandet av 
enkäterna kan ha påverkat resultatet då elever möjligen varit rädda att lärarna skulle se svaren 
när de samlade in enkäterna. Även motsatsen är tänkbar; att eleverna tror att jag förväntar mig 
ett visst svar och svarar enligt denna tro. Min förhoppning är dock att eleverna var lika ärliga 
när jag var frånvarande som när jag var närvarande. Validiteten får anses vara hög eftersom 
jag ställde relevanta frågor som är knutna till mina frågeställningar och mitt syfte och 
eleverna var seriösa när de besvarade frågorna. 
 
 

4.6 Begränsning 

Eftersom tiden som är avsatt för denna undersökning är väldigt begränsad så försvinner 
möjligheten att göra ännu fler analyser och jämförelser än de som gjorts. Få killar väljer att 
läsa språk på gymnasiet, så jag valde att inte ta med något genusperspektiv eftersom det vore 
väldigt svårt att under denna begränsade tid få tag på tillräckligt många respondenter av 
manligt kön. Inget invandrarperspektiv togs heller med i beräkning, dock var de besökta 
klasserna väldigt lika varandra i kulturell mening. Vidare var underlaget för litet för att man 
skulle kunna jämföra friskolornas resultat med de kommunala skolornas resultat.  
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5. Resultat 
 

5.1 Deltagarprofil 

 

5.1.1 Enkät 1 
Enkät 1 har besvarats vid två av skolorna (se bilaga 6 för en sammanställning av varifrån 
respondenterna kommer).      Den har besvarats av 34 elever (31 flickor och 3 pojkar). 
Eleverna har varierade språkval: franska, tyska, spanska, latin, italienska och japanska. De går 
även olika program: Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Naturvetenskapliga 
programmet och Omvårdnadsprogrammet.   Flera steg och alla årskurser är representerade 
men årskurs två är i majoritet. 29 av eleverna har även läst språk på högstadiet. Av dessa har 
15 bytt språk sedan dess. De flesta har skattat sin nuvarande språkbehärskning som antingen 
”ganska bra” eller ”ganska dålig”. Endast en har skattat den som ”mycket bra” och 3 har valt 
alternativet ”mycket dåligt”. Ingen tydlig koppling fanns mellan skattad språkbehärskning och 
nöjdhet med undervisningen.  
 

5.1.2 Enkät 2 
Enkät 2 har även den besvarats vid två av skolorna (se bilaga 6). 40 elever (25 flickor och 15 
pojkar) har besvarat den. 22 av eleverna vid skola A har valt en kurs som heter ”Må Bra” 
(bestående av Samhällsprogramselever åk 2), 7 har valt Psykologi B (varav 6 är 
Samhällsprogramselever åk 3) och 9 elever från Energiprogrammet har varierade tillval: 
Matte B, Företagsekonomi, Fördjupad elsäkerhet och elkunskap och Må bra. Vid skola B har 
de två eleverna valt Musik. Åtta enkäter från skola B fick strykas ur undersökningen sedan jag 
insett att lärarna delat ut dessa enkäter till elever som går i årskurs 1 och ännu inte har valt 
något individuellt val. En majoritet har läst språk sedan sexan men 3 elever uppger att de 
hoppade av språkundervisningen under högstadiet.  1 elev har aldrig läst språk. Precis som i 
Enkät 1 har de flesta elever skattat sin språkbehärskning (i det här fallet tidigare behärskning) 
med antingen ”ganska bra” eller ”ganska dålig”. 6 elever har skattat den som ”mycket dålig” 
och endast en som ”mycket bra”. De som har skattat sin språkbehärskning som ”ganska dålig” 
eller ”mycket dålig” har i stor utsträckning varit de som skattat språkundervisningen som 
tråkig och inte upplagd enligt elevens önskemål.  
  

5.1.3 Intervjuer 
Intervjuerna har gjorts vid alla tre skolor (se bilaga 6). Intervjuerna genomfördes med två 
lärare i franska, två elever som valt språk som tillval och två elever som valt bort språk som 
tillval, varav en studerar på samhällsprogrammet och läste därför ett obligatoriskt språk förra 
läsåret. Eftersom det blev två grupper av elever som inte valt språk som tillval, SP2-elever 
och övriga, valdes just en SP-elev ut för intervju så att jag djupare kunde undersöka dennes 
motivering. 
     Läraren från skola A är en äldre kvinna med många års erfarenhet av att undervisa i bland 
annat franska. Läraren från skola B är en yngre man, med ursprung från ett fransktalande 
land, som har några års erfarenhet av franskundervisning i Sverige.  
     De elever som läser språk som tillval är bägge tjejer, varav en läser andra året på Estetiska 
programmet och den andra läser andra året på Hantverksprogrammet. Båda läser franska; 
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esteteleven läser steg 4 och hantverkseleven läser steg 3. De har alltså båda två läst franska på 
högstadiet.  
De två eleverna med annat tillval består av en tjej och en kille. Tjejen läser sista året på 
Handelsprogrammet och killen läser sista året på Samhällsprogrammet med ekonomisk 
inriktning. Tjejen läste franska under ett och ett halvt eller två år på högstadiet, sedan hoppade 
hon av eftersom hon tyckte att det var tråkigt. Hon fick då läsa svensk/engelska istället. Där 
jobbade hon mest själv eftersom hon var mycket duktigare än de andra; hon behövde 
egentligen ingen hjälp i dessa språk. Hon har valt Psykologi A som tillval detta läsår. Killen 
har läst franska i högstadiet och sedan italienska i ettan och tvåan på gymnasiet. Han har valt 
Psykologi B som individuellt val och läser inget modernt språk detta läsår.  
 
 

5.2 Resultat Enkät 1 

Här presenteras resultatet på de frågor som inte finns representerade i Enkät 2 och därmed inte 
går att jämföra. Resultaten från de frågor som går att jämföra redovisas i stycke 5.4. Vid varje 
alternativ visas först antalet elevsvar och sedan svaren i procent inom parentes. Alternativen 
förekommer inte alltid i samma ordning som i enkäten utan redovisas ibland med det 
alternativ som fått flest röster längst upp och det med minst röster längst ner, detta för att man 
lättare ska kunna se vad eleverna valde mest frekvent. Efter varje statistiskt svar följer en 
kommentar.  
 
Fråga 1: Varför har du valt språk som tillval? Max 3 alternativ kan väljas! 
 
Genuint intresse = det är roligt  25 (73,5 %) 
Man har nytta av det vid resande   25 (73,5 %) 
Det ser bra ut i betyget    10 (29,5 %) 
Jag är duktig på språk = lätt att få bra betyg 8 (23,5 %) 
Jag kom inte in på mitt 1:a handsval  7 (20,5 %) 
Annat*    7 (20,5 %) 
Bättre förståelse för kulturen i det landet  3 (9 %) 
Det är svårt att få bra betyg = en utmaning 2 (6 %) 
Min kompis valde det   1 (3 %) 
Mina föräldrar ville det   0 (0 %) 
 
* De anledningar som eleverna angav under ”annat” var följande: 
”Jag ska flytta till spansktalande land” 
”Jag älskar språk” 
”Urvalet var så litet” 
”Jag ville bli bättre” 
”Det är bra i framtiden vid internationellt arbete” 
 
Här ser man att en majoritet av eleverna har valt språk som tillval för att de tycker att det är 
roligt och för att de ser nyttoaspekten med valet. Även betygsstrategiska val förekom tydligen 
i hög utsträckning. De flesta verkar vara motiverade för språkvalet.  
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Fråga 10: Hur tycker du att undervisningen av ditt tillval är? Max 2 alternativ kan 
väljas.  
 
Tråkig    4 (11,5 %) 
Enformig    6 (17,5 %) 
Rolig    18 (53 %) 
Varierad    20 (60 %) 
 
Att en klar majoritet tycker att undervisningen är både rolig och varierad framstår tydligt. 
Däremot är det ändå ganska många elever som i denna lilla undersökning tycker att det är 
enformigt och tråkigt.  
 
 
Fråga 11: Är dagens språkundervisning upplagd på det sätt som du önskar? 
 
Inte alls    0 (0 %) 
I liten grad    9 (26, 5 %) 
Till stor del    16 (47 %) 
I stor grad    7 (20,5 %) 
Helt    2 (6 %) 
 
Dagens undervisning är för de flesta eleverna till stor del eller i stor grad upplagd som de 
önskar, men 26,5 % tycker att undervisningen är upplagd i liten grad enligt önskemålen. Ingen 
elev har angett att undervisningen inte alls är upplagd som de önskar.  
 
 
Fråga 13: Vad tycker du är det bästa och roligaste med språkundervisningen? 
 
På denna fråga har jag hittat fem teman under vilka flera svar faller. Dessa teman är läraren, 
utveckling, kultur, övningar och övrigt. Under ”lärartemat” faller kommentarer om att 
eleverna har en bra lärare som ger mycket hjälp. Eleverna från skola B tycker att det är 
positivt med en lärare som är född i ett fransktalande land så att de får en bra undervisning om 
fransktalande kulturer. En elev skrev också att det är bra att det ingår i deras kurs att läraren 
ska ge handledning för utveckling av språket.  
     När det gäller ”utvecklingstemat” nämner eleverna att det är roligt att märka sina framsteg 
och att lära sig något nytt. Någon elev skrev att det är kul att förstå mer och mer av vad 
läraren säger på målspråket. Flera elever tar upp minneseffekten: att det är roligt när man kan 
minnas det man lärt sig.  
     ”Kulturtemat” innebär att flera elever skrev att det roligaste var att lära sig kulturen i 
fransktalande länder. De tyckte att det var perfekt att få både språket och kulturförståelsen på 
samma gång. Många elever tyckte att detta var väldigt lärorikt. 
     Under ”övningstemat” är det många som anser att det bästa är att prata istället för att 
skriva så mycket. Flera elever tycker att läsning, att spela spel och att översätta texter är 
exempel på roliga övningar.  
     Under rubriken övrigt faller bland annat kommentarer om att undervisningen är fri och 
varierad, det är kreativt och man får ett språkdiplom. En elev svarade så här på frågan: ”Allt, 
jag vill verkligen lära mig”.   
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Fråga 14: Vad tycker du är det sämsta och tråkigaste med språkundervisningen? 
 
Här fann jag fyra svarsteman, nämligen gruppen, administration, övningar och övrigt. Under 
rubriken gruppen ryms svar som att grupperna är för stora och att det då är pinsamt att tala 
och läsa högt. Två elever från skola B tycker däremot att deras grupper är för små. Några 
elever tycker att det är dålig stämning i gruppen eftersom den är så splittrad med elever från 
många olika program och ibland även steg. De säger att de inte har något gemensamt och att 
många klagar i klassrummet.  
     ”Administrationstemat” innehåller kommentarer om att lektionerna är för långa (på skola 
C är de 2 timmar och 45 minuter långa) eller för få och för korta (på skola B har de endast en 
timme i veckan). Att klassrummen inte är idealiska, utan att man borde få gå ut mer och resa 
oftare, tas också upp. Esteteleverna tycker att det är dåligt att det inte är obligatoriskt på deras 
program och att de endast kan välja detta från tvåan. 
     I ”Övningstemat” uppgav eleverna att de övningar de inte gillar är grammatik, glosor, 
prov, hörövningar och skrivuppgifter. Många tycker att grammatik är tråkigt och svårt och är 
emot svåra och ”jobbiga” uppgifter. Att man måste träna hemma på till exempel glosor är inte 
heller populärt.  
     Under temat övrigt skriver många att det är svårt och tidskrävande, läraren ställer höga 
krav, tempot är för högt och att det är långtråkigt ibland. En elev klagar på att de aldrig blir 
färdiga med arbeten utan att de fortsätter med något nytt innan de avslutat det föregående 
arbetet. En elev svarade att ingenting är tråkigt med språkundervisningen.  
 
 
Fråga 15: Tror du att du kommer att fortsätta studera ditt tillvalsspråk i framtiden? 
 
Ja 12     (35 %) 
Nej 7 (21 %)  
Vet ej 15 (44 %) 
 
I och med att valalternativet ”vet ej” var med så kan det ha gjort att respondenterna valde det 
på grund av att det är lättsamt att inte tänka efter och ta ett riktigt beslut. Det är i alla fall fler 
elever som tror att de kommer att fortsätta med sitt språk än de som inte tror det. I 
undersökningen ställdes tyvärr aldrig frågan om de tror att de kommer att studera ett annat 
språk i framtiden.  
 
 
Fråga 17: Om du fick bestämma själv – hur skulle det då gå till att läsa språket? Hur 
skulle lektionerna se ut? Ge gärna många exempel! Läxorna? Böcker? Och allt annat du 
kan komma på!  
 
På denna fråga har eleverna gett många intressanta förslag på hur man kan lägga upp 
undervisningen för att behålla deras intresse. Jag har delat in svaren i tio teman, nämligen 
grammatik, läxor, läraren, böcker, resa, konversation, film, uppgifter, gruppen och övrigt.  
     Inom ”grammatiktemat” finns två riktningar: de som vill ha mindre 
grammatikundervisning och de som vill ha lagom eller mycket grammatik men med specifika 
önskemål. De som vill ha mindre grammatik har skrivit att man ska använda språket mer 
istället för att ”traggla” grammatik. De som tycker att man har lagom mycket grammatik nu 
tycker att genomgångarna ska vara noggranna och förståeliga med många övningar. Någon 
elev skrev att man borde ta en tempusform i taget och se till att man verkligen lärt sig den 
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innan man går vidare. Några elever ville använda sig mer av datorprogram eftersom de ansåg 
att man lärde sig grammatiken bra genom sådana.  
     Inom ”läxtemat” varierade åsikterna rejält. Några ville som förväntat ha färre läxor medan 
några andra faktiskt ville ha fler. De elever som ville ha fler läxor uppgav att de även ville ha 
mer eget arbete eftersom de haft varken läxor eller eget arbete detta år.  Någon elev ville att 
man endast skulle ha glosor i läxor och en annan elev uppgav att små uppgifter till veckan 
efter vore det ultimata.   
     ”Lärartemat” innehöll förslag på att läraren bör vara engagerad och anpassa tempot efter 
elevernas potential. En från födseln fransktalande lärare är det många elever som efterfrågar. 
Flera elever vill ha lärarledda lektioner med genomgångar.  
     När det gäller böcker så går åsikterna isär även där; några vill arbeta mindre med boken 
och några vill arbeta mer med den. De som vill använda boken mindre motiverade sina svar 
med att man lär sig mer genom samtal och annan litteratur, såsom dagstidningar och dylikt. 
De elever som ville arbeta mer med boken efterfrågade en tydligare struktur och ville slippa 
hålla reda på en massa lösa papper.   Någon elev efterfrågade nyare och bättre kursböcker. 
Under detta tema ryms även romanläsning, vilket några elever tyckte att man behövde mer av.  
     Många elever efterfrågade resor till målspråkslandet som en del av undervisningen.  En 
elev tyckte att man borde få åka iväg under flera veckor eftersom de då skulle lära sig mer än 
vad de gör under två år i Sverige. Även att få komma ut från klassrummet och gå ute i naturen 
eller på till exempel café togs upp som ett sätt att lära sig bättre på.  
     Inom temat konversation var det många av eleverna som tog upp det viktiga och lärorika 
med att prata och diskutera mycket. De flesta ville ha många diskussionsuppgifter med ämnen 
som de valt själva och som är anpassade till deras nivå. Flera elever tyckte att man skulle 
diskutera i små grupper så att alla vågar prata. En elev tyckte att hon är sämre på att tala än att 
skriva och ville därför prata mer på lektionerna. Som förslag på en muntlig övning skrev en 
elev att man kunde göra sina egna dialoger.  
     Att titta på film verkar vara uppskattat bland eleverna. Här gav de förslag på att man skulle 
få se franska filmer med svensk text och att man skulle välja lätta filmer, gärna barnfilmer, så 
att de förstår allt. Flera av eleverna tyckte att film var den bästa hörövningen. 
     Varierade uppgifter är något som eleverna i undersökningen efterfrågade. Att lära sig 
glosor, att spela spel och att skriva små texter och uppsatser var förslag som kom fram. En 
elev ville få frihet att inrikta sig inom kulturen när de gör uppgifter. En annan elev ville ha 
minst en gruppuppgift per lektion.  
     När det gäller ”grupptemat” så efterlyser eleverna på skola C mindre grupper så att alla 
vågar prata och diskutera i klassen. Under temat övrigt föreslår eleverna bland annat att man 
ska få möta personer från målspråkslandet och att lektionerna ska vara maximalt 90 minuter 
långa så att de kan hålla motivationen uppe. 
 
 

5.3 Resultat Enkät 2 

Här presenteras resultatet på de frågor som inte finns representerade i Enkät 1 och därmed inte 
går att jämföra. Resultaten från de frågor som går att jämföra redovisas i stycke 5.4. Vid varje 
alternativ visas först antalet elevsvar och sedan svaren i procent inom parentes. Den vänstra 
kolumnen utgör resultatet från andraårseleverna från Samhällsprogrammet (SP2) och den 
högra för de övriga eleverna.  Alternativen förekommer inte alltid i samma ordning som i 
enkäten utan redovisas ibland med det alternativ som fått flest röster längst upp och det med 
minst röster längst ner, detta för att man lättare ska kunna se vad eleverna valde mest 
frekvent. I en fråga är kolumnerna ersatta av ett diagram. Efter varje statistiskt svar följer en 
kommentar. 
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Fråga 1: Varför har du valt bort språk som tillval? Max 3 alternativ kan väljas! 
 
   SP2  Övriga 
Det är svårt att få bra betyg 5     (23 %)  3     (17 %) 
Det är tidskrävande  7     (32 %)  10   (55,5 %) 
Jag har inget intresse av det 7     (32 %)  8     (44 %)      
Det är svårt   9     (41 %)  8     (44 %) 
Det är för lätt   0     (0 %)  0     (0 %) 
Jag har ingen språkbegåvning 8     (36 %)  5     (28 %) 
Jag kom inte in  0     (0 %)  1     (5,5 %) 
Det är tråkigt   10   (45 %)  5     (28 %) 
Annat*   9     (41 %)  2     (11 %) 
 
* Under ”annat” gavs följande typ av kommentarer: 
”Jag visste att läraren var dålig” 
”Det finns annat som är roligare” 
”Det finns viktigare I-val” 
”Det blev ingen kurs i språk” 
”Jag visste inte att det fanns att välja på” 
”Jag läser redan ett språk, det räcker” 
 
När man kollar på resultaten på den här frågan ser man att det inte skiljer sig så mycket 
mellan de elever som redan läser ett språk och de som inte läser språk detta läsår. De flesta 
verkar tycka att språk är ointressant, tråkigt, svårt och tidskrävande. 36 % av SP2-eleverna 
anger att de saknar språkbegåvning. Betygstaktiska skäl var inte särskilt frekvent, men nästan 
en fjärdedel av SP2-eleverna hade tänkt i dessa banor. Svaret under ”annat”, att det inte blev 
någon språkkurs, var inte vanligt förekommande, men det verkar vara verkligheten för flera 
som är intresserade av språk.  
 
 
 
Fråga 6: Skulle du ha valt språk som tillval om man hade fått extrapoäng för detta? 
Regeringen vill nämligen genomföra en reform så att om man väljer att fördjupa sig i 
språk som tillval så kan man få 2,5 poäng mer i betyget (jämför med om man har G i 
alla ämnen så får man 10 p, MVG i alla ämnen=20 p). Detta innebär att man lättare kan 
komma in på högskola/universitet. 
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Figur 1. Svaren anges i procent.     
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Regeringens föreslagna reform skulle enligt dessa siffror kunna ge resultat i form av fler 
elever som väljer språk som tillval. Enligt siffrorna verkar SP2-eleverna vara lite mer 
betygstaktiska och kan i större utsträckning tänka sig att läsa ytterligare ett språk för att få mer 
poäng, fast de tycker att det är tråkigt och ointressant (enligt föregående fråga).  
 
 
Fråga 8: Tror du att du kommer att studera något språk i framtiden (förutom 
engelska)? 
  SP2  Övriga 
Ja  14   (63,5 %)  5    (28%) 
Nej  7     (32 %)  11  (61 %) 
Kanske  1     (4,5 %)  2    (11 %) 
 
En majoritet av SP2-eleverna tror att de kommer studera ett modernt språk i framtiden. I den 
andra gruppen är det däremot tvärtom: en majoritet tror inte att de kommer att studera språk i 
framtiden.   
 
 
Fråga 12: Hoppade du av språkundervisningen innan kursens slut? Om ja, varför? 
 
  SP2  Övriga 
Ja  2      (9 %)  6      (33 %) 
Nej  20    (91 %)  12    (67 %) 
 
Elever som hoppat av språkundervisningen i högstadiet angav följande skäl: 
”Läraren var så dålig, kunde knappt prata svenska ens” 
”Det var tråkigt” 
”Det var svårt” 
”Jag hade ingen nytta av det” 
”Jag hade så dåliga betyg att jag var tvungen att gå svensk-engelska istället” 
 
En tredjedel av de övriga eleverna hade hoppat av språkundervisningen. Av SP2-eleverna 
hade endast två hoppat av sin tidigare språkundervisning. 
 
 
Fråga 13: Hur tyckte du språkundervisningen var? Max 2 alternativ kan väljas.  
 
  SP2  Övriga 
Tråkig  15   (68 %)  7     (46,5 %) 
Enformig  8     (36 %)  8     (53 %) 
Rolig  2     (9 %)  2     (13 %) 
Varierad  4     (18 %)  4     (26,5 %) 
 
Här finns ett bortfall på fyra elever i gruppen ”övriga”. Dessa elever hade hoppat av 
språkundervisningen på högstadiet.  Resultatet visar att de flesta av eleverna tyckte att 
undervisningen på högstadiet var tråkig och enformig. Tyvärr så saknas motsvarande fråga i 
enkäten för de elever som nu valt språk, en jämförelse hade varit intressant. Frågan finns 
däremot med i intervjuerna för språkelever. De verkar dock vara nöjda med dagens 
undervisning (se 5.2, fråga 10).  
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5.4 Resultat på jämförbara frågor från båda enkäterna 

 
Här redovisas resultaten från de frågor i enkäterna som är jämförbara. Frågans nummer i varje 
enkät visas med frågenumret på Enkät 1 först, följt av frågenumret i Enkät 2. Tre kolumner 
redovisas: först de som valt språk som tillval (”Språkval”), sedan SP2 och sist övriga som valt 
bort språk. Resultatet redovisas både i elevsvar och i procent. Efter varje statistiskt svar följer 
en kommentar. 
 
Fråga 2/9: Känner du någon som har studerat, eller kan tala, ett modernt språk 
(förutom engelska)? Vem är det i sådana fall? 
 
 Språkval  SP2  Övriga 
Ja 32    (97 %)  14     (63,5 %) 15     (83 %) 
Nej 1      (3 %)  8       (36,5 %) 3       (17 %) 
 
En elev med språkval har missat att svara på frågan. På frågan om vem som kan, eller har 
studerat ett språk är föräldrar och kompisar de mest frekventa svaren i alla grupper. Även 
övrig släkt och pojk-/flickvänner nämndes. En elev hade en tränare som talade ett annat språk 
och en annan elev hade en kusin som bodde i Spanien. En elev skrev ”min lärare”. 
     På denna fråga fanns det stora skillnader mellan de som valt språk och de som valt bort 
det. Nästan alla med språkval kände någon som hade studerat, eller kunde tala, ett modernt 
språk. En klar majoritet i de andra grupperna kände också någon, men de var betydligt färre 
jämfört med språkvalsgruppen.  
 
 
Fråga 3/10: Var det någon som rekommenderade dig eller rådde dig att välja det tillval 
du nu har valt? Vem var det i sådana fall?  
 

Språkval  SP2  Övriga 
Ja 13     (38 %)  4     (18 %)  1     (5,5 %) 
Nej 21     (62 %)  18    (82 %)  17    (94,5 %) 
 
Elever med språkval hade i mycket större utsträckning blivit rekommenderade/rådda att välja 
just språk än de med övriga tillval. I alla grupper framkom det att de som blivit 
rekommenderade eller rådda hade blivit det av föräldrar, syskon eller vänner, ibland även av 
lärare.  
 
 
Fråga 4/11: Fick du välja tillval helt själv eller tycker du att någon bestämde åt dig? 
Vem var det i sådana fall? 
 

Språkval  SP2  Övriga 
Jag valde helt själv 32    (94%)  22    (100 %)  17  (94,5 %) 
Någon bestämde åt mig 2      (6%)  0      (0 %)  1    (5,5 %) 
 
Nästan alla kände att de hade fått välja tillval själva. De som bestämt åt dem var i 
språkvalsgruppen en mamma och en kompis. Ingen vidare information gavs, vilket var synd 
eftersom det hade kunnat förklara lite närmare vad som menas med att dessa personer valt åt 
dem. Eleven i gruppen ”övrigt” uppgav att han hade missat inlämningsdatumet och därmed 
blivit placerad i en tillvalsgrupp som inte var full. 
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Fråga 5/2: Hur svårt tror du det är att läsa språk som tillval jämfört med något annat 
tillval (t ex bollspel, dans eller psykologi)? 
 

Språkval  SP2  Övriga 
Mycket lättare 0     (0 %)  1     (4,5 %)  0     (0 %) 
Lite lättare  0     (0 %)  0      (0 %)  0     (0 %) 
Lika lätt/svårt 7     (20,5 %)  3     (13,5 %)  4    (22 %) 
Lite svårare  18   (53 %)  11   (50 %)  6    (33,5 %) 
Mycket svårare 9     (26,5 %)  7     (32 %)  8    (44,5 %) 
 
Här kan man se att en majoritet i alla grupper tror att språk som tillval är antingen lite svårare 
eller mycket svårare än något annat tillval. I gruppen ”övrigt” är det flest som trott att det är 
mycket svårare med språk. Endast en elev tror att språk är lättare än något annat tillval och 
endast ett fåtal tror att det är lika lätt eller lika svårt. 
 
 
Fråga 6/3: Hur tidskrävande tror du att det är att läsa språk som tillval jämfört med 
något annat tillval? 
 

Språkval  SP2  Övriga 
Mycket mindre 0      (0 %)  0    (0 %)  0    (0 %) 
Lite mindre  0      (0 %)  0    (0 %)  0    (0 %) 
Lika  6      (18 %)  2    (9 %)  2    (11 %) 
Lite mer   16    (48,5 %) 10  (45,5 %)  11  (61 %) 
Mycket mer  11    (33,5 %) 10  (45,5 %)     5    (28 %) 
 
En språkvalselev har inte svarat på frågan. Här ser man att inga elever tror att språk är mindre 
tidskrävande än något annat tillval. De flesta har istället skattat språkstudierna som lite mer 
eller mycket mer tidskrävande i jämförelse med andra tillval.   
 
 
Fråga 7/4: Hur mycket tid lägger du ned på ditt tillval? 
 

Språkval  SP2  Övriga 
Relativt lite   17    (50 %)  5    (22,5 %)  4    (22 %) 
Mycket   2      (6 %)  9    (41 %)  5    (28 %) 
Mindre än på andra ämnen  13    (38 %)  7    (32 %)  7    (39 %) 
Mer än på andra ämnen        2     (6 %)  1    (4,5 %)  2    (11 %) 
 
Trots att de flesta elever har skattat språkstudier som mer tidskrävande än andra tillval har 
språkeleverna uppgett att de lägger ned relativt lite tid på sitt tillval. Många har dessutom 
uppgett att de lägger ned mindre tid på sitt språktillval än på andra ämnen. Det verkar finnas 
stora skillnader mellan elever i samma grupp; i bortvalsgrupperna är spridningen ganska 
jämnt fördelad.  
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Fråga 8/5: Vilken nytta tror du att du kommer ha av ditt tillval? 
 

Språkval  SP2  Övriga 
Ingen alls 1     (3 %)  1     (4,5 %)  2    (11 %) 
Liten  16   (47 %)  10   (45,5 %)  9    (50 %) 
Stor 17   (50 %)  11   (50 %)  7    (39 %)   
 
Här skiljer det väldigt mycket mellan eleverna inom varje grupp. Ungefär hälften i varje 
grupp tror att de kommer ha stor nytta av sitt tillval medan hälften tror att de kommer att ha 
liten nytta av det. Få trodde att de inte kommer att ha någon nytta alls av sitt tillval. Även här 
kanske nyttan skulle ha kunnat definieras, men samtidigt så är det ju en fråga där man vill ha 
personens egen definition och uppfattning.  
 
 
Fråga 9/7: Tycker du att det är viktigt att lära sig ett språk (förutom engelska)? 
 

Språkval  SP2  Övriga 
Ja 33    (97 %)  17   (77 %)  7     (39 %) 
Nej 1      (3 %)  5     (23 %)  11   (61 %) 
 
Bland de elever som har valt språk syns det tydligt att de tycker att det är viktigt. Bland SP2-
eleverna är det några fler som inte anser det viktigt, men en klar majoritet anser dock att det är 
viktigt. I gruppen ”övriga”, med varierade tillval och inget språk, är siffrorna helt omvända. 
Här tycker en majoritet att det inte är viktigt att lära sig ett modernt språk.  
 
 
Fråga 12/14: Om du har läst språk tidigare, under högstadiet, svara på denna fråga. 
Var språkundervisningen då upplagd på det sätt som du önskade? 
 

Språkval  SP2  Övriga 
Inte alls 11   (32,5 %)  7     (32 %)  6    (40 %) 
I liten grad 6     (17,5 %)  10   (45,5 %)  5    (33,5 %) 
Till stor del 10   (29,5%)  5     (22,5 %)  3    (20 %) 
I stor grad 4     (11,5 %)  0     (0 %)  1    (6,5 %) 
Helt 3     (9 %)  0     (0 %)  0    (0 %) 
 
Tre elever i gruppen ”övriga”, som hoppade av språkundervisningen i högstadiet, har inte 
svarat på frågan. Elevernas svar på denna fråga fördelar sig relativt jämnt mellan alternativen 
”Inte alls”, ”I liten grad” och ”Till stor del” i alla grupper. Däremot verkar språkvalsgruppen 
vara mer nöjda med sin tidigare språkundervisning om man lägger ihop de negativa 
alternativen ”Inte alls” och ”I liten grad” och jämför dessa med samma 
alternativsammanslagning i de andra grupperna. I språkvalsgruppen är det 50 % som har 
skattat den tidigare språkundervisningen negativt, i de andra grupperna har över 70 % skattat 
undervisningen negativt.  
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Fråga 16/15: Hur tycker du att man bäst skulle kunna förbättra språkundervisningen? 
/Hur skulle man bäst ha kunnat förbättra språkundervisningen för att du skulle ha valt 
språk som tillval? Välj max 3 av alternativen.  
 
Här har jag lagt samman de olika gruppernas resultat eftersom jag inte är intresserad av att 
jämföra dem, utan vill veta vad alla dessa elever anser att man bör förbättra med 
språkundervisningen. Alternativen förekommer här inte i samma ordning som i enkäterna 
utan med det alternativ som fått flest röster först och det alternativ som fått minst röster sist. 3 
av bortvalseleverna har inte svarat på denna fråga.  
 
Möten med folk från målspråkslandet 23 32 % 
Mer konversation  21 29 % 
Mer variation  18 25 % 
Större elevinflytande på planering 17 24 % 
Mer film   13 18 % 
Mer arbete utanför boken  10 14 % 
Mer eget arbete  9 12 % 
Rollspel/alternativ identitet 8 11 % 
Mer undervisning om landets kultur 8 11 % 
Användning av dataprogram 8 11 % 
Annat*   8 11 % 
Större engagemang från läraren 6 8 % 
Fler grammatikgenomgångar 6 8 % 
Fler uppsatser  5 7 % 
Mer arbete med boken  5 7 % 
Fler grupparbeten  4 5 % 
Mer lärarledd undervisning 3 4 % 
Fler teman   2 3 % 
 
*Det eleverna valde som alternativ under ”annat” är följande: 
”Mer individuell anpassning” 
”Resor till målspråkslandet” 
”Ett stort prov per termin för att lära sig ordentligt” 
”Att läraren har lektionen planerad innan eleverna kommer” 
”Att språk blir mer givande i form av fler poäng” 
”Mindre grupper” 
 
Här ser man att möten med folk från målspråkslandet är något som många elever skulle 
uppskatta. Att lektionerna blir mer varierade och att de innehåller mycket konversation verkar 
också vara något som eleverna tycker borde förbättra undervisningen. Även större 
elevinflytande på planering och filmvisning är populära förslag.     En elev i språkvalsgruppen 
tyckte inte att några förändringar var nödvändiga överhuvudtaget.  
 

5.5 Resultat elevintervjuer 

 
De fyra eleverna som intervjuades benämns i texten som Elev A1, Elev A2, Elev B och Elev 
C. Bokstäverna visar från vilken skola eleverna kommer. Elev A1 är killen från 
Samhällsprogrammet som valt Psykologi B som tillval. Elev A2 är tjejen från 
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Handelsprogrammet. Elev B är tjejen från Estetprogrammet som läser franska steg 4 och Elev 
C är tjejen från Hantverksprogrammet som läser franska steg 3.  
     Elev A1 valde Psykologi B eftersom han läste A-kursen som obligatorisk kurs förra läsåret 
och tyckte att det var intressant. Han vill eventuellt läsa psykologi på högskolan så 
småningom. Elev A2 valde Psykologi A eftersom hon trodde att det skulle vara intressant. 
Dessutom så var hon inte intresserad av så många andra kurser. Både Elev B och C motiverar 
sitt val av språk som individuellt val med att de vill åka utomlands och jobba efter studenten. 
Både tycker att det är roligt att kunna ett främmande språk och skulle gärna läsa fler om tiden 
fanns. Elev B började med just franska på grund av att hennes familj känner några som bor i 
Frankrike och hon ville kunna prata med dem när hon hälsade på. Elev C säger att det är bra 
med språkstudier så man slipper känna sig som en bortkommen turist. När man kan språket är 
det lättare att smälta in och verkligen se landet och befolkningen istället för 
turistattraktionerna. Elev A1 motiverade sitt bortval av språk som tillval med att det inte var 
roligt. Om det endast fanns två kurser att välja mellan skulle han ändå inte ha valt språk. Elev 
A2 hade tänkt läsa franska i tvåan men valde engelska istället eftersom hon tyckte att det var 
viktigare. När hon sedan tänkte välja franska i trean så gick det inte: man var tvungen att ha 
läst det som tillval även i tvåan.  
     Alla elever känner att de valt tillval själva, men olika faktorer har hjälpt dem på vägen. 
Elev A1 valde B-kursen i psykologi dels på grund av intresse, dels på grund av att han fick så 
högt betyg på A-kursen. Chansen att få ytterligare ett bra betyg övertygade honom att välja 
just denna kurs. Elev A2 hade hört flera andra elever säga att de varit nöjda med psykologin, 
men säger bestämt att hon inte valt det på grund av någon kompis. Elev C säger att det blev 
just franska eftersom det inte fanns spanska på hennes högstadieskola. Eftersom hon började 
med franska och kände att hon kunde väldigt lite efter nian så tyckte hon att dessa år vore 
bortkastade ifall hon inte fortsatte med samma språk och fördjupade sig i det. Elev C känner 
ingen som kan franska, men Elev B har flera släktingar som talar franska och familjen känner 
en annan familj som är fransktalande. Hon blev motiverad att välja franska på grund av denna 
familj. Ingen av eleverna säger att föräldrarna har några specifika förväntningar på deras 
studier, annat än att de ska göra sitt bästa och ta vara på tiden och möjligheterna.   
     Tre av eleverna tycker att det är viktigt att lära sig främmande språk, men de har svårt att 
förklara varför. Elev B & C tycker att det beror på vad man vill göra i framtiden, ifall man ska 
ut och resa eller så. Elev B säger: ”Man kanske inte har så stor nytta av att kunna språk ifall 
man vill flytta tillbaka till sin hemby, om det inte finns många turister där.” Elev A1 tycker att 
man bör lära sig främmande språk därför att man annars blir lite ignorant mot omvärlden. Han 
är mycket inne på det viktiga med att lära sig andra människors kulturer och levnadssätt. 
Dock tycker han att man klarar sig långt med engelska och kroppsspråk, åtminstone vid 
resande. Elev A2 tycker att det är mindre viktigt att lära sig ett mindre språk än att till 
exempel lära sig engelska. Hon säger att det kan vara viktigt, men att det framförallt är roligt 
att lära sig andra språk och kulturer.  
     Eleverna har flera förklaringar till varför många elever väljer bort språk som tillval. Elev 
A1 tror inte att resandet efter gymnasiet är tillräckligt motiverande eftersom ämnet är svårt 
med grammatik och glosinlärning. Han tycker att det är bra att många läser språk som 
obligatoriska kurser, men det finns andra roliga tillval som är lättare. Han tror också att 
gymnasieeleverna tycker att det tar för lång tid att lära sig ett språk. På gymnasiet har man 
inte så långsiktiga planer, säger han, utan man vill att det ska gå fort och lätt. Elev A2 är 
också inne på att det kanske är för svårt. Vidare tror hon att eleverna kanske tycker att det är 
jobbigt att koncentrera sig på ett språk som tycks vara mindre viktigt än engelska. Elev C tror 
också att det kan bero på att många tycker att språk är svårt. Hon tillägger att negativa 
upplevelser från högstadiet i hög grad kan påverka elevernas val och att om man inte alls har 
läst språk tidigare så kan det vara svårt att börja nu. Elev B är mer inne på att det är viktigt att 
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man ser sig ha nytta av språket och att många tror att det är fler läxor och uppgifter än i andra 
ämnen.  
     Elev A1 tror att man kan få fler elever att välja språk ifall man lockar mer med 
möjligheterna: 
 

Här hänger de upp affischer från länderna där det står att man kan åka hit och genom 
språket kan man ta sig fram och till exempel beställa mat. Visa istället på de roliga 
jobb som man kan få om man kan främmande språk och peka på de länder där man 
inte klarar sig med engelska. Visa vad man verkligen får när man väljer språk, utöver 
läroplanen.  

 
Elev A2 vet inte hur man ska göra det, men hon föreslår att man ska få ungdomar att bli 
mer intresserade av andra länder och kulturer. Hon säger att det räcker med en nöjd elev 
för att det ska kunna sprida sig vidare till kompisar och klasskamrater. Elev B tror att 
man måste vara intresserad själv, men även hon tycker att man borde informera mer om 
nyttan. Dessutom tror hon att resor till målspråkslandet, projektarbeten man väljer själv 
och roliga lektionstimmar kan locka fler elever. Elev C finner inget svar på frågan.  
     Ingen av eleverna hade hört så mycket om regeringens förslag om att språk ska bli 
meriterande innan jag förklarade det för dem. Språkeleverna tror att det kan vara bra och 
att det kan få fler elever att välja språk. Elev A1 och elev A2 är däremot tveksamma. Elev 
A1 tror inte att det väger över det svaga intresset för språk. Eftersom språk fortfarande 
kommer att vara svårt och tråkigt för många så tror han alltså inte att det kommer att 
räcka till. Han tror dessutom att många elever skulle strunta i att välja språk eftersom de 
inte vill bli sedda som några som får ”gratispoäng”. Elev A2 tycker att det nästan vore att 
tvinga elever till språkval eftersom de flesta elever inte vill gå miste om extrapoäng.  
     När eleverna blir bedda att jämföra hur svåra och tidskrävande språkstudier är i 
jämförelse med andra tillval så visar det sig att de tycker att det är ganska likvärdigt. Elev 
A1 tror att det är fler läxor än i andra ämnen, men att de är ganska små och lättsamma. 
Det enda som han ser som speciellt tidskrävande är glosinlärning, eftersom man måste 
öva på dem flera gånger och efter att man lärt sig dem måste man repetera dem för att 
inte glömma dem. Däremot ser han språk och matte som de svåraste ämnena. Elev B tror 
att svårigheten och det tidskrävande med tillval beror på vilken skola man går på och 
vilket tillval det är. På hennes skola har alla ämnen få läxor. Om man vill bli bättre får 
man lägga ned mer tid. Hon säger att man kanske har fler läxor än i till exempel dans och 
bollspel, men att det finns många ämnen där de har skrivuppgifter som ska lämnas in. I 
språkundervisningen lyssnar man mer och lämnar inte in lika mycket. Hon tror också att 
det mesta beror på personen och hans/hennes egenskaper. Elev C tycker att språk kräver 
lite mer än tillval där man bara arbetar på lektionstid, men i hennes klass klaras mycket 
av på lektionerna. Hon säger att om man verkligen vill lära sig så får man lägga ned lite 
tid och att svårigheten beror på vad personen siktar på i form av betyg och kunskaper. 
Elev A2 tror att det kan vara svårare på grund av att man inte kan det innan. I till exempel 
bollspel och psykologi så kanske man har vissa kunskaper innan kursens start, det har 
man oftast inte i språk. Hon anser också att det beror på elevens intresse och målsättning.  
     Tre av eleverna anser att de kommer ha nytta av sina tillval: språkeleverna på grund av 
att de ska resa och Psykologi B-eleven känner att han får nytta av det vid högskolestudier. 
Den senare känner även redan nu att han har nytta av kunskaperna. Elev A2 svarar att 
hon inte vet. Hon tycker att det har varit intressant att lära sig förklaringar till beteenden 
och psykiska störningar, men att hon visste mycket sedan tidigare. Hon anser inte att hon 
lärt sig så väldigt mycket.   
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     När det gäller att fortsätta läsa språk är språkeleverna tveksamma. Elev B tror inte att 
man behöver fler lektioner när man väl är i landet utan att språket då kommer av sig 
självt. Hon skulle bli mer motiverad för språkstudier ifall hon får ett jobb som kräver 
ännu ett språk eller om hon vill flytta i framtiden. Elev C kommer antagligen inte att 
fortsätta med franskan, men är lite sugen på spanska. Hon vill nog fortsätta lära sig språk 
hela livet och anser sig inte behöva någon ytterligare motivation. För att få Elev A1 mer 
motiverad att läsa språk krävs ett bra jobberbjudande som kräver språkkunnighet, som till 
exempel tolk eller ambassadör. Han tycker att jobb där man har kontakter med andra 
kulturer är attraktiva jobb för ungdomar idag. Elev A2 tycker att det borde bli lättare att 
välja till språk; att man borde få mer information om vilka språk man kan välja och att 
man måste välja det redan i tvåan om man väljer ett nybörjarspråk. Hon vill framförallt 
fördjupa sig i engelska efter gymnasiet. 
     När det gäller dagens språkundervisning är språkeleverna nöjda. Elev B tycker att det 
är bra att de har en äkta fransktalande lärare och att de pratar mycket och använder lite 
böcker. Ibland kan hon dock tycka att det är lite flummigt och oseriöst. De kollar på 
mycket film och lyssnar mycket på musik i hennes klass. De lär sig även mycket annat 
om kulturen i fransktalande länder. Elev C känner att det går framåt i hennes klass, 
mycket på grund av att de har en bra lärare. Jämfört med de fyra åren på högstadiet så 
säger hon sig ha lärt sig ”hur mycket som helst” på endast ett läsår. I hennes klass följer 
de en bok ganska väl, vilket hon tycker är bra och strukturerat. Att använda för många 
lösa stenciler tycker hon blir rörigt, men de lämnar boken då och då. Elev A1 kan ju inte 
prata om dagens undervisning, men likväl den tidigare undervisningen på gymnasiet. Han 
tyckte att den var bra, men att den inte innehöll några överraskningar. Han gick med 
tunga steg på lektionen, men när han väl var där så tyckte han att det var ganska roligt. 
Han lärde sig mindre än han hade velat men tror att det kan ha berott på honom själv. I 
hans språkklass kändes det att de följde en tydligt utstakad läroplan, vilket han anser kan 
vara bra för att få en grund att stå på, men det gjorde undervisningen fantasilös och ibland 
tråkig. De följde boken ganska väl men fick även jobba med valda intresseområden.  
     När det kommer till språkundervisningen på högstadiet är språkeleverna däremot inte 
så positiva. Elev C berättar att hon lärde sig mycket de första två åren, men att de hade 
för många glosförhör. Vidare berättar hon att de nästan inte gjorde någonting i åttan och 
nian. I åttan slogs två klasser ihop till en, vilket gjorde att det gick långsammare framåt. I 
nian var läraren borta cirka hälften av gångerna och vikarien kunde inte någon franska 
överhuvudtaget. Hon känner att hon förlorade mycket under högstadiets sista år. Elev B 
tyckte att det var tråkigt på högstadiet eftersom böckerna gicks igenom i en viss ordning 
och de hade glosor i läxa varje vecka. Hon säger att läraren har stor betydelse; att det är 
viktigt att de entusiasmerar, hjälper till och går utanför boken ibland. Många hoppade av 
språkundervisningen under hennes tid i högstadiet. Elev A1 tyckte att hans undervisning 
under denna tid var bra och varierad, men hård. Han tyckte det var bra med en ”äkta” 
fransktalande lärare som lät eleverna vara med och bestämma mycket av innehållet. Han 
tyckte dock att det var länge med fyra år och lessnade på slutet.  Elev A2 var även hon 
väldigt missnöjd med högstadieundervisningen i språk. Hon tyckte att det var dåligt 
upplagda lektioner och att hon inte lärde sig något. I hennes klass hade de däremot nästan 
aldrig vikarier, utan den behöriga läraren var oftast där.   
     När jag frågar vad som är roligast respektive tråkigast med undervisningen i språk 
svarar både Elev B & C att det är roligast att lära sig om fransktalande länder och 
kulturer. Elev A1 nämner som svar på en annan fråga (han blev inte tillfrågad denna) att 
han tycker att undervisning om kulturer bör vara ett eget ämne på grund av relevansen i 
dagens samhälle och för att det är roligt och intressant. Elev C tycker att det mesta är 
roligt med undervisningen och att inget är direkt tråkigt. Elev B tycker att det tråkigaste 
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är grammatiken och att skriva långa texter som kräver att man måste slå upp en massa 
ord, vilket är jobbigt eftersom det tar så lång tid.  
     När jag ber språkeleverna att beskriva en bra lektion får jag som huvudsvar att den ska 
vara varierad. De efterfrågar en blandning av olika moment: konversation, frihet att välja 
bland uppgifter, lite grammatik och franska nyheter eller tv-program att titta på. Elev B 
vill att lektionen ska vara planerad innan eleverna kommer och att alla saker ska vara på 
plats.  
     Elev C är nöjd med sin språkundervisning och kan inte komma på någon annan 
förbättring än att både lärare och vikarier ska behärska det aktuella språket, åtminstone 
någorlunda. Elev B tycker att man borde ha mer om hur de fransktalande lever och hur 
deras historia ser ut. Hon efterfrågar fler gäster från målspråkslandet som man får 
konversera med. Om hon skulle ändra något på högstadiet så skulle det vara att man går 
lite ifrån böckerna och pluggar in ordförrådet på andra sätt än genom glosor, till exempel 
genom att titta på fler franska filmer och serier. Genom glosförhören lärde hon sig orden, 
men inte att forma meningar, vilket var oanvändbart och värdelöst. Hon tycker att olika 
slags hörövningar är bra för inlärningen. Elev A1 tycker att lärarna kunde bli lite mer 
flexibla och anpassa undervisningen efter varje elevs intresse:  
 

Eftersom många tycker att det är svårt så borde de försöka knyta an till exempel 
grammatik till saker som man vill kunna i språket. Till exempel om en 
fotbollsintresserad får kommentera eller analysera en fotbollsmatch. Då lär man 
sig att böja verb och så.  

 
Även elev A2 är inne på upplägget på lektionerna, att det måste bli mer varierat. Hon vill 
tala språket mer eftersom hon anser det vara det viktigaste med språkstudier. Även att 
jobba tillsammans tycker hon man lär sig mycket av. Dessutom vill hon precis som elev B 
få träffa folk från målspråkslandet eller kanske gå på studiebesök för att komma ut ur 
klassrummet.  
     Alla elever är överens om att gruppens storlek har betydelse för undervisningen. Stora 
grupper gör att det blir stökigt, svårt att koncentrera sig och att få hjälp. De berättar att 
många inte vågar be om hjälp eller prata inför andra. Då är det bättre med små grupper där 
alla vågar ta för sig och inte behöver vara rädda för att säga fel. Elev A1 tror dessutom att 
det är svårt för läraren att hålla intresset uppe under 90 minuter i en klass med 30 elever.  
      
        

5.6 Resultat lärarintervjuer 

Den kvinnliga läraren från skola A kallas i sammanställningen för lärare A, medan den 
manlige läraren från skola B kallas för lärare B. När det gäller elevminskningen inom 
moderna språk så har lärare B inte själv märkt av den, men har tagit del av de oroande 
rapporterna från bland annat Skolverket. Lärare A har tydligt märkt av minskningen i 
franskan. När hon började på den nuvarande skolan 1981 så fanns det sju franskalärare, idag 
finns endast två stycken. Hon berättar att de har totalt fem grupper i franska, medan den 
tilldragande spanskan har fem grupper bara i nybörjarsteget. Hon tror att det beror på att 
många elever inte har haft chans att läsa spanska på högstadiet och börjar med det på 
gymnasiet eftersom det är lättare att läsa ett nybörjarspråk än att fördjupa sig i ett språk.  
     Anledningen till varför allt fler elever väljer bort språk tror bägge lärarna beror mycket på 
skolsystemet. Lärare B tycker att systemet inte visar tillräckligt tydligt att språk är lika viktigt 
som andra ämnen eftersom man kan välja bort det. I och med att engelskan är obligatorisk så 
nöjer sig eleverna med detta språk. Lärare A pratar om att eleverna tycker att det är jobbigt 
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med språk och därför byter ut det mot något lättsammare som ger samma poäng. Hon tror 
också att bestämmelsen att naturvetarna inte får läsa mer språk än i årskurs 1 påverkar det 
låga antalet språkelever. Enligt henne vill cirka 70 % av naturvetarna fortsätta med sitt språk 
men möjligheten finns inte. Hon påpekar att det ofta är just dessa elever som är de duktigaste 
och mest ambitiösa eleverna.  
     Bägge lärarna tror att undervisningen som getts på högstadiet påverkar bortvalen. Lärare A 
tror att det främst beror på obehöriga lärare: ”De kan också vara jättebra, ibland bättre än de 
behöriga, men det brister i kontinuitet eftersom de inte kan bli fast anställda”.  Hon berättar 
om elever som fått ägna sig åt självstudier på grund av lärarbrist och ett ständigt byte av 
vikarier. Lärare B talar också om obehöriga lärare, men säger att behöriga lärare inte är någon 
garanti för att främja elevernas intresse och motivation. Vissa lärare saknar den pedagogik 
som krävs, men man kan inte bara skylla på enskilda lärare; elevens inställning är också 
väldigt viktig.  Vidare säger lärare B att eftersom språk inte är obligatoriskt så måste ämnet 
vara jätteroligt, och det är inte till exempel grammatik: ”Eleverna blir skadade på något sätt av 
grammatikundervisningen, man ska främja perfekthet. De kan sin egen grammatik dåligt och 
sedan ska de lära sig ett annat språks grammatik. Därför tappar många intresset på 
högstadiet.”   
     Bägge lärarna ser att det endast är språk som drabbats av bortfall eftersom eleverna inte 
har så stora valmöjligheter när det gäller andra ämnen. Lärare B tror att matematik skulle 
försvinna snabbt ifall det inte var obligatoriskt. 
     När det gäller elevernas motivation för språkstudier så anser lärarna att de flesta är 
motiverade. Lärare A säger att de flesta åtminstone blir det när man har möjlighet till utbyte 
med en fransk skola som man har på skola A. Då känner eleverna att det är på riktigt. Hon 
uppskattar att cirka 10-15 % är omotiverade men måste läsa språk eftersom det ingår i 
programmet. Många av eleverna har siktet inställt på framtiden; de vill resa utomlands och 
studera, jobba eller praktisera. I just Frankrike är Disneyland och skidorter populära resmål 
för många elever. Lärare B anser att till exempel Samhällsprogramselever som måste läsa 
visst många poäng språk är motiverade att ta dessa poäng. Han tror att de som valt språk ser 
en annan framtid än de som väljer bort det; de vill åka utomlands. Många tycker dessutom att 
det är roligt att kunna ett språk utöver engelskan. Vidare tror han att anledningen till varför 
eleverna väljer just franska ofta är för att de tycker att språket är fint och de vill lära sig fransk 
kultur, till exempel mat och mode. Han tror att många nu väljer spanska för de tror att det är 
lättare än franska, men sedan upptäcker de att så inte är fallet.  
     För att få fler elever att välja språk tycker lärare A att man ska ha ett väl utarbetat program 
för utbyte eftersom det är motivationsskapande. Att dessutom få delta i evenemang där 
språket används tror hon borde fungera. Som exempel ger hon årets Alpina VM och nästa års 
skidskytte-VM där eleverna fick/ska få/vara med som funktionärer och träffa folk från olika 
länder. Det är viktigt att man kan använda sig av språket i vardagen, utanför klassrummet, 
säger hon. Lärare B tycker att man bör gå tillbaka till högstadiet för att få fler elever att välja 
språk. Där ska man satsa nästan enbart på kommunikation och låta grammatiken komma 
naturligt. Han tycker att eleverna ska lära sig språket som de lärt sig svenska, man ska gå på 
känsla och undvika att strukturerat följa böcker: ”Språk är inte matte, där man tar kapitel efter 
kapitel. Språk kommer man alltid tillbaka till”. Att repetera, skratta och leka mycket är andra 
saker som man borde göra mer på högstadiet anser lärare B. Man måste använda sig av det 
eleverna verkligen är intresserade av.  
     Båda lärarna är odelat positiva till regeringens förslag om meritpoäng för språk. De tror att 
det kommer att fungera eftersom dagens utveckling kräver fler språk än svenska och engelska. 
Lärare A tycker däremot att förslaget kommer alldeles för sent, att det borde ha kommit för 
kanske fem år sedan. Hon tycker att man skulle ha mött den nedåtgående trenden direkt. 
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Vidare säger hon att om alla ämnen ska vara lika mycket värda poängmässigt så ska det ligga 
lika mycket arbete bakom, vilket det inte gör idag.   
     På frågan om vad de tror att eleverna tycker är roligast respektive tråkigast med 
språkundervisningen får jag varierade svar. Lärare B tycker att jag skulle få bäst svar om jag 
frågade eleverna, men om han måste säga något så tror han att de gillar grammatiken sämst 
och kommunikationen mellan läraren och eleverna bäst. Lärare A säger att eleverna ser som 
lyckligast ut när de arbetar tillsammans och lyckas uttrycka det de vill säga; de märker att de 
kan använda det de lärt sig. Hon tror även att de tycker att film är roligt, trots att det är väldigt 
passivt. De gillar språkspel och lekar, men även traditionella och strukturerade saker så att de 
vet att när de gjort det och det så är de färdiga. Det hon tror att de tycker är tråkigast är när det 
är förutsägbart på lektionen. Hon tror inte att eleverna tycker att det är tråkigt att arbeta, men 
jobbigt.  Något som är tråkigt både för elever och för lärare är när vissa kommer till steg 3 i 
årskurs 1 och känner att de kan lite i jämförelse med de andra. Detta kan knäcka eleverna så 
man måste arbeta mycket med detta under första terminen, vilket kan vara tråkigt för de 
elever som kan mycket. Hennes ledstjärna är att ingen elev ska hoppa av för att de inte tycker 
att undervisningen är rolig.  

        Lärare B tror att man bäst kan förbättra språkundervisningen genom att utveckla den 
nödvändiga grammatiken i samband med det man håller på med för att få ett sammanhang och 
att man borde främja kommunikationen mellan lärare och elev och ge den senare utrymme. 
Han tycker också att språklärare från alla nivåer bör träffas så att man vet vad de andra gör. 
Svaret från lärare A på frågan om hur man kan förbättra undervisningen lydde: ”Om jag visste 
det så skulle jag slå mig på det!”.  Generellt ger hon förslag på bland annat administration och 
organisation. Hon vill att man lägger lektionerna under elevernas mest alerta tid, det vill säga 
inte som nu då de ligger tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen. Hon anser att 
grupperna inte bör vara större än 15-20 elever och att man bör göra nivågrupperingar 
beroende på kunskaper och kompetens. Dessutom efterlyser hon en språkstuga likväl som en 
mattestuga (som redan finns på skola A). Även möjligheter till individualisering och behöriga 
lärare som kan entusiasmera och hålla i kontinuiteten efterfrågas. Hon säger att lärarna måste 
se varje elev och uppmuntra och stödja dem och själv visa att det är roligt att kunna ett annat 
språk. Hon vill också se att naturvetarna ska få läsa så mycket språk de vill och att gamla 
elever som fått användning av språket ska komma tillbaka och visa de nuvarande eleverna 
vilken användning de haft av språket.  
     Just storleken på gruppen tycker lärare A påverkar undervisningen mycket. Hennes 
målsättning är att varje lektion prata med varje elev. Om de då är 25 stycken så hinner man 
inte alltid med alla, så alla får inte ut det de borde av lektionen. Hon tycker att den ultimata 
gruppen borde ha två lärare. På lärare Bs skola är elevgrupperna väldigt små, vilket han tycker 
är bra, men det borde inte påverka. För honom spelar det ingen roll om det är 20 eller 40 
elever, han anser att man kan lösa detta med en bra struktur och gemensamma genomgångar 
vid gemensamma problem. Han tycker att man kan dela in dem i grupper beroende på 
kunskap och intresse. Stora grupper anser han gör det svårare för läraren men inte för 
eleverna.  
 

5.7 Jämförelse mellan elevernas och lärarnas svar 

Lärarna ser att den främsta anledningen till bortval av språk är dagens skolsystem som gynnar 
taktikval av lättare ämnen. Eleverna i intervjuerna är inne på att språk är svårt, vilket också 
måste anses falla under taktikvalskategorin: de vill inte riskera att få ett lågt betyg i en svår 
kurs. Eleverna tar även upp att det är viktigt att man känner att man har nytta av valet, något 
som ingen av lärarna anger som skäl. Även enkätundersökningen visar att eleverna motiverar 
bortval med att det är svårt och tidskrävande med språk, men här anger även väldigt många av 
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eleverna att de saknar intresse för språk och att de tycker att det är tråkigt. Svaret att det är 
tråkigt med språk har inget med skolsystem eller taktikval att göra; här spelar undervisningen 
i själva klassrummet en stor roll. Ingen av lärarna nämner denna aspekt av bortvalen i 
gymnasiet, däremot tror bägge att undervisningen på högstadiet i hög grad har påverkat 
bortvalen. En majoritet av de intervjuade eleverna och de som besvarat enkäten uppgav att 
högstadiets språkundervisning var tråkig och enformig och att de lärde sig lite. Både lärare 
och elever har påpekat problemet med obehöriga lärare och det höga antalet vikarier under 
högstadiet.  
     För att få fler elever att välja språk tycker eleverna att man ska informera mer om nyttan 
och möjligheterna med olika språk, vilket även lärare A verkar anse när hon tar upp 
användningen av språket i vardagen. Eleverna verkar däremot vara mer inne på att se nyttan 
efter gymnasiet när det gäller framtida jobb, resande och fortsatta studier. Lärare B är helt 
inne på att det är på högstadiet som förändringarna bör ske, inte på gymnasiet. När det gäller 
regeringens reform för att komma i bukt med språkbortvalen är både intervjuade språklärare 
och språkelever positiva till förslaget, medan de med annat tillval är tveksamma. I 
enkätundersökningen visade det sig att bortvalseleverna överlag var positiva till förslaget:  
41 % av SP2-eleverna och 17 % av de övriga eleverna sade sig skulle ha valt språk om de fått 
extrapoäng för detta. Endast 13,5 % respektive 33 % svarade nekande på frågan. Övriga var 
tveksamma.  
     Som svar på vad eleverna tycker är tråkigast med språkstudierna trodde lärare B att det var 
grammatiken. Många av eleverna har angett det som svar, men många har även förstått 
nödvändigheten och nyttan av grammatiken. Lärare A trodde att eleverna tyckte mest illa om 
när det var förutsägbart, vilket eleverna mindre uttryckligt formulerade som brist på variation. 
Lärare B trodde att kommunikationen mellan lärare och elev var det som eleverna tyckte var 
det roligaste med undervisningen, och lärare A trodde att det är när de lyckas uttrycka sig, 
men att även film, spel och traditionella övningar är uppskattat. Utvecklingstemat, film och 
spel var sannerligen något som fanns med bland många av elevernas svar, men det mest 
framträdande var att lära sig om landet och dess kultur.  
     För att förbättra undervisningen har lärare och elever angett svar med både likheter och 
skillnader. De flesta verkar vara överens om att grupperna bör vara mindre, med 
nivågrupperingar, och att det ska finnas behöriga och kompetenta lärare. Att konversera 
mycket är de också överens om. Möjlighet till individualisering tar både lärare och elever upp 
i intervjuerna. Skillnader är att eleverna i störst utsträckning efterfrågar möten med folk från 
målspråkslandet och mer undervisning om landets kultur, inte så mycket inom organisation 
eller administration. Vidare är inte lärarna inne på så många förändringar i själva 
klassrummet, vilket eleverna är. Eleverna ifrågasätter bland annat användandet av böcker och 
efterfrågar mer variation.  
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6. Diskussion 
 
Det verkar som att motivation är den viktigaste faktorn när det gäller att välja språk som 
tillval, vilket förefaller vara ganska naturligt. De elever som väljer språk verkar vara genuint 
intresserade och de flesta ser möjligheterna med språket, till skillnad från de elever som valt 
bort språk. Egna attityder, andra människors påverkan och skattad nöjdhet verkar dock vara 
samma för alla elever i undersökningen.   
     Svaret på varför så många elever väljer bort språk som tillval är komplext. Jag har hittat 
flera orsaker som speglar de tre faktorerna motivation, attityder och nöjdhet. Dessa orsaker är 
ointresse och att man ser en låg nytta, taktikval på grund av svårigheten att få bra betyg och 
att eleverna tycker att det är tråkigt och tidskrävande med språk. Ett litet samband mellan 
elevers attityd och deras skattade språkbehärskning hittades: de som skattat sin 
språkbehärskning lågt hade en mer negativ attityd. Detta kan därför ha lett till bortval, men 
frågan är vad som påverkar vad: var det deras attityd som gav ett dåligt resultat och missnöje 
med undervisningen eller var det den dåliga undervisningen som gav en negativ attityd och 
därmed ett dåligt resultat? En positiv attityd till uppgiften underlättar ju nämligen 
språkinlärning, så troligen fanns attityden där i början. Precis som många andra forskare anser 
jag att det svåra med språkstudier, som ofta leder till taktikval, är en stor orsak till bortvalen. 
Många elever har även, i likhet med elever i undersökningen av Enkvist (2005), klagat på de 
stora och löst sammansatta grupperna. Detta skulle kunna vara en liten orsak till bortvalen; 
eleverna har inte fått ut vad de skulle kunna få ut, utan de har tyckt att det varit pinsamt och 
har inte vågat prata (vilket är det moment en majoritet tycker är det viktigaste). Språk bör helt 
enkelt läsas i mindre grupper, men frågan är hur många elever som utgör en liten, respektive 
stor, grupp? Hur ser den optimala gruppen ut? Denna aspekt togs aldrig upp i denna studie, 
men det vore intressant att undersöka detta vidare. Lärarna i undersökningen har i hög grad 
varit samstämmiga med tidigare forskning när det gäller anledningar till bortval. De har till 
exempel nämnt orsaker som skolsystemet som gynnar taktikval, schemaläggningen, 
gruppstorleken, de många obehöriga vikarierna och undervisningen på högstadiet. Liksom 
lärarna i Thorson, Beyer & Dentlers (2003) undersökning är lärarna i denna studie försiktiga 
med att peka ut upplägg och lektionsinnehåll som en bidragande faktor till bortvalen. De är 
mer inne på skol- och betygssystemet än själva undervisningen. Lärarna anser alltså att 
betygstaktiken, där man kan välja ”lätta” tillval och få samma poäng och bra betyg, främst är 
det som måste ändras, men av eleverna får man uppfattningen att det är tråkiga lektioner som 
är orsaken till bortval hellre än taktikval. Här måste man kanske ta åt sig och verkligen lyssna 
på eleverna för att kunna förbättra situationen. Det känns dock som att de intervjuade lärarna i 
hög grad är medvetna om elevernas uppfattning om språkstudier och att de är förmögna att 
förändra lite i undervisningen om de får reda på missnöje bland eleverna.  
     Varför språkeleverna valt just språk är till viss del av motsatt anledning till 
bortvalselevernas förklaring. Språkeleverna har angett att de tycker att språk är roligt, det vill 
säga att de är genuint intresserade av det. Även nyttoaspekten anges som skäl. En likhet är att 
betygstaktiska skäl även anges bland språkeleverna: det ser bra ut i betyget och många har lätt 
för att få bra betyg på grund av att de anser sig ha språkbegåvning. Språkelevernas och 
bortvalselevernas motivation skiljer sig därmed åt. SP2-eleverna verkar måttligt motiverade 
för sina obligatoriska språkstudier. Många av dem har nog bara så att säga fått språket på 
köpet när de valde program. 
     Inga specifika skillnader i attityd kunde hittas; en majoritet i alla grupper tror att moderna 
språk är svårare och mer tidskrävande än andra tillval. Detta påvisar det faktum att språk 
ligger i en klass för sig, till skillnad från de många ”lättsamma” tillvalen. Det kan även vara 
den främsta förklaringen till bortvalen. Det förvånansvärda är att språkeleverna angett att de 
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lägger ned relativt lite tid, ibland mindre tid än på andra ämnen, på sitt språktillval. Om detta 
stämmer så kanske bortvalselevernas attityd om tidskrävande språkstudier inte har någon 
verklighetsförankring. Eftersom detta verkar vara en stor orsak till bortval av språk så är det 
viktigt att få eleverna att förstå att språk kanske inte tar mer tid än andra ämnen. Det som är 
underligt är ju att även språkeleverna skattat språk som mer tidskrävande trots att de lägger 
ned lite tid på sitt språk. Det man kan fundera över är ifall språkeleverna uppfattat ordet 
”tidskrävande” som att det tar tid att lära sig, istället för att det tar mycket tid av fritiden (på 
grund av läxor och dylikt). Språkeleverna kanske inte anser att det är nödvändigt att lägga ned 
så mycket tid på sitt tillval och lägger därmed ned mindre tid än vad som egentligen krävs.  
Jag tvivlar även på reliabiliteten i denna fråga för bortvalseleverna. Detta på grund av att 
många SP2-elever har angett att de lägger ned mycket tid på sitt tillval ”Må Bra”, när de i 
själva verket inte ens har läxor. Här kanske jag skulle ha definierat frågan bättre, så att det inte 
går att tro att det gäller lektionstid. Men det kan ju även vara så att många i denna grupp 
lägger ned både tid och tankar på tillvalet trots att läxor saknas. Om jag hade definierat frågan 
bättre så finns chansen att resultatet skulle se annorlunda ut.  
     Att språk betraktas som svårare än andra tillval är en annan attityd som både språkelever, 
övriga elever och lärare har. Attityden att det är tråkigt med språk kommer antagligen från 
högstadiets språkundervisning som en majoritet av eleverna har skattat som tråkig och 
enformig. Här är det viktigt att förändra attityderna hos eleverna, helst redan under högstadiet. 
Att få undervisningen så givande och rolig som möjligt är ett första steg. Att dessutom få 
eleverna att förstå att det tar tid att lära sig ett språk, men att själva studierna inte 
nödvändigtvis måste vara tidskrävande, är också viktigt.  
     När det gäller attitydpåverkan så verkar inga elever ha blivit nämnvärt påverkade av andras 
attityder. Det visade sig att språkeleverna i något högre utsträckning blivit rekommenderade 
eller rådda att välja sitt tillval, då främst av familjen.   På det sättet kanske de med språk har 
blivit lite mer påverkade av andras attityder än övriga. Språkelever kan ha något högre 
motivation för sitt specifika tillval på grund av att nästan alla av dem känner någon som kan, 
eller har läst, ett modernt språk. Att kunna få hjälp och att kunna använda språket är en stark 
motivationsfaktor enligt Fredholm (2006).  En majoritet i de andra två grupperna kände 
däremot också någon med språkkunskaper så detta kan inte vara någon avgörande faktor för 
val, respektive bortval. Nästan alla elever har valt tillval själva, vilket är bra och 
motivationsskapande, men samtidigt så kanske de behöver en liten påtryckning hemifrån? 
Föräldrarna har eventuellt för låga förväntningar på barnens språkkunskaper eftersom många 
av dem inte själva haft nytta av sina förvärvade språkkunskaper. Föräldrars eller kompisars 
attityder kan ha påverkat valen för eleverna i denna undersökning, kanske utan att de vet om 
det, men det framkommer i alla fall inte här. 
     På grund av relevansen att kunna flera språk i dagens multinationella samhällen så tycker 
jag att motivationen för vidare språkstudier borde vara hög, men resultatet är nedslående. 
Endast 35 % av de språkstuderande kan med säkerhet säga att de vill fortsätta studera sitt 
språk och endast 28 % av de med övrigt tillval vill studera något språk i framtiden. I rapporten 
från Skolverket (1996) uppgav en tredjedel av eleverna att de ville fortsätta med språket på 
universitet eller högskola, så resultaten är samstämmiga. Av SP2-eleverna är det glädjande 
nog fler som kan tänka sig att studera ett språk efter gymnasiet, nämligen 63,5 %. Man kan 
tänka sig att språkeleverna skulle ha svarat mer positivt ifall deras fråga gällde vilket språk 
som helst; de kanske vill läsa något annat modernt språk. Men det är ändå oroande att så få 
vill fördjupa sig; många av språkeleverna har trots allt valt ett nybörjarspråk på gymnasiet så 
deras kunskaper är inte alltför djupa.  Eleverna i intervjuerna har däremot uppgett att de gärna 
läser mer språk efter gymnasiet, vilket är kul att höra. Det jag undrar över är hur de tänkt läsa 
språk i framtiden, det vill säga ifall de vill studera vid högskola/universitet i Sverige eller 
utomlands eller ifall de vill lära sig det på plats genom att bara leva i landet i fråga. Om de 
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tycker att det är svårt och ansträngande att läsa språk på gymnasiet så skulle de bara veta vad 
som krävs vid högre studier. Några av de intervjuade eleverna sa att de ville lära sig språket 
genom att leva i målspråkslandet, utan att studera språket. I enkätundersökningen tog jag dock 
aldrig reda på hur de ville läsa språk i framtiden, vilket är synd för det hade varit intressant att 
höra. 
     Flera av eleverna uppgav att de tror att man klarar sig med engelska, vilket säkerligen 
sänker motivationen att läsa något annat främmande språk. Glasser (1996) säger att vi alltid 
väljer att göra det som för tillfället är det mest tillfredsställande. Med detta som grund är det 
lättare att förstå elevernas bortval av språk; de tänker inte lika långsiktigt och deras mål 
kanske bara är fokuserat på att ta sina poäng genom att få betyg på obligatoriska kurser och 
lättare tillval. Att få eleverna att förstå att engelska inte är tillräckligt är väldigt viktigt. Vi 
måste, som eleverna säger, visa mer på nyttan och möjligheterna med andra språk och 
argumentera för varför engelska inte är tillräckligt. Om de moderna språken fortsätter att 
tappa elever i samma takt som tidigare så kommer stora problem att infinna sig. Risken finns 
att vi utvecklar en mindre acceptans och förståelse för den icke-anglosaxiska världen och 
därmed kan samarbete över kontinenterna komma att minska. Jag tycker att EU bör reglera 
språkutbildningen bättre så att kunskapen i dess medlemsländer motsvarar målet med språklig 
mångfald.  
     Thorson, Beyer & Dentler (2003) sammanfattar orsaker till elevernas bristande motivation 
som avsaknad av framgång, utdelning och autencitet. Av resultatet från denna undersökning 
att döma så passar begreppen även in här. Många har uppgett att de behärskar språket dåligt, 
att det är för mycket jobb för så lågt betyg och att man inte använder språket naturligt. 
Begreppet bristande autencitet kommer sig ganska naturligt i och med att eleverna inte 
befinner sig i målspråkslandet, men man borde kunna få det mer autentiskt genom att bjuda in 
människor från landet i fråga och använda språket som en naturlig del av vardagen. Att resa 
till landet är självklart det bästa sättet att få det autentiskt och lärorikt, men här är det tyvärr 
ekonomin som styr. Många skolor har utbytesresor som eleverna får åka på en gång under sin 
gymnasietid (under förutsättning att de betalar transporten själva), men fler resor vore bra 
både för lärandet och för motivationen. Mer ekonomiska medel skulle garanterat förbättra 
språkutbildningen och ge den en bestående hög kvalitet.  
     Resultaten om vad som eleverna anser motiverar dem är samstämmiga med resultaten från 
studien av Nylander, Palm & Östergren (2006). De tar bland annat upp resor, möten med folk 
från målspråkslandet och inflytande på planering av undervisningen. Alla dessa faktorer 
ligger högt på listan om förbättringar i denna studie.  
     Enligt Thorson, Beyer & Dentler (2003) är det inte säkert att fler elever skulle ha valt eller 
fortsatt med språk även om man fick meritpoäng. I mina intervjuer verkar det även där 
tveksamt; de intervjuade eleverna med annat tillval än språk var tveksamma till reformen 
eftersom de inte trodde att den skulle väga över det svaga språkintresset eller att den nästan 
skulle tvinga elever att välja språk.  I enkätundersökningen är resultatet däremot betydligt mer 
positivt. Enligt mitt resultat skulle regeringens reform kunna ge de moderna språken en knuff 
i rätt riktning, med fler språkstuderande som följd. Risken finns däremot att eleverna inte 
skulle vara motiverade till hundra procent eftersom de har angett att det är tråkigt, svårt och 
tidskrävande och att de saknar både intresse och begåvning för språk. Få elever skulle ha den 
inre, integrativa, motivationen eftersom betyg och poäng räknas till yttre, eller instrumentell, 
motivation. De satsar alltså på språk enbart för den högre poängens skull, inte för att de 
verkligen vill läsa det. Istället för bortval kan reformen då skapa avhopp ifall eleverna inser 
att de fortfarande tycker att det är tråkigt och ointressant med språk. Förhoppningsvis så ger 
dock reformen de tveksamma eleverna ännu en anledning att välja språk, vilket på sikt kan 
höja den inre motivationen. Med högre poäng för språkval försvinner kanske lite av 
taktikvalen; nu behöver inte eleverna välja en ”lätt” kurs som lättare ger ett högt betyg, utan 
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de kan verkligen välja något de har nytta av och som dessutom premieras vid antagning till 
högre studier.  Andelen SP2-elever som säger sig skulle ha valt språk om de fick mer poäng är 
väldigt hög: över 40 % svarar säkert ”ja” och ungefär lika många säger ”kanske”. Med det 
som bakgrund är det svårt att se att de kan vara så ointresserade av, och obegåvade i, språk 
som de uppger. Om man helt saknar motivation för språkstudier och inte har någon 
språkbegåvning alls så kanske man ändå bör välja ett tillval utan extrapoäng, där man istället 
har chans på ett högt betyg samtidigt som man gör något man tycker är roligt. Om de varit 
ärliga med sina orsaker till bortval och skattning av studierna kan man se resultatet som att 
SP2-elever i stor utsträckning väljer sina tillval taktiskt. De gör allt de kan för att få höga 
betyg eller mer poäng. Eftersom de redan läser ett språk så kanske de känner att det inte vore 
omöjligt att klara ett till. Samtidigt kanske de känner att i nuläget är det inte värt att välja 
språk eftersom de redan ”tragglar” med ett obligatoriskt språk, men att det är värt 
ansträngningen ifall dessa svårare ämnen ger fördelar. Jag tror inte att huvudorsaken till SP2-
elevernas bortval av språk beror på att de redan läser ett språk, utan att det beror på just 
taktikval och missnöje med undervisningen. Att reformen skulle vara emot grundidén om alla 
ämnens lika värde motsätter jag mig. Jag håller med lärare A om att ifall alla ämnen ska ha 
samma poängmässiga värde så ska det ligga lika mycket arbete bakom. Det är visserligen 
svårt att mäta arbete, men dagens lokala tillvalskurser är ibland skrattretande. Många saknar 
helt teoretiska aspekter och de praktiska aspekterna är små.  Vissa människor skulle nog 
hävda att den negativa aspekten med dagens taktikval är densamma för de val som i framtiden 
kan komma att gynna de som väljer språk; det vill säga att det också är ett taktikval. Jag är 
medveten om denna aspekt och förstår till viss del hur de tänker.  Däremot tycker jag att ett 
kvalificerat val av ett svårare och mer användbart ämne är bättre än ett bortval på grund av 
lättja.  
     Om man ser på resultaten så visar det sig att alla elever skattar svårigheten och det 
tidskrävande med språk högre än andra tillval. Detta speglar nog verkligheten väldigt bra. 
Förhoppningsvis så kan man förändra elevernas attityder genom att ge språk en högre status i 
form av mer poäng. Men för att verkligen höja statusen krävs nog mer än detta. Dagens lärare 
och skolledare och vi blivande lärare måste ta åt oss av vad eleverna säger för att kunna 
förbättra undervisningen och få den givande och rolig.  
     Att införa språk som obligatoriskt ämne på gymnasiet och i alla program anser jag däremot 
vara en dålig idé. Risken finns att motivationen skulle sjunka ännu mer och man vill ju inte 
tvinga någon att läsa ett ämne mot sin vilja. Alla elever skulle inte heller kunna dra nytta av 
språkkunskaperna efter gymnasiet, det beror på vad de ser i sin framtid. Däremot tycker jag 
att alla program borde ha möjlighet att läsa språk. Att naturvetarna inte kan välja språk i den 
utsträckning de vill är förödande för de moderna språkens överlevnad.      
     Nästan alla språkelever har uppgett att det är viktigt att lära sig främmande språk medan de 
flesta av de elever som inte läser språk alls är av motsatt uppfattning. Det som kan ifrågasättas 
här är vad som påverkar skattningen: språkeleverna kanske har fått uppfattningen efter att de 
börjat läsa eftersom de vill rättfärdiga sitt val och få andra att tro att det är viktigt. Vidare kan 
de övriga eleverna uppfatta språkstudier som oviktiga för att rättfärdiga bortvalet av språk. 
Förhoppningsvis så reflekterar dock svaren deras utgångsattityd och inte något rättfärdigande. 
Detta skulle då kunna vara en stor anledning till bortval.   
     84 % av högstadieeleverna i rapporten från Skolverket (Leoj & Dahlgren, 1997) ansåg sig 
ha nytta av språket. I denna studie tyckte nästan alla språkelever att det är viktigt att lära sig 
ett språk förutom engelska, men hälften har trots det skattat nyttan lågt. Jag hade förväntat 
mig att de skulle skatta den motivationsskapande nyttan högre eftersom de valt språk trots 
skattningar om att det är svårt och tidskrävande och eftersom de tycker att det är viktigt. De 
andra grupperna har även de skattat nyttan av sina tillval olika, ungefär hälften som stor och 
hälften som liten, så det är stor variation i elevernas uppfattning om nytta och relevans. Jag 
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hoppas bara att de negativa eleverna har fel och så småningom inser nyttan, oberoende av 
vilket tillval de valt. Ifall jag hade fått det svar jag trodde jag skulle få, att språkeleverna 
skulle ha skattat nyttan som hög och de övriga mer varierat, så hade det varit ett bra bevis på 
att det finns för många onödiga och irrelevanta tillval. Det skulle dock kunna vara så att de 
språkelever som skattade nyttan lågt har börjat på ett nybörjarspråk (hälften hade ju faktiskt 
det) och därför inte känner att de kan tillräckligt ännu.  Att lärarna själva måste visa nyttan 
och det roliga med språk är direkt nödvändigt. I rapporten av Thorson, Beyer & Dentler 
(2003) hade få lärare bedömt nyttan av till exempel franska som hög, vilket kan märkas 
igenom och påverka eleverna. Om eleverna har svårt att se nyttan så är det självklart att deras 
motivation sjunker, vilket påverkar bortvalen. Lärarens engagemang är en viktig faktor för att 
uppskatta språk, vilket även flera av eleverna påpekar. 
      Eleverna med språk som tillval finner till stor del dagens språkundervisning rolig och 
varierad och upplagd enligt deras önskemål. Däremot så är de precis som bortvalseleverna 
negativa när det gäller att betygsätta högstadiets språkundervisning. Alla påpekar samma 
saker: att undervisningen var ovarierad och innehöll för lite konversation och att grupperna 
var för stora och för löst sammansatta.  Några fler elever med språkval än övriga har angett att 
undervisningen på högstadiet varit upplagd till stor del, i stor grad eller helt på det sätt de 
önskade. Detta skulle kunna vara en viktig motivationsfaktor när det gäller att välja språk 
efter högstadiet, men en majoritet av dem har uppgett att undervisningen var tråkig, enformig 
och inte upplagd på det sätt de önskade. Frågan är om dessa elever är mer självsäkra eller 
motiverade för språkstudier då de, trots dålig undervisning på högstadiet, väljer språk frivilligt 
(i motsats till program där det är obligatoriskt). Det jag undrar är vad som är skillnaden 
mellan att läsa språk på högstadiet och på gymnasiet? Varför var de så missnöjda med 
undervisningen tidigare men väldigt nöjda nu? En förklaring skulle kunna vara att de nu har 
fått välja mer fritt; de kan välja bort språk genom att välja ett program där det inte är 
obligatoriskt och så kan de välja bland fler språk. En annan förklaring kan vara att de har 
mognat och ser nyttan tydligare nu än på högstadiet vilket har gjort dem mer motiverade och 
mottagliga. Just den påstått dåliga undervisningen på högstadiet kan vara en av de viktigaste 
orsakerna till bortvalen; eleverna har skapat negativa attityder grundade på en undermålig 
undervisning. Jag håller därför med lärare B om att man främst måste förändra 
undervisningen på högstadiet för att motivera ungdomarna. Att börja motivationsarbetet i 
grundskolan känns även viktigt för elever med språkambitioner eftersom de i hög grad väljer 
ett nybörjarspråk istället för att fördjupa sig i ett språk. Om man kan visa på nyttan och 
möjligheterna, och så småningom även ”dela ut” meritpoäng, så väljer förhoppningsvis 
eleverna att fördjupa sig. Man måste verkligen anpassa undervisningen för att hindra avhopp 
redan i grundskolan. Om eleverna endast väljer språk i gymnasiet eller slutar efter högstadiet 
så blir kunskaperna ytliga. För att förhindra detta borde regeringen även införa meritpoäng för 
fullgjorda och godkända språkstudier i grundskolan så att detta ger fördelar vid intag till olika 
gymnasieprogram.             
      När det gäller förbättringar som eleverna och lärarna skulle vilja ha så har jag fått många 
bra förslag. Lärarna har många förslag på förbättringar som stämmer överens med förslag från 
tidigare forskning. Exempel på liknande förslag är nivågrupperingar, resor till 
målspråkslandet och möten med dess talare, ökad lärartäthet, samarbete mellan grundskola 
och gymnasium och en bra utbytesverksamhet. De är, som nämnts tidigare, mer inne på 
organisatoriska och administrativa förändringar medan eleverna är mer fokuserade på själva 
undervisningen. De mest populära förslagen från eleverna handlar om variation, konversation, 
möten med språkets talare, kulturundervisning och större elevinflytande. Endast 27 % i 
bortvalsgruppen anger att de inte skulle ha valt språk trots förbättringar, vilket borde betyda 
att 73 % eventuellt skulle kunna tänka sig att välja det. Detta kan vara beviset på att en dålig 
språkundervisning på högstadiet till stor del ligger bakom bortvalen.  
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     För att lärarna skulle kunna genomföra sina förslag på förbättringar krävs det mer pengar 
till språkutbildningen, medan de förslag som eleverna tycker är viktigast i princip är gratis. 
Eftersom det sannolikt inte kommer att ges mer pengar till språkutbildningen på gymnasiet så 
vore det en bra idé att först pröva elevernas förslag.  
     När det gäller användningen av böcker i språkundervisningen så är åsikten tvådelad. Det 
finns elever som vill använda sig mindre av böcker och de som vill använda dem mer. Här ser 
man det viktiga med att vara lyhörd för elevernas önskemål; man måste kanske använda sig 
av böcker i lagom grad. Här vore det bra med individualiserad undervisning, men grupperna 
är som vi sett alldeles för stora på de flesta skolor.  
      Avslutningsvis vill jag säga att jag tror att det är viktigt att förändra skolsystemet när det 
gäller tillval för att behålla de viktiga språken som tillvalsämnen och komma ifrån att de 
betraktas som frånvalsämnen. Lika mycket poäng ska kräva lika mycket jobb och ha samma 
svårighetsgrad i den mån det är möjligt. Däremot håller jag med de intervjuade eleverna om 
att det inte är tillräckligt. Vi måste lyssna på eleverna och ta åt oss av det de tycker är dåligt. 
Många elever är säkerligen omotiverade och i flera fall lata, men när så många klagar på 
språkundervisningen på högstadiet, trots att dagens språkelever verkar nöjda, så måste vi 
lyssna. Det kan inte bara ligga lathet och brist på motivation bakom alla bortval. Språk passar 
kanske inte alla, men man måste ändå kunna få en majoritet att tycka att språk är givande och 
roligt. Eftersom till och med språkeleverna anser att nyttan är begränsad så måste vi informera 
mer om nyttan och möjligheterna, både för att locka fler elever och för att behålla dem vi 
redan har. En majoritet är extremt intresserad av kulturen, vilket man bör försöka integrera i 
ännu högre grad för att höja motivation och lust. Statusförändringar kan förhoppningsvis bidra 
till fler språkval, men grundskolans undervisning är som sagt den främsta faktorn vi måste 
förändra.  Vi ska dock inte vara alltför modstulna av de negativa utvärderingarna av 
undervisningen; vi kan glädja oss åt att en majoritet av dem som idag läser språk på 
gymnasiet faktiskt verkar vara väldigt nöjda.  
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  Bilaga 1 

   

Bilaga 1: Enkät för elever med språk som individuellt val 
 
Bakgrundsfrågor       RINGA IN & SKRIV PÅ RADEN!  
 
Kön:   Kille Tjej                         
 
Ålder:...…………… år 
 
Min årskurs:                                              1:an                     2:an                      3:an 
 
Mitt tillvalsspråk:.............................................. 
 
Nuvarande steg i moderna språk:                  1                   2              3               4              5 
 
Jag har läst språk i följande årskurser (förutom engelska):     6       7       8      9      1:an      2:an       3:an 
 
Jag behärskar språket:           Mycket dåligt       Ganska dåligt       Ganska bra      Mycket bra 
___________________________________________________________________________ 
 
Undersökningsfrågor   SÄTT ETT KRYSS I RESPEKTIVE RUTA! 
 
 
Fråga 1 
Varför har du valt språk som tillval? Max 3 alternativ kan väljas! 
 
Genuint intresse                            Jag är duktig på språk                            Det ser bra ut i betyget     
 = det är roligt                                = lätt att få bra betyg                               
 
 
 
 
Man har nytt av det                                                                                            Bättre förståelse för                                                           
      vid resande         Min kompis valde det                                  kulturen i det landet                                                                                     
 
 
 
 
Det är svårt att få bra betyg                Jag kom inte in på                           Mina föräldrar ville det     
= en utmaning                                    mitt 1:a handsval 
 
 
 
        
Annat: 
 
                .................................................... 
  
___________________________________________________________________________ 
      
 
 
      ���� 
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Fråga 2 
Känner du någon som har studerat, eller kan tala, ett modernt språk (förutom engelska)? Vem är det i 
sådana fall? 
 
         Ja                                                                    Nej 
 
                  .......................................... 
___________________________________________________________________________ 
                                                             
Fråga 3 
Var det någon som rekommenderade dig eller rådde dig att välja språk som tillval? Vem var det i 
sådana fall? 
 
        Ja                                                                     Nej 
 
                   .......................................... 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 4 
Fick du välja tillval helt själv eller tycker du att någon bestämde åt dig? Vem var det i sådana fall?  
 
Jag valde helt själv                                    Någon bestämde åt mig 
 

                                                                       ................................................ 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 5 
Hur svårt tror du att det är att läsa språk som tillval jämfört med något annat tillval (t ex bollspel, dans 
eller psykologi)?  
 
Mycket lättare             Lite lättare             Lika lätt/svårt               Lite svårare             Mycket svårare 
  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 6 
Hur tidskrävande tror du att det är att läsa språk som tillval jämfört med något annat tillval? 
 
Mycket mindre           Lite mindre                      Lika                      Lite mer                     Mycket mer 
  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 7 
Hur mycket tid lägger du ned på ditt tillval? 
 
Relativt lite               Mycket       Mindre än på andra ämnen      Mer än på andra ämnen 
 
 
  
___________________________________________________________________________ 
  � 
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Fråga 8 
Vilken nytta tror du att du kommer ha av ditt tillval? 
 
   Ingen alls   Liten   Stor 
 
 
  

 
  
Fråga 9 
Tycker du att det är viktigt att lära sig ett språk (förutom engelska)? 
  
         Ja                                      Nej 
 
  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 10 
Hur tycker du att undervisningen av ditt tillval är? Max 2 alternativ kan väljas. 
 
       Tråkig                            Enformig                                     Rolig                           Varierad 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
    
Fråga 11 
Är dagens språkundervisning upplagd på det sätt som du önskar? 
 
     Inte alls                   I liten grad               Till stor del             I stor grad                        Helt 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 12 
Om du har läst språk tidigare, under högstadiet, svara på denna fråga. Var språkundervisningen då 
upplagd på det sätt som du önskade? 
 
I liten grad                    Inte alls                  Till stor del             I stor grad                        Helt 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 13 
Vad tycker du är det bästa och roligaste med språkundervisningen? 
 
........................................................................................................................................................... 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  ���� 
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Fråga 14 
Vad tycker du är det sämsta och tråkigaste med språkundervisningen? 
 
..........................................................................................................................................................      
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 15 
Tror du att du kommer att fortsätta studera ditt tillvalsspråk i framtiden?  
  
        Ja                              Nej                        Vet ej 
 
  
___________________________________________________________________________ 
 
          
Fråga 16 
Hur tycker du att man bäst skulle kunna förbättra språkundervisningen? Välj max 3 alternativ (de som 
är viktigast för dig)! 
 
Inga förbättringar behövs                            Mer variation         Fler grammatikgenomgångar 
 
 
 
 
Rollspel/alternativ identitet                        Mer eget arbete         Mer lärarledd undervisning   
       
 
 
 
Fler grupparbeten                               Större engagemang från läraren     Fler teman 
 
 
 
 
Mer undervisning om landets kultur             Fler uppsatser                   Mer konversation  
 
 
 
 
Större elevinflytande på planering                Mer arbete med boken    Mer arbete utanför boken 
 
 
 
 
Möten med folk från målspråkslandet        Mer film               Användning av dataprogram 
 

 
                
 
               Annat:  
 ................................................... 
________________________________________________________________________ ���� 
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Fråga 17 
Om du fick bestämma själv – hur skulle det då gå till att läsa språket? Hur skulle lektionerna se ut? Ge 
gärna många exempel! Läxorna? Böcker? Och allt annat du kan komma på!  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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BILAGA 2: Enkät för elever med annat individuellt val än 
språk 

 
Bakgrundsfrågor        RINGA IN & SKRIV PÅ RADEN!  
 
Kön:                      Kille                  Tjej                         
 
Min årskurs:                                              1:an                     2:an                      3:an 
 
Mitt tillval:.............................................. 
 
Jag har läst ett modernt språk i följande årskurser (förutom engelska):     
                                                            
                                                                    6          7          8         9        1:an        2:an         3:an 
 
Det språk som jag läste var:........................................ 
 
Jag behärskade språket:           Mycket dåligt       Ganska dåligt       Ganska bra      Mycket bra 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Undersökningsfrågor       SÄTT ETT KRYSS I RESPEKTIVE RUTA! 
 
 
Fråga 1 
Varför har du valt bort språk som tillval? Max 3 alternativ kan väljas!  
 
Det är svårt att få bra betyg    Det är tidskrävande      Jag har inget intresse av det 
 
 
 
    Det är svårt                      Det är för lätt           Jag har ingen språkbegåvning 
 
 
 
Jag kom inte in                      Det är tråkigt                            Annat: 
 
  .................................... 
__________________________________________________________________________ 
 
Fråga 2 
Hur svårt tror du att det är att läsa språk som tillval jämfört med något annat tillval ( t ex bollspel, dans 
eller psykologi)?  
 
Mycket lättare           Lite lättare         Lika lätt/svårt                 Lite svårare               Mycket svårare 
  
 
__________________________________________________________________________ 
      
 
 
      ���� 
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Fråga 3 
Hur tidskrävande tror du att det är att läsa språk som tillval jämfört med något annat tillval? 
 
Mycket mindre           Lite mindre                  Lika                           Lite mer                    Mycket mer 
  
 
       
___________________________________________________________________________
          
Fråga 4 
Hur mycket tid lägger du ned på ditt tillval? 
 
Relativt lite             Mindre än på andra ämnen                    Mycket                    Mer än på andra ämnen 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 5 
Vilken nytta tror du att du kommer ha av ditt tillval i framtiden? 
 
   Ingen alls   Liten   Stor 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 6 
Skulle du ha valt språk som tillval om man hade fått extrapoäng för detta? Regeringen vill nämligen 
genomföra en reform så att om man väljer att fördjupa sig i språk som tillval så kan man få 2,5 poäng 
mer i betyget (jämför med om man har G i alla ämnen så får man 10 p, MVG i alla ämnen=20 p). 
Detta innebär att man lättare kan komma in på högskola/universitet. 
 
         Ja                             Nej                   Kanske 
 
 

 
Fråga 7 
Tycker du att det är viktigt att lära sig ett språk (förutom engelska)? 
  
         Ja                             Nej 

 

 

 
Fråga 8 
Tror du att du kommer att studera något språk i framtiden (förutom engelska)? 
 
         Ja                             Nej                     Kanske 
 
 
 
      ���� 
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Fråga 9 
Känner du någon som har studerat, eller kan tala, ett modernt språk (förutom engelska)? Vem är det i 
sådana fall? 
         Ja                                                                    Nej 
 
                  .......................................... 
     
___________________________________________________________________________
  
Fråga 10 
Var det någon som rekommenderade dig eller rådde dig att välja det tillval du nu har valt? Vem var det 
i sådana fall? 
 
        Ja                                                                     Nej 
  
                  .......................................... 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 11 
Fick du välja tillval helt själv eller tycker du att någon bestämde åt dig? Vem var det i sådana fall?  
 
Jag valde helt själv                                    Någon bestämde åt mig 
 
                                                                                           ................................................ 
__________________________________________________________________________ 
 

Följande frågor besvaras om du har läst språk tidigare! 

 
Fråga 12 
Hoppade du av språkundervisningen innan kursens slut? 
 
         Ja                             Nej 
 Om ja, varför?............................................................................ 
                                                                        ............................................................................
  
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 13 
Hur tyckte du att språkundervisningen var? Max 2 alternativ kan väljas. 
 
   Tråkig                          Enformig                 Rolig                Varierad 
 
 
                    
___________________________________________________________________________ 
       
Fråga 14 
Var undervisningen upplagd på det sätt som du önskade? 
 
    Inte alls                   I liten grad            Till stor del             I stor grad                 Helt 
 
      � 
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Fråga 15 
Hur skulle man bäst ha kunnat förbättra språkundervisningen för att du skulle ha valt språk som 
tillval? Välj max 3 av alternativen, alltså de som du tycker vore viktigast att ändra. 
  
Jag skulle ändå inte ha valt det                   Mer variation              Fler grammatikgenomgångar 
 
 
                                      
 
Rollspel/alternativ identitet                        Mer eget arbete         Mer lärarledd undervisning   
       
 
 
 
Fler grupparbeten                               Större engagemang från läraren     Fler teman 
 
 
 
 
Mer undervisning om landets kultur             Fler uppsatser                   Mer konversation  
 
 
 
 
Större elevinflytande på planering                Mer arbete med boken    Mer arbete utanför boken 
 
 
 
 
Möten med folk från målspråkslandet        Mer film               Användning av dataprogram 
 

 
                
 
               Annat:  
 ................................................... 

  
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3: Intervjuguide - lärare 

 

Hur länge har du jobbat som språklärare? 

 

Har du märkt av någon elevminskning inom moderna språk? 

 

Varför tror du att allt fler elever väljer bort språk som tillval? 

 

Tror du att undervisningen som getts på högstadiet påverkar? 

 

Är det endast språk som har drabbats av bortfall? 

 

Vad anser du om elevernas motivation för studier i främmande språk? 

 

Hur ska man få fler elever att välja språk? 

 

Vad tycker du om regeringens förslag om att språk ska bli meriterande och ge mer poäng? 

 

Vad tror du eleverna tycker är tråkigast respektive roligast med undervisningen? 

 

Hur kan man bäst förbättra språkundervisningen? 

 

Hur påverkar antalet elever undervisningen? 
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Bilaga 4: Intervjuguide – elev med språk som tillval 

 

Har du läst språk tidigare? Vilka? 

 

Varför har du valt språk som tillval? 

 

Har du valt tillval helt själv?  

 

Känner du någon som har läst samma tillval?  

 

Vad har dina föräldrar för några förväntningar när det gäller din skolgång?  

 

Tycker du att det är viktigt att lära sig främmande språk? 

 

Varför tror du att många väljer bort språk som tillval? 

 

Hur skulle man kunna få fler att välja språk? 

 

Vad tycker du om regeringens förslag om att språk ska bli meriterande och ge mer poäng? 

 

Hur svårt och tidskrävande tror du att det är att läsa språk jämfört med något annat tillval? 

 

Kommer du att ha nytta av ditt tillval i framtiden? 

 

Vill du fortsätta läsa språk? Finns det något som kan få dig mer motiverad att läsa språk? 

 

Hur är din språkundervisning idag?  

 

Hur var språkundervisningen på högstadiet?  

 

Vad är det roligaste/tråkigaste med språkundervisningen?  

 

Beskriv en bra språklektion! 
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Hur skulle man kunna förbättra språkundervisningen? 

 

Hur påverkar antalet elever undervisningen? 
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Bilaga 5: Intervjuguide – elev med annat tillval än språk 

 

Vilket är ditt nuvarande tillval? Varför har du valt det? 

 

Har du läst språk tidigare? Vilka? 

 

Varför har du valt bort språk som tillval? 

 

Har du valt tillval helt själv?  

 

Känner du någon som har läst samma tillval?  

 

Vad har dina föräldrar för några förväntningar när det gäller din skolgång?  

 

Tycker du att det är viktigt att lära sig främmande språk? 

 

Varför tror du att många väljer bort språk som tillval? 

 

Hur skulle man kunna få fler att välja språk? 

 

Vad tycker du om regeringens förslag om att språk ska bli meriterande och ge mer poäng? 

 

Hur svårt och tidskrävande tror du att det är att läsa språk jämfört med något annat tillval? 

 

Kommer du att ha nytta av ditt tillval i framtiden? 

 

Finns det något som kan få dig mer motiverad att läsa språk?  

 

Hur har din språkundervisning varit?  

 

Hur skulle man kunna förbättra språkundervisningen? 

 

Hur tror du att antalet elever påverkar undervisningen? 
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Bilaga 6: Sammanställning av respondenter och skolor 
 

ENKÄT 1 

 

Skola A  Skola B  Skola C 

 

Antal flickor  ..............  .......15......  ......16....... 

Antal pojkar  ..............  .......1........  .......2....... 

Summa  ..............  .......16.......  ......18...... 

 

 

ENKÄT 2 

 

Skola A  Skola B  Skola C 

 

Antal flickor (varav SP2) ......24 (19)...   ......1........  .............. 

Antal pojkar (varav SP2) ......14 (3)....  ......1........  .............. 

Summa  .......38........  ......2........  .............. 

 

 

INTERVJUER 

 

Skola A  Skola B  Skola C 

    

Lärare  ......1........  .......1.......  .............. 

Valt språk  ...............  .......1.......  .......1...... 

Valt bort språk .......2.......  ...............  .............. 

 


